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Förord 
 
Examensarbetet utfördes inom ämnesområdet logistik på Sapa Profiler AB under 
perioden september 2005 till februari 2006. Studien är en avslutande del av våra 
studier på civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska 
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Sammanfattning 
 
Sapa Profiler AB är ett företag inom den svenska metallindustrin och tillhör koncernen 
Sapa Group som finns över stora delar av världen. Bolaget är en del av koncernens 
kärnverksamhet Profiler som specialiserat sig på framställning av strängpressade 
profiler i aluminium.  
 
Inom det strategiska affärssegmentet Automotive förses transportindustrin med 
komponenter till olika typer av fordon. Under de senaste åren har kundernas 
serviceanspråk ökat vilket bland annat yttrar sig i krav på kortare leveranstider och 
högre frekvens på inleveranserna. I dagsläget avhjälps högre servicekrav genom att ett 
lager lokaliseras i kundens närhet. Strategin leder i förlängningen till en 
decentraliserad lagerstruktur som kan vara svår att styra och kontrollera. Sapa Profiler 
AB behöver därför se över sitt sätt att distribuera varor till de europeiska kunderna. 
Studien tar sin utgångspunkt i en kartläggning av de 20 viktigaste kundernas krav och 
har som mål att rekommendera en framtida distributionsstruktur som kan bemöta den 
nya kravbilden till en låg totalkostnad.  
 
Den rekommenderade lösningen utnyttjar två centrala lagerpunkter placerade i Nässjö 
och belgiska Ghlin som tillsammans tillgodoser huvuddelen av de nord- och 
centraleuropeiska kunderna. Dessutom används fem lokala lagerpunkter som är 
nödvändiga för att täcka in vissa kunders särskilt höga krav. Jämfört med en 
decentraliserad struktur kan företaget utnyttja stordriftsfördelar som ger betydande 
besparingar inom lagerhållning, administration, kommunikation och IT. 
Transportkostnaderna kan samtidigt hållas på en rimlig nivå.  
 
Båda centrallagren är strategiskt placerade och ger företaget goda förutsättningar att 
knyta andra kunder till distributionsstrukturen. Lösningen är också kompatibel med 
företagets strategiska mål och kan anpassas till hur kundernas kravbild utvecklas i 
realiteten. Den ger företaget bättre möjligheter att utveckla serviceerbjudandet till 
kund för en ökad framtida konkurrensförmåga.  
 



 



 

Abstract 
 
Sapa Profiler AB is a company within the Swedish metal industry and belongs to the 
international Sapa Group. The company is a part of the group's core activity Profiler, 
specialized in the production of extruded aluminium profiles.  
 
The strategic business segment Automotive provides the transport industry with 
components for different types of vehicles. Over the last years, the customers' service 
requirements have increased and they now demand shorter delivery times and higher 
frequency of deliveries. In order to fulfil the requirements the company places a 
warehouse next to the customer. In the extension, this strategy leads to a decentralized 
structure of warehouses that can be difficult to handle and control. Therefore Sapa 
Profiler AB needs to create a new European distribution structure. The study starts 
with a mapping of the 20 most important customers' requirements and has the 
objective to recommend a future distribution structure that can manage the new 
requirements to a low total cost.  
 
The recommended solution uses two central warehouses situated in Nässjö (Sweden) 
and Ghlin (Belgium) providing the majority of customers in North and Central Europe. 
In addition, five local warehouses are necessary in order to meet the particularly high 
requirements of certain customers. Compared to a decentralized structure, the 
company can benefit from large-scale advantages leading to significant savings within 
warehousing, administration, communication and IT. Concurrently the transport costs 
can be held at a reasonable level.  
 
The two central warehouses are strategically located and give the company a great 
opportunity to link other customers to the distribution structure. The solution is also 
consistent with the strategic objectives and can be adapted to future changes in the 
customers' requirements. It gives the company possibilities to develop better customer 
service in order to improve the future competitiveness.  
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Kapitel 1  
 

Inledning 
 
 
 
 

I kapitlet presenteras företagets problem som ligger till grund 
för studiens definierade syfte. Företagets direktiv avgränsar 
uppgiften och föranleder en diskussion kring studiens 
inriktning.  
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1.1. Problembakgrund 
Sapa Profiler är en av världens ledande producenter av aluminiumprofiler. Dessa 
förädlas i olika omfattning utifrån kundernas krav. Konstruktionerna används i ett 
flertal branscher, däribland bygg- och transportindustrin som står för en betydande 
andel av företagets försäljning.  
 
För att utveckla samarbetet med kunderna inom transportindustrin har Sapa Profiler 
skapat det strategiska affärssegmentet Automotive. Inom detta segment tillverkas 
samtliga produkter mot lager men är samtidigt kundspecifika då var och en av 
kunderna äger rätten till sin anpassade profilform. Det finns därmed inga 
standardartiklar som distribueras till flera olika kunder.  
 
Enligt Sapa Profiler AB, det svenska företaget inom Sapa Profiler, har servicekraven 
från vissa kunder inom Automotive förändrats och fler efterfrågar nu alltmer 
avancerade lagertjänster. De ökade kraven har tvingat Sapa Profiler AB att anpassa sin 
distribution för att försöka tillgodose kundernas behov. Förändringarna har dock skett 
sporadiskt och utan någon övergripande strategi, vilket i förlängningen kan innebära 
en utveckling mot en komplex distributionsstruktur med dålig flexibilitet. I takt med 
att ytterligare kunder ökar sina servicekrav tror sig företaget behöva se över sin 
nuvarande distributionsstruktur för att utveckla ett mer långsiktigt och hållbart 
distributionssystem som kan användas som en konkurrensfördel på marknaden.  

1.2. Studiens syfte 
”Studien syftar till att utifrån en kartläggning av kundernas servicekrav utvärdera 
hur Sapa Profiler AB ska anpassa sin distributionsstruktur, och ska leda fram till 
en rekommendation för hur kraven kan tillgodoses till en låg totalkostnad.”  

