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Avancerade planeringssystem som beslutsstöd vid produktions- och distributionsplanering

Jim Andersson

Ökade krav på konkurrenskraft genom effektivisering ställer nya ökade krav på en fungerande planering
och styrning av varuflöden och där kan så kallade avancerade planeringssystem (APS) fungera som ett
stöd och hjälpmedel. De senaste åren har företag som utvecklar affärssystem även börjat utveckla och
sälja så kallade APS-moduler som genom sofistikerade matematiska algoritmer och
optimeringsfunktionalitet kan stödja styrning och planering av komplexa system såsom
försörjningskedjor. Under 2004 genom fördes ett antal strukturförändringar inom utsädesverksamheten
hos Svenska Lantmännen, vilket medförde att två produktionsanläggningar och två logistikcenter
avvecklades. Bakgrunden till dessa förändringar var överkapacitet och dålig lönsamhet. APS-modulen
Movex Supply Chain Planner (SCP) implementerades samtidigt som stöd för huvudplanering för
produktgruppen utsäde och planeringen lyftes upp på central nivå. Syftet med denna studie är att
utvärdera vilka effekter strukturförändringar i försörjningskedjan och SCP som beslutsstöd vid
huvudplanering har haft på totalkostnad och flöden i produktion och distribution. Genom intervjuer,
observationer och datainsamling via Lantmännens affärssystem har en analys av
totalkostnadsförändringar och förändringar på flöden i distribution och produktion genomförts.
Resultaten av studien visar att Svenska Lantmännens utsädesverksamhet har effektiviserats med
avseende på totalkostnad genom strukturförändringar och ett avancerat planeringssystem som stöd för en
central huvudplanering. Totalkostnaderna för verksamheten har sjunkit med 11,8 miljoner kronor per år
vilket motsvarar knappt 13 %. Implementeringen av SCP och de investeringar som var nödvändiga vid
strukturförändringarna har haft en återbetalningstid på drygt en månad. Lagernivåer i både produktion
och logistikcenter har minskat med knappt 50 % vilket tyder på att ett snabbare genomflöde nu har
realiserats och att SCP och central styrning har bidragit till denna förändring. Främst finns
förbättringspotential i sättet att styra och leda verksamheten. Slutsatser som kan dras ur denna studie är
att positiva effekter på genomflöde och lagernivåer och därmed fraktkostnad, produktionskostnad samt
lagerkostnad kan åstadkommas med hjälp av avancerade planeringssystem under förutsättning att
verksamheten i övrigt bedrivs på ett effektivt sätt. 
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Sammanfattning 
 
Logistik och Supply Chain Management som koncept har fått en ökad uppmärksamhet de 
senaste åren. Ett föråldrat synsätt på organisationen som en samling vertikala enheter som 
fungerar autonomt byts ut mot en vision om en flödesorganisation där ett helhetsgrepp om 
verksamheten och djupare samarbeten med leverantörer och kunder står i fokus. Ökade krav 
på konkurrenskraft genom effektivisering ställer nya ökade krav på en fungerande planering 
och styrning av varuflöden och där kan så kallade avancerade planeringssystem (APS) 
fungera som ett stöd och hjälpmedel. 
 
APS för produktions- och distributionsplanering är fortfarande ett nytt och relativt oprövat 
beslutsstödssystem. De senaste åren har företag som utvecklar affärssystem även börjat 
utveckla och sälja så kallade APS-moduler som genom sofistikerade matematiska algoritmer 
och optimeringsfunktionalitet kan stödja styrning och planering av komplexa system såsom 
försörjningskedjor.  
 
Under 2004 genom fördes ett antal strukturförändringar inom utsädesverksamheten hos 
Svenska Lantmännen, vilket medförde att två produktionsanläggningar och två logistikcenter 
avvecklades. Bakgrunden till dessa förändringar var överkapacitet och dålig lönsamhet. APS-
modulen Movex Supply Chain Planner (SCP) implementerades samtidigt som stöd för 
huvudplanering för produktgruppen utsäde och planeringen lyftes upp på central nivå.  
 
Syftet med denna studie är att utvärdera vilka effekter strukturförändringar i 
försörjningskedjan och SCP som beslutsstöd vid huvudplanering har haft på totalkostnad och 
flöden i produktion och distribution. Genom intervjuer, observationer och datainsamling via 
Lantmännens affärssystem har en analys av totalkostnadsförändringar och förändringar på 
flöden i distribution och produktion genomförts. 
 
Resultaten av studien visar att Svenska Lantmännens utsädesverksamhet har effektiviserats 
med avseende på totalkostnad genom strukturförändringar och ett avancerat planeringssystem 
som stöd för en central huvudplanering. Totalkostnaderna för verksamheten har sjunkit med 
11,8 miljoner kronor per år vilket motsvarar knappt 13 % samtidigt som 
försäljningskvantiteten har ökat något vilket ger en totalkostnadsminskning per fakturerad 
kvantitet på 15 %, eller 133 kronor per ton. Implementeringen av SCP och de investeringar 
som var nödvändiga vid strukturförändringarna har haft en återbetalningstid på drygt en 
månad. Lagernivåer i både produktion och logistikcenter har minskat med knappt 50 % vilket 
tyder på att ett snabbare genomflöde nu har realiserats och att SCP och central styrning har 
bidragit till denna förändring. 
 
Den potential som har identifierats i det nya planeringssystem och beslutsstödssystem som 
SCP utgör kan, om rätt förutsättningar ges, innebära att ytterligare effektivisering kan 
åstadkommas i utsädesverksamheten. Främst finns förbättringspotential i sättet att styra och 
leda verksamheten. Nu när omorganisationen och centraliseringen är genomförd bör 
stordriftsfördelar och samordningseffekter kunna uppnås. Slutsatser som kan dras ur denna 
studie är att positiva effekter på genomflöde och lagernivåer och därmed fraktkostnad, 
produktionskostnad samt lagerkostnad kan åstadkommas med hjälp av avancerade 
planeringssystem under förutsättning att verksamheten i övrigt bedrivs på ett effektivt sätt.  
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Abstract 
 
Logistics and Supply Chain Management as concepts have gained increased attention during 
the last years. A vision of the supply chain as a holistic construct with close cooperation 
between the different organisational units has replaced the traditional picture of the supply 
chain as a collection of vertically organised functional units. Advanced planning systems 
(APS) can be used as a tool to meet the increasing demands on effectiveness that puts new 
pressures on swift and efficient planning and control of the supply chain. 
 
APS as a decision support system (DSS) for production and distribution planning is still a 
new and unexplored tool. During the least few years, companies that sell enterprise resource 
planning systems, have started developing and implementing APS-modules, which by the aid 
of sophisticated mathematical algorithms and optimization functionality, supports planning of 
complex systems such as supply chains.  
 
In 2004 structural changes were carried out in the seed production network that resulted in the 
termination of two production units and two central warehouses at the Swedish Farmers 
Supply and Crop Marketing Association. The background for these changes was overcapacity 
and therefore poor profitability. The APS Movex Supply Chain Planner (SCP) was 
implemented in the same time to support master planning for seed in a new centralized 
planning function. 
 
The purpose of this study is to evaluate the effects on total costs and the flow of goods after 
the structural changes and the implementation of the advanced planning system at the 
centralised master planning function. A total cost analysis and a flow analysis have been 
carried out regarding the seed production and distribution. Data have been collected through 
interviews, observations and the ERP database. 
 
The results of the study show that the structural changes and the implementation of the APS 
have streamlined the production and distribution network regarding the flow of goods, while 
the total costs have been reduced. Total costs have decreased by SEK 11,8 million per year, or 
13 %, while at the same time the quantity of sold units have increased. This results in a total 
reduction of cost by some 15 %. The investments regarding the structural changes and the 
implementation of the SCP of have been paid off in just over one month. Furthermore, 
inventory levels in production facilities and warehouses have been reduced by almost 50 %. 
This study indicates that the SCP together with the centralized master planning function has 
contributed to these changes.  
 
Nevertheless, a further potential in the use of the SCP has been identified. There are 
opportunities to even further streamline the seed production network. The conclusions that 
can be made from this study is that positive effects on throughput and inventory levels and 
thus transportation, production and inventory cost has been realized with the aid of an 
advanced planning systems. However, a prerequisite is that the organisation employing the 
APS is operated effectively. 
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1 Inledning 
 
Detta inledande kapitel kommer att behandla bakgrund till och syfte med projektet samt mål, 
omfattning och identifierade avgränsningar. Vidare ges en djupare problembeskrivning där 
specifika frågeställningar kring just den studerade organisationen lyfts fram. Metodval och 
arbetsgång redovisas och en diskussion kring datainsamling och källkritik ges. Avslutningsvis 
presenteras rapportens struktur. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Avancerade planeringssystem (APS) är ett relativt nytt koncept inom planering och styrning 
av olika delar av en affärsverksamhet. Ökade krav på konkurrenskraft genom effektivisering 
ställer nya ökade krav på en fungerande planering och styrning av varuflöden och där kan 
APS fungera som ett stöd och hjälpmedel för de planerare som tidigare byggt sina planer på 
mindre avancerad mjukvara eller manuella beräkningar. 
 
Logistik och Supply Chain Management (SCM) som koncept har fått en ökad uppmärksamhet 
de senaste åren. Ett föråldrat synsätt på organisationen som en samling vertikala enheter som 
fungerar autonomt byts ut mot en vision om en flödesorganisation där ett helhetsgrepp om 
verksamheten och djupare samarbeten med leverantörer och kunder står i fokus. 
 
Efter att tidigare lantmannaföreningar fusionerades till en centralt styrd verksamhet 2001 har 
Svenska Lantmännen som organisation förändrats drastiskt. En strävan efter att uppnå 
samordnings- och stordriftsfördelar har drivit på rationaliseringen inom olika delar av 
organisationen.  
 
På grund av överkapacitet och dålig lönsamhet i produktions- och lagerverksamheten utfördes 
under 2003 två projekt som syftade till att hitta och föreslå rationaliseringsstrategier för 
produktion och distribution av bland annat utsäde. Resultaten av de två projekten realiserades 
under 2004 och innebar att två utsädesrenserier och två lager avvecklades inom Svenska 
Lantmännen. Dessutom identifierades i ytterligare ett projekt Movex Supply Chain Planner 
(SCP) som ett lämpligt verktyg för att planera och styra godsflödet centralt. SCP 
implementerades i oktober 2004. 
 
De förändringar som har genomförts kan sammanfattas i följande punkter: 
 

 Nedläggning av två logistikcenter 
 Nedläggning av två produktionsanläggningar 
 Införandet av central planering av utsädesproduktionen, även kallat flödesstyrning 
 Implementering av planeringsverktyget Movex Supply Chain Planner (SCP) 

 
En bibehållen försäljningskvantitet har identifierats och samma krav på leveransservice. 
 
Drygt ett år har gått sedan förändringarna i verksamheten genomfördes och en utvärdering av 
hur genomförda förändringar har påverkat verksamheten i termer av förändringar i 
totalkostnad och flöde är önskvärd.  
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1.2 Syfte 
 
 

                                                

Syftet med projektet är att utvärdera vilka effekter avancerade 
planeringssystem som beslutsstöd vid central huvudplanering hos 
Svenska Lantmännen har haft på totalkostnaden för och flöden i 
försörjningskedjan för utsäde. 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 Problembeskrivning 

1.3.1 Frågeställningar 
 
Syftet med studien kan brytas ner i följande övergripande frågeställningar: 
 

I. Hur har totalkostnaderna för utsädesverksamheten påverkats av genomförda 

förändringar? 

II. Vilken roll har SCP och den nya centrala styrningen i dessa kostnadsförändringar?  

III. Vilka andra positiva/negativa effekter har flödesstyrningen och användandet av 

SCP fört med sig? 

IV. På vilket sätt har genomförda förändringar påverkat försörjningsnätverket i form 

av ändrade produktions- och distributionsmönster? 

V. Är SCP ett lämpligt verktyg för planering av Lantmännens utsädesverksamhet? 

 
Utöver dessa övergripande frågeställningar har ett flertal angränsande frågor kommit upp 
under arbetets gång, dels från författaren och dels från engagerade informanter på 
Lantmännen. Följande frågor har analyserats utöver ovanstående frågeställningar då de är 
intressanta i sammanhanget och i flera fall kopplade till syftet med projektet: 
 

• Har genomförda förändringar i struktur och planering inneburit: 
 

– [A] Ökade eller minskade lagernivåer? 

– [B] Ökade eller minskade mellantransporter? 

– [C] Ökade eller minskade serielängder i produktionen? 

– [D] Att större eller mindre andel av artiklarna utgörs av så kallade storsäck? 

– [E] Större eller mindre andel av försäljningen inom kampanj1? 

 

 

 
1 Med kampanj avses en period mellan oktober och mars då lantbrukare får rabatt på utsäde och speciella 
leveransvillkor gäller. Kampanjen beskrivs vidare i Kapitel 3.2. 
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1.3.2 Hypoteser 
 
Utgångspunkterna från vilka data samlats in och analyserats är ett antal hypoteser som bygger 
på relevant teoribildning. Dessa hypoteser har under projektet testats mot studieobjektet. 
Hypoteserna är följande: 
 

• En central styrning med ett avancerat planeringssystem såsom SCP bidrar till: 
 

– (1) Minskade totalkostnader 

– (2) Snabbare genomflöde genom bland annat minskade lager 

– (3) Bättre samordning av produktion och distribution 

– (4) Tydligare och effektivare styrning av verksamheten 

 
• För en lyckad implementeringsprocess av APS ställs krav på: 

 
– (5) En vilja och tro på projektet från företagsledningen 

– (6) Processinnovation d.v.s. anpassning av verksamheten 

– (7) En kommunicerad strategi 

– (8) Att ligga i linje med företagets mål och vision 

– (9) En organisation som är villig att förändras 

 
• Färre lagerställen kan få konsekvenser såsom: 

 
– (10) Längre transporter på grund av större medelavstånd till kund 

– (11) Minskade totala lagernivåer 

 
• Fler direktleveranser som mål i distributionen kan förutom minskade 

mellantransporter få negativa konsekvenser såsom: 
 

– (12) Fler icke kompletta leveranser till kund 

– (13) Ett ökat transportarbete 

– (14) Sämre fyllnadsgrad 
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1.4 Omfattning och avgränsningar 
 
Omfattningen av projektet motsvarar en tjugoveckorsstudie och innefattar planering, 
teoriinsamling, datainsamling, analys och rapportframställning. Utformning och omfattning 
av projektet ska stå i förhållande till de krav som universitet ställer på examensarbeten för 
civilingenjörer.  
 
Eftersom studien syftar till att studera just utsädesverksamheten kommer övriga delar av 
Lantmännens verksamhet helt att utelämnas, trots att konsekvenserna av förändringarna 
eventuellt även påverkat fler delar av verksamheten. Med utsädesverksamheten menas här 
dels den inhämtning, produktion och distribution som sköts av Lantmännen centralt och dels 
den stödprocess som planering av verksamheten innebär. Vidare behandlar studien ej den del 
av verksamheten som utförs hos lantbrukaren, det vill säga lagring, sådd och skörd av utsäde 
och spannmål. 
 
Studien är utformad som en utvärdering och jämförelse mellan växtodlingsåren 03/04 och 
04/05, då genomförda förändringar i verksamheten trädde i kraft i anslutning till skiftet 
mellan dessa två perioder. Datainsamling och analys kommer därför endast att fokusera på 
dessa tidsperioder. 
 

1.5 Om Svenska Lantmännen 
 
Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk och fungerar 
som en så kallad producentkooperation. Det är samlingsnamnet på producenter av varor eller 
tjänster som samverkar kring marknadsföring, distribution, försäljning, förädling och inköp av 
material. Organisationen styrs som en medlemsägd kooperation, där hög vinst inte är det 
främsta målet. Istället försöker man pressa marginalerna och lämnar återbäring till 
medlemmarna. Medlemmarna, cirka 50 000 svenska lantbrukare är alltså inte bara kunder, 
utan också leverantörer och ägare.  
 
Lantmännens huvuduppgift är att tillhandahålla medlemmarna utsäde, gödsel, växtskydd och 
foder samt att ta emot, lagra, förädla och sälja det som lantbrukarna odlar. Försäljning av 
maskiner för jordbruk, skog och entreprenad samt butiksverksamhet är andra stora delar av 
verksamheten.  
 
Kärnverksamheten bedrivs inom Lantmännen Lantbruk med cirka 1 500 medarbetare via 13 
geografiska marknadsområden samt divisionerna Spannmål, Foder, Växtodling och Logistik 
enligt Figur 1-1. En mer detaljerad beskrivning av den studerade verksamheten finns att läsa i 
Kapitel 3.  
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Figur 1-1 : Organisationsschema Lantmännen Lantbruk (Lantmännen, 2005) 

 

1.6 Problembakgrund 
 
Studiet av logistisk effektivitet är av stor betydelse för att få kännedom om hur verksamheten 
presterar som helhet. Då logistik har blivit accepterad som ett konkurrensmedel och därmed 
anammas i allt högre grad ökas betydelsen ytterligare. Tillsammans med att logistik och SCM 
som koncept har fått ökat fokus har även avancerade system som bygger på optimering börjat 
användas för planering och styrning i större skala. Dessa system är relativt nya som 
kommersiella verktyg kopplade till företagens affärssystem. Att utvärdera konsekvenserna av 
dessa verktyg som en del av logistikperspektivet är relevant för alla större företag som 
använder något slags beslutsstöd för produktions- och distributionsplanering.  
 

1.7 Metod 
 
Metoden är menad som en hypotetisk deduktiv studie, vilket innebär att en eller flera 
hypoteser som kan härledas från teorier eller påståenden testas empiriskt (Wallén, 1996). Till 
skillnad från induktiva metoder, där den empiriska studien förutsättningslöst försöker dra 
generaliserbara slutsatser av ett studieobjekt, är tidigare teoribildning inom den hypotetisk-
deduktiva metoden betydligt mer framträdande. Inom den hypotetisk deduktiva metoden är 
modellering som kan förklara observerbara förhållanden vanligt (Wallén, 1996). Med hjälp av 
dessa modeller testas hypoteser härledda ur teorin och som är gällande för studieobjektet. Inga 
generaliseringar skapas med denna teori, utan modellering och hypotestester genomförs för 
det studerade objektet enskilt. 
 
Ett krav på akademiska studier är att de är vetenskapliga. Vetenskaplighet innebär ett krav på 
saklighet, objektivitet och balans (Bell, 2000). Saklighet innebär sanna och riktiga uppgifter i 
det material som analyseras. Objektivitet säkras genom att redovisa egna fördomar och 
förutfattade meningar och att egna åsikter samlas under diskussionskapitlet. En balanserad 
studie och rapport uppnås genom att endast behandla väsentligheter.  
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Sakligheten och sanningshalten i de data som inhämtats och analyserats är så nära 
verkligheten det har gått att komma. Data som har registrerats och lagrats i företagets 
affärssystem är tänkta att visa verksamheten så objektivt som möjligt. Felaktigheter i de data 
som har hämtats ur dessa databaser kan uppstå på grund av, bland annat, felaktig inmatning 
eller brister i standardiserade rutiner. Systemfel kan självklart förekomma, men förutsätts vara 
försumbara i sammanhanget. 
 
Författarens bakgrund är inom ämnesområdet logistik och SCM vilket innebär en naturlig 
utgångspunkt i just de teorier som där har inhämtats. På grund av bakgrunden har författaren 
en utgångspunkt inte bara i inhämtade teorier, utan även i resultat ur tidigare studier inom 
angränsade utvärderingsprojekt. Detta anses inte medföra några problem då metoden avser att 
just testa redan utarbetade teorier inom ämnet genom hypotestester.  
 
Relevansen i de data som samlats och den analys som utförs bör bedömas ur dels ett 
akademiskt perspektiv och dels ur Lantmännens behov och önskemål. En avvägning i hur 
analysen genomförs och vilka data som väljs ut för analys blir nödvändig om det finns en 
konflikt mellan ett akademiskt intresse och ett ur företagets perspektiv annorlunda syn på 
studien. Detta har inte varit fallet i det här projektet eftersom syfte och frågeställningar har 
utarbetats tillsammans under projektets gång med avsikt att inrymma både Lantmännens 
behov samtidigt som kraven från examinator uppfylls. 
 
Fokus för studien har redan från projektstart varit ett totalkostnadsperspektiv och en 
helhetsbedömning av flödesförändringarna. Detta översiktliga angreppssätt medger en 
övergripande analys, men minskar samtidigt möjligheterna för en i vissa fall önskvärd mer 
detaljerad studie. Avvägningen i detaljeringsgrad har varit nödvändig för att kunna hålla 
projekttiden och anses inte bidra till några större komplikationer. 
 
Studien har inte för avsikt att generalisera utan snarare fokusera på den studerade 
verksamheten utifrån dess speciella karaktäristik. De teorier som hypotestesterna bygger på är 
generaliseringar och måste därför ses som just sådana. Det är dock av vikt att vara vaksam på 
hur den studerade organisationen skiljer sig från, de ur teorierna, skapade verksamheter. 
 

1.8 Datainsamling 
 
Insamling av data har främst utförts genom databasfrågor, intervjuer, observationer och 
tillgodogörande av internt material såsom tidigare rapporter och Lantmännens intranät. 
Insamlandet av information har utgått från en plan som skapades i uppstartsfasen och sedan 
åtföljts i fallen då de grundläggande antagandena om datatillgänglighet har stämt.  
 