1.3. Företagets direktiv 
Enligt direktiv från uppdragsgivaren ska 

• kundernas servicekrav gällande leveranstid och leveransfrekvens kartläggas sett 
ur ett femårigt framtidsperspektiv.  

• kundsegmentet Automotive studeras då det är representativt för kunderna med 
höga servicekrav.  

• flera olika distributionsstrukturer utvärderas, där alternativen varierar ifrån en 
decentraliserad struktur med lager placerade nära kund till en centraliserad med 
lager beläget i belgiska Ghlin.  
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1.4. Diskussion kring studiens inriktning 
Företagets direktiv påverkar i stor omfattning hur studien formas. För att sätta 
direktiven i ett sammanhang och för att ge läsaren en förståelse för hur de konkret 
påverkar studiens inriktning sker en översiktlig diskussion kring dessa.  
 
Kundernas servicekrav har enligt företaget förändrats på flera sätt. Precisionen i 
inleveranserna blir allt viktigare för kunden, och även kraven på leveranstid och 
leveransfrekvens upplevs ha ökat. För att i framtiden kunna leva upp till den nya 
kravbilden vill uppdragsgivaren se över den nuvarande distributionsstrukturen och 
avgöra behållningen i att anpassa strukturen till de nya förutsättningarna. 
Leveransprecisionen tros inte påverkas av strukturella förändringar, men servicemåtten 
leveranstid och leveransfrekvens har en tydligare koppling till företagets 
distributionsstruktur. Uppdragsgivaren anser att en anpassning av strukturen ska bottna 
i kundernas specifika servicekrav, men eftersom förändringen inte kan ske 
ögonblickligen bör uppskattningen av kravbilden göras i ett femårigt 
framtidsperspektiv.  
 
Förändringen av kundernas krav har i synnerhet uppmärksammats inom 
affärssegmentet Automotive. Enligt uppdragsgivaren finns det dock flera tecken som 
pekar på att även företagets övriga kunder i framtiden kommer att förändra sina 
servicekrav i liknande omfattning.  
 
Då Sapa Profiler AB tidigare inte profilerat sig mot att erbjuda samtliga sina kunder ett 
flexibelt distributionssystem har den nuvarande strukturen av lager och transporter 
formats efter ett fåtal kunder som ställt höga krav på företaget. Målet att på ett 
strategiskt sätt utveckla en distributionsstruktur som i framtiden kan användas som 
konkurrensfördel har växt fram på senare tid, och har föranlett en diskussion kring 
vilken typ av struktur som är mest fördelaktig i företagets situation. Vissa förespråkar 
en decentraliserad struktur med utlokaliserade lager hos kunder med höga krav medan 
andra föreslagit att en outnyttjad lokal i belgiska Ghlin kan användas som centrallager. 
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Kapitel 2  
 

Nulägesbeskrivning 
 
 
 
 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att ge läsaren en 
översiktlig bild av företagskoncernen, Sapa Profiler samt det 
svenska bolaget Sapa Profiler AB. En fördjupning sker inom 
segmentet Automotive och dess nuvarande distribution till 
kunderna i Europa1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
1 Då inget annat anges baseras nulägesbeskrivningen på erhållen information vid samtal med Sapa 
Profiler AB:s logistikchef, på informationsmaterial som företaget använder mot sina kunder samt på 
information hämtad från Sapa Groups internetsida. 
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2.1. Koncernen Sapa Group 
Företaget Sapa grundades 1963 i Vetlanda och har sedan dess vuxit till att bli världens 
tredje största aluminiumprofiltillverkare. Bakom beslutet att förlägga produktionen till 
Vetlanda fanns ett visst logistiktänkande då en av anledningarna var ortens strategiska 
läge i förhållande till storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Under åren har 
företaget bytt namn och blivit uppköpt vid ett flertal tillfällen innan det år 2000 
återfick sitt ursprungliga namn, Sapa.  
 
I dagsläget ägs koncernen Sapa Group av det norska bolaget Orkla och bolagen i 
koncernen delas in i tre kärnverksamheter; Sapa Profiler, Sapa Building Systems och 
Sapa Heat Transfer (se Figur 1). Kärnverksamheterna är specialiserade på förädling av 
aluminiumprofiler, byggsystem respektive värmeväxlarband i aluminium. Totalt sett 
omsätter koncernen ca 14 miljarder kr och har ca 7 800 anställda i 25 länder.  
 

 
Figur 1. Översiktlig bild av Sapa Groups organisationsstruktur.  
Källa: Bearbetning från Sapa Groups internetsida  

Sapa Group har en strategi som bygger både på uppköp av andra bolag och på tillväxt i 
den befintliga verksamheten. De många uppköpen under åren har lett till att Sapa 
Group idag har en flora av många olika bolag inom koncernen. Bolagen är uppdelade i 
de tre kärnverksamheterna men har sitt eget resultatansvar och agerar på så vis som 
egna företag. Traditionen med många olika bolag inom koncernen har lett till att det i 
vissa sammanhang är svårt att utnyttja olika möjligheter till samordning.  

2.2. Kärnverksamheten Sapa Profiler 
Den del av koncernen som tillhör kärnverksamheten Profiler tillverkar och 
vidareförädlar sina produkter i elva länder. Användningen av aluminiumprofiler har 
överlag ökat stadigt i branscher som till exempel transport-, telekom- och byggsektorn 
vilket har skapat stora expansionsmöjligheter. För att stödja och utveckla vissa viktiga 
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affärsområden har tre strategiska affärssegment bildats; Automotive, Telecom och 
Mass Transportation. Inom dessa segment säljs årligen ca 50 000 ton 
aluminiumprofiler till ett värde av 2,4 miljarder kr.  

2.2.1. Affärssegmentet Automotive 
Transportindustrin står för knappt 20 procent av Sapa Profilers totala försäljning. I 
jämförelse med branschens traditionella stålkonstruktioner har aluminium en väsentligt 
lägre vikt. Fordonstyngden påverkar i hög grad transportekonomin vilket gör att 
användningen av aluminiumprofiler ökar. Transportindustrin kommer med största 
sannolikhet att bli ett alltmer betydelsefullt segment för Sapa Profiler. De ljusa 
framtidsutsikterna var en av anledningarna till att affärssegmentet Automotive 
bildades.  
 