En uppdelning mellan kvantitativ och kvalitativ data har inte varit aktuellt i detta projekt 
eftersom den särskiljningen inte är tydlig nog. Däremot kan en liknande gränsdragning göras 
mellan kvantitativ analys för den analys som bygger på flöden och kostnader och kvalitativ 
analys för den analys som i huvudsak bygger på information om verksamheten inhämtad från 
informanter via intervjuer.  
 
Kvantiteter i noder och länkar av nätverket, vilka kan ses utgöra flöden av gods, är intressant 
vid en flödesanalys. Förändringar gjorda i nätverket och den nya planeringen med hjälp av 
Movex SCP bidrar till förändringar i dessa flöden. Insamlandet av dessa kvantitativa data sker 
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i huvudsak via Lantmännens affärssystem Movex där databasfrågor formuleras och exekveras 
för vidare analys och jämförelse. 
 

1.8.1 Databasfrågor 
 
De data som har samlats genom databasfrågor ska visa på relevanta och mätbara parametrar 
som möjliggör analys. De data som har hämtats ur Lantmännens affärssystem svarar framför 
allt på frågor som rör produktions- och distributionskvantiteter genom försörjningskedjan. 
Tabell 1-1 visar de parametrar som initialt valdes för att spegla de förändringar i flöden som 
kan identifieras. 
 

Kvantiteter 
2004-2005 2003-2004 

Tillverkningsorder Tillverkningsorder 
Kundorder Kundorder 
Distributionsorder Distributionsorder 
Medellagernivåer Medellagernivåer 
Inköpsorder Inköpsorder 
Efterfrågeprognoser Efterfrågeprognoser

Tabell 1-1 : Parametrar önskvärda för flödesanalys 

 
Databasfrågorna som är formulerade i Lantmännens affärssystem Movex finns angivna i 
Bilaga 1 för att möjliggöra en återskapning av data och fortsatt studie inom Lantmännen om 
så önskas.  
 

1.8.2 Processkartläggning 
 
För att förstå och kunna beskriva verksamheten på ett tillfredsställande sätt har en för 
ändamålet lämplig kartläggning av ingående processer genomförts. Denna 
processkartläggning ska inte ses som en fullgod kartläggning för Lantmännen att använda sig 
av då den endast har för avsikt att beskriva de aktiviteter och delprocesser som är intressant i 
detta projekt. Kartläggning bygger på intervjuer, observationer och internt material och anses 
tillräckligt detaljerad för att den analys som är aktuell i detta projekt kan utföras.  
 

1.8.3 Observationer 
 
Observationer har genomförts vid den centrala planeringen och i en produktionsanläggning 
för att öka förståelsen för verksamheten och komplettera den information som har insamlats 
via intervjuer. Observationerna har skett i samband med genomförd intervju och informanten 
har därmed direkt kunnat förevisa och exemplifiera sina utsagor. 
 

1.8.4 Intervjuer 
 
Intervjuer har genomförts med personer som innehar funktioner som anses vara direkt 
påverkade av studiens bakgrund. De har till största delen utformats så att informanten fritt har 
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fått berätta om de förändringar som har genomförts och vilka konsekvenser dessa har fått för 
den del av verksamheten som han eller hon har ansvar för.  
 
Informanterna har förvarnats drygt en vecka innan intervjun har ägt rum vilket har möjliggjort 
att förberedelser kunnat göras och att tid har funnits avsatt då intervjun genomförts. 
Majoriteten av intervjuerna har genomförts via telefon vilket medfört att ett stort antal 
informanter har kunnat användas. 
 
Samtliga informanter har själva fått välja om de vill delta och bidra med information till 
studien. Endast en tillfrågad informant valde att inte delta. Informanterna behandlas i 
rapporten som en enhet utan att peka ut någon vid citering, utan istället hänvisa till citatet 
endast som en muntlig källa. 
 
Intervjun är en subjektiv teknik vilket medför en risk för bias (Ejvegård, 2003). För att 
komma undan detta har en större kvantitet informanter valts ut för att på så sätt minska 
betydelsen av en enskild informants utsagor.  
 

1.8.5 Företagsinternt material 
 
Det företagsinterna material som har använts i studien finns presenterade separat i 
referenskapitlet. Det består, förutom de muntliga källorna, av rapporterna från de två projekt 
som föreslog de strukturförändringar som genomförts och information samlat på 
Lantmännens intranät, Kärnan. 
 

1.9  Källor och källkritik 
 
De källor som har använts i studien kan delas in i muntliga, skriftliga och observationer. De 
muntliga källorna är i detta avseende svårast att bedöma sanningshalten i. Som diskuterats 
ovan har detta avhjälpts genom att genomföra flera intervjuer. Informationen från dessa har 
sedan triangulerats med den övriga informationsinsamling som utförts. 
 
Av de skriftliga källorna är de företagsinterna de mest kritiska med avseende på korrekthet 
och sanningshalt. Även data från dessa har därför jämförts mot databaser och de intervjuer 
och observationer som genomförts. De källor som hypoteser och analys bygger på är svårare 
att bedöma med avseende på riktighet. Det sätt på vilket en sådan bedömning har utförts i 
detta fall är att ta in så många olika källor som möjligt inom rimliga gränser. På så sätt kan 
oegentligheter och skillnader i olika författares beskrivning och teorier synliggöras och 
ifrågasättas. 
 

1.10  Reliabilitet och validitet 
 
Validering är en process avsedd att bidra till trovärdighet hos resultaten och är ett mått på om 
en viss modell eller parameter mäter det som avser att mätas. Reliabilitet är ett mått på i 
vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid upprepade tillfällen under i 
övrigt samma förutsättningar.  
 
Validiteten och reliabilitet diskuteras vidare i Kapitel 6. 
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1.11  Arbetsgång 
 
Figur 1-2 visar en översiktlig arbetsgång med ungefärlig tidsåtgång för respektive aktivitet. 
Dessa aktiviteter har till stor del varit överlappande för att försöka korta projekttiden. Utöver 
de aktiviteter som presenteras i figuren har även en litteraturstudie genomförts, dels före 
projektstart i samband med ett tidigare projekt vid ITN2 och delvis under projektets gång. 
 

Introduktion – Introduktion till problemet, verksamheten och organisationen 

Planering – Syftes- och hypotesformulering, Tidsplan, Informantkontakter

Datainsamling – Intervjuer, Databasfrågor, Observationer

Analys – Beräkningar, Analys, Teorikoppling, Hypotestester 

Rapportframställning

Validering och verifiering – Verifiering genom jämförelser och kontroll utförd av insatt personal

Framläggning – Projektavslut, Presentationsförberedelser
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Figur 1-2 : Arbetsgång 

 

                                                 
2 Författaren har tidigare under 2005 utfört en förstudie finansierad av Energimyndigheten med titeln: ”Ett 
hållbart logistik- och transportsystem med energieffektiva transporter” vid Institutionen för Teknik och 
Naturvetenskap, Linköpings Universitet.  
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1.12  Disposition 
 
Rapportern är utformad med målet att rapporten ska vara lättläst och överskådlig. Nedan 
redovisas innehållet i respektive kapitel.  
 

2) Den teoretiska referensramen beskriver den teoretiska grund på vilken analysen och 
hypoteserna bygger. En introduktion till teori som behandlar logistik och Supply 
Chain Management följs av teorier kring planering av försörjningskedjor, avancerade 
planeringssystem och optimering. Avslutningsvis beskrivs vissa teorier kring 
totalkostnadsanalys och implementering av APS. 

 
3) Detta kapitel ger en översikt över de studier som är gjorda hos Lantmännen och då 

framför allt gällande utsädesverksamhetens distributionsplanering. Data som har 
samlats in och intervjuer som har genomförts beskrivs här. Dessutom ges en 
översiktlig bild av Movex SCP samt lite om funktionaliteten i mjukvaran. 

 
4) I detta kapitel är den genomförda analysen beskriven. Kapitlet behandlar 

flödesanalysen för godsflöden, lagerverksamhet och produktion och 
totalkostnadsanalys för analys av kostnadsförändringar och lönsamhetsanalys. 
Avslutningsvis beskrivs en fallstudie som är gjord för att tydligare fånga SCPs 
påverkansfaktorer. 

 
5) Resultatkapitlet behandlar de slutsatser som kan dras ur den genomförda analysen och 

vilka begränsningar dessa har. Vidare ges rekommendationer om förändringar och 
framtida utveckling. 

 
6) I diskussionskapitel behandlas projektets genomförande och relevans för 

uppdragsgivaren. Vidare förs en diskussion kring de resultat som har presenterats 
tidigare och till vilken nytta dessa kan komma. Avslutningsvis behandlas vidare arbete 
och framtida utveckling för Lantmännen Logistik. 
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2 Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen beskriver den teoretiska grund på vilken analysen och 
hypoteserna bygger. En introduktion till teori som behandlar logistik och Supply Chain 
Management följs av teorier kring planering av försörjningskedjor, avancerade 
planeringssystem och optimering. Avslutningsvis beskrivs vissa teorier kring 
totalkostnadsanalys och implementering av APS. 
 

2.1 Logistik och Supply Chain Management 
 
Ett av de mest omvälvande paradigmskiftena i modern affärsverksamhet är att företag inte 
längre konkurrerar som enskilda enheter, utan snarare som en del i en försörjningskedja 
(Lambert och Cooper, 2000). Denna nya syn på affärsverksamheten ställer nya krav på hur ett 
företag styrs och hur dess processer planeras och integreras för att uppnå konkurrenskraft. I 
detta kapitel kommer logistik och Supply Chain Management (SCM) att introduceras 
översiktligt för att ge en bild av de problem och möjligheter dessa koncept bidrar till. 
 

2.1.1 Logistik 
 
Logistik och transporter ses ofta som synonymer av oinvigda lekmän och med rätta eftersom 
transporten, eller förflyttningen, av gods många gånger är huvudaktiviteten i en 
logistikprocess. Dock innefattar begreppet logistik mycket mer än bara transporter. Council of 
Supply Chain Management Professionals (CSCMP) definierar logistik enligt följande: 
 

Logistics is that part of the supply chain process that plans, implements and 
controls the efficient, effective flow and storage of goods, services, and related 
information from the point of origin to the point of consumption in order to meet 
customers’ requirements. (CSCMP, 2005) 

 
Enligt denna definition innefattar logistik alla de aktiviteter som hanterar planering, 
implementering och styrning av material- och informationsflöden från råvara till konsumtion, 
alltså en betydligt vidare uppgift än endast själva transporten. 
 
Förenklat kan logistik beskrivas som planering och styrning av material-, informations- och 
monetära flöden. Figur 2-1 visar den traditionella synen på hur materialflödet strömmar från 
leverantörer via de olika interna processerna i företaget och vidare till kund. Först på senare år 
har logistikbegreppet kommit att knytas till även affärsverksamhetens omgivning. Ett företags 
leverantörer och kunder är i detta avseende lika relevanta att ha kontroll över och information 
om som delarna i den egna verksamheten.  
 
Teoretiska ansatser och problemlösning har tidigare fokuserat på i huvudsak materialflödet i 
den egna verksamheten. Ofta har ett helhetsgrepp om verksamheten saknats eftersom en 
funktionsorienterad syn på verksamheten varit vanlig (Mattsson, 2002). Istället bör ett 
processynsätt anammas vilket innebär att verksamheten styrs och planeras efter de 
horisontella processer som flödet av produkter innebär.  
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Informationsflöde 

Materialflöde

Kunder Distribution Produktion Inköp Leverantörer 

 
Figur 2-1 : Logistikprocessen (Christopher, 2005) 

 
Ämnesområdet logistik har flera dimensioner. Både frågor rörande tekniska, ekonomiska, 
organisatoriska och managementmässiga karaktäristika innefattas av logistikbegreppet. En 
vanlig uppdelning är dessutom att separera olika logistiska teorier beroende på vilken del av 
materialflödet som avses (Mattson och Jonsson, 2003). På detta sätt har inköpslogistik, 
produktionslogistik och distributionslogistik vuxit fram som delmängder av logistikbegreppet. 
 

2.1.2 Distributionslogistik 
 
Distributionslogistik innehåller precis som namnet antyder den del av verksamheten som 
innebär distribution av gods ut från den egna verksamheten till företagets kunder samt 
informationsströmmarna mellan kund och producerande företag.  
 
Tidigare har den vanligaste distributionsformen varit direkttransporter från produktion till 
kund. Detta sätt att hantera materialflödet ut från produktion har på senare tid i stor 
utsträckning ersatts av att låta flöden gå via centrallager och/eller distributionscenter för 
vidare transport till kund (Lumsden, 1998). Anledningarna till detta är främst att det är svårt 
att hålla låga transportkostnader genom samlastning3 och hög fyllnadsgrad4 vid 
direktdistribution. Vilken strategi som ska användas för distribution beror på vilken 
karaktäristik produkt, marknad och transportsystemet har. Tabell 2-1 visar några faktorer som 
talar för direktleverans respektive mellanlagring i distributionscenter. 
 

För direktleverans För mellanlager 
Få stora mottagare Många små mottagare 
Produktion mot order Frekventa order 
Anbudsförfarande Krav på snabba leveranser
Återköp aktuella Spridd kundkrets 
Branschgrossist saknas Etablerad standardprodukt

Tabell 2-1 : Faktorer som talar för direktleverans respektive mellanlagring (baserad på 
Mattsson, 2002) 

 

                                                 
3 Teoretisk grund för hypotes (12) och (13) 
4 Teoretisk grand för hypotes (14) 
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En distributionsstruktur består av ett nätverk av producerande och konsumerande enheter med 
tillhörande transportrelationer emellan. Valet av lagerpunkter och strategier för att försörja 
kunder via dessa innefattas av distributionslogistiken. En stor mängd faktorer påverkar valet 
av struktur på distributionsmönstret, bland annat (Lumsden, 1998; Mattson, 2002): 
 

• Kunders krav på korta ledtider och grad av kundanpassning 

• Produktionsplaner 

• Produktegenskaper 

• Efterfrågevariation 

• Marknadens storlek och geografiska utbredning 

• Transportsystemets tillgänglighet 

 
Beroende på bland annat ovanstående faktorer väljs den distributionsstrategi som är mest 
lämplig i ett kostnads- och/eller konkurrensperspektiv. Då lagerstruktur ska bestämmas finns 
det generellt två skilda strategier, centraliserad eller decentraliserad lagerstruktur (Mattsson, 
2002). En centraliserad lagerstruktur innebär en struktur med få nivåer i en tänkt hierarki av 
lagernivåer för att nå slutkund. Fördelarna med denna centralisering är de skalfördelar den 
innebär. Större materialflöden i respektive lagerpunkt, vilket lättare motiverar automatisering, 
och lättare att uppfylla en hög servicenivå vad gäller produktutbud (Mattsson, 2002). På 
motsatt sätt innebär en decentraliserad struktur att flera lagernivåer används. Fördelarna med 
decentralisering är en ökad närhet till kund5, vilket medger en kort och förhållandevis säker 
leveranstid.  
 
Förhållandet mellan servicenivå och lagerstorlek vid hög och låg centraliseringsgrad visas i 
Figur 2-2. Det är enligt Mattsson (2002) lättare att upprätthålla en hög servicenivå i 
förhållande till lagerstorlek vid en hög centralisering av distributionsstrukturen än vid en låg 
centralisering.  
 

Decentraliserad distributionsstruktur 

Centraliserad distributionsstruktur 
Servicenivå  

 
 
 100 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lagerstorlek  
 

 

                                                 
5 Teoretisk grund för hypotes (10) 
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Figur 2-2 : Samband mellan servicenivå och lagerstorlek vid hög och låg centraliseringsgrad 
(Mattsson, 2002) 

 
Ytterligare fördelar med en hög centraliseringsgrad är enligt Mattsson (2002): 
 

• Andelen icke värdeskapande aktiviteter minskar 

• Omsättningslagret påverkas positivt 

• Reducering av den så kallade bullwhip-effekten6 

• Risken för inkurans och felsammansatta lager minskar 

 
Hur kapitalbindningen i lager påverkas av centraliseringsgraden kan skattas med hjälp av 
kvadratrotsformeln7 (Mattsson, 2002). Denna innebär att om antalet lager minskar från n till m 

så kommer lagrets totala storlek att reduceras med faktorn 
n
m

−1 .  

 
Totalkostnaden för den rena distributionen är enligt Figur 2-3 bland annat en kombination av 
lagringskostnad och transportkostnad som beror på antalet lagerpunkter i 
distributionsstrukturen. Ett kostnadsminimum uppnås genom ett trade-off mellan lagrings- 
och transportkostnader. Färre lagerpunkter ger lägre lagringskostnad men samtidigt högre 
transportkostnader och vise versa.  
 

Transportkostnad 

Lagringskostnad 

Totalkostnad Kostnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal lagerpunkter  
 

Figur 2-3 : Trade-off mellan transport- och lagerkostnad (baserad på Lumsden, 1998) 

 

                                                 
6 Bullwhip-effekten är ett väl omtalat begrepp inom logistik och SCM och innebär att ju längre uppströms i en 
kedja en enhet befinner sig desto hårdare slår fel information och felaktiga prognoser igenom på svängningar i 
efterfrågan.  
7 Teoretisk grund för hypotes (11) 
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Distribution handlar inte enbart om att fysiskt distribuera produkter utan även övervaka, 
förvalta och ge information om det fysiska flödet till kunder och feedback till leverantörer.  
 
 

2.1.3 Supply Chain Management 
 
Logistik är framför allt ett ramverk som försöker skapa en plan för flödet av produkter och 
information genom ett nätverk av processer. SCM bygger på detta ramverk och försöker 
skapa länkar och samarbeten mellan processer hos flera aktörer i samma nätverk (Christopher, 
2005). Enligt The Global Supply Chain Forum (GSCF) definieras SCM som:  
 

…the integration of key business processes from end user through original 
suppliers that provides products, services, and information that add value for 
customers and other stakeholders. (GSCF, 2005)  

 
En annan definition av SCM enligt Stadtler och Kilger (2004) lyder: 
 

The task of integrating organizational units along a supply chain and coordinating 
materials, information, and financial flows in order to fulfil the demands of the ultimate 
customer with the aim of improving competitiveness of a supply chain as a whole. 
(Stadtler och Kilger, 2004, s.11) 

 
Fokus för SCM är enligt definitionerna ovan samarbete och koordinering av 
affärsverksamheter. Själva grundstenen är att helheten är större än summan av alla delar. Det 
kan således finnas situationer då en enskild aktör i kedjan kan missgynnas till fördel för 
kedjan som helhet. Detta resonemang är inte helt okontroversiellt, men blir en sanning då allt 
fler företagsledare inser fördelarna med tydligare och mer intensivt samarbete med både 
leverantörer och kunder. Kritik kring ökad integrering mellan företag har varit företagens 
ovilja att dela med sig av konfidentiell information om kostnader, kapacitet och 
affärsprocesser. McKinnon (1998) skriver att på samma sätt som transporter av personer och 
gods är en integrerad part av samhället börjar företag se sina transportaktiviteter i ett större 
logistikstrategiskt perspektiv. Denna insikt är nödvändig för att ta ett helhetsgrepp om sina 
affärsprocesser.  
 
I konceptet SCM är den underliggande filosofin att planering och synkronisering av material- 
och informationsflöden från ursprung till användande är en integrerad process snarare än en 
serie av separata aktiviteter. SCM handlar ytterst om integrerad planering. Funktionell 
integrering av inköps-, tillverknings-, transport- och lagerhållningsaktiviteter; geografisk 
integrering av dessa aktiviteter över geografiskt spridda leverantörer, anläggningar och 
marknader; hierarkisk integrering av aktiviteterna över strategiska, taktiska och operativa 
planeringshorisonter (Shapiro, 2001). Hierarkisk planering kräver konsekventa och 
sammanhängande beslut över de skilda planeringsnivåerna. Denna hierarkiska planering är 
nödvändig för att ett företag ska kunna behålla sina konkurrensfördelar. De tre 
planeringsnivåerna har även en tidsdimension enligt: 
 

• Strategisk planering – Långsiktiga beslut 

• Taktisk planering – Beslut på medellång sikt 

• Operativ planering – Kortsiktiga beslut 
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2.2 Planering av försörjningskedjor 
 

2.2.1 Introduktion till planering av försörjningskedjor 
 
Genom att i försörjningskedjan dela på information om status på materialflöden kan dessa 
flöden synkroniseras och icke värdeskapande aktiviteter reduceras. Enligt Christopher (2005) 
kan en försörjningskedja definieras som  
 

A network of connected and interdependent organizations mutually and co-
operatively working together to control, manage and improve the flow of 
materials and information from suppliers to end users. (Christopher, 2005, s.6) 

 
Produkter färdas nedströms längs kedjan från leverantörer till produktionsanläggningar, 
distributionscenters och slutligen till slutkonsument. Begreppet försörjningskedja är 
egentligen en förenkling då en organisation i själva verket fungerar i ett nätverk snarare än i 
en kedja.  
 
Figur 2-4 ska illustrera utgångspunkten för planering och styrning av hela kedjan av 
aktiviteter från leverantör via egen verksamhet till kund. Detta kan jämföras med Figur 2-1 
där fokus ligger på material- och informationsflödet endast i den egna verksamheten.  
 