Transportindustrin i stort har sedan 1980-talet varit föregångare inom produktion och 
tillverkning. Den största anledningen är att konkurrensen inom framförallt bilindustrin 
är väldigt hård vilket gör företagen tvungna att effektivisera produktionen för att klara 
av konkurrensen på marknaden. Även bilproducenternas underleverantörer har 
tvingats förbättra och rationalisera produktionen för att klara av kundernas ökade krav.  

Produktion 
Förädlingen inom Sapa Profiler sker från legerade göt till färdiga aluminiumprofiler 
med hjälp av processmetoden strängpressning. Kortfattat innebär metoden att 
uppkapade aluminiumgöt upphettas till smältpunkten och samlas i en behållare. Den 
flytande metallen pressas sedan genom en form med det önskade profilutseendet och 
kyls snabbt av med vatten eller luft. Resultatet blir 25-45 meter långa profiler som 
omgående sträcks ut för att frigöra spänningar och erhålla den rätta rakheten. Efter 
uppkapning i önskade längder återstår ytbehandling och eventuell efterbearbetning. 
Ytbehandlingen görs oftast genom lackering eller anodisering med syfte att ge 
profilerna hårdhet, slitstyrka, färg och korrosionsmotstånd.  
 
Den största fördelen med strängpressning av aluminium är att det knappt finns några 
gränser för hur profilen kan formas. Detta ger kunden stora möjligheter att i detalj 
kunna beställa väldigt komplexa strukturer. Framtagningskostnaden för varje ny profil 
är dessutom relativt låg, vilket gör det ekonomiskt försvarbart för kunden att beställa 
små serier av en viss profiltyp.  

Produkter 
Aluminium är inte bara lätt, det har även en hög hållfasthet och 
korrosionsbeständighet, vilket är särskilt viktiga egenskaper vid fordonstillverkning. 
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Cirka 90 procent av Automotives försäljning går till produktion av bilar, lastbilar och 
bussar medan resterande andel levereras till båt- och tågindustrin. Exempel på 
produkter är motordelar, balkar, takräcken, fartygsdäck och ytterpaneler till tåg. 
 
I och med att det är relativt enkelt för kunderna att utveckla nya typer av profiler ökar 
produktfloran relativt snabbt och allt fler aluminiumdetaljer fasas årligen in i 
produktionen till transportindustrin. Varje profilform ägs av kunden som därmed har 
ensamrätt till den specifika profilen. På så sätt existerar inga standardartiklar utan varje 
produkt är specifik för kunden. Förutom att detaljerna går att få i olika geometrier kan 
kunden även välja mellan en mängd olika ytbeläggningar vilket ger ett ännu större 
utbud. Sapa Profiler kan därför erbjuda en starkt anpassad slutprodukt som underlättar 
kundens monterings- och produktionsprocess.  

2.3. Det svenska bolaget Sapa Profiler AB 
Det svenska bolaget Sapa Profiler AB (SPAB) är det mest tongivande inom Sapa 
Profiler. Huvudorten för företagets produktion är Vetlanda även om viss produktion 
också läggs ut på anläggningarna i närliggande Sjunnen samt i Finspång. Produktionen 
sker förutom i de egenägda produktionsenheterna även med hjälp av medleverantörer i 
företagets omnejd. Flödet av produkter ut till kunderna går dock i de flesta fall via 
anläggningen i Vetlanda.  
 
SPAB har som affärsidé att:  

”marknadsföra och producera aluminiumprofiler samt system, komponenter och 
produkter uppbyggda av aluminiumprofiler med hög förädlingsgrad som mål.” 

Källa: SPAB:s internetsida 

Företagets mål är att bli marknadsledande i Norden genom att erbjuda hög teknisk 
kompetens, leveransförmåga, kvalitet och kundservice. Kundservicebegreppet kan 
knytas samman med koncernens övergripande strategi, att arbetet ska ske i nära 
kontakt med kunden för att tillsammans kunna utveckla innovativa applikationer samt 
skapa mervärde. På sikt finns målsättningen att SPAB servicemässigt ska kunna 
erbjuda kunden mer än den kräver, och att utveckla företagets kompetens för att i 
framtiden kunna ha en rådgivande funktion mot kunden då logistiklösningar 
diskuteras.  
 
Ett tydligt tecken på att företaget lyft upp logistiken från operativ till strategisk nivå är 
att det sedan några år finns en chef för supply-funktionen2 i ledningsgruppen. Målet är 
 

____________________ 
2 I företagets supply-funktion ingår order-, verksamhetsstyrnings- samt logistikavdelningen. 
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att logistiken på sikt ska bli ett konkurrensmedel för SPAB för att knyta kunderna 
närmare till sig.  

2.3.1. Den svenska verksamheten inom Automotive 
Inom SPAB är Automotive det segment som ställs inför de högsta servicekraven från 
kunderna. Det är därför viktigt för företaget att kunna tillmötesgå kundkraven med ett 
servicemässigt effektivt upplägg i distributionen. På så sätt kan SPAB inte bara 
tillgodose kraven från dagens kunder utan även förbättra möjligheten att knyta nya 
kunder till företaget. Med ett väl fungerande distributionssystem som konkurrensfördel 
kan SPAB på sikt knyta till sig kunder även från andra branscher, kunder som ännu 
inte har samma servicekrav som segmentet Automotive.  

Marknad 
Sett till den svenska produktionen till Automotive finns ungefär 50 procent av 
kunderna i Sverige, 16 procent i Frankrike och 12 procent i Tyskland. De resterande 
kunderna är huvudsakligen belägna i norra Europa även om försäljning också sker till 
avlägsna marknader såsom Nordamerika och Asien. I framtiden spås den franska och 
brittiska försäljningen öka väsentligt. Idag står cirka 30 kunder för ungefär 80 procent 
av omsättningen. 3 

Distribution 
All produktion inom Automotive sker mot lager. Eftersom det saknas standardartiklar i 
sortimentet sker ingen distribution av samma produkt till flera olika kunder. Företagets 
distributionssituation skiljer sig därför från det normala fallet. Samtliga produkter till 
kunderna inom Automotive lagras på standardiserade Europa-pallar och kan därför 
hanteras på samma sätt.  
 