 

Kund Lager TillverkningLeverantör 

Planering och Styrning 
 
 
 
 
 

Figur 2-4 : Planering och styrning av försörjningskedjor (baserad på Olhager, 2000) 

 
Generellt kan planeringens målkonflikt sägas utgöra en trade-off mellan leveransförmåga, 
tillverkningskostnad och kapitalbindning enligt Figur 2-5. Leveransförmåga påverkas av 
storleken på lagret vilket påverkar kapitalbindningen. Tillverkningskostnaderna bestäms bland 
annat av storlek på serielängder vilket har direkt genomslag på lagrets storlek och därmed 
kapitalbindningen och möjligheten att leverera beställda produkter. 
 

Tillverknings-
kostnad 

Kapital-
binding 

Leverans-
förmåga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2-5 : Målkonflikter vid utformning av försörjningskedjan (Olhager, 2000) 
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Figur 2-6 visar ett sätt att klassificera planeringsproblem i de två dimensionerna 
planeringshorisont och Supply Chain process kallat Supply Chain Planning (SCP)8-matrisen 
(Stadtler och Kilger, 2004). Den långsiktiga planeringen presenteras i en enskild ruta för att 
illustrera den omfattande karaktäristiken av strategisk planering. Representationen visar det 
som kan kallas den interna delen av logistikkedjan. Inköp innehåller alla aktiviteter som sörjer 
för anskaffning av resurser. Resurskapaciteten är input till produktionsprocessen vilken 
innehåller flera aktiviteter. Distribution behandlar förflyttningen av färdiga produkter mellan 
leverantör och kund. Försäljningsprocessen och dess prognoser eller kundorder är drivkraften 
bakom de tidigare interna processerna. 
 

Informationsflöde

Godsflöde 

Kortsiktig 

Medellång sikt 

Långsiktig 

Försäljningsplan 
Kort sikt 

Lagerbeställning 
transportplanering 

Partiformning 
Maskinschema 
Produktionsplan 

Personalplan 
Materilbeställning 

Försäljningsplan 
Medellång sikt 

Distributionsplan Huvudplan 
Kapacitetsplan 

Personalplanering 
MRP 
Kontrakt 

Materialprogram            Fabrikslokalicering             Fysisk distributionsstruktur             Produktprogram 
Val av leverantörer            Produktionssystem                                                                      Strategisk försäljnings
Samarbete                                                                                                                                     planering 

FörsäljningDistributionProduktionInköp 

 
Figur 2-6 : Supply Chain Planning matrisen (Stadtler och Kilger, 2005) 

 
Figur 2-6 beskriver de processer som är standard för det enskilda företaget liksom för 
försörjningskedjan som helhet. Beslut kring processer i SCP-matrisens alla beslutsnivåer får 
konsekvenser för försörjningskedjan som helhet, vilket innebär att integrerad planering och 
styrning mellan försörjningskedjans medlemmar bidrar till en mer synkroniserad och därmed 
mer effektiv kedja. 
 
Det huvudsakliga informationsflödet sker uppströms, både inom företaget och i 
försörjningskedjan. Denna information kan behandla kundorder, försäljningsprognos, interna 
produktionsorder, lagerbeställning eller inköpsorder. Ytterligare information sker vertikalt 

 

                                                 
8 Inte att beblanda med den beteckning som i denna rapport används för Movex Supply Chain Planner. 
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mellan planeringsnivåerna. Denna information kan röra aggregerade kvantiteter, allokering av 
produktion eller andra processer. Informationsströmmar uppåt bidrar till mer detaljerad data 
om prestationer såsom verkliga kostnader, produktionstakt, resursutnyttjande eller ledtider 
(Stadtler och Kilger, 2004). De olika processerna, dess betydelse och relationer beskrivs mer 
ingående nedan (Stadtler och Kilger, 2004). 
 
Strategisk planering behandlar: 
 

• Materialprogram och val av leverantörer är ofta direkt knutet till produktprogrammet 
eftersom detta innehåller en fördefinierad mängd råmaterial med en viss 
kravspecifikation. 

• Samarbete planeras strategiskt för att öka en kedjas konkurrenskraft. 
• Fabrikslokalisering och produktionssystem planeras utifrån resursbehov beräknat på 

långsiktig efterfrågeprognostisering. 
• Fysisk distributionsstruktur fastställs med antalet, och placeringen av, lager och 

crossdockingpunkter tillsammans med nödvändiga transportlänkar. 
• Produktprogram och strategisk försäljningsplan baseras på en långsiktig prognos av 

efterfrågan av både nuvarande och framtida produkter.  
 
Taktisk planering behandlar: 
 

• Försäljningsplanering på medellång sikt med prognoser av försäljning av 
produktgrupper i specifika regioner. 

• Distributionsplanering syftar till att skapa planer för transporter mellan 
produktionsenheter och lager samt lagernivåer. 

• Huvudplanering och kapacitetsplanering syftar till att visa hur den tillgängliga 
produktionskapaciteten ska användas så effektivt som möjligt. 

• Personalplanering är även det en sorts kapacitetsplanering. 
• Materialbehovsplanering bryter ner huvudplanen för att skapa planer för artiklar som 

inte är slutprodukter. 
 
Operativ planering behandlar: 
 

• Kortsiktig försäljningsplan säkerställer att kundbehov tillgodoses. 
• Lagerbeställning och transportplanering handlar om schemaläggning av 

transportuppdrag som utförs dagligen och lagerpåfyllning av enskilda artiklar. 
• Partiformning, maskinschema och kapacitetsdimensionering behandlar bland annat 

schemaläggning och sekvensering av maskiner i produktionen. 
• Kortsiktig personalplanering och orderhantering ger detaljerade planer på 

personalkapacitet och orderhantering på ett kostnadseffektivt sätt. 
 
Generellt eftersträvas en försörjningskedja som är både kortsiktigt effektiv och samtidigt 
tillräckligt robust för att klara långsiktiga förändringar. Genom att ta strategiska beslut om 
försörjningskedjans långsiktiga mål kan underliggande beslutsnivåer behandla kortsiktig 
effektivitet utan att försörjningskedjan för den delen blir sårbar. 
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Tabell 2-2 bygger på samma sätt som Figur 2-6 på en uppdelning i beslutsnivåer för olika 
planeringsproblem och lyfter fram de planeringsobjekt som är särskilt intressant ur transport- 
och logistikperspektiv.  
 
Beslutsnivå Planering av 

försörjningskedjan 
Transportplanering Lastplanering Ruttplanering Lagerhållning 

Strategisk Lokalisering av 
produktionsenheter 

Lokalisering av 
produktionsenheter 

Outsourcing Leveransservice Lagerlayout 

 Kapacitetsplanering  Storlek på fordonsflotta Storlek på 
fordonsflotta 

Storlek på 
fordonsflotta 

Materialhanterings-
design 

 Inköpsplanering Allokering av 
distributionscenter 

Budanalys Frekvensanalys Kontrollsystem 

Taktisk Produktionsplanering   Transportstrategi Konsolidareings-
strategi 

Ruttplanerings-
strategier 

Lagerallokering 

 Lagerplanering Nätverksindelning Strategi för val av 
transportslag 

Zonindelning Orderplocknings-
strategier 

 Inköpsplanering     
Operativ Materialbehovsplanering -

MRP   
Lastkonsolidering Orderutsläpp för 

försändelser 
Orderutsläpp för 
fordon 

Orderplockning 

 Distributionsplanering - DRP Tids- och 
volymplanering av 
rörelser 

   

Tabell 2-2: Supply Chain processer och planeringsnivåer (baserad på Gayialis et al, 2004) 

 

2.2.2 Huvudplanering 
 
Syftet med huvudplaneringen (HP) är att synkronisera materialflödet längs 
försörjningskedjan. HP stödjer beslut på medellång sikt genom ett effektivt utnyttjande av 
produktion, transporter, inköp och säsongslager tillsammans med en balansering av utbud och 
efterfrågan. Koordineringen av materialflödet genom en central huvudplanering kan reducera 
behovet av säkerhetslager och ledtider i kedjan (Stadtler och Kilger, 2004). 
 
Huvudplanering handlar som nämnts ovan om ett effektivt resursutnyttjande. Huvudplanen 
ska svara på frågorna (Stadtler och Kilger, 2004): 
 

• Vad ska tillverkas? 
• Vad krävs för att tillverka det? 
• Vad finns tillgängligt? 
• Vad behövs ytterligare? 

 
För att kunna beräkna ett optimum måste produktions- lagrings- och transportkvantiteter 
modelleras samtidigt. HP använder aggregerade data om produkter och material för att skapa 
produktgrupper. Indata är efterfrågeplaner och en modell av kedjan som definierar 
kapacitetsbegränsningar och beroenden mellan olika förädlingssteg. Resultatet av HP är en 
plan för produktion, distribution, lager, inköp och materialbehov (Stadtler och Kilger, 2004).  
 
Planeringshorisonten avgörs av hur frekvent nya planer genereras. Tidsluckor måste 
definieras varsamt med samtliga ledtider i beaktande. Fler och tätare tidsluckor innebär en 
mer detaljerad plan, men med konsekvensen att planeringen blir mer komplex och behöver 
större datorkraft för att lösas inom rimlig tid (Stadtler och Kilger, 2004). 
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2.2.3 Produktions- och distributionsplanering 
 
Kortsiktig produktionsplanering hanterar beslut om partiformning och sekvensering. 
Huvudplaneringen utgör en ram för vilken produktionsplaneringen ska hålla sig till avseende 
produktionskvantiteter i respektive tidsperiod, beslutad övertid per tidsperiod och vilka 
marknader som ska försörjas (Stadtler och Kilger, 2004).  
 
Distributionsplanering syftar till att skapa planer för transporter mellan produktionsenheter 
och lager samt lagernivåer. Planeringen tar hänsyn till tillgänglig transport- och lagerkapacitet 
och uppfyller uppskattad efterfrågan till minsta möjliga totalkostnad. Element i målfunktionen 
är lagerhållningskostnad och transportkostnader.  
 

2.2.4 Modellering av försörjningskedjor 
 
En försörjningskedja består av ett antal geografiskt skilda anläggningar där artiklar köps in, 
transformeras, lagras och säljs och som är sammanlänkade av ett antal transportkanaler. 
Artiklarna kan vara råmaterial, delkomponenter eller slutprodukter. Kombinationen av dessa 
anläggningar och transportkanaler brukar kallas försörjningsnätverk där anläggningarna är 
noder och transportkanalerna är länkar (Goetschalckx et al, 2002). Trots att utseendet på 
försörjningskedjan kan skilja dramatiskt är den underliggande strukturen densamma. 
 
En försörjningskedjas storlek och komplexitet gör den svår att överblicka, vilket gör 
modellering av olika slag nödvändig för att på ett överskådligt sätt förenkla och beskriva det 
komplexa systemet. Några managementkoncept är starkt knutna till modellering av 
försörjningskedjor och bör samordnas med styrningen och planeringen. Dessa är (Shapiro, 
2001): 
 

• Företagets affärsstrategi 

• Logistik-, produktions- och lagermanagement 

• Redovisning 

• Prognostisering av efterfrågan och marknadsföring 

• Operationsanalys (Operations Research) 

 
En fullständig analys av ett försörjningsnätverk kräver detaljerad information om processer, 
resursbehov, kapacitetsbegränsningar och kostnader som beskriver varje produktionsenhet 
och transportlänk (Shapiro, 2001). Modellen måste vara omfattande, klara osäkerhet, 
inkludera flexibilitet, robusthet och tillgänglighet utöver traditionella ekonomiska mål 
(Goetschalckx et al, 2002). 
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De begränsande faktorerna som försvårar modelleringen av försörjningskedjor i förhållande 
till transportplanering är (Shapiro, 2001): 
 

• Leverantörers kapacitet 

• Produktionskapacitet 

• Transportkapacitet 

• Kundtillfredsställelse 

• Produktstrukturen 

• Länkade begränsningar 

 
Vid planering av försörjningskedjor finns ett behov av att modellera kedjan på något sätt för 
att möjliggöra förenklingar och överblick. Olika typer av modeller kan användas beroende av 
målet med planeringen. Prognostiserings- och simuleringsmodeller används för att försöka 
förutspå framtida utveckling. Dessa modeller kan kompletteras med en målfunktion för att 
skapa optimeringsmodeller som ur ett givet antal möjliga scenarion stödjer val som 
maximerar vinst, minimerar kostnader, ledtider eller något annat mål som är av intresse. 
 
Matematiska modeller kan delas in i deskriptiva och normativa modeller (Shapiro, 2001). 
Deskriptiva modeller hjälper till att bättre förstå funktionella relationer och kan vara: 
 

• Prognosmodeller 

• Kostnadsrelationer 

• Resursutnyttjanderelationer 

• Simuleringsmodeller 

 
Normativa modeller används som beslutsstöd och kan i detta sammanhang förenklat sägas 
vara en synonym till optimeringsmodeller. Sambandet mellan deskriptiva och normativa 
modeller är att deskriptiva modeller presterar deskriptiv data som används som input i de 
normativa modellerna. Det är därför av stor vikt att de deskriptiva modellerna är korrekta för 
att beslutsstödsystemet ska kunna användas utan stora modell- eller indatafel.  
 
Matematiska programmeringsmetoder erbjuder kraftfulla och omfattande verktyg för att reda 
ut stora kvantiteter av numeriska data och därmed beskriva försörjningskedjan på ett för 
beslutfattaren överskådlig sätt.  
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Planeringen kan delas in i följande faser: 
 

• Definition och analys av beslutsproblemet 

• Definition av mål 

• Prognostisering av framtida utveckling 

• Identifiering och utvärdering av tillåtna lösningar 

• Val av bra lösning 

 
Inte bara monetära världen kan modelleras. Även ickemonetära värden såsom servicenivå, 
leveransprecision, kvalitet eller produktvariation är intressanta att modellera. Det finns här 
inget krav på att välja ett mål framför ett annat, utan optimeringsmodellerna kan assistera 
beslutsfattare att utvärdera kompromisser mellan målen.  
 
För att tydliggöra svårigheterna med planeringen av försörjningskedjor nämner Stadtler och 
Kilger (2004) tre huvudsakliga faktorer som bidrar till dess komplexitet. Den första är att det 
ofta finns ett flertal kriterier vilka innebär motstridiga mål och oklara rangordningar mellan 
olika alternativ. Den andra svårigheten beror på den stora mängd lösningar som är tillåtna och 
den tredje och kanske svåraste är att modellen måste klara en stor mängd osäkerhetsfaktorer. 
 
För att kunna göra beräkningar på stora system som försörjningskedjor krävs att en 
omfattande databas med detaljerad och aggregerad information finns tillgänglig. Den databas 
som ligger till grund för optimeringssystemet innehåller aggregerad information om (Shapiro, 
2001): 
 

• Direkta och indirekta kostnadsrelationer 

• Delmodeller av produktion, transport, lagerhållning och lagermanagement 

• Kostnads- och kapacitetsinformation om artiklar, delar och produkter som erbjuds av 
leverantörer 

• Orderinformation och prognoser av efterfrågan på färdiga produkter 

 
För modellering av affärsprocesser bör ett standardiserat ramverk användas så att samtliga 
medlemmar i försörjningskedjan mappar sina aktiviteter på samma sätt. SCOR-modellen 
(Supply Chain Operations Reference Model) utgörs av ett ramverk som knyter ihop processer, 
mätetal, best practice och tekniska aspekter i en struktur för att stödja kommunikationen 
mellan olika parter i försörjningskedjan. Syftet med modellen är ökad effektivitet inom SCM 
(SCC, 2005). SCOR kan användas som ett verktyg för att representera, analysera och 
konfigurera försörjningskedjor. Standardiseringen av processkartläggning möjliggör och 
underlättar samarbeten mellan aktörer i en kedja eftersom en standardiserad terminologi och i 
förväg definierade processer och aktiviteter innebär att aktörerna talar samma språk. SCOR 
rekommenderar modellering av kedjan från leverantörers leverantörer till kunders kunder. De 
standardprocesser som innesluts av SCOR delas in i de fyra hierarkiska nivåerna: 
processtyper, processkategorier, processelement och implementering (Stadtler och Kilger, 
2004).  
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2.2.5 Tidigare studier 
 
Flera lyckade modelleringssystem har presenterats i litteraturen. Digital Equipment 
Corporation, DEC, använde sig av en optimeringsmodell när de gjorde strukturförändringar i 
sina produktions- och distributionsstrategier och sparade över 100 miljoner dollar (Arntzen et 
al, 1995). Deras optimeringsmodell rekommenderade produktions-, distributions- och 
leverantörsnätverk genom minimering av kostnader samt produktions- och distributionstider. 
En stor linjär, blandad heltalsmodell, som innehöll en global multiproduktstruktur användes 
för att generera alternativen.  
 
Nu-kote International utvecklade en linjärprogrammeringsmodell som optimerade 
transporterna av färdiga produkter mellan leverantörer, produktionsenheter, lager och kunder 
för att minimera totala transportkostnaden (LeBlanc et al, 2004). Optimeringsmodellen sägs 
ha sparat upp emot en miljon dollar årligen samtidigt som den minskat leveranstiden med två 
dagar.  
 
Kellogg har länge använt sig av ett planeringssystem, en storskalig 
linjärprogrammeringsmodell, för att planera sin produktions-, distributions- och 
lagerverksamhet på taktisk och operativ nivå (Brown et al, 2001). Den operativa modellen 
minskade kostnaderna för produktion, lager och distribution med 4,5 miljoner dollar 1995 och 
den taktiska modellen guidade en konsolidering av produktionskapacitet vilket sparade 
uppskattningsvis 35 till 40 miljoner dollar om året.  
 

2.3 Avancerade planeringssystem 
 

2.3.1 Introduktion till APS 
 
Behovet av att planera och styra komplexa system har konkretiserats i tidigare kapitel. Längs 
en försörjningskedja finns en stor mängd beslut av olika stor vikt som måste fattas och detta 
stöds lämpligt med någon form av beslutsstödssystem. Avancerade planeringssystem 
(Advanced Planning Systems, APS) försöker vara just ett sådant verktyg. Planeringsverktyget 
stödjer beslutsfattandet genom att identifiera ett flertal alternativ för framtida aktiviteter och 
har i vissa fall förmågan att ta fram några få bättre lösningar eller eventuellt det bästa. 
 
För att kunna planera och styra komplexa Supply Chain strukturer krävs kraftfulla 
management- och optimeringsverktyg. APS använder sofistikerade matematiska algoritmer 
för modellering och analys av försörjningskedjans begränsningar för att utveckla planer som 
erbjuder nära optimala lösningar. På grund av dess användning av optimeringsalgoritmer 
kallas de ofta för Supply Chain Optimization (Chen, 2001).  
 
APS baserade på systemtänkande försöker överbygga gapet mellan komplexiteten i 
försörjningsnätverk och den dagliga operativa verksamheten (Kremser, 2003). APS försöker 
datorisera planeringen. Dock kvarstår modelleringsproblematiken, vilket innebär att planerare 
eller beslutsfattare i slutändan är de som avgör indata till modellen respektive val av 
handlingsalternativ.  
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Företag som har implementerat APS har rapporterat positiva effekter såsom förbättrad 
fyllnadsgrad och leveranser i tid (30 %), minskade ordercykeltider (50 %)9 och minskade 
lager (50 %)10 (Chen, 2001). 
 
Genom utvecklandet av optimeringsheuristiker och större datorkraft kan stora modeller lösas 
nära optimalitet. APS definieras av Stadtler och Kilger (2004) genom att belysa tre 
karakteristika. 
 

• Integrerad planering – av hela försörjningskedjan eller åtminstone från direkt 
leverantör till direkt kund. 

• Optimering – genom väl definierade alternativ, mål och begränsningar samt 
användandet av heuristiker. 

• Hierarkiskt planeringssystem – som innebär en kompromiss mellan optimering av hela 
försörjningskedjan i ett steg, vilket skulle vara mycket opraktiskt, och successiv 
planering som inte skulle kunna lösas till optimalitet. 

 
Denna hierarkiska struktur införlivas i planeringsmjukvaran som partiella planeringsmoduler. 
Dessa moduler tilldelas olika planeringsnivåer som i sig planerar hela försörjningskedjan, 
men detaljeringsgraden varierar mellan de olika nivåerna. Vidare säger Stadtler och Kilger 
(2004) om målet med APS: 
 

The goal of APS is to find feasible, near-optimal plans across the supply chain as whole, 
while potential bottlenecks are considered explicitly. (Stadtler och Kilger, 2004) 

 
Detta innebär i praktiken koordinering av planer som är åtskilda både organisatoriskt och 
geografiskt. APS består typiskt av en samling mjukvarumoduler som vardera täcker en 
specifik mängd planeringsproblem. Dessa moduler kan mappas mot SCP-matrisen (Figur 2-6) 
som visas i Figur 2-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Teoretisk grund för hypotes (2) 
10 Teoretisk grund för hypotes (2) 
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Figur 2-7 : APS-moduler enligt Supply Chain Planning matrisen (Stadtler och Kilger, 2005) 

 
APS innebär en samling mjukvarumoduler som används som beslutsstödssystem för diverse 
planeringssituationer. Mjukvaran implementeras ofta som en förlängning av ett redan 
existerande affärssystem som tillhandahåller indata till APS-modulen.  
 