För distributionen av produkter från de svenska produktionsenheterna använder SPAB 
i de flesta fall ett tredjepartslager i det närbelägna Nässjö dit allt gods transporteras 
flera gånger om dagen från produktionens färdigvarulager (FVL). Produkterna till ett 
fåtal kunder lagras i ett motsvarande lager i Vetlanda. I båda fallen sköter en 
tredjepartsleverantör operativt lagren medan styrningen sker centralt från SPAB i 
Vetlanda. Företaget försörjer idag de kunder som har högre krav på service i form av 
leveranstid och leveransfrekvens genom att placera ett tredjepartslager i direkt 
anslutning till kundens produktionsenhet, där en extern aktör sköter utförandet medan 
styrningen sker av SPAB. Produkterna buffertlagras vid produktionsanläggningen i 
Vetlanda i väntan på leverans till det lokala lagret nära kund. I dagsläget finns endast  
 

____________________ 
3 Beskrivningen baseras på erhållen information från marknadskoordinatorn för Automotive. 
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en sådan lösning som operativt är igång och försörjer en kund i tyska Coburg. 
Företaget planerar dock för flera sådana lösningar inom en snar framtid, både 
nationellt och internationellt.  
 
SPAB har idag olika mycket ansvar vid distributionen av sina varor beroende på vem 
kunden är. I vissa fall sträcker sig ansvaret ända till kundens produktionsenhet medan 
kunden i andra fall själv hämtar varorna i tredjepartslagret i Nässjö, för att på egen 
hand transportera dem ut till sina produktionsenheter. Detta beror i vissa fall på att 
företaget inte tydligt profilerat sig mot att erbjuda leverans ända fram till kundens 
enhet. Även om SPAB inte faktureras för de transporter som kunden själv ombesörjer 
menar uppdragsgivaren att företaget indirekt betalar för dem någonstans i värdekedjan. 
SPAB kan till exempel inte ta ut samma pris mot dessa kunder som då företaget 
ansvarar för transporterna. Storleken på sådana indirekta kostnader är okänd och är en 
anledning till att företaget vill få mer kontroll över distributionen och dess kostnader. 
Dessutom ökar den andel kunder som kräver distribution ända ut till enheterna. Detta 
kommer därmed att bli ett allt viktigare område för SPAB att utveckla i framtiden. 4 
 
Det har sedan en tid internt inom SPAB diskuterats hur en sådan utvecklad 
distributionsstrategi skulle kunna se ut. Ett alternativ är att fortsätta placera lager nära 
de kunder som har höga servicekrav medan ett annat är att istället utveckla en central 
lagerlösning. För det senare alternativet har en outnyttjad lokal i belgiska Ghlin 
diskuterats som lämplig för placeringen av ett framtida centrallager (se Figur 2). 
Fastigheten ägs redan idag av koncernen och produktion bedrivs i lokalerna intill. 
Något beslut om vad de tomma lokalerna ska användas till har ännu inte tagits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
4 Beskrivningen baseras på erhållen information från logistikchefen för Sapa Profiler AB och 
marknadschefen för Automotive Europa. 
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Figur 2. Den geografiska lokaliseringen av SPAB:s lagerpunkter samt den belgiska orten Ghlin.  
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Kapitel 3  
 

Teoretisk referensram 
 
 
 
 

Syftet med kapitlet är att presentera de teorier och modeller 
som ligger till grund för studien. Referensramen inleds med 
en generell bild av logistik och strukturellt förändringsarbete 
och fördjupas sedan till företagets distribution och hur dess 
struktur kan förändras.  
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3.1. Logistik och dess strategiska betydelse 
Antalet sätt att beskriva och definiera begreppet logistik är många. Christopher (1998) 
definierar begreppet som:  

”…the process of strategically managing the procurement, movement and storage 
of materials, parts and finished inventory (and the related information flows) 
through the organization and its marketing channels in such a way that current 
and future profitability are maximized through the cost-effective fulfilment of 
orders”.  

(Christopher, 1998, p 4) 
 
Många författare anser att en ökad fokus på företags logistikflöden ger flera positiva 
effekter. Storhagen (2003) menar att det är:  

”…ett ofta effektivt sätt att sänka totalkostnader, öka intäkter, frigöra kapital, 
skapa flexibilitet och bidra till att på ett bättre sätt tillgodose kunders önskemål, 
det vill säga att på ett kraftfullt sätt bidra till lönsamhet och konkurrenskraft”.  

(Storhagen, 2003, p 32) 
 
Storhagen (2003) menar att kundernas behov och önskemål får en alltmer central roll i 
takt med att den traditionellt härskande filosofin om massproduktion överges. Ett 
växande marknadsutbud har bidragit till att kundernas makt ökat vilket lett till att en 
samverkan mellan olika led och funktioner längs flödet till kund blir allt viktigare. 
Konkurrensen står inte längre mellan enskilda företag utan mellan kedjor eller nätverk 
av företag i samverkan. Dessa kedjor eller nätverk hålls ihop av kundflödena och styrs 
ur ett systemperspektiv där fokuseringen på tid blir alltmer betydelsefull.  
 
I och med kedjesynsättet har blicken lyfts från det egna företagets interna logistik till 
hela kedjan av företag från råvara till slutprodukt. Den inriktning som logistiken 
därmed fått kallas Supply Chain Management (SCM) och har enligt Storhagen (2003) 
lett till att logistiken fått en allt större strategisk betydelse. Utgångspunkten i SCM är 
att knyta leverantörer och kunder närmare det egna företaget genom att utveckla 
långsiktiga samarbeten. De strukturella frågorna har därför vuxit i betydelse och är 
strategiskt och affärsmässigt avgörande för företag.  