För att kontrollera stora informationsflöden används affärssystem (Enterprise Resource 
Planning, ERP), vilket samlar och delar information mellan aktörer i försörjningskedjan. Till 
skillnad från ERP-system försöker APS hitta tillåtna planer nära optimum genom 
försörjningskedjan som helhet, där potentiella flaskhalsar behandlas explicit (Kremser, 2003). 
APS-modulerna ansvarar för planeringen medan ERP fortfarande används som en 
transaktionsdatabas och exekveringssystem. APS använder data lagrat i ERP för dess 
beräkningar och beslutsstöd och sparar sedan planerna i ERP-systemet.  
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Figur 2-8 beskriver på vilket sätt APS ERP och optimeringsmotorn interagerar. (1) APS 
hämtar aggregerad data från ERP-systemet. (2) Efter att en modell är skapad och valda 
begränsningar gjorda i APS exekveras optimeringsmotorn som genererar ett eller flera 
alternativ till planeraren (3). (4) Om planeraren är nöjd med den plan som är föreslagen 
överförs planen till ERP-systemet och exekveras. 
 

 

2
3

APS 

1 

4 

Optimeringsmotor 
ERP 

Figur 2-8 : Konceptuell beskrivning av relationen mellan ERP, APS och optimeringsmotorn 

 

2.3.2 Huvudplanering 
 
Syftet med huvudplanering är att minimera summan av: 
 

• Produktionskostnader 
• Kapitalbindning 
• Kostnader för övertid 
• Transportkostnader 

 
Indata till huvudplaneringsmodulen är: 
 

• Efterfrågan för varje tidsperiod, markandsområde och produkt 
• Tillgänglig kapacitet per period för varje anläggning 
• Maximal övertid per anläggning 
• Produktionskapacitet per tidsenhet, det vill säga ett produktivitetsmått 
• Nuvarande lagernivåer för varje produkt på varje anläggning 
• Minsta tillåtna lagernivåer i varje nod 

 
Om flaskhalsar uppstår i produktionen: 
 

• Flytta produktion till annan tidsperiod 
• Producera på alternativa anläggningar 
• Köp in produkter från leverantör 
• Lägg in övertid i produktionen 

 
Om flaskhalsar uppstår i distributionen: 
 

• Producera och/eller transportera i annan tidsperiod 
• Använd alternativa transportkanaler 
• Distribuera från alternativ produktionsanläggning 
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Dessa beslut måste tas centralt för att uppnå en optimal lösning. Lokal huvudplanering leder 
ofta till suboptimering av kedjan. 
 
För huvudplanering används ofta LP-modeller vilket beskrivs mer i detalj i Kapitel 2.3.4.  

2.3.3 Produktions- och distributionsplanering 
 
HP används som styrdokument vid produktionsplanering genom att bryta ner data för varje 
period och varje produktionsanläggning. Produktionsplaneringens syfte är att: 
 

• Skapa detaljerade produktionsscheman 
• Utifrån HP besluta i mer detalj om övertid, tillgänglighet på råvara samt inköpsorder 

 
Vilka kunder som ska försörjas från respektive anläggning är redan klart i HP. I 
distributionsplaneringen utförs efter att produktionsplanen är upprättad en mer detaljerad plan 
för utlastning och utleveranser under tidsperioden. För en mer detaljerad körplan för 
transportören används ett transportplaneringsverktyg som kan skapa optimala rutter. 
 

2.3.4 Optimering i APS 
 
En vital komponent i APS är optimeringsmodeller, vilka kan reda ut komplexa relationer 
mellan motsatta mål. De är analysverktyg som är kapabla att identifiera optimala eller 
tillräckligt goda planer där kostnadsminimering eller vinstmaximering kan mappas mot andra 
mål såsom service, kvalitet eller tid. 
 
För att klara att lösa modellering och optimering av problem med denna svårighetsgrad och 
storlek används ofta någon form av flermålsoptimering där varje mål erhåller ett högsta eller 
lägsta tillåtna värde förutom den faktor som ska optimeras. Ett alternativ till detta 
tillvägagångssätt är att omvandla alla faktorer i målfunktionen till samma enhet, ofta 
monetära, för att sedan låta denna gå mot maximum eller minimum. Storleken på problemen 
och det stora antalet möjliga lösningar avhjälps i de flesta fall genom att använda någon 
heuristik  
 
Lourenço (2001) beskriver hur metaheuristiker kan spela en viktig roll vid lösning av 
komplexa system såsom planering av försörjningskedjor. De heuristiker hon tar upp är 
itererad lokalsökning, tabusökning och ”scatter search”. Heuristikerna har fördelen att de, 
även om de inte levererar en optimal lösning, utför sökningen efter ett nära optimum på kort 
tid och utan krav på stor datorkraft. 
 
I en undersökning 1993 där utvecklare och användare av planeringssystem inom logistik- och 
SCM-området intervjuades för att undersöka de viktigaste egenskaperna hos ett 
beslutsstödssystem för Supply Chain design visade sig modelleringsegenskaper och 
användarvänlighet vara de viktigaste egenskaperna. 1999 gjordes studien om och man kunde 
konstatera att utvecklingen av matematisk modellering och optimeringsalgoritmer i 
mjukvaran hade gått snabbt. Resultatet visade att linjärprogrammeringsproblem, blandade 
heltalsproblem och heuristiker var vanliga metoder för att hitta tillåtna lösningar. Optimalitet 
hos lösningarna ansågs av användarna nu som den viktigaste egenskapen (Goetschalckx et al, 
2002).  
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Linjärprogrammering (LP) har visat sig vara användbart vid huvudplanering och 
distributionsplanering. Kraftfulla algoritmer har utvecklats för att lösa LP-problem och 
används i stor utsträckning inom APS. Ett linjärprogrammeringsproblem kan på allmän form 
beskrivas. (Lundgren et el, 2003) 
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Formel 2-1 : LP-problem på allmän form (Lundgren et al, 2003) 

där cj är målfunktionskoefficient för beslutsvariabel xj och aij är bivillkorskoefficient i 
bivillkor i och bi är högerledskoefficient i bivillkor i.  
 
Blandad heltalsprogrammering (MIP) används inom APS då lösningen ska uttryckas i heltal. 
Ofta är det binära variabler som är avgörande vid till exempel strategisk nätverksplanering 
och MIP blir därmed nödvändigt. På samma sätt som LP-problem kan ett linjärt 
heltalsproblem beskrivas på allmän form (Lundgren et el, 2003). 
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Formel 2-2 : MIP-problem på allmän form (Lundgren et al, 2003) 

Om alla variabler är heltalsvariabler benämns problemet för heltalsproblem och om endast 
vissa är heltal kallas det för ett bladat heltalsproblem (Lundgren et al, 2003).  
 
För att lösa MIP-modellerna hittas först en optimal lösning för LP-problemet. Utgående från 
denna körs sedan MIP-modellen. Det är inte alltid möjligt at hitta en optimal lösning för MIP-
modellen. Därför definieras ibland en övre gräns utifrån LP-lösningen som en procentsats att 
uppnå, alternativt sätts en tidsgräns för hur länge optimeringsmotorn tillåts att köras. 
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2.4 Totalkostnadsanalys 
 
Det finns i ett företag ett antal kostnader som kan förknippas med dess 
distributionsverksamhet och materialflödesstyrning. Dessa kostnader delas av Mattsson 
(2002) in i dels de som har med det direkta materialflödet att göra och dels de kostnader som 
hör samman med produktion och värdeförädling.  
 
Materialflödeskostnaderna består generellt av transportkostnader, lagringskostnader, 
bristkostnader och administrativa kostnader (Mattsson, 2002; Mattsson och Jonsson, 2003). 
Produktionskostnader består av alla kostnader förknippade med tillverkning av en produkt.  
 
Det är vid totalkostnadsanalys av vikt att hitta alla kostnadsposter som kan härledas till en 
produkt. De traditionella målen för SCM är att minimera totala kostnader i försörjningskedjan 
samtidigt som efterfrågan tillgodoses. Totalkostnaden inkluderar flera kostnadsposter såsom 
(Shapiro, 2001): 
 

• Råmaterialkostnader 

• Intern transportkostnad 

• Fastighetskostnad 

• Direkt och indirekt tillverkningskostnad 

• Lagerhållningskostnad 

• Extern transportkostnad 

• Kostnad för skatter, tullar och andra avgifter 

 
Kostnadsanalys bör inte koncentreras till enbart tillverkningsprocessen utan studeras över hela 
försörjningskedjan. Kostnader för kärnprocesser bör samtidigt övervakas kontinuerligt över 
hela kedjan (Stadtler och Kilger, 2004) 
 
Ett företags förmåga att prestera inom olika områden mäts traditionellt genom att kvantifiera 
olika processers effektivitet eller produktivitet. För att kunna styra sina processer måste de 
även kunna mätas eller värderas på något sätt för att ge beslutsfattare feedback om hur väl en 
verksamhet går. Dessutom visar dessa effektivitetsmått var eventuella resurser behöver sättas 
in för att förbättra verksamheten.  
 
Det finns fortfarande endast en begränsad flora av litteratur som behandlar effektivitetsmått 
för SCM (Chan, 2003). Detta förvärras dessutom då branschspecifika effektivitetsmått ofta är 
efterfrågade, men inte behandlade i någon stor omfattning i forskningsartiklar. Några 
specifika problem kring existerande effektivitetsmått tas upp av Chan (2003). Dessa är: 
 

• Avsaknaden av ett balanserat angreppssätt till integrerade monetära och ickemonetära 
indikatorer 

• Avsaknaden av systemtänkande, i vilket försörjningskedjan måste ses som en helhet 
och indikatorerna bör därför baseras på hela försörjningskedjan 

• Avsaknaden av försörjningskedjans omgivning 
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Ett resultat av dessa problem är att försörjningskedjan tenderar att suboptimeras11. Eftersom 
logistik och SCM fokuserar på flöden genom hela kedjan från råvara till slutkonsument är det 
av intresse att indikatorer som visar kostnader och prestationer genom hela detta förlopp 
används.  
 
Indikatorer kan delas upp i kvantitativa och kvalitativa. Tabell 2-3 visar exempel på vilka 
indikatorer som kan användas. Oftast är det de kvalitativa måtten som är svårast att 
implementera och styra sin verksamhet efter eftersom dessa är subjektiva och därmed svårare 
att definiera tydligt. 
 

Kvantitativa Kvalitativa 

Kostnader Resursutnyttjande Kvalitet Flexibilitet Visibilitet Förtroende Innovationsbenägenhet

Distribution Arbetskraft Kundtillfredsställelse Arbetskraft Tid Överrensstämmelse 
Lansering av nya 

produkter 
Tillverkning Maskiner Leveranstid Maskiner Precision  Ny teknik 

Lager Kapacitet Ledtider Materialhantering     
Lagerhållning Energi Leverans i tid Tillverkning     

Tull och skatter  Fyllnadsgrad Sekvens     
Obestämda  Ej i lager Volym     

   Precision Produktmix     
     Leverans     
     Expansion     

      Kundanpassning       

 
Tabell 2-3 : Kvantitativa och kvalitativa indikatorer (baserad på Chan, 2003) 

 

2.5  Implementering av APS 
 
En kritisk del i en verksamhets väg mot effektivisering är att lyckas med de 
förändringsprojekt som genomförs. En gedigen mängd litteratur tar upp problematiken kring 
misslyckade implementeringsprojekt och pekar på viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat 
implementeringsprojekt (Stadtler och Kilger, 2004).  
 

2.5.1 Supply Chain projekt 
 
Projekt som har som mål att effektivisera en försörjningskedja kallas av Stadtler och Kilger 
(2004) för Supply Chain projekt. Ofta handlar det om integrering av IT, såsom APS eller 
ERP, eller koordinering av affärsverksamheter genom processkartläggning. Dessa projekt är 
mycket omfattande och har av naturliga skäl inslag av mjuka faktorer såsom kulturkrockar, 
organisatoriska hinder och motsträviga mål.  
 
Främst måste mål och omfattning av projektet definieras genom att hitta relevanta nyckeltal 
som kan visa på framgång eller misslyckande med de genomförda förändringarna. Dessa 
nyckeltals värden blir en referenspunkt mot vilka framtida uppföljning kan jämföras. Efter att 
nyckeltal är hittade och definierade sätts ett målvärde som förväntas uppnås efter en viss tid.  

                                                 
11 Suboptimering innebär att optimering lokalt i enskilda enheter får till följd att kedjan som helhet presterar 
sämre än vad som är möjligt. 
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Först nu är det läge att se vilka APS-moduler som kan vara till stöd för de processer som ska 
styras mot det definierade målet. Arbetet med att förbättra och förändra verksamheten enligt 
de ”best practice” principer som APS bygger på kan påbörjas.  
 

2.5.2 Kritiska framgångsfaktorer 
 
Samarbete mellan verksamheter i samma försörjningskedja genom att skapa gemensamma 
processer med gemensamt stöd för dessa har visat sig vara lyckosamt. Komplexiteten i denna 
integrering kan vara stor och innehåller inte enbart teknisk integrering utan hela processer för 
att samarbetet ska lyckas fullt ut. Ho och Lin (2004) menar att detta är självklart eftersom en 
affärsverksamhet inte kan existera i sin ensamhet utan är beroende av både uppströms och 
nedströms utbyte av material och information. Att samarbeta över affärsverksamhetens 
gränser och då framför allt när det gäller systemimplementering över företagsgränser innebär 
att flera så kallade kritiska framgångs faktorer (CSF – Critical Success Factors) måste 
beaktas. Ho och Lin (2004) nämner följande: 
 

• Metod: Design och implementering 

• Implementeringsstrategi 

• Kunskap hos implementeringsexperter 

• Organisationsstruktur 

• Förändringsarbete 

• Styrning av kostnadsposter 

• Projektledning 

• Arkitektur och design 

• Samarbete med processdesignen: kunder, leverantörer och anställda 

• Flerspråkighet och innehållande flera valutor 

• Hårdvaruoptimering 

• Heterogena system 

 
I listan ovan är tekniska aspekter en liten del, vilket kan betyda att de egentligen viktigaste 
aspekterna och svåraste momenten är projektledning och styrning. För att underlätta 
implementeringen inför Ho och Lin ett ramverk för hur implementeringen bör utföras. I detta 
ramverk identifieras de fyra faserna Design, Test, Förverkligande och Förbättringar. Eftersom 
ett system inte är helt integrerat och stabiliserat förrän efter några månader så avslutas inte 
implementeringen bara för att systemet är igång och rullar. Nyckeltal används för att mäta 
effekterna av det implementerade systemet och för att övervaka dess fördelar. Designfasen 
innehåller de element som vi har tagit upp tidigare i denna rapport. I Testfasen installeras 
mjukvara och hårdvara och konfigureras efter behov. De olika gränssnitt som ska användas 
installeras och hårdvaran testas så det står klart att den klarar pålitlighets- och prestandakrav. 
Systemfunktionerna kan gärna testas mot olika scenarier och om simuleringsverktyg finns 
med i systemet kan dessa testa olika typer av framtida behov. I Förverkligandefasen förbereds 
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systemet för att användas skarpt. Dessa förberedelser innebär utbildning av personal, 
organisationsförändringar, ansvarsfördelning, datamigration och framtida underhåll. I 
Förbättringsfasen tillåts systemet att köra skarpt. Buggar rättas till och systemet övervakas 
och finskjusteras. Identifiering av ytterligare processförbättringar sker kontinuerligt.  
 
Även Nah et al (2001) tar upp ett antal kritiska faktorer som måste stämma för att ett Supply 
Chain projekt ska ha möjlighet att lyckas. De elva kritiska faktorerna som Nah et al. (2001) 
har specificerat är i korta drag: 
 

1. Projektgruppen – Projektgruppens organisation och medlemmar är viktiga genom hela 
projektets livscykel. Gruppen bör bestå av representanter för olika funktioner och 
bestå av både egen personal och utomstående konsulter. Medlemmar ska ha både 
teknisk och företagsekonomisk kompetens. ERP projektet ska vara medlemmarnas 
högst prioriterade arbete under projektets genomförande. Informationsspridning och 
tillgängligheten av information för projektmedlemmarna är vital för ett lyckat 
genomförande.  

 
2. Högsta ledningens tro på projektet12 – Projektet måste vara godkänt och stödjas av 

företagets högsta ledning. Ledningen måste ge projektet hög prioritet och själva 
involvera sig i projektets genomförande.  

 
3. Företagets vision och mål13 – Projektet måste ligga i linje med företagets vision och 

målformulering. Dessutom måste projektet ha en egen klar målsättning som går att 
styra projektet mot. Dessutom bör det finnas en modell för hur man ska arbeta mot 
detta mål. 

 
4. Effektiv kommunikation – Kommunikation är en kritisk faktor och innebär att varje 

nivå och funktion måste förstå och ha tillgång till information. Både inom 
projektgruppen och ut mot resten av företaget måste kommunikationen fungera. 

 
5. Projektledningen – God projektledning är av största vikt. Omfattningen måste 

specificeras, d.v.s. vilka systemkomponenter som ska installeras, olika avdelningars 
engagemang och hur mycket processförändringar som fordras. Mätbara delmål är att 
föredra för att kunna utvärdera projektets framskridande.  

 
6. ”Projektförkämpe” – Det bör finnas någon högt uppsatt chef som har befogenheter att 

besluta om förändringar i målen, ta snabba beslut och framför allt legitimera projektet 
i organisationen.  

 
7. Lämpligt affärs- och legatsystem – Viktigt i initieringen av implementeringen är att ha 

en stabil och lyckad affärsmodell. Affärsverksamhet och IT-system redan existerande 
påverkar framgångarna med projektet.  

 
8. Förändringsarbete och företagskultur14 – Förändringsarbete (Change Management) 

och en företagskultur där alla arbetar mot samma mål och med likvärdiga värderingar 
är av vikt. Organisationen bör ha en stark identitetskänsla och vara villig att förändras. 
Användarna bör initieras i arbetet och tränas för bästa resultat. 

                                                 
12 Teoretisk grund för hypotes (5) 
13 Teoretisk grund för hypotes (8) 
14 Teoretisk grund för hypotes (9) 
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9. Processinnovation15 – Mjukvaran bör anpassas till företagets processer så långt det är 

möjligt, men samtidigt bör det inte finnas rädsla för att modifiera sina processer så de 
passar in i det nya systemet.  

 
10. Mjukvaruutveckling, testning och felsökning – Det nya system som installeras måste 

stödjas av befintlig IT-infrastruktur, så därför bör denna konfigureras innan en 
implementering utförs så att omkonfigurering i varje steg inte är nödvändig. 

 
11. Övervakning och systemutvärdering – Övervakning av både projektet, med milstenar 

för att övervaka framåtskridandet, och av systemet under speciellt den första tiden för 
att upptäcka eventuella fel och brister är nödvändigt. 

 

2.5.3 Processkartläggning 
 
En elementär del av ett Supply Chain projekt är att utföra en processkartläggning som 
definierar hur de olika processerna fungerar idag och hur de är tänkta att fungera i framtiden 
(Stadtler och Kilger, 2004). Nedan beskrivs översiktligt teori om vad en processkartläggning 
innebär. 
 
En process förutsätts vara sammansatt av flera delprocesser och aktiviteter och i en 
processkartläggning identifieras, definieras och sammanfogas dessa för att beskriva en 
huvudprocess inom en organisation (Bergman och Klefsjö, 2002). Detaljeringsgraden av 
beskrivningen bestäms av syftet med kartläggningen. I detta fall tillåts en relativt översiktlig 
beskrivning av huvudprocessen som utgörs av utsädesproduktionen medan 
planeringsprocessen bör beskrivas mer utförligt för att möjliggöra en djupare analys.  
 
Terminologin som används här är förenklad och kan sammanfattas i följande definitioner 
(baserade på Bergman och Klefsjö, 2002). 
 

• Process – En kedja eller nätverk av repetitiva aktiviteter och/eller delprocesser med 
syftet att skapa värde åt en extern eller intern kund. 

• Huvudprocess – En process som skapar värde åt kunden. 
• Stödprocess – En process som har till uppgift att stödja huvudprocessen. 
• Delprocess – En samling aktiviteter som utgör en tydligt avgränsad del av en 

huvudprocess. 
• Aktivitet – En icke nedbrytbar del av en process. 
• Objekt – Det som processen förädlar. 
• Produkt – Resultatet av en process. 
• Kund - Mottagare av processens produkt (efterföljande process eller slutkund). 
• Leverantör – Bidrar med det objekt som processen bearbetar. 

 
Processkartläggning bör föregå varje större förändringsprojekt i försörjningskedjan. Dessutom 
ställs ofta som krav vid kvalitetscertifiering att en verksamhets huvudprocesser är kartlagda 
och dokumenterade.  
 

                                                 
15 Teoretisk grund för hypotes (6) 
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3 Studieobjekt 
 
Detta kapitel ger en översikt över de studier som är gjorda hos Lantmännen och då framför 
allt gällande utsädesverksamhetens distributionsplanering. Data som har samlats in och 
intervjuer som har genomförts beskrivs här. Dessutom ges en översiktlig bild av Movex SCP 
samt lite om funktionaliteten i mjukvaran. 
 