3.2. Att ändra logistikstruktur 
En logistikstruktur byggs enligt Abrahamsson och Brege (1995) upp av ett antal 
lagerpunkter och den geografiska lokaliseringen av dessa. Abrahamsson och Aronsson 
(1999) menar att ett företag kan förbättra flödeseffektiviteten radikalt genom att 



Planeringsfasen  Teoretisk referensram 

 15

strukturellt förändra det logistiska systemet. I vissa fall där en större strukturell 
förändring genomförts har effektiviteten förbättrats med 25-30 procent samtidigt som 
ledtiden till kund minskat i samma storleksordning. De potentiella 
förbättringsmöjligheterna hade endast varit 5-10 procent om förändringar skett inom 
ramen för den ursprungliga strukturen (se Figur 3). Detta faktum visar enligt 
författarna vilken potential strukturomvandlingar kan ha för ett företag som vill 
utveckla och förbättra effektiviteten i de logistiska aktiviteterna.  
   

 
Figur 3. Effektivitetsförbättringsmöjligheter vid strukturförändring.  
Källa: Abrahamsson och Aronsson (1999) 

Förutom en stor effektivitetsförbättring och kostnadsbesparing kan en 
strukturförändring även skapa positiva strategiska effekter. Till exempel kan den nya 
strukturen skapa strategisk flexibilitet på så sätt att företaget kan expandera från 
samma logistiska plattform utan behov av nya förändringar. Att ha en struktur som är 
strategiskt flexibel är enligt Abrahamsson et al (2003) en aspekt som blir alltmer viktig 
för företagens konkurrensförmåga och som många gånger är en förutsättning för att 
klara av kundernas ökande servicekrav. 

3.2.1. Strukturomvandlingsmodeller 
Enligt Aronsson et al (2003) behövs det konkreta verktyg i form av modeller och 
metoder för att kunna förändra de logistiska processerna och aktiviteterna. Modellvalet 
är relativt viktigt för vilket resultat användaren i slutändan får. Modellens upplägg bör 
stämma väl överens med problemets karaktär. Författarna menar dock att det 
avgörande för resultatet är att användaren får ett strukturerat och genomtänkt sätt att 
arbeta på.  
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Taylors modell 
Taylor (1997) presenterar en modell som kan tillämpas för många olika typer av 
studier inom logistik. Då modellen är allmänt utformad menar författaren att det är 
betydelsefullt att användaren lägger stor vikt vid hur modellen anpassas till studien. 
Om anpassningen inte sköts på ett korrekt sätt är risken stor att resultatet inte blir 
tillräckligt trovärdigt.  
 
Vidare menar Taylor att utgångspunkten i alla logistiska projekt ska vara en 
definiering av vilka servicekrav kunden har. Först efter att detta är klargjort kan arbetet 
börja med att ta fram ett system för att uppfylla dessa krav till en så låg kostnad som 
möjligt. Anledningen till att författaren först och främst inriktar sig på att tillgodose 
kundens servicekrav är att det på sikt är mer lönsamt för företaget att ha nöjda kunder 
än att driva projekt som enbart fokuserar på kostnadsmässiga aspekter.  
 
Taylors modell är enligt Figur 4 uppbyggd av fem olika steg.  
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Figur 4. Taylors arbetsmodell vid logistiska studier.  
Källa: Fri översättning av Taylor (1997, p 4) 

Steg 1. Situationskartläggning 
Första steget i Taylors ramverk är en beskrivning av dagens situation. Författaren 
menar att det är väldigt viktigt att få en bra bild av företaget idag för att i ett senare 
skede kunna identifiera problemen. Situationskartläggningen delas upp i tre delar; 
struktur, prestanda och verksamhetens omgivning. Första delen är en kartläggning av 
det fysiska flödet, hanteringen av information och den organisatoriska strukturen som 
hanterar dessa flöden. Därefter ska värdekedjans prestanda mätas ur ett kundservice- 
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och logistikkostnadsperspektiv. Genom att jämföra detta resultat med liknande 
företags värdekedjor fås en bild av vad som kan förbättras inom den egna kedjan. 
Även enskilda logistikfunktioner ska analyseras och utvärderas var för sig. Slutligen 
ska verksamhetens omgivning studeras vilket innebär att hela koncernens strategier 
och mål, såväl som den externa miljön i form av konkurrenter, kunder och 
leverantörer, ska kartläggas och utvärderas. Allt för att logistiken ska kunna bidra till 
organisationens övergripande mål och skapa system som kan stå emot och ta tillvara 
på framtida hot och möjligheter.  

Steg 2. Identifiering av problemområden 
Resultatet i detta steg är direkt beroende av hur noggrant situationskartläggningen 
gjorts. Målet är att kunna identifiera de största problemområdena, kategorisera dessa 
samt slutligen prioritera problemen som ska åtgärdas. Det bör påpekas att det är 
mycket viktigt att hitta och förstå de underliggande problemen i kedjan. Det är inte 
alltid så att symptomen uppkommer där det verkliga problemet finns.  

Steg 3. Skapa och utvärdera alternativa lösningar 
I steg 3 är det viktigt att få fram så många idéer som möjligt. Helst ska angreppssätten 
vara olika för att belysa problemet från många olika håll. Efter idéframtagningen ska 
2-3 realistiska lösningar väljas och tas med till nästa steg för vidare utvärdering. 

Steg 4. Rekommenderade lösningar och motivering 
Det fjärde steget består av en beskrivning av de alternativ som kom fram ur steg 3. 
Utifrån denna beskrivning ska sedan ett alternativ väljas och valet ska motiveras med 
stöd av beskrivningen. 

Steg 5. Implementering 
Det femte och sista steget i Taylors modell rör planering av implementeringen. 
Modellen inbegriper alltså inte själva implementeringsfasen utan enbart planeringen av 
denna, det vill säga i vilken ordning saker och ting ska göras. Att bestämma projektets 
resurser innefattar vem som ska vara ansvarig för vad, hur förändringsinformationen 
ska spridas inom organisationen samt vad kostnaden beräknas bli. Därefter bör en 
tidsplanering upprättas som bestämmer ordning och slutdatum för förändringen. Allra 
sist ska en metod för bevakning för att mäta förändringar i kundservice och kostnader.  