Utgångspunkten i studien av planeringssituationen för utsäde är att först förstå verksamheten 
för utsädesproduktion och dess karaktäristik. Förenklat innebär denna att råvara inhämtas från 
lantbrukare, förädlas i någon av Lantmännens produktionsanläggningar och distribueras sedan 
ut till lantbrukare genom Lantmännens distributionsstruktur.  
 
I Svenska Lantmännen finns idag logistikcentra på fyra olika orter: Västerås, Lidköping, 
Klintehamn och Åhus. På logistikcentren hanteras lantbruksförnödenheter i säck; såsom 
foder, utsäde, fröer och växtskydd. Dessa varor lagras på logistikcentra och distribueras ut 
efter Lantmännens leverans- och försäljningsvillkor. Fem produktionsanläggningar försörjer 
markanden med utsäde. Dessa är belägna i Skänninge, Uppsala, Skara, Eslöv och Klintehamn. 
Verksamheten på Gotland är i stort sett autonom i fråga om försörjning och försäljning. 
Därför har verksamheten för utsäde i Klintehamn utelämnats i denna studie16. Tabell 3-1 
sammanfattar de logistikcenter och produktionsanläggningar som är och har varit i bruk hos 
Lantmännen. De anläggningar som avvecklades 2003 har ingen direkt påverkan på denna 
studie. 
 

Ort Benämning Kommentar 
Produktionsanläggning     
Klintehamn 085 Aktiv, men ej aktuell i denna studie 
Falkenberg 087 Avvecklades 200406 
Eslöv 089 Aktiv 
Norrköping 091 Avvecklades 2003 
Skänninge 093 Aktiv 
Uppsala 095 Aktiv 
Skara 097 Aktiv 
Örebro 099 Avvecklades 200406 
Logistikcenter     
Norrköping 100 Avvecklades 200406 
Västerås 103 Aktiv 
Lidköping 106 Aktiv 
Åhus 110 Aktiv (Ej utsäde i någon stor utsträckning) 
Holmsund 115 Avvecklades 2003 
Jönköping 116 Avvecklades 2003 
Klintehamn 117 Aktiv, men ej aktuell i denna studie 
Falkenberg 118 Avvecklades 200406 

Tabell 3-1 : Aktiva och avvecklade produktionsanläggningar och logistikcentra 

 
 
                                                 
16 Klintehamn sköter dessutom sin huvudplanering själva vilket innebär att de inte har påverkats av den centrala 
styrningen på fastlandet.  
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Lantmännen innehar ungefär 65 % av marknadsandelarna för utsäde i Sverige (Lantmännen, 
2005). Denna andel har varit oförändrad de senaste åren. Den starka ställningen på marknaden 
har sin bakgrund i Lantmännen som organisation. Lantmännen är i sig på många sätt unik då 
den är en korporation, vilket innebär en fokus på kostnadsminimering snarare än 
vinstmaximering. Det förhållningssätt till leverantörer och kunder som detta medför ger en 
insyn och kontroll över hela förädlingskedjan som är ovanlig.  
 
De fördelar som korporationen innebär är framför allt lantbrukarnas lojalitet och därmed 
möjligheterna till stordriftsfördelar. Sedan fusionen av lantmännenföreningar runt om i landet 
och bildandet av Svenska Lantmännen 2001 har dock en strävan mot att driva verksamheten 
som ett företag tagit sin början. Genom denna skiftade strategi finns forhoppningar om 
effektivisering, rationalisering och därmed minskade kostnader för organisationen som helhet.  
 
De verksamhetsdelar som studeras i detta projekt är dels växtodlingsdivisionen som ansvarar 
för utsädesproduktion och dels logistikdivisionen vilket stödjer resten av organisationen med 
bland annat transport- och lagerverksamhet. 
 
Lantmännen Växtodling köper in förnödenheter inom växtodling som till exempel utsäde, 
gödsel och växtskyddsmedel. Produkter och tjänster tas fram via leverantörer och egen 
produktion. Marknadsområdena sköter marknadsföringen för dessa tjänster och produkter i 
samarbete med växtodlingsdivisionen. 
 
Logistikdivisionen sköter samordning och planering av transporter och leveranser. Målet är 
att effektivisera logistiken och sänka kostnaderna för transporterna. Man ansvarar dessutom 
för ett antal logistikcenter, medverkar i strukturella förändringar av verksamheten, driver 
logistikutveckling och försöker skapa operativ effektivitet i den dagliga verksamheten. 
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3.1 Processkartläggning 
 
Detta kapitel är avsett att beskriva de huvudprocesser och delprocesser som ingår i studien. 
Anledningarna till att utföra en processkartläggning är flera. Processkartläggningen innebär 
bland annat att författaren får en fördjupad förståelse för den studerade verksamheten. 
Verifiering av antaganden om verksamheten underlättas då en dokumenterad beskrivning 
finns tillgänglig, processkartläggningen kan göra inblandade personer mer uppmärksammade 
på oriktigheter och förbättringspotential i de beskrivna processerna och dessutom utgör 
processynsättet i sig att ett logistikperspektiv kan anammas.  
 
I denna studie är främst två processer aktuella att studera. Dels utsädesverksamheten som 
helhet, det vill säga den huvudprocess som förenklat innebär hemtagning, produktion och 
distribution och dels den stödprocess som planeringen och styrningen av produktion och 
distribution utgör. Denna process kan kallas stödprocess eftersom den innebär ett centralt stöd 
till den kärnprocess som produktionen utgör.  
 
I en situation där processkartläggning ska ligga till grund för ett förändringsarbete inom 
företaget bör arbetsgruppen utgöras av personer med god insikt i processens nuvarande 
utformning. I detta fall är processkartläggningen utförd av författaren vilket innebär att de 
aktiviteter eller delprocesser som är irrelevanta för studien har utelämnats.  
 

3.1.1 Utsädesverksamheten 
 
Utsäde består av ungefär 270 artikelnummer som kvantitetsmässigt visar ett typiskt 80/20 
förhållande (20 % av artiklarna representerar 80 % av total såld kvantitet). Utsäde distribueras 
i säckar om 50, 600 och 700 kg (små- respektive storsäck). Inleveranser till 
produktionsanläggning sker däremot i bulk vilket innebär att det är svårt att ordna med 
returtransporter inom ramen för endast utsädesnätverket.  
 
Utsäde uppvisar tydliga säsongsvariationer. Omkring 70 % av vårutsädet säljs under en 
kampanjperiod som sträcker sig från oktober till mitten på mars. Kampanjen innebär att 
kunden får en viss rabatt om order läggs under kampanjperioden och att Lantmännen då kan 
leverera ordern efter eget val. Detta gör att utleveranserna är koncentrerade till perioden 
december till mars för vårutsäde och augusti till oktober för höstutsäde. 
 
Nätverket består av cirka 30 000 lantbrukare som fungerar både som leverantörer och kunder 
åt Lantmännens centrala produktionsverksamhet. Lantmännen Växtodling i vilken 
utsädesverksamheten ingår, ansvarar för inhämtning av råmaterial, lagring, förädling och 
distribution av färdigvara med stöd från logistikdivisionen. Lantmännen förfogar över fyra 
produktionsanläggningar och i huvudsak två logistikcentra där utsäde lagras enligt Figur 3-1.  
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Figur 3-1 : Försörjningskedjan för utsäde 

 
 
Verksamheten är lager- och distributionstung beroende på de stora volymer som hanteras och 
det stora antal kunder som verksamheten försörjer. Transporterna utförs av transportörer som 
anlitas för uppdrag i olika regioner. Stora delar av de transporter som utförs måste ske med 
specialfordon eftersom konventionella lastkajer och utrustning för lastning och lossning hos 
lantbrukaren i många fall saknas. Detta ställer höga krav på en fungerande 
transportverksamhet och en väl fungerande dialog mellan Lantmännen, dess kunder och 
anlitade transportörer.  
 
Varje produktionsanläggning försörjer i grunden en begränsad mängd kunder i ett antal 
geografisk marknadsområden. Endast i vissa fall och för vissa sorter och slutprodukter 
levereras produkter från annan anläggning än den för marknadsområdet tänkta. Detta gör att 
ett sort produktsortiment måste tillhandahållas på respektive anläggning. Till viss del är 
produktionen differentierad, alltså att vissa produkter produceras på en viss anläggning, men 
ett mål från logistikdivisionens sida är att en större del av den totala produktfloran ska 
tillverkas på varje anläggning. En större variantflora producerad på varje anläggning skulle 
reducera behovet av transporter mellan de olika anläggningarna. 
 
Enligt Figur 3-1 används inte logistikcentret i Åhus vid distribution. Detta för att 
färdigvarulagret i produktionsanläggningen i Eslöv är tillräckligt stort för att i de flesta fall 
klara lagringsbehovet för den regionen. 
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Den primära kanalen för gods är från levernatör, via närmaste produktionsanläggning och 
vidare till kund. I de fall omständigheterna kräver transporteras gods även via andra 
produktionsanläggningar eller logistikcenter för mellanlagring och/eller samlastning innan de 
når slutkund enligt Figur 3-2. Den primära distributionskanalen har sin grund i de 
distributionsstrategier som kommer att förklaras närmare i Kapitel 3.2.  
 

Primär Sekundär Sekundär 
 

FVL = Färdigvarulager 
LC = Logistikcenter 

KUND

FVL

FVLFVL

LC 

KUNDKUND 

FVL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3-2 : De tre distributionssätten 

 
Att distribuera en större andel av färdiga produkter direkt från produktion har identifierats 
som en billigare och effektivare lösning på distributionen i två tidigare studier på 
Lantmännen17. Då användes en egenutvecklad optimeringsmodell för att generera ett antal 
scenarier som kunde ligga till grund för strategiska beslut om strukturen på och antalet 
produktions- och lageranläggningar för utsädesverksamheten.  
 
Detta sätt att sköta distributionen är den konventionella metoden. Den resulterar i en större 
mängd transportrelationer, vilket innebär att fordonen eventuellt utnyttjas dåligt. Ett sätt att 
komma ifrån den dåliga utnyttjandegraden är att låta godset ingå i ett annat redan existerande 
varuflöde genom att anlita ett transportföretag, vilket Lantmännen har gjort. Meningen är att 
utsädesprodukter ska kunna ingå i det övriga reguljära materialflödet som transportören 
ombesörjer. De positiva effekterna av direktleveranser är ett snabbt och effektivt genomflöde 
av material. 
 

 
17 Lagerutredningen (2003) och LUST-projektet (2003) 
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Utsädesproduktionen sker i de fyra produktionsanläggningar som Lantmännen förfogar över. 
Produktionen går till på följande sätt (se Figur 3-3): 
 

1) Råvara hämtas in till anläggning från lantbrukare eller via inköp från extern leverantör 
och läggs i råvaruförråd (RF) 

2) Om råvaran har en för hög fuktighetsgrad torkas den (TORK) 
3) Om råvaran är torr nog går den direkt in i rensmaskinen (RENS) där cirka 30 % går ut 

som avrens18 
4) Rensad vara mellanlagras i väntan på betning19 och packning  
5) Betning och packning sker i en och samma maskin (PACK, BET) 
6) Färdig produkt läggs i färdigvarulager (FVL) 

 
 Avrens 

 FVL PACK 
BET 

TORK 

RENS RF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3-3 : Processbeskrivning för utsädesproduktion 

 
Produktionsplanering och schemaläggning för utsädesproduktionen sköts lokalt. Även 
inhämtning av råvara planeras lokalt efter att den övergripande huvudplanen för samtliga 
anläggningar är fastställd. Råvara tas in som bulkvara från lantbrukare i det geografiska 
område som produktionsanläggningen verkar i. Genom att skriva avtal om köp av utsäde av 
lantbrukare och samtidigt hålla koll på vilka volymer som finns lagrade på gård kan behovet 
av råvara matchas med de kvantiteter som finns hos lantbrukaren.  
 
Produktion sker mot prognos. Inget säkerhetslager hålls utan det lager som byggs upp under 
säsongstoppen ses som just ett säsongslager. Höga säkerhetsbestämmelser för hur utsäde får 
hanteras och krav på provtagning är reglerat av staten. Detta innebär att prover av varje 
inhämtad batch med råvara måste tas och skickas för analys. Denna säkerhetsaspekt innebär 
för produktionen också att så få ställ som möjligt bör användas eftersom det för varje ställ 
finns en risk för inblandning om inte maskinen har rengjorts tillräckligt väl. 
 

 
18 Avrens innebär den del av inhämtat utsäde som i rensmaskinen sorteras bort. Avrens kan användas i annan 
produktion, till exempel foder. 
19 Betning innebär en metod för att skydda utsädet från sjukdomar. 
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Produktstrukturen för utsäde är relativt enkel. Typ av betning och packning avgör slutprodukt. 
Generellt används två sorters betning (Bet 1 och 2) och två säckstorlekar (Säck 1 och 2) vid 
framställning av slutprodukt. Det innebär att varje råvara kan transformeras till fyra olika 
sorters slutprodukter enligt Figur 3-4. För varje sort finns en huvudsaklig betning som utgör 
den största delen av slutprodukter. Fler betningsvarianter än två kan också vara aktuella i 
vissa fall.  
 

Säck 2 Säck 1 Säck 1 Säck 2 

Rensat 

Bet 1 Bet 2 

Råvara

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3-4 : Produktstruktur Utsäde 

 
Råvara i det här fallet är framtagna och förädlade varianter av de fyra sädesslagen. De olika 
varianterna (sorterna) har olika kvaliteter och kan därför användas för olika ändamål. Olika 
sorter går även olika bra att odla i olika delar av Sverige beroende på det skiftande klimat som 
existerar.  
 
Höga krav ställs på att de producerade serierna hålls intakta och att en kund inte får produkter 
som härstammar från fler än två olika råvaruleverantörer. Spårbarheten vid eventuella fel eller 
sjukdomar ligger bakom dessa krav.  
 
Att produkterna packas i säckar är problematiskt för utnyttjandet av färdigvarulagret eftersom 
det är svårt att stapla eller på annat sätt systematiskt och effektivt fylla lagerytan. Detta i 
kombination med kravet på att man hela tiden måste hålla samman producerade serier för att 
på ett enkelt sätt kan urskilja från vilken råvara de härstammar innebär att ett stort antal 
produktnummer i färdigvarulagret bidrar till ett sämre utnyttjande av lagerytan. 
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3.1.2 Planeringsprocessen 
 
Produktion och försäljning av utsäde och spannmål är starkt knutet till den långa 
produktutvecklingsprocessen för spannmål. Redan 10 till 15 år innan försäljning av spannmål 
kan ske börjar förädling och provning av utsäde lämpligt för ändamålet enligt Figur 3-5. 
 

 Produktionsvolym Aktivitet 
 

År 

Sådd: 4 000 ton, 20 000 ha 
 
Skörd: 100 000 ton 

Sådd: 300 ton, 1 500 ha 
 
Skörd: 7 000 ton 

Sådd: 20 ton, 100 ha 
 
Skörd: 500 ton 

År -1 

År –5 till -15 

År -4 

År -3 

År -2 

År 0 
Försäljning 
och leverans
av spannmål 

Leverans av utsäde (C2)
till spannmålsodling,
sådd och skörd 

Leverans av utsäde (C1),
sådd, skörd och produktion
av utsäde (C2) 

Leverans av B-vara, sådd,
skörd, kontraktering och
produktion av utsäde (C1) 

Förädling, urval
och provningar 

Planering av utsädesodling,
kontraktering och inköp av
B-vara från växtförädlare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3-5 : Produktutvecklingsprocessen för spannmål 

 
I Figur 3-5 används Lantmännens benämning på utsäde i de olika förädlingsstegen. B-vara 
köps in från extern leverantör eller bolag inom den egna koncernen. Efter att B-vara är 
skördad och inhämtad produceras det som kallas C1. Andra året under framställningen får 
produkten beteckningen C2.  
 
Det är av vikt att inse de begränsningar som denna process för framtagning av spannmål utgör 
för utsäde. Det krävs en långsiktig planering och man är i stort beroende på den långsiktiga 
planen för spannmålsproduktion vid produktion av utsäde.  
 
Tillgänglighet på råvara inom den egna organisationen bestäms helt av i vilken utsträckning 
utsäde har odlats föregående år och hur väl den sådden har slagit ut. En stor osäkerhet finns 
här i och med främst klimatpåverkan. Om stora delar av skörden ett år inte faller ut väl 
kommer utsäde att behöva köpas in från extern leverantör.  
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Huvudplaneringen som SCP stödjer kan ses som ett antal steg som måste gås igenom (Figur 
2-5). Prognostiseringen börjar med en årsplan där sådd och produktion av utsäde tillhörande 
de olika förädlingsstegen planeras tillsammans med den tillgång på råvara som uppskattas 
finnas tillgänglig. Prognostiseringen sköts av växtodlingsdivisionen och utförs per sort. 
Prognosen kompletteras innan den används vid huvudplanering med historisk data om 
säckstorlek och typ av betning. Tillsammans med denna prognos utgör kundorder indata till 
huvudplaneringen. Huvudplaneringen skapar veckoplaner för utleverans av färdigvara och 
denna plan kommuniceras till produktion, distributionsplanering och transportörer. Vissa 
justeringar av den ursprungliga planen är ofta förekommande på grund av stor osäkerhet i 
tillgång på råvara. 
 

 

Transport-
plan 

Produktionsplan

Utleverans-
plan 

Huvud-
planering 
med SCP 

Prognos 

Tillgång 

Kund-
order 

Prognostisering 

Veckoplan 

Årsplan 

Figur 3-6 : Planeringsprocessen för utsäde 

 
Efterfrågedata bygger på en försäljningsprognos. Korrektheten i de planer som SCP skapar är 
till stor del beroende av bra och tillförlitliga prognoser. Prognosverksamheten genomförs 
innan säsong och används sedan som indata till planeringen. En gång under säsongen 
revideras prognosen, men endast den först skapade används vid huvudplanering.  
 
Planeringshorisonten för huvudplaneringen är resterande säsong. Planer skapas med en 
framförhållning på 3 veckor. Vecka 1 är låst på grund av ledtiden för råvaruanskaffning och 
vecka två är halvöppen eftersom råvara för produktion är bokad och på väg in. 
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Själva arbetet med SCP beskrivs förenklat i Figur 3-7. Mycket manuellt arbete föregår själva 
planeringsarbetet.  

10

6 5 4

3

Om planen ser OK 
ut spara denna 

annars gör 
ytterligare justering 

Exekvera 
optimeraren 

Exekvera 
optimeraren 

Höj kapaciteten om 
nödvändigt 

7 8 9

Studera överbelagda 
resurser och 

begränsa dessa 

Exekvera 
optimeraren 

Överför data till 
Movex SCP 

Sammanställ 
efterfrågan genom 

att subtrahera 
kundorder från 

prognos 

Uppdatera aktuellt 
lagersaldo 

2 Justera för pågående 
mellantransporter 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3-7 : SCP-processen 

 
I detalj fungerar planeringen på följande sätt: 
 

1. Pågående mellantransporter mellan produktionsanläggningar och mellan 
produktionsanläggningar och logistikcenter hämtas ur Movex och justeras manuellt 
genom att i data för lagernivåer addera de pågående mellantransporterna till 
mottagande lagerställe. 

2. Aktuellt lagersaldo uppdateras i Movex och extraheras till en Accessfil. 
3. Efterfrågan sammanställs genom konsolidering av prognos och verkliga kundorder 

och lagras i en Excellfil. 
4. Data överförs till SCP genom en datagenereringsfunktion i programvaran.  
5. En obegränsad optimering exekveras. 
6. Överbelagda resurser studeras och stegvisa begränsningar av dessa genomförs med 

obegränsad optimering mellan varje inlagd begränsning för att studera förändringar i 
materialflöde och beläggning. 

7. En begränsad optimering genomförs för att se om efterfrågan kan tillgodoses under 
kommande perioder med tillgänglig kapacitet. 

8. I många fall är en kapacitetsökning nödvändig genom att lägga till framför allt 
ytterligare skift.  

9. Exekvering av optimeraren görs en sista gång för att skapa en huvudplan för 
utsädesproduktionen. 

10. Planen studeras av planeraren och vissa justeringar kan göras i efterhand. Planen 
kommuniceras med berörda produktionschefer och ytterligare justeringar kan då göras 
om tveksamheter i planen återstår. Sådana tveksamheter kan vara råvarutillgång, eller 
att möjlig produktionsplan och sekvensering inte är tillfredsställande. 
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3.2 Strategier för produktion och distribution 
 
Den stora säsongsvariationen som utsäde uppvisar är i flera avseenden problematisk för 
Lantmännen. Variationerna påverkar produktionen genom en ojämn belastning där en 
överkapacitet måste hållas för att klara produktion under högsäsong. På grund av dessa 
säsongsvariationer har Lantmännen med hjälp av SCP velat jämna ut belastningen över året. 
Målet har varit att framför allt jämna ut produktion av vårutsäde, eftersom den största 
potentialen för utjämning finnas ses där.  
 
Strategierna för distributionen innebär att så stor andel av kundorder som möjligt ska 
levereras direkt från produktionsanläggning. Detta ställer höga krav på en fungerande 
utleveransplanering eftersom lagerytorna i färdigvarulagret är relativt begränsade. Den mest 
kritiska resursen i produktionsanläggningarna är just färdigvarulager samt lastnings- och 
lossningskapacitet. Detta kan få som följd att långa väntetider för transportörer uppstår vid 
utlastning speciellt i början på dagen. Lastnings- och lossningstider i 
produktionsanläggningarna är begränsade till kontorstid. 
 

3.3 Utförda förändringar i struktur och planering 
 
Bakgrunden till de förändringar som verksamheten har utsatts för är som tidigare nämnts dels 
den fusionering som trädde i kraft 2001 och dels ett behov av att effektivisera 
försörjningskedjan. En stor överkapacitet har tidigare funnits i både produktion och 
lagerverksamheten på grund av de många regionalföreningarnas tidigare egna renserier och 
lokala lager. Vid sammanslagning finns en potential att genom rationalisering producera 
utsäde på endast ett fåtal ställen i landet och därmed uppnå skalfördelar. 
 

3.3.1 Strukturförändringar 
 
De utförda förändringarna i försörjningskedjan för utsäde kan sammanfattas som (se även 
Tabell 3-1): 
 

• Avveckling av två produktionsanläggningar 
• Avveckling av två lager 
• Utökning av färdigvarulagret i Skänninge 

 

3.3.2 Förändringar i produktions- och distributionsplaneringen 
 
Planeringen som är beskriven Kapitel 3.1.2 är en nulägesbeskrivning. Tidigare har en 
planering för varje produktionsanläggning och tillhörande marknadsområde utförts lokalt av 
personal på produktionsanläggningen. På samma sätt som idag låg då en prognos till grund för 
planeringen tidigt på säsongen och kompletterades efter hand med inkomna kundorder. Målet 
för planeringen var då, precis som nu en totalkostnadsminimering för planeringsobjektet, med 
den stora skillnaden att endast lokala/regionala kostnader styrde målfunktionen.  
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På grund av att planeringen för utsädesverksamheterna utfördes i produktionsanläggningarna 
var tidigare lokala produktivitets- och effektivitetsmått för framför allt själva tillverkningen i 
fokus vid planering. Detta fick som följd att långa serier och därmed ett stort lager valdes före 
korta serier, och tillika fler ställ.  
 
Den tidigare lokala planeringen utfördes av personal som idag fortfarande planerar produktion 
och inhämtning av råvara, men med utgångspunkt från den centralt skapade huvudplanen som 
är utdata ur SCP.  
 

3.4 Nyckeltal och effektivitetsmått 
 
Lantmännen har utarbetat ett målstyrningsprogram som kallas SIKTET och som definierar 
styrtal, framgångsfaktorer och strategiska mål för de fyra målområdena finans, kund och 
marknad, interna processer samt medarbetare. Dessa utgår från verksamhetens definierade 
affärsidé, vision och policy enligt Figur 3-8.  
 

SIKTET

Vision Policy

Styrtal

Framgångsfaktorer

Strategiska mål

Finans

Styrtal

Framgångsfaktorer

Strategiska mål

Kund och Marknad

Styrtal

Framgångsfaktorer

Strategiska mål

Interna processer

Styrtal

Framgångsfaktorer

Strategiska mål

Medarbetare

Målområden

Affärsidé

 
Figur 3-8 : SIKTET (Kärnan, 2005) 

 
SIKTET har inte tagits i bruk och är inte färdigt för hela verksamheten, men har stor potential 
att fungera som ett sätt för företagsledningen att kommunicera sina strategier till 
organisationen om styrtal, framgångsfaktorer och strategiska mål definieras väl.  
 
Vissa mätningar av hur väl organisationen mår och fungerar görs regelbundet genom 
Lantmännens undersökning kallad INSIKT. Denna undersökning går ut till både medarbetare 
och kunder för att samla in information om hur Lantmännen upplevs och presterar inom olika 
områden. Frågor till kunder kan handla om upplevd prissättning, leveransprecision, 
kundtjänstkontakter med mera. Figur 3-9 visar resultatet av de registrerade reklamationer som 
kan relateras till utsädesverksamheten. Intressant i denna studie är att se förändringarna i 
reklamationer som rör lagerhantering och leverans/transport. Det övre diagrammet visar 
ackumulerat antal reklamationer för 2004 och det nedre för ackumulerat antal reklamationer 
hittills 2005. Som figuren visar har antalet registrerade reklamationer för lagerhantering och 
leverans/transport inte hittills uppstigit till 2004 års nivåer. Dock kvarstår en stor del av 
vårutsädessäsongen för 2005 vilket innebär att en jämförelse av prestationer av detta slag 
måste vänta tills årsskiftet.  
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Antal 

2005 

2004 

 
Figur 3-9 : Ackumulerat antal reklamationer för utsäde registrerade av Lantmännen Direkt 

(KÄRNAN, InControl, november 2005) 

 
För produktionsanläggningarna används framför allt två nyckeltal som är tänkt att visa dess 
effektivitet. Den första är genomsnittligt utnyttjande vilket bygger på en uppskattning av 
kapacitet för en fördefinierad mängd arbetstimmar per tidsperiod. Tabell 3-2 visar 
skillnaderna i utnyttjande för de olika produktionsanläggningarna. Ett liknande mått är 
hanterad kvantitet per arbetad timme som också finns presenterad i tabellen. 
 
 

  089 093 095 097 
Genomsnittligt utnyttjande 80 % 67 % 70 % 85 % 
Hanterad kvantitet per arbetad timme (kg) 5 040 8 192 6 540 7 908 

Tabell 3-2 : Nyckeltal för produktion våren 2005 
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3.5 Implementeringsprocessen 
 
Inget egentligt stöd från företagsledningen föranledde implementeringen av SCP. SCP ses av 
projektgruppen som ett försök att påverka resten av organisationen och bevisa dess fördelar. 
Ingen fördefinierad projektplan användes heller som stöd för arbetet. En 
implementeringskonsult från Intentia anlitades för hjälp och ett fåtal personer ingick i den 
grupp som skulle arbeta med implementeringen. Ingen processkartläggning genomfördes och 
inga mål sattes upp för projektet eller för förändringsarbetet i sig. Projekttiden för 
implementeringen var endast några veckor då mjukvaran installerades, SC-modellen byggdes 
och korrigering och testkörningar utfördes. En huvudanvändare utbildades på programvaran 
genom testkörning och viss vägledning från implementeringskonsulten. Att valet av APS föll 
på SCP berodde på att Lantmännen redan är kund hos Intentia genom sitt affärssystem 
Movex.  
 

3.6 Movex SCP 
 
Beslutsstödssystemet som används för produktions- och distributionsplaneringen är Intentias 
Movex Supply Chain Planner. Systemet är utvecklat för att stödja beslut på strategisk och 
taktisk nivå och resultatet av planeringen är en nära optimal huvudplan för ett antal 
produktions- och lageranläggningar. Lantmännen använder systemet framför allt för att skapa 
en utleveransplan för slutprodukter från färdigvarulager i produktionsanläggningar.  
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Om Lantmännens användning av SCP placeras i SCP-matrisen så kommer den att finnas i 
gränslandet mellan kortsiktig och medellång sikt över boxarna huvudplanering, 
produktionsplanering och distributionsplanering enligt Figur 3-10. Indata till SCP är 
efterfrågedata innehållande både prognos och kundorder.  
 

Movex SCP

 

Kortsiktig 

Medellång sikt 

Långsiktig 

Möjlighet 
att lova 

Transport-
planering 

Schema-
läggning 

Inköp och 
Material-
planering 

Efterfråge- 
planering 

Distributions
-planering 

Produktions
-planering

Huvudplanering 

Strategisk Nätverksplanering 

Försäljning DistributionProduktion Inköp 

 
Figur 3-10 : Movex SCP i SCP-matrisen 

 
SCP använder en TOC-baserad20 approach till planering. Det innebär en identifiering av 
begräsningar som hanteras explicit vid planeringen. TOC definierar genomflöde som 
fakturerad och levererad produkt som nått slutkund. För att öka genomflödet, hålla låga lager 
och låga kostnader måste begräsningarna identifieras och lösas upp. Detta realiseras genom 
stegvis planering vilket ökar förståelsen för planeringsproblemet och beroenden i 
försörjningskedjan. Genom att gradvis införa begränsningar vid planering kan olika strategier 
testas mot varandra och jämföras innan slutligt beslut om fastställande av plan tas.  
 
Planeraren kan koncentrera sig på att ta beslut medan optimeringsmotorn utför de komplexa 
och detaljerade matematiska beräkningarna. Optimeringsmotorn utvärderar möjliga, tillåtna 
lösningar och föreslår den optimala, om en sådan kan hittas.  
 
Obegränsad optimering beräknar den ideala kapaciteten nödvändig för att tillfredsställa 
maximal efterfrågan. Då begränsad kapacitet är respekterad kan eventuellt inte hela 
efterfrågan tillfredsställas på grund av för liten tillgänglig kapacitet. Då kan beslut tas som 
innebär att vissa kundorder eller prognoser inte levereras.  

 
20 TOC (Theory of constraints) är ett angreppssätt och ett synsätt på produktionsplanering som innebär att 
falskhalsar identifieras och får styra flödet av produkter genom anläggningen. För vidare information se 
www.goldratt.com. 
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Ideal kapacitet innebär att planen är bästa möjliga ur ett totalkostnadsperspektiv. Därför sätts 
kapaciteten till oändlig vid en första optimering. Då behandlas inte resurser som 
begränsningar. Ändlig kapacitet kan sedan införas gradvis för att identifiera de mest kritiska 
resurserna och se hur materialflödet förändras då dessa innebär begränsningar.  
 
SCP-modellen innehåller ett antal olika resurser som begränsar materialflödet genom olika 
delar av försörjningskedjan. Varje resurs är tilldelad en särskild kapacitet per tidsperiod. I 
grunden behandlas alla resurser på samma sätt. Produkter eller produktgrupper som använder 
samma resurs tävlar om dess tillgängliga kapacitet. Om tillgänglig kapacitet är otillräcklig 
kommer kapacitet att tilldelas baserat på totalkostnad och prioriteringar definierade för 
försörjningskedjan. De produkter som ej tilldelas kapacitet kan behandlas på följande sätt: 
 

• De kan tilldelas en annan väg genom kedjan, alternativt försörjas genom externa 
leverantörer 

• De kan processas i samma resurs under en annan tidsperiod eller 
• De väljs att inte produceras alls 

 
Före användning av SCP för huvudplanering måste försörjningskedjan modelleras i 
programvaran. Denna modellering utförs genom dataalstring i en Accessdatabas där följande 
element måste definieras. 
 

• Tidsperioder – Fasta tidsluckor används som grundstenar i planeringen. I 
Lantmännens fall är dessa tidsluckor definierade som hela veckor där den första 
veckan hålls stängd, vecka två är halvöppen och plan skapas framför allt för vecka tre. 
Detta på grund av ledtiden för inköp och inhämtning av råvara. 

• Lager vid start – Startlagret representerar det som i början av varje planering finns i 
lager vid respektive nod. 

• Noder i nätverket – Noderna i nätverket kan representera inköp, produktion eller 
försäljning. Begränsningar definieras för inköp och produktion för att hålla 
produktionsförslagen inom gällande kapacitetsgräns. Försäljningsnoderna 
representerar kunder eller marknader och efterfrågedata matas in i dessa för både 
prognos och verkliga kundorder. 

• Distributionsrelationer – Distributionsrelationerna begränsas av möjligt 
materialflöde på respektive länk. 

• Produktgrupper – Produktgrupperna kan representera antingen enskilda produkter 
eller en samling av produkter med liknande karaktäristik beroende på hur 
produktfloran ser ut. För Lantmännen definieras produktgrupperna som enskilda 
artiklar på grund av dess relativt låga antal artiklar. 

• Försörjningsprocesser (Produktion och Inköp) – Försörjningsnoderna beskriver på 
vilket sätt objekt kommer in till försörjningskedjan. Detta kan antingen ske via 
produktion eller inköp. Produktionsprocesserna används för att bestämma var och hur 
produktgrupper kan skapas. Varje process består av en produktstruktur vilken 
innehåller ingående komponenter i slutprodukten. 

• Nätverksbegränsningar – Dessa begränsningar definierar vart det är möjligt att köpa 
in, distribuera, producera och lagra produkter. 

• Kostnader – För varje produktgrupp definieras kostnader som hör samman med 
inköp, transport, produktion och lagring. 
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• Resurskapaciteter – För att kunna modellera en realistisk kedja måste kapaciteter 
överrensstämma med verkliga förhållanden. Kapaciteter som definieras i SCP är 
kapaciteter för leverantörer, transporter, produktion, mottagning, utleverans och lager. 

• Straffkostnader – Om planeraren vill ha kontroll över vissa prioriteringar görs kan 
straffkostnader definieras. Framför allt två straffkostnader är vanliga. Kostnad för 
missad leverans innebär en straffkostnad förr att efterfrågan inte har lyckats 
tillfredsställas. Kostnader för start av ny produktionsorder. Denna straffkostnad 
innebär att optimeraren kommer att minska antalet nya produktionsorder genom att 
köra längre serier. 

 
Omfattningen och komplexiteten i modellen avgörs av antalet tidsluckor, noder och 
produktgrupper tillsammans. Dessa element bör därför noga övervägas vid modelleringen. Ett 
alltför stort antal element gör att lösningstiden blir onödigt lång, om än möjlig. De 
mekanismer som avgör och kontrollerar är enligt ovanstående försörjningskedjans struktur, 
efterfrågan, kostnader och begränsningar.  
 
Movex SCP innehåller optimeringsmotorn Xpress-MP som tillverkas av Dash Optimization 
(Intentia, 2005). Genom att använda den modell som är skapad i SCP löser optimeraren 
planeringsuppgiften mot antingen vinstmaximering eller kostnadsminimering genom att 
använda linjärprogrammerings- eller blandade heltalsprogrammeringsprinciper.  
 
Samtliga Lantmännens affärstransaktioner administreras via affärssystemet Movex, som 
liksom Movex SCP är utvecklat av Intentia. Figur 3-11 visar användargränssnittet för SCP då 
en LP-modell håller på att lösas.  
 

Figur 3-11 : Användargränssnitt för Movex Supply Chain Planner  
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4 Analys 
 
I detta kapitel är den genomförda analysen beskriven. Kapitlet behandlar flödesanalysen för 
godsflöden, lagerverksamhet och produktion och totalkostnadsanalys för analys av 
kostnadsförändringar och lönsamhetsanalys. Avslutningsvis beskrivs en fallstudie som är 
gjord för att tydligare fånga SCPs påverkansfaktorer. 
 
Analysen är utförd med en helhetsfokus och med en målsättning att snarare beskriva än 
förklara de flödesförändringar som strukturförändringar och central styrning har gett upphov 
till. Strukturförändringen som har inneburit avveckling av två produktionsanläggningar och 
två lager har tvingat fram förändrade flöden genom att andra produktionsanläggningar nu 
används för att försörja dess marknadsområden. Flöden har dessutom ändrats på grund av 
ändrade produktions- och distributionsstrategier, vilka innebär en ökad andel transporter 
direkt från produktionsanläggning, vilket kommer att visas i detalj nedan.  
 
Med försörjningskedjans struktur liksom distributionsstruktur avses i detta fall dess 
sammansättning av produktionsanläggningar och logistikcenter. Strukturen avgör möjliga 
materialförsörjningskanaler för råvara och slutprodukt.  
 
Planering av utsädesproduktion sker främst för det utsäde som sås på våren, kallad vårutsäde. 
Anledningen till detta är att höstutsädet främst består av råvara som ej är överlagrat21 och 
därmed produceras under en betydligt kortare period. I analysen kommer både vårutsäde och 
höstutsäde att finnas med och anges separat. Då vår- och höstutsäde är sammanslaget i 
analysen benämns de endast utsäde.  
 
En flödesanalys ställer krav på att verkliga volymer och flöden i nätverket tas fram ur 
affärssystemets databas. En naturlig separering mellan flöden som består av interntransporter, 
försörjningsflöden och distributionsflöden görs med fördel för att se hur volymerna för 
interntransporter eventuellt har förändrats. På samma sätt är lagernivåer och serielängder 
intressanta för att förklara kostnads och flödesförändringar. 
 
I framtagning av data för analys har frågor ställts till affärssystemets databaser om kundorder, 
distributionsorder, medellager, inköpsorder och tillverkningsorder. I dessa databaser 
registreras och sparas transaktioner som kan ligga till grund för uppföljning. Dessa 
databasfrågor finns definierade i Bilaga 1. 
 

                                                 
21 Med överlagring menas att utsäde lagras hos lantbrukaren till nästkommande säsong. 
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4.1 Genomfört Supply Chain projekt 
 
Som tidigare beskrivits har Lantmännen i sin utsädesverksamheten gjort ett antal 
strukturförändringar i försörjningskedjan och samtidigt lyft upp huvudplaneringen på central 
nivå. Dessa förändringar ses med fördel som en helhet och analys av genomförda 
förändringar, inklusive SCP, måste ta alla förändringar i beaktande. Figur 4-1 visar 
delkomponenterna i SCM så som definierade av Lambert och Cooper (2000). 
Nätverksstrukturen har påverkats genom avveckling av lager- och produktionsenheter. 
Ledningsverktyg har förändrats genom implementeringen av SCP. Den del som till viss del 
saknas hos Lantmännen är fokus på logistikprocesser.  
 

SCM 

Nätverks-
struktur 

Lednings-
verktyg 

Logistik-
processer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4-1 : Delkomponenter i SCM (baserad på Lambert och Cooper, 2000) 

 

4.2 Flödesanalys 
 
Flödesanalysen behandlar kvantitetsförändringar i nätverket mellan de två perioderna. Syftet 
med denna analys är att beskriva hur nätverkets noder och länkar belastas med avseende på 
förändrade kvantiteter. Med flöde avses endast materialflöde genom distributionsstrukturen, 
att särskilja från informationsflöde, vilket inte tas upp i denna studie.  
 

4.2.1 Kundorder 
 
För att få en överblick över flödesförändringarna mellan de studerade perioderna används 
kundorderkvantiteter som ett första datamaterial. Den fakturerade kvantitet som orderläggs 
mot respektive lagerställe visar belastningen på respektive produktionsanläggning och 
logistikcenter. Varje kundorder (KO) som berör utsäde innehåller en eller flera utsädeartiklar. 
Antalet kunder, lantbrukare, som köper utsäde varierar något mellan åren beroende på hur 
åkerarealen väljs att användas. I Tabell 4-1 visas den förändrade kundstorleken för vårutsäde. 
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  2003-2004 2004-2005 

Antal utsädeskunder
(vårutsäde) 

31 877 27 458 

Tabell 4-1 : Antal utsädeskunder jämförelse 

 
Figur 4-2 visar hur den fakturerade kvantiteten vårutsäde har förändrats för respektive 
anläggning. Här kan urskiljas dels vilka produktionsanläggningar och logistikcenter som har 
avvecklats och dels hur orderläggning nu i högre grad sker mot produktionsanläggning. Den 
totala sålda kvantiteten vårutsäde mellan de två perioderna är i stort sett oförändrad.  
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Figur 4-2 : Fakturerad kvantitet vårutsäde (KO) per lagerställe jämförelse 

 
I Figur 4-3 kan förändringen i fakturerad kvantitet vårutsäde, från att tidigare ske främst mot 
logistikcenter nu ske företrädesvis mot produktionsanläggning, urskiljas tydligare. Ingen 
orderläggning sker mot Falkenberg trots att denna produktionsanläggning var i bruk under 
perioden 03/04. Den oförändrade fakturerade kvantiteten från logistikcenter 106 Lidköping 
beror på att en fortsatt förflyttning från Skara som i stort sett helt saknar lagringsmöjligheter. 
Denna region är den som minst påverkats av strukturförändringarna.  
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Fakturerad kvantitet vårutsäde direkt 
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Figur 4-3 : Fakturerad kvantitet vårutsäde direkt från färdigvarulager respektive via 
logistikcenter 

 
Tabell 4-2 visar de beräkningar som är gjorda utifrån kundorderdata. Såld kvantitet är som 
tidigare nämnts relativt oförändrad. Däremot har en minskning i antal kundorder skett och 
som en konsekvens av ovanstående har medelkvantiteten per kundorder stigit med 15 %. 
Denna ökning är positiv ur distributionsplaneringssynpunkt eftersom färre och större order är 
lättare att planera. Trots detta har antalet kompletta order minskat med 19 % och antalet icke 
kompletta order stigit med 70 %. Anledningarna till detta är inte helt självklara. Den främsta 
orsaken tros vara den ökade andelen direktleveranser från produktionsanläggning, vilket 
försvårar att leverera kompletta order. Ett nyckeltal att anamma blir när det gäller förmågan 
att leverera kompletta kundorder därför andel icke kompletta kundorder vilket har stigit från 6 
% till 11 %.  
 