Abrahamssons och Aronssons modell 
Enligt Abrahamsson och Aronsson (1999) är det vid en strukturförändring viktigt att 
inte se kostnader som fasta utan variabla. De ska dock inte ses som variabla mot 
produktionsstorleken utan snarare mot strukturen i sig. Författarna menar att 
administrativa och fasta kostnader direkt påverkas av hur många gånger dessa 
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aktiviteter genomförs i systemet vilket i sin tur beror av hur strukturen är utformad. 
Detta dubbelarbete adderar kostnader till systemet men tillför inte något extra värde till 
kunderna. Ett exempel på en administrativ kostnad är intern fakturering. Denna 
kostnad beror till stor del på strukturens utformning och ökar endast de administrativa 
kostnaderna utan att något extra värde tillförs kunden. Författarna menar att målet med 
strukturella förändringar är att minska dessa effekter för att skapa skalfördelar i de 
fysiska och administrativa aktiviteterna.  
 
Författarnas modell för förändringsarbete är uppdelad i tre olika steg (se Figur 5). De 
två första stegen behandlar strukturella frågor medan det sista fokuserar på 
konstruktionen av det nya systemet, både på operativ och på taktisk nivå.  
 

 
Figur 5. Abrahamssons och Aronssons strukturomvandlingsmodell.  
Källa: Fri översättning från Abrahamsson och Aronsson (1999) 

Steg 1. Beräkna den totala kostnaden och leveransservicen för dagens 
struktur 
Steget delas upp ytterligare till tre delsteg: 

1. Att förstå systemet som ska studeras 
För att få en förståelse för systemet måste en flödesanalys göras. Syftet med denna är 
att kartlägga alla aktiviteter samt länkarna dem emellan för att göra systemet mer 
greppbart. Flödesanalysen ska också sätta upp de gränser som ska gälla för det 
studerade systemet, det vill säga vad som ska och inte ska studeras.  
 

2. Beräkna den totala kostnaden av det studerade systemet 
I denna fas ska kostnaden för systemet beräknas. En lämplig modell kan till exempel 
vara en totalkostnadsmodell som anpassats för den struktur som ska analyseras.  
 

3. Kartlägga de parametrar som driver storleken på kostnaderna i systemet 
Många kostnader beror direkt av hur strukturen ser ut. Genom att undersöka vad som 
påverkar varje individuell kostnad, det vill säga ta reda på drivande kostnadsfaktorer, 
kan en simulering av olika strukturalternativ göras. Detta måste göras för att få klarhet 
i huruvida kostnadsdrivaren vid en strukturförändring försvinner, förflyttas till en 
annan enhet i verksamheten eller reduceras på grund av stordriftsfördelar. 
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Steg 2. Beräkna kostnaden för alternativa strukturer 
Strukturerna kan väljas ut genom benchmarking eller med hjälp av 
optimeringsmetoder. Med hjälp av föregående steg kan kostnaden sedan räknas ut för 
dessa olika strukturer. 

Steg 3. Dimensionera och beräkna storleken på anläggningar 
Först efter att den övergripande strukturen är bestämd ska dimensionering på 
detaljnivå genomföras.  
 
Abrahamsson och Aronsson (1999) menar på samma sätt som Taylor att det är ytterst 
viktigt att modellen anpassas efter det specifika fallet och att det ofta krävs stor 
kunskap om företaget och dess processer för att detta ska lyckas. Vidare ska kvalitativa 
aspekter värderas lika med de kvantitativa då strukturen förändras. Enbart de 
kvalitativa aspekterna kan i vissa fall vara skäl nog att genomföra en förändring om det 
ur strategisk synvinkel är fördelaktigt för företaget. Eftersom modellen inte tar hänsyn 
till sådana aspekter menar författarna att resultatet ska ses som en vägledning, inte det 
absoluta svaret för hur strukturen slutligen ska utformas. 

3.3. Logistikens totalkostnad  
Vid alla logistiska förändringar måste företaget ha, inte bara ett ramverk för hur själva 
förändringen ska gå till, utan även tillgång till operativa modeller för hur till exempel 
kostnader ska uppskattas. Totalkostnadsmodellen är inom logistikområdet en 
vedertagen modell för beräkning av kostnader vid förändringsarbete. Målet med 
modellen är att företagen ska sträva efter att minimera totalkostnaden istället för att 
minimera kostnaden för varje enskild aktivitet. Syftet är att se hur olika kostnader 
påverkar varandra för att undvika suboptimeringar av enskilda aktiviteter som medför 
att den totala kostnaden ökar. Enligt Aronsson et al (2003) innebär en förändring ofta 
att vissa kostnader stiger medan andra sjunker. Om ett företag exempelvis försöker 
reducera sina transportkostnader finns risken att lagerföringskostnaderna istället ökar. 
Vid förändringar är det därför viktigt att jämföra olika kostnader mot varandra för att 
kunna beräkna den totala kostnadsförändringen som de olika alternativen ger upphov 
till.  
 
Många författare har beskrivit modeller för att beräkna totalkostnaden och innehållet 
är ofta likartat. En av de mest använda är den modell som presenteras av Lambert et al 
(1998). I denna modell delas kostnaderna upp i de sex huvudsakliga 
kostnadskategorierna lagerföring, produktion, transport, lagerhållning, information och 
kundservice (se Figur 6).  
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Figur 6. De sex kostnadsposterna i totalkostnadsmodellen.  
Källa: Fri översättning från Lambert et al (1998) 

Lagerföring 
I denna post ingår enligt Lambert et al (1998) kostnader som varierar proportionellt 
med antalet produkter i lagret. Till denna post hör kostnader för kapitalbindning som 
uppkommer på grund av att kapital binds i lager som skulle kunna användas till bättre 
förräntande investeringar. Dessa kostnader utgör ofta en stor del av den totala 
lagerföringskostnaden. Till posten hör också de riskkostnader som ett lager innebär i 
och med risken för till exempel inkuranta produkter, kostnader för lagerutrymme som 
förändras med lagernivån samt lagerservice som inkluderar kostnader för försäkring 
och skatt för de lagrade produkterna.  