 
Ett liknande sätt att se på saken är andelen leveranser till kund som inte innehåller en 
komplett order. Andelen icke kompletta leveranser har stigit från 12 % till 22 %. 
Konsekvenserna av ovanstående är att medelantalet leveranser per kundorder har stigit med 6 
%, från 1,07 till 1,13. Inte bara planering och distributionsstrategi ligger bakom dessa värden. 
Ett stort antal kundorder är helt enkelt så stora att de inte rimligen kan levereras samma 
datum.  
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 2003-2004 2004-2005 Förändring
Såld kvantitet (ton) 67 398 66 844 -1%
Antal kundorder 17 974 15 457 -14%
Medelkvantitet per order (ton) 3,7 4,3 15%
Antal kompletta KO 16 950 13 715 -19%
Antal icke kompletta KO 1 024 1 742 70%
Andel icke-kompletta KO 6% 11%
Antal leveranser 19 175 17 507 -9%
Antal kompletta leveranser 16 950 13 715 -19%
Antal icke-kompletta leveranser 2 225 3 792 70%
Andel icke-kompletta leveranser 12% 22%
Medelantal leveranser per kundorder 1,07 1,13 6,2%
Maxantal leveranser per kundorder 15 12 -20%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4-2 : Förändrade kvantiteter vårutsäde 

 
På grund av den starka säsongsvariationen finns en önskan att kunna jämna ut belastningen på 
produktionsanläggningarna. I Figur 4-4 visas hur den fakturerade kvantiteten vårutsäde per 
vecka fördelar sig över säsongen under de båda perioderna. Försöken att jämna ut flödet över 
tiden har inte varit framgångsrik, snarare kan en motsatt trend skönjas. Orderingången för 
vårutsäde är under 04/05 fördröjd ett par veckor jämfört med 03/04. Detta borde inte få några 
direkta konsekvenser på hur snabbt utleveranser kan ske. Istället är en förklaring en senare 
start av vårutsädesproduktionen av andra anledningar. Till viss del var 04/05 speciellt 
eftersom SCP implementerades i början av vårutsädessäsongen vilket kan har fördröjt 
produktionsstarten.  

Fakturerad kvantitet vårutsäde per vecka jämförelse

-  
1 000 
2 000 
3 000 
4 000 
5 000 
6 000 

 23
  

 26
  

 29
  

 32
  

 35
  

 38
  

 41
  

 44
  

 47
  

 50
  

 53
   3 

 
 6 

 
 9 

 
 12

  
 15

  
 18

  
 21

  

Vecka

To
n

2003-2004
2004-2005

 
Figur 4-4 : Fakturerad kvantitet vårutsäde per vecka jämförelse 
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4.2.2 Mellantransporter 
 
Mellantransporterna eller distributionsorder som de även kallas har som tidigare visats 
minskat. Tabell 4-3 visar för de två perioderna hur mellantransportkvantiteterna för vårutsäde 
har sett ut. Tabellen visar hur mellantransporter har gått från respektive lagerställe till 
logistikcenter (LC), produktionsanläggning eller till någon av de lantmannaföreningar som 
fortfarande gör inköp ihop respektive Granngårdenförsäljning (Annan). Den stora 
förändringen i totala antalet mellantransporter beror nästan uteslutande på att transporter inte 
längre sker i samma utsträckning mellan produktionsanläggning och logistikcenter.  
 

0306-0405 Till       
Från Annan LC Produktion Totalt 
087        -           2 411          317         2 728    
089      185        3 635             -           3 820    
093        -         10 352             -         10 352    
095        -           9 765            17         9 782    
097        -         14 532          336       14 868    
099         4         8 513            76         8 594    
100       34           186             14           234     
103      648          223             79           950     
106      378            83             53           514     
118      186          617           241         1 044    
Totalt   1 477      50 475        1 190      53 142    

 
0406-0505 Till       
Från Annan LC Produktion Totalt 
089      200        1 091            98         1 389    
093       40         4 307          760         5 107    
095        -           3 166        1 388        4 554    
097        -         16 257        3 654      19 911    
099        -               32              -               32     
100         1              -               71             72     
103      567            35             74           677     
106      306            22           122           450     
110       16              -                -               16     
Totalt   1 159      25 013        6 313      32 485    

Tabell 4-3 : Mellantransportkvantiteter för vårutsäde från respektive lagerställe 03/04 jämfört 
med 04/05 
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4.2.3 Lager 
 
En fungerande indikator på hur väl distributions- och produktionsplaneringen fungerar är att 
studera lagerutveckling. Figur 4-5 visar medellagerutvecklingen per månad för 
produktgruppen utsäde. Kurvorna representerar det totala medellagret per månad för de båda 
perioderna, det vill säga lagerpunkterna för råvara, rensad vara, färdigvara i färdigvarulager 
samt färdigvara i logistikcenter. Knappt en halvering av medellagernivåerna mellan åren kan 
urskiljas.  
 

Totalt medellager utsäde

-  
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 

jun
i

jul
i

au
gu

sti

se
pte

mbe
r

ok
tob

er

no
ve

mbe
r

de
ce

mbe
r

jan
ua

ri

feb
rua

ri
mars ap

ril maj

Månad

To
n

2003-2004
2004-2005

 
Figur 4-5 : Totalt medellager utsäde 

 
 
Antalet lagerpunkter, färdigvarulagren inräknat, innebär en minskning av antalet lager från 10 

till 6 stycken. Enligt kvadratrotsregeln 
n
m

−1  skulle detta innebära en lagerreduktion på 23 

%. Här ser vi en lagerminskning på omkring 40 % vilket kan innebära att en effektivare 
planering har bidragit till ett snabbare genomflöde. Genom att på ett effektivare sätt styra 
materialflödet kan SCP bidra till att onödiga lager reduceras och att endast det som efterfrågas 
enligt prognos produceras. 
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För att få vidare information om hur lagernivåerna påverkats är det av intresse att studera 
respektive förädlingssteg för sig. Figur 4-6 visar medellagerutvecklingen för råvara, rensad 
var och färdigvara. En drastisk minskning av lagernivåerna kan urskiljas för samtliga steg i 
produktionen.  
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Figur 4-6 : Medellagerutveckling för råvara, rensad vara och packad vara totalt 
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4.2.4 Produktion 
 
Produktionen har påverkats av både strukturförändringar och förändrad planering. 
Strukturförändringarna har fått konsekvenserna att tillgänglig kapacitet har minskat och 
därmed ökat tillverkningsvolymen på återstående anläggningar. Avvecklingen av 
produktionsanläggningar har dessutom påverkat respektive återstående anläggnings 
geografiska marknadsområde, det vill säga det område vilket är tänkt att anläggningen ska 
försörja.  
 
För att avgöra huruvida tillverkningen har påverkats studeras serielängder för packad 
respektive rensad vara. Serielängderna är intressanta att studera eftersom den huvudplanering 
som tidigare genomfördes på produktionsanläggningen har bytts ut av den centrala 
planeringen. Serielängderna tenderar att öka då produktionsansvariga får styra över 
planeringen eftersom detta ger en ökad produktivitet och den totala ställtiden kan minskas. 
Vid central planering hoppas man kunna använda tillgänglig kapacitet på ett för hela kedjan 
effektivt sätt, vilket kan innebära att serielängder kortas och fler ställ planeras.  
 

Medelserielängder vår (ton)   
  Rensad 0304 Rensad 0405 Packad 0304 Packad 0405 
087             93                   93       
089           208               229                 82                 94     
093           100               143                 90               111     
095           170               148                 91               101     
097           108               132                 81                 91     
099           137                   75       
Medel           130               148                 78                 86     

 
Medelserielängder höst (ton)   
  Rensad 0304 Rensad 0405 Packad 0304 Packad 0405 
087           100                   45       
089           327               299               118               129     
093           143               153               121               118     
095           191               308               116               179     
097           127               152               112               119     
099             54                   47       
Medel           150               210                 86               117     

Tabell 4-4: Medelserielängder vår- och höstutsäde 

 
Tabell 4-4 visar hur serielängder för vår- respektive höstutsäde har förändrats mellan de två 
perioderna. Istället för att som befarats av produktionschefer och hoppats på av 
logistikdivisionen serielängderna skulle minska har de istället ökat i medeltal.  
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Tabell 4-5 visar hur säckstorlekarna har förändrats mellan de två perioderna.  
 
0306-0405 Vår
Säckstorlek Säck Totalt Andel
Småsäck 50 KG 22 126       33%
Storsäck 600 KG 11 666       17%

700 KG 33 219       50%
Storsäck Totalt 44 885       67%
Totalt 67 011       100%

0406-0505 Vår
Säckstorlek Säck Totalt Andel
Småsäck 50 KG 17 853       27%
Storsäck 600 KG 11 423       17%

700 KG 37 306       56%
Storsäck Totalt 48 729       73%
Totalt 66 582       100%

0306-0405 Höst
Säckstorlek Säck Totalt Andel
Småsäck 50 KG 7 563        18%
Storsäck 700 KG 33 916       82%
Totalt 41 478       100%

0406-0505 Höst
Säckstorlek Säck Totalt Andel
Småsäck 50 KG 5 906        15%
Storsäck 700 KG 34 158       85%
Totalt 40 064       100%

 
Tabell 4-5 : Förändringar i säckstorlekar 

 

4.3 Totalkostnadsanalys 
 
De kostnadsposter som används är tagna från redovisningssystemet i Lantmännens 
affärssystem. Dessa kostnader bygger på månadsbokslut som görs separat för 
produktionsanläggningar, logistikcenter och frakter. Totalkostnadsanalysen innebär att 
samtliga kostnadsposter som kan relateras till utsädesproduktion tas med i beräkningarna.  
 
Logistikkostnaderna består dels av kostnader för logistikcenter och fraktkostnader. Även 
kostnaderna för logistikcenter redovisas i månadsbokslut, men eftersom dessa logistikcenter 
även hanterar och lagrar andra produkter, förutom utsäde måste utsädets del i denna kostnad 
uppskattas. Uppskattningen baseras på hanterad och lagrad kvantitet utsäde under föregående 
år i förhållande till totala lagrad och hanterad kvantitet.  
 
De övriga kostnader som kan förknippas med utförda förändringar är dels kostnaderna för 
implementering av SCP och dels kostnader för investering i samband med 
strukturförändringarna. Implementeringsprojektet för SCP har bokförts på eget konto för 
interdebitering och uppgår till 300 000 SEK för mjukvara och konsulttimmar. Utöver dessa 
kostnader har en uppskattning av kostnad för egen personal knutet till projektet gjorts på 
200 000 SEK. Total kostnad för implementeringsprojektet uppgår alltså till 500 000 SEK.  
 
Den investering som har varit nödvändig i strukturförändringen har varit en ökning av 
kapaciteten i färdigvarulagret i Skänninge. Där har asfaltering av en större lageryta inneburit 
en kostnad på ungefär 600 000 SEK.  
 
Kostnaderna för verksamheten är indelade i kostnader för produktion, logistikcenter och frakter. 
Frakterna är i sin tur indelade i infrakter, mellanfrakter och utfrakter. Kostnaderna i Tabell 4-6 visar 
kostnaderna och totala fakturerade kvantiteten utsäde för hela utsädesverksamheten exklusive 
Klintehamn. Kostnaderna för växtodlingsåret 03/04 är inflationskorrigerade (uppräknade) enligt en 
inflationstakt på i medeltal 1 % (SCB, 2005).  
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Enhet Total utsäde Total utsäde Förändring Förändring %

Såld kvantitet (KO) ton 104 945           107 708     2 763            2,6%

Kostnader Inflationskorr. 1 %
Produktion kr 40 280 820       34 815 000 5 465 820 -     -13,6%
Logistikcentra kr 12 773 470       10 744 000 2 029 470 -     -15,9%
Frakter kr 39 846 520       35 501 000 4 345 520 -     -10,9%
varav Infrakter kr 11 938 200       11 647 000 291 200 -        -2,4%
        Mellanfrakter kr 7 023 540        5 701 000 1 322 540 -     -18,8%
        Utfrakter kr 20 884 780       18 153 000 2 731 780 -     -13,1%
Totalkostnad kr 92 900 810       81 060 000 11 840 810 -   -12,7%

Totalkostnad per kvantitet kr/ton 885                753          133 -             
Produktionskostnad per kvantitet kr/ton 384                 323           61 -                
Transportkostnad per kvantitet kr/ton 380                 330           50 -                
Lagerkostnad per kvantitet (LC) kr/ton 122                 100           22 -                

2003-2004 2004-2005

-15,0%
-15,8%
-13,2%
-18,0%

Tabell 4-6 : Totalkostnad sammanställning 

 
Totalkostnaderna för verksamheten har sjunkit med knappt 13 % samtidigt som 
försäljningskvantiteten har ökat något vilket ger en totalkostnadsminskning per fakturerad 
kvantitet på 15 % eller 133 SEK.  
 
Om den årliga besparingen på 11,8 miljoner SEK ställs mot investeringskostnaderna på 1,1 
miljoner SEK fås en återbetalningstid på investeringarna motsvarande drygt en månad. 
 
En intressant aspekt är att inte bara kostnaderna för mellantransporter har minskat utan även 
kostnader för både infrakter och utfrakter. Farhågor inför beslut om fler direktleveranser var 
att kostnaderna för utfrakter troligen kommer att öka liksom kostnaderna för infrakter 
beroende på ett längre medelavstånd till produktionsanläggningarna. En förklaring till 
kostnadsminskningarna kan vara att man genom SCPs försorg lyckats skapa en mer 
kostnadseffektiv verksamhet. 
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4.4 Fallstudie Skänninge och Norrköping 
 
För att undersöka om det är lättare att dra slutsatser om den påverkan central planering och 
SCP som verktyg har haft på verksamheten har här valts att undersöka förändringarna för 
endast en produktionsanläggning, Skänninge, och tillhörande logistikcenter, Norrköping. 
Genom att differentiera verksamheten i enheter som försörjer en avgränsad marknad och där 
lokala förändringar lättare kan belysas önskas en djupare förståelse för just planeringens 
påverkansfaktorer.  
 
Relationen Skänninge och Norrköping har påverkats av strukturförändringarna genom att 
Norrköping har avvecklats som logistikcenter. Istället har färdigvarulagret i Skänninge byggts 
ut för att klara det ökade behovet av lageryta. På detta sätt har Skänninge kommit att ta över 
de utleveranser för utsäde som tidigare utgick från Norrköping. Dessutom har det geografiska 
område som Skänninge försörjer ökats något och antalet kunder har därmed ökat med 7 %. I 
Tabell 4-7 kan de förändringar som relaterar till kundorder och leveranser urskiljas.  
 
 

  2003-2004 2004-2005 Förändring 
Såld kvantitet (ton)             18 853                   23 757     26%
Antal kunder              2 539                     2 713     7%
Antal kundorder       4 836          5 074 5%
Medelkvantitet per order (ton)           3,9              4,7 20%
Antal kompletta KO       4 375          4 370 0%
Antal icke kompletta KO          461             704 53%
Andel icke-kompletta KO 10% 14%  
Antal leveranser       5 370          5 907 10%
Antal kompletta leveranser        4 375          4 370 0%
Antal icke-kompletta leveranser          995          1 537 54%
Andel icke-kompletta leveranser 19% 26%  
Medelantal leveranser per kundorder         1,11           1,16 5%
Maxantal leveranser per kundorder              5                9 80%

Tabell 4-7 : Kvantitetsförändringar Skänninge och Norrköping 

 
Antal kunder, kundorder och såld kvantitet har alla ökat under 03/04. På samma sätt som för 
hela utsädesverksamheten (se Tabell 4-2) har andelen icke kompletta kundorder liksom andel 
icke kompletta leveranser ökat något mellan de två perioderna. Detta har medfört en ökning 
av medelantalet leveranser per kundorder på 5 %. Detta har sin bakgrund i dels den ökade 
belastningen på produktion, färdigvarulager och utlastning och dels i den medvetna strategi 
som innebär fler direktleveranser.  
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Fakturerad kvantitet har ökat med 26 % vilket har inneburit att en större kvantitet nu tillverkas 
i Skänninge än tidigare. Figur 4-7 visar hur produktionen har sett ut per vecka och en 
uppskattad kapacitet för rensmaskinen.  
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Figur 4-7 : Rensad kvantitet per vecka Skänninge 

 
Figur 4-8 visar belastningen per månad på färdigvarulagret i Skänninge samt medelbelastning 
per månad och en uppskattad kapacitet. En ökning av medellagernivån är tydlig.  
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Figur 4-8 : Medellagernivå per månad för färdigvarulager i Skänninge 

 
Lagerutvecklingen för färdigvarulagret i Skänninge har ökat främst på grund av att det 
numera fungerar som centrallager eftersom logistikcentret i Norrköping är avvecklat. 
Förändringar i medellagerutveckling bör därför studeras med utgångspunkt i den totala 
förändringen för både Skänninge och Norrköping. Figur 4-9 visar hur det totala medellagret 
för råvara, rensad och packad vara har förändrats. En minskning av medellagret är tydlig.  
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Figur 4-9 : Medellagernivå jämförelse Skänninge och Norrköping 

 
Tabell 4-8 visar för Norrköping och Skänninge de mellantransporter om är registrerade de 
båda perioderna. Den självklara och mest relevanta förändringen är att det från Skänninge inte 
längre går transporter till Norrköping. Dessa transporter stod 03/04 för den enskilt största 
delen av mellantransporterna från Skänninge och har nu helt upphört.  
 

  2003-2004 2004-2005 
  Från Lst     Från Lst     
Till Lst 093 100 Totalt 093 100 Totalt 

         -               19            19             1 141                13            1 154     
093          -               50            50                  -                114              114     
095          -                 5              5                  -                  20                20     
097          -                 2              2                  -                    8                  8     
100   16 178              -        16 178                 27                 -                  27     
103     6 970           179        7 148            4 478                22            4 500     
106     2 642             33        2 675            1 304                11            1 315     
118       197               7          204                  17                  1                18     
Totalt   25 987           295      26 282            6 967              188            7 155     

089 

Tabell 4-8 : Mellantransportkvantiteter av utsäde från Skänninge och Norrköping 

 
Fallstudien visar att i den region som påverkats mest av strukturförändringarna och där 
kapaciteten minskat som mest avseende lageryta har klarat de nya förutsättningarna relativt 
väl.  
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5 Resultat 
 
Resultatkapitlet behandlar de slutsatser som kan dras ur den genomförda analysen och vilka 
begränsningar dessa har. Vidare ges rekommendationer om förändringar och framtida 
utveckling. 
 

5.1 Slutsatser 
 

5.1.1 Återkoppling till frågeställningar 
 

I. Hur har totalkostnaderna för utsädesverksamheten förändrats efter genomförda 
förändringar? 
• Totalkostnaderna för hela kedjan har minskat med cirka 15 % efter 

genomförda förändringar. Samtliga tre kostnadsposter produktion, transporter 
och lager har minskat. De minskade kostnaderna är med stor sannolikhet en 
produkt av strukturförändringar, förändrad planering och förändrade strategier.  

 
II. Vilken roll har Movex SCP och den nya centrala styrningen i dessa 

kostnadsförändringar?  
• En exakt beräkning på hur SCP har bidragit med minskade kostnader går inte 

att göra på grund av de omfattande övriga förändringar som har utförts.  
 

III. Vilka andra positiva/negativa effekter har flödesstyrningen och användandet av 
Movex SCP fört med sig? 
• De identifierade positiva effekterna av central styrning av godsflödet kan 

sammanfattas främst i organisatoriska förbättringar såsom effektivare 
kommunikation och öppnande för vidare samordning och utveckling i 
framtiden. Dessutom är den samlade uppfattningen att de strukturförändringar 
som är genomförda hade varit betydligt svårare att hantera utan hjälp av ett 
beslutsstödssystem. Införandet av SCP och dess centrala roll i planeringen av 
försörjningskedjan ses som ett steg i riktning mot en i framtiden mer avancerad 
planering och tätare samarbete mellan divisioner. 

 
IV. På vilket sätt har genomförda förändringar förändrat försörjningsnätverket i form 

av ändrade produktions- och distributionsmönster? 
• Distributionsmönstren har främst förändrats på grund av en 

distributionsstrategi som innebär att fler leveranser sker direkt från 
produktionsanläggning till kund. Avveckling av två lager och två 
produktionsanläggningar har dessutom tvingat fram ett förändrat produktions- 
och distributionsmönster för återstående anläggningar. 

 
VI. Är SCP ett lämpligt verktyg för planering av Lantmännens utsädesverksamhet? 

• SCP har visat sig klara av uppgiften som innebär huvudplanering för 
utsädesverksamheten. Andra verktyg hade säkert kunnat användas för samma 
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ändamål, men tryggheten i att anlita en välkänd systemleverantör vägde för 
Lantmännen högre än en detaljerad benchmarkingstudie.  

 
• Har genomförda förändringar i struktur och planering inneburit: 

 

– [A] Ökade eller minskade lagernivåer? 

o Lagernivåerna har drastiskt minskat i hela försörjningskedjan för både 

råvara, rensad vara och färdigvara. Även i produktionsanläggningarna har 

lagernivåerna minskat trots en ökad belastning på dessa. Anledningarna till 

minskade lagernivåer är troligen en kombination av färre lagerpunkter, 

effektivare planering och fler direktleveranser från 

produktionsanläggningar. 

– [B] Ökade eller minskade mellantransporter? 

o Mellantransporterna har minskat framför allt på grund av en förändrat 

strategi. SCP har med stor sannolikhet även bidragit till dessa minskade 

flöden mellan lagerställen genom att effektivare styra produktion och 

distribution så att dessa i många fall onödiga transporter minskar. 