Produktion 
Produktionskostnader kan relateras till inköp och produktion och varierar med 
förändringar i orderstorlek och orderfrekvens (Lambert et al, 1998). Kostnader för 
materialhantering rör hanteringen av flödet av råmaterial, produkter i arbete och 
färdiga produkter i produktionslokalen. Till uppstartskostnader hör kostnader som på 
olika sätt kan kopplas till förberedelse av produktion. Kostnader för kapacitetsförluster 
kan härledas till förluster på grund av avbrott eller omkoppling i produktionen. De 
kostnader som kan relateras till orderläggning och orderhantering i produktionen 
samlas i kostnader för orderhantering.  

Transport 
Faktorer som påverkar transportkostnaden kan enligt Lambert et al (1998) delas in i 
två huvudkategorier; produkt- och marknadsrelaterade faktorer. De produktrelaterade 
faktorerna kan hänföras till produktens karakteristik i form av densitet, stuvbarhet, 
hanterbarhet och ansvar. Med densitet menas produktens vikt i förhållande till dess 
volym, stuvbarheten är ett mått på hur väl en produkt kan fylla transportfordonets 
tillgängliga lastrymd, hanterbarheten rör hur lätthanterlig produkten är och ansvar rör 
det faktum att produkter med ett högt värde i förhållande till vikten avspeglar sig i 
transportfirmans pris. Produkter med låg densitet, låg stuvbarhet, dålig hanterbarhet 
och ett högt värde i förhållande till vikten är generellt dyrare att transportera.  
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Förutom faktorer som kan hänföras till produkternas karakteristik har även vissa 
marknadsrelaterade faktorer en inverkan på transportkostnaden. Om en kombination av 
transportsätt används för att förflytta varan behövs standardiserade lastbärare vilket 
inverkar på kostnaden att transportera. Avståndet till marknaden påverkar kostnaden 
direkt men även huruvida transporterna sker nationellt eller internationellt har en 
inverkan på grund av administrations- och tullkostnader. Eftersom transportregler 
skiljer sig mellan olika regioner och länder vad gäller till exempel miljöregler och 
skatter inverkar den statliga transportregleringen. Slutligen beror transportkostnaden 
även på marknadens transportbalans och säsongsvariationer.  

Lagerhållning 
Till lagerhållning hör kostnader som uppstår på grund av förändringar i antalet 
lagerenheter (Lambert et al, 1998). Dessa kostnader är till skillnad från 
lagerföringskostnaderna oberoende av lagerförd volym och kan kopplas till faktorerna 
anläggning, personal och utrustning. Att driva flera anläggningar leder till högre 
lagerhållningskostnader i form av till exempel markhyra och uppvärmning. Ett fåtal 
större anläggningar leder ofta till stordriftsfördelar i form av ett mindre behov av 
personal och utrustning då kapaciteten kan utnyttjas bättre.  

Information 
Lambert et al (1998) menar vidare att investeringar inom informationshantering är 
viktiga för att kunna upprätthålla en god servicenivå mot kund. Hit räknas kostnader 
som kan härröras till orderbehandling i form av bland annat vidarebefordran av order, 
orderregistrering och orderbearbetning. Även förbättringsinvesteringar i 
informationssystemet för distribution för att till exempel få informationen att strömma 
snabbare mellan parterna kan kopplas hit. Skapandet av efterfrågeprognoser är viktigt 
för många företag som tillverkar mot lager för att kunna anpassa sin produktion till den 
verkliga efterfrågan.  

Kundservice 
Den sista posten i totalkostnadsmodellen enligt Lambert et al (1998) motsvaras av 
kostnader för kundservice. Denna kostnad utgörs framförallt av utebliven försäljning 
och inkluderar inte bara kostnaden för tillfälligt förlorad försäljning utan även möjliga 
uteblivna intäkter i framtiden på grund av missnöjda kunder som sprider dåligt rykte. 
Dessutom finns kostnader som kan härröras till reservdelar och service samt 
returhantering. Till den tidigare hör kostnader för orderbehandling, 
reservdelshantering och service ut mot kund medan den senare innefattar de kostnader 
som uppkommer då kunden återlämnar en vara.  
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3.4. Kund- och leveransservice 
Förutom låg totalkostnad återkommer begreppen kund- eller leveransservice i många 
definitioner av logistik. Ofta används begreppen som om de skulle definiera samma 
sak, men det finns enligt Aronsson et al (2003) tydliga skillnader dem emellan. 
Författarna definierar leveransservice som en delmängd av begreppet kundservice. 
Leveransservicen fokuserar på de aktiviteter som har med själva leveransen av varan 
att göra och kan i sin tur delas upp i sju så kallade serviceelement.  
 
Det första och för studien viktiga serviceelementet leveranstid definieras normalt som 
tiden från att en kund lägger en beställning till att samma kund får den beställda varan, 
med andra ord från order till leverans (Aronsson et al, 2003). Den tidpunkt när en 
produkt övergår till att bli specifik för en viss kundorder brukar samtidigt benämnas 
kundorderpunkten (KOP) i varuflödet (Storhagen, 2003). Leveranstid beskrivs ibland 
som ledtid, vilket enligt Storhagen (2003) inte är helt korrekt. Författaren menar att 
leveranstid specifikt behandlar processen mellan leverantör och kund medan ledtid 
mer kan ses som ett allmänt begrepp som markerar tiden från behovsidentifikation till 
behovstillfredsställelse. Ledtid kan alltså användas oberoende av vilken del av 
materialflödet som studeras. Leveranstiden består av en fysisk och en administrativ del 
(Persson & Virum, 1998). Den första innefattar själva förflyttningen av varan medan 
den andra inbegriper det administrativa arbetet runtomkring det fysiska flödet. Figur 7 
beskriver de aktiviteter som den administrativa och fysiska leveranstiden är uppbyggda 
av.  

 
Figur 7. De olika aktiviteterna i den administrativa och fysiska leveranstiden.  
Källa: Aronsson et al (2003) 

Vidare är leveranssäkerhet och leveranspålitlighet mått på vad som levereras till 
kunden. Leveranssäkerheten innebär att kunden ska få rätt varor, i rätt mängd och till 
rätt kvalitet medan leveranspålitligheten visar hur tillförlitlig leveranstiden är. 
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Lagertillgänglighet är det element som mäter prestationen hos leverantören genom att 
specificera hur stor sannolikheten är att en produkt som efterfrågas finns i lager.  
 