– [C] Ökade eller minskade serielängder i produktionen? 

o Ökade serielängder kan urskiljas generellt i produktionen både för vår- och 

höstutsäde. Skälen till dessa ökningar beror på en högre belastning på de 

kvarvarande produktionsanläggningarna tillsammans med de planer för 

produktionen som SCP skapar. Detta går emot det ursprungliga antagandet 

om att SCP kommer att minska serielängderna och därmed skapa sämre 

lokal produktivitet i produktionen. 

– [D] Att större eller mindre andel av artiklarna utgörs av så kallade storsäck? 

o Endast en marginell skillnad mellan andelen stor- och småsäck har kunnat 

identifieras. De förändringar av säckstorlek som kan urskiljas har ingenting 

med strukturförändringar eller planering att göra. Endast kundernas 

beställningsmönster och på det sätt säckstorleken prissätts och 

marknadsförs kan ha betydelse i dessa förändringar. 

– [E] Större eller mindre andel av försäljningen inom kampanj22? 

o Ingen förändring av andelen kundorder som levererats under kampanj har 

kunnat identifieras.  

 



Resultat  67 

 

5.1.2 Återkoppling till hypoteser 
 

• En central styrning med ett avancerat planeringssystem såsom SCP bidrar till: 
 

– (1) Minskade totalkostnader 
– (2) Snabbare genomflöde genom bland annat minskade lager 
– (3) Bättre samordning 
– (4) Tydligare och effektivare styrning 

 
Hypotes (1) till (4) har delvis kunnat bekräftas med denna studie. Totalkostnads-
förändringarna är de svåraste att förklara genom att peka på specifika orsaker. En samlad bild 
av förändringarna är istället att föredra. Eftersom planeringen hade varit betydligt mer 
komplicerad och troligen inte lika effektiv om SCP inte hade varit tillgänglig hade 
strukturförändringarna inte fått så många positiva genomslag som de fått. Av den anledningen 
kan totalkostnadsförändringarna härledas delvis till användningen av SCP. 
 

• För en lyckad implementeringsprocess av APS ställs krav på: 
 

– (5) En vilja och tro på projektet från företagsledningen 
– (6) Processinnovation d.v.s. anpassning av verksamheten 
– (7) En kommunicerad strategi 
– (8) Att ligga i linje med företagets mål och vision 
– (9) En organisation som är villig att förändras 

 
Implementeringsprojektet för SCP lämnar mer att önska. Flera misstag begicks som teorin 
kallar kritiska framgångsfaktorer. En stor anledning till detta är att SCP och den nya centrala 
planeringen inte hade tillräckligt stöd inom organisationen och sågs av implementerarna som 
ett första steg mot en mer avancerad planering i framtiden. SCP ligger i linje med mål och 
vision framför allt inom logistikdivisionen som säger sig vilja skapa logistikprocesser i 
världsklass. För at uppnå detta höga mål kommer att krävas både en organisation som är 
mottaglig för förändringar, en från ledningen kommunicerad strategi för logistikutveckling 
och verktyg som hjälper till att hitta optimala planer för produktion och distribution. 
 

• Färre lagerställen kan få konsekvenser såsom: 
 

– (10) Längre transporter på grund av större medelavstånd till kund 
– (11) Minskade totala lagernivåer 

 
De minskade lagernivåerna är redan behandlade. Angående utfört transportarbete har studien 
inte lyckats identifiera något sätt på vilket transportavstånd eller något annat mått på hur väl 
man presterar inom transportplaneringen. Orsaken till detta är den bristande 
uppföljningsmöjligheten som beror på ett arbetssätt där sändningar inte registreras som hela 
laster eller på annat sätt registreras eller av transportören följs upp. I framtiden kommer dock 

                                                                                                                                                         
22 Med kampanj avses en period mellan oktober och mars då lantbrukare får rabatt på utsäde och speciella 
leveransvillkor gäller. Kampanjen beskrivs vidare i Kapitel 3.2. 
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den sortens analyser att vara möjlig med hjälp av ett nyinstallerat transportplaneringsverktyg 
med inbyggd ruttplanering. 
 

• Fler direktleveranser som mål i distributionen kan förutom minskade 
mellantransporter få konsekvenser såsom: 

 
– (12) Fler icke kompletta leveranser till kund 
– (13) Ett ökat transportarbete 
– (14) Sämre fyllnadsgrad 

 
Tyvärr har fler kundorder levererats icke kompletta. Troligen har detta inneburit en något 
försämrad fyllnadsgrad och därmed ökat transportarbete. Av samma anledning som uppgavs 
ovan är den sortens analys inte möjlig i dagsläget.  
 

5.2 Begränsningar 
 
De begränsningar i resultat och tillvägagångssätt som kan identifieras i den genomförda 
studien omfattar främst studiens omfattning. En begränsad tidsåtgång innebär att 
prioriteringar måste göras, vilket medför att studien endast kan behandla en begränsad 
delmängd av det totala möjliga undersökningsmaterialet. Förhoppningsvis påverkar inte detta 
kvaliteten på de resultat och slutsatser som kan dras ur studien i någon större utsträckning.  
 
Syftet med studien var att identifiera diverse förändringar i kostnader och flöden efter 
genomförda förändringar i försörjningskedjan. Den datainsamling som har utförts har byggt 
på intervjuer och databasfrågor vilket innebär att om några felaktigheter i det material som har 
använts påverkar resultatet kommer dessa från den studerade organisationen självt. Vissa 
svagheter i enhetligt och dokumenterat arbetssätt tillsammans med en icke standardiserat sätt 
på vilket data registreras i affärssystemet kommer att innebära vissa felaktigheter i använd 
data.  
 
En stor del av den flödesanalys som var ämnad att göra från början innebar att 
transporteffektiviteten skulle undersökas. Tyvärr hittades inget tillfredsställande sätt på vilket 
dessa data kunde samlas och analyseras vilket medförde att denna del har lämnats utanför. 
Den främsta orsaken till detta är att arbetssättet inte medför någon tillfredsställande 
uppföljning av effektiviteten. Detta kommer att diskuteras mer i 6.4. Förutom 
transportuppföljning har flera svagheter identifierats i sättet data registreras i affärssystemet 
vilket försvårar överblick och uppföljning av resultat.  
 
Denna studie är ingen heltäckande studie av verksamheten, utan fokuserar endast på flöden 
och kostnader i den kedja som består av processer som innefattar produktgruppen utsäde. Då 
förändringar i kedjan för utsäde gemensamma logistikcentra även påverkar andra delar av 
verksamheten kan i en djupare analys även dessa effekter analyseras. Främst tidsbrist har gjort 
att en sådan analys har varit tvungen att lämnas utanför detta projekt. 
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5.3 Rekommendationer 
 
Utifrån ovan beskrivna resultat och slutsatser har rekommendationer försökt formulerats som 
innebär en förbättring av verksamheten. Dessa rekommendationer är av skilda omfattning och 
svårighetsgrad gällande implementering.  
 
En bakomliggande filosofi efter centralisering av planeringen har varit att direktleverera 
största delarna av kundorder direkt från färdigvarulager. Detta ska jämföras med den tidigare 
styrningen av produkter via logistikcenter för samlastning. Anledningarna till denna 
förändring har varit dels en önskan om minskade mellantransporter och dels en mer slimmad 
kedja med snabbt genomflöde och minskade lager. Det är inte självklart att detta har påverkat 
kostnadsbilden positivt för frakterna, snarare gjort att fler transporter går med sämre 
fyllnadsgrad och med fler icke kompletta order än tidigare. 
 
Fördelarna med att låta materialflödet gå via logistikcenter är att de där kan kompletteras till 
en fullständig order samt att samlastning med andra produktgrupper möjliggörs. Dessutom 
behövs ett betydligt mindre färdigvarulager i produktionsanläggningen. Detta resonemang 
håller så länge denna samordning verkligen möjliggörs av ett arbetssätt och en organisation 
som arbetar mot samordning.  
 
En, i säsongen, tidigt applicerbar och korrekt prognos är en förutsättning för att 
planeringsarbetet ska kunna användas för att uppnå en utjämnad produktion. Den 
prognostisering som sker för produktgruppen utsäde idag genomförs i början respektive mitt i 
säsongen. Prognosen kompletteras sedan med historiska data på artikelnivå för användning 
vid huvudplanering. Prognoserna som skapas är på många sätt otillfredsställande gällande 
korrekthet och uppdateringsintervall. En prognosuppföljning tidigare under säsongen som 
sedan justeras för användning i SCP skulle innebära mer realistiska planer. Dessutom bör 
sättet att använda historisk data ses över. 
 
På de flesta anläggningar är utlastningen den mest begränsande resursen. Köbildning 
uppkommer ofta på förmiddagarna vid produktionsanläggningarna. Dessutom är 
färdigvarulagret en begränsande resurs vid högsäsong. Dessa problem skulle kunna undvikas 
genom att samarbeta mer med de transportörer som anlitas. Om ett samarbete med 
transportörerna utvecklades till att låta dessa ta över delar av lagringen skulle FVL i 
produktionen och utlastningen kunna avlastas. Utökade öppettider för lastning skulle även 
innebära att transportörerna har lättare att få lönsamhet i sin verksamhet.  
 
SCP stöder huvudplaneringen på central nivå. För produktions- och transportplaneringen 
används inga egentliga verktyg som stödjer beslutsfattare genom optimering. Sådana verktyg 
finns att tillgå eller eventuellt utveckla på egen hand för att ytterligare effektivisera flödena. 
Framför allt transportplaneringen är i behov av ett beslutsstödssystem som stödjer 
transportplanerarna i deras arbete med att hitta lämpliga rutter och kundorder som innebär hög 
fyllnadsgrad och samtidigt fungerar rent transportekonomiskt. Vid ett framtida 
rationaliseringsprojekt av utsädesverksamheten är SCP ett lämpligt verktyg att använda för att 
stödja även strategiska beslut.  
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6 Diskussion 
 
I diskussionskapitel behandlas projektets genomförande och relevans för uppdragsgivaren. 
Vidare förs en diskussion kring de resultat som har presenterats tidigare och till vilken nytta 
dessa kan komma. Avslutningsvis behandlas vidare arbete och framtida utveckling för 
Lantmännen Logistik. 
 

6.1 Relevans 
 
Den studie som är genomförd hos Svenska Lantmännen är formad, framför allt, av 
uppdragsgivarna verksamma inom logistikdivisionen. Deras önskan har varit att på ett djupare 
plan undersöka konsekvenserna av genomförda förändringar för att om möjligt kunna dra 
slutsatser och lärdomar av dessa.  
 
Relevansen av studien avgörs i första hand av uppdragsgivarna. Akademiskt är utförd 
utvärdering relevant i avseendet att APS och dess konsekvenser för företag som 
implementerar dem bör utvärderas och kopplas till relaterad teori. Detta för att kunna 
undersöka om teoribildningen på ett fullgott sätt förklarar dess påverkansfaktorer.  
 
Då APS är ett relativt nytt begrepp inom affärsverksamheten och endast ett fåtal företag har 
börjat använda de kommersiella programvaror som finns tillgängliga på marknaden ligger 
studiet av dessa system i tiden.  
 

6.2 Resultaten 
 
Det är inte möjligt utifrån denna studie att dra några exakta slutsatser om huruvida SCP 
ensamt har bidragit till minskade kostnader för produktions- eller distributionsverksamheten. 
Svårigheterna i att dra sådana slutsatser beror framför allt på att flera förändringar har 
påverkat kostnadsbilden mellan de två studerade perioderna. Däremot är den enade 
uppfattningen bland informanterna att strukturförändringarna inte hade varit möjliga utan en 
central planering och ett hjälpmedel vid planeringen.  
 
Den analys som är utförd i detta projekt har fokuserat till största delen på hur flöden och 
kostnader har påverkats av givna förändringar i försörjningskedjan. Förutom dessa 
flödesförändringar och minskade kostnader för kedjan som helhet finns det bakomliggande 
större vinster med införandet av central styrning med hjälp av SCP.  
 
Logistikdivisionen på Svenska Lantmännen har sedan fusioneringen arbetat för att 
effektivisera verksamheten genom effektivare planering av hela verksamheten. 
Utsädesproduktionen har i detta fall fått fungera som en försöksverksamhet för att om möjligt 
försöka påvisa för resten av organisationen vilka fördelar som ligger i central planering med 
hjälp av SCP.  
 
Det är inte helt okontroversiellt att inom en organisation som Lantmännen, där en tradition av 
decentralisering är stark, föreslå att planeringsuppgifterna ska lyftas upp på central nivå. Detta 
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har man på logistikdivisionen fått erfara genom en i många avseenden stel och icke 
förändringsbenägen organisation. Med denna oberoende utvärdering hoppas man kunna 
övertyga de inom organisationen som har svårt att acceptera förändring.  
 
De resultat som tagits fram och presenterats i denna rapport kan sammanfattas i att det finns 
stor potential hos Lantmännen att genom fortsatt arbete med effektivisering av verksamheten 
uppnå en i många avseenden effektivare kedja. Redan då detta skrivs har planering med hjälp 
av SCP börjat utföras på produktgruppen gödsel.  
 

6.3 Arbetssättet 
 
Studerat problem är angripet ur ett logistik- och Supply Chain perspektiv. Andra angreppssätt 
och synsätt hade varit möjliga och sannolikt gett delvis skilda resultat på grund av skilda 
metoder och sätt att se verksamheten på. En renodlad ekonomisk analys av verksamheten 
hade till exempel troligen pekat på samma kostnadsförändring, men i övrigt valt att studera 
verksamheten ur ett renodlat ekonomiskt perspektiv. Författarens bakgrund inom teknisk och 
kvantitativ logistik bidrar till den logistiska utgångspunktens självklarhet i detta fall. En starkt 
bidragande komplikation i projektet har varit bristen på dokumenterat och enhetligt arbetssätt 
inom både utsädesverksamheten och planeringen.  
 

6.3.1 Validitet 
 
Validering är en process avsedd att bidra till trovärdighet hos resultaten och ett mått på om 
en viss modell eller parameter mäter det som avser att mätas. 
 
Analysen och de redovisade resultaten försöker återkoppla så tydligt som möjligt till de 
frågeställningar som arbetet är utfört utifrån. På detta sätt säkerställs att frågeställningarna och 
därmed syftet med projektet uppfylls i så stor utsträckning som möjligt. 
 

6.3.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid 
upprepade tillfällen under i övrigt samma förutsättningar.  
 
Data som är samlat kommer från Lantmännens affärssystem och är för studerade perioder 
desamma oavsett när de extraheras ur denna. Eftersom studien belyser förändringar mellan två 
specifika perioder i tiden kommer en analys av utförda förändringar vara svår att analyser vid 
en senare tidpunkt i avseende på den information som bygger på intervjuer. De kvantitativa 
data som hämtats ur affärssystemet och redovisningssystemet är däremot bestående, vilket 
underlättar en upprepning av resultaten.  
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6.4 Framtiden 
 
Planeringssituationen för utsäde hos Lantmännen har genomgått stora förändringar i samband 
med fusionering och centralisering. Den potential som har identifierats i det nya 
planeringssystem och beslutsstödssystem som SCP utgör kan, om rätt förutsättningar ges, 
innebära att ytterligare effektivisering kan åstadkommas i utsädesverksamheten. Brister i 
samordning och kommunikation måste dock först överbyggas med definierade 
ansvarsområden samt dokumenterade och åtföljda processer genom hela kedjan av aktiviteter.  
 
Främst ligger förbättringspotential i sättet att styra och leda verksamheten. Nu när 
omorganisationen och centraliseringen är genomförd bör stordriftsfördelar och 
samordningseffekter kunna uppnås.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Databasfrågor 
 
Kundorder 
 
Registerval: 
 
Register  OOLINE  OCUSMA 
Bibliotek  MVXBDTA  MVXBDTA 
Medlem  *FIRST  *FIRST 
Postbeskrivning OLINE  CUSMA 
Register-ID  T01  T03 
 
Kombinerade register: 
 
Fält Test Fält 
OBCONO EQ OKCONO 
OBCUNO EQ OKCUNO 
 
Valda fält: 
 
OBORNO Kundordernummer 
OBPONR Radnummer 
OBWHLO Lagerställe 
OBITNO Artikelnummer 
OBITDS Benämning 
OBORQT Beställd kvantitet 
OBIVQT Fakturerad kvantitet 
OBPLDT Planeringsdatum 
OBRGDT Registreringsdatum 
 
Valda poster: 
 
Fält Test Fält 
OBCONO EQ 1 
OBITNO RANGE ’22001’ ‘23999’ 
OBRGDT RANGE 20030601 20050531 
OBWHLO RANGE ’087’ ’118’ 
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Inköpsorder 
 
Registerval: 
 
Register  MPLINE00  CIDMAS 
Bibliotek  MVXBDTA  MVXBDTA 
Medlem  *FIRST  *FIRST 
Postbeskrivning PLINE  IDMAS 
Register-ID  T01  T02 
 
Kombinerade register: 
 
Fält Test Fält 
IBSUNO EQ IDSUNO 
IBCONO EQ IDCONO 
 
Valda fält: 
 
IBWHLO Lagerställe  
IBPUNO Inköpsordernummer 
IBPNLI Inköpsorderrad 
IBORTY Ordetyp 
IBITNO Artikelnummer 
IBORQA Beställd kvantitet 
IBCFQA Bekräftad kvantitet 
IBRVQA Mottagen kvantitet 
 
Valda poster: 
 
Fält Test Fält 
IBCONO EQ 1 
IBITNO RANGE ’22001’ ’23999’ 
IBRGDT RANGE 20030601 20050531 
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Distributionsorder 
 
Registerval: 
 
Register  MGLINE  MGHEAD 
Bibliotek  MVXBDTA  MVXBDTA 
Medlem  *FIRST  *FIRST 
Postbeskrivning GLINE  GHEAD 
Register-ID  T01  T02 
 
Kombinerade register: 
 
Fält Test Fält 
MRCONO EQ MGCONO 
MRTRNR EQ MGTRNR 
 
Valda fält: 
 
MRTRNR Ordernummer 
MRPONR Radnummer 
MRWHLO Lagerställe 
MGTWLO Till lagerställe 
MRITNO Artikelnummer 
MRITDS Benämning 
MRRPQT Rapporterad kvantitet 
MRTRDT Transaktionsdatum 
 
Valda poster: 
 
Fält Test Fält 
OBCONO EQ 1 
MRWHLO RANGE ’087’ ’118’ 
MRTRDT RANGE 20030601 20050531 
MRITNO RANGE ’22001’ ’23999’ 
MGTWLO NE ‘ ‘ 
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Tillverkning 
 
Registerval: 
 
Register  MITTRA  MITMAS 
Bibliotek  MVXBDTA  MVXBDTA 
Medlem  *FIRST  *FIRST 
Postbeskrivning ITTRA  ITMAS 
Register-ID  T01  T02 
 
Kombinerade register: 
 
Fält Test Fält 
MTCONO EQ MMCONO 
MTITNO EQ MMITNO 
 
Valda fält: 
 
MTWHLO Lagerställe 
MTITNO Artikelnummer 
MMITDS Benämning 
MTRGDT Registreringsdatum 
MTTRQT Transaktionskvantitet 
 
Valda poster: 
 
Fält Test Fält 
OBCONO EQ 1 
MTITNO RANGE ’22001’ ’23999’ 
MTTTYP EQ 10 
MTRGDT RANGE 20030601 20050531 
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Medellagersaldo 
 
Registerval: 
 
Register  MITSTA  MITBAL  MITMAS 
Bibliotek  XVXARKIVSL MVXBDTA  MVXBDTA 
Medlem  *FIRST  *FIRST  *FIRST 
Postbeskrivning ITSTA  ITBAL  ITMAS 
Register-ID  T01  T02  T03 
 
Kombinerade register: 
 
Fält Test Fält 
MHCONO EQ MBCONO 
MHWHLO EQ MBWHLO 
MHITNO EQ MBITNO 
MHCONO EQ MMCONO 
MHITNO EQ MMITNO 
 
Valda fält: 
 
MHWHLO Lagerställe 
MHITNO Artikelnummer 
MMITDS Benämning 
MHCYP6 Period 
MHAVST Medelsaldo 
 
Valda poster: 
 
Fält Test Fält 
MHCONO EQ 1 
MHWHLO RANGE ’087’ ’118’ 
MHCYP6 RANGE 200306 200505 
MHAVST GT 0 
MHITNO RANGE ’22001’ ’23999’ 
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Max och min lagersaldon 
 
Registerval: 
 
Register  MITTRA  MITMAS 
Bibliotek  XVXARKIVSL MVXBDTA 
Medlem  *FIRST  *FIRST 
Postbeskrivning ITTRA  ITMAS 
Register-ID  T01  T02 
 
Kombinerade register: 
 
Fält Test Fält 
MTCONO EQ MMCONO 
MTITNO EQ MMITNO 
 
Valda fält: 
 
MTWHLO Lagerställe 
MTITNO Artikelnummer 
MMITDS Benämning 
MTTRDT Transaktionsdatum 
MTNSTQ Nytt saldo 
 
Valda poster: 
 
Fält Test Fält 
MTCONO EQ 1 
MTWHLO RANGE ’087’ ’118’ 
MTTRDT RANGE 20030601 20050531 
MTTTYP NLIST 52 93 92 
MMITNO RANGE ’22001’ ’23999’ 
 
Vald rapportberäkning 
 
Alt Fält Kommentar 
_ _3 4_ MTNSTQ Nytt saldo  (3=Min, 4=Max) 
 