De tre återstående elementen, kundanpassning, information och flexibilitet, utgör mer 
mjuka och kvalitativa aspekter. Kundanpassning och flexibilitet speglar hur väl 
leverantören kan anpassa sig till kundens önskemål och till vilken grad företaget kan 
klara av situationer som inte är planerade i förväg. I serviceelementet information 
återfinns leverantörens förmåga att kunna förmedla information. Ett ökat 
informationsutbyte minskar osäkerheten och både leverantören och kunden kan på 
detta sätt planera sina verksamheter med bättre framförhållning (Aronsson et al, 2003). 
Gemensamt för dessa tre element är att de alla är svåra, om inte omöjliga, att mäta. 
Elementens prestanda grundar sig istället på uppfattningar hos kunden, det vill säga 
kundens servicemässiga upplevelse. Därför är det enligt Aronsson et al (2003) mycket 
viktigt att leverantören håller kontinuerlig kontakt med kunden för att få så mycket 
respons som möjligt.  
 
Leveransfrekvens finns inte med bland de sju serviceelementen, men enligt Persson 
och Virum (1998) är det ett viktigt begrepp för att kunna förstå varuflöden. 
Leveransfrekvens definieras som antalet order per tidsenhet. Frekvensen kan ökas 
genom att en order delas upp på två under samma tidsperiod. På detta sätt blir de två 
orderna volymmässigt mindre men orderprocessen måste utföras en extra gång.  
 
De sju serviceelementen tillsammans med leveransfrekvens är som tidigare nämnts tätt 
förknippade med själva leveransen av varan. Kundservice innefattar däremot alla 
aktiviteter som sker mellan säljaren och kunden både före, under och efter leveransen. 
De företag som klarar av att tillgodose kundens krav i alla dessa tre steg har en bra 
kundservice.  
 
Christopher (1998) utvecklar vad kundservice kan innebära på tre olika nivåer i 
säljprocessen.  

Före leverans: 
• Tillgänglighet - Är det lätt för köparen att ta kontakt med det säljande 

företaget? 
• Systemflexibilitet - Kan företaget anpassa sina lösningar efter olika kundunika 

önskemål? 
• Leveranspolicy - Har företaget en dokumenterad leveranspolicy? 
• Organisatoriska aspekter - Vilken kontroll har företaget över servicen? 
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Under leverans: 
• Leveranstid - Hur lång är tiden från lagd order till leverans? 
• Lagertillgänglighet - Hur många procent av varorna kan levereras direkt från 

lager? 
• Leveranspålitlighet - Hur stor del av orderna levereras inom utsatt leveranstid? 
• Orderstatusinformation - Hur snabbt kan det säljande företaget svara på frågor 

om en order under behandling? 

Efter leverans: 
• Reservdelar - Hur hög är lagertillgängligheten på reservdelar? 
• Serviceberedskap - Hur lång tid tar det för företaget att skicka ut 

servicepersonal? 
• Garantier och produktlokalisering - Kan företaget spåra levererade varor? Hur 

pass väl lever företaget upp till kundens krav på garantier? 
• Reklamationer och byten av varor - Hur behandlar företaget frågor som rör 

klagomål? 

3.4.1. Kartläggning av leveransservicekrav 
Enligt Storhagen (2003) är leveransservicen vanligtvis den viktigaste aspekten för 
kunden, och leverantören bedöms ofta utifrån serviceförmåga. Persson och Virum 
(1998) menar att negativa upplevelser i form av ofullständig leveransservice kan leva 
kvar länge hos det köpande företaget. Därför är det för leverantören av yttersta vikt att 
kartlägga och ta reda på vad kunden egentligen kräver. Författarna menar vidare att det 
bara finns ett tillförlitligt sätt att bestämma kundens krav på service, nämligen att fråga 
kunden direkt. Alternativet är att fråga säljare eller andra som har kontakt med kunden, 
vilket förvisso kan ge mycket värdefull kunskap. Den direkta kontakten med kunden 
kan dock aldrig underskattas och ofta är den en förutsättning för att få ett bra resultat.  
 
Kunder har vanligtvis olika krav på service och det är därför svårt att hålla en generell 
servicenivå (Lumsden, 1998). Om en sådan nivå tillämpas kommer vissa kunder vara 
tillfredställda medan andra inte kommer vara det. Författaren menar därför att 
servicenivån helst ska differentieras för att höja den totala servicen.  

3.5. Distributionens roll 
Ur ett logistikperspektiv är distribution den tredje och sista delen i det som Aronsson 
et al (2003) kallar företagets huvudfunktioner. Företaget delas där upp i funktionerna 
materialförsörjning, produktion och distribution. I ett större perspektiv bildar 
materialförsörjningen gränssnittet mot företagets leverantörer och distributionen 
gränsen mot kunderna. Författarna menar vidare att distribution handlar om att göra 
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produkter tillgängliga för producerande eller konsumerande kunder. Detta ska ske på 
ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt samtidigt som kundens önskade 
leveransservice upprätthålls.  

3.5.1. Olika distributionsbegrepp 
I likhet med begreppet logistik lägger olika författare också olika innebörd i begreppet 
distribution. Abrahamsson (1992) tar upp dessa meningsskiljaktigheter och hittar flera 
olika definitioner. Ett synsätt är att distribution innefattar de aktiviteter som arbetar för 
att överbrygga gapet mellan köpare och säljare.  
 
Förutom begreppet distribution florerar även fysisk distribution som begrepp i 
logistiklitteraturen. Abrahamsson (1992) skiljer på begreppen på så vis att distribution 
anses vara ett vidare begrepp som förutom fysisk distribution även innefattar 
promotionsfunktioner såsom reklam och produktexponering.  
 
Även begreppet fysisk distribution kan tolkas på olika sätt men Persson och Virum 
(1998) menar att det i Skandinavien ofta likställs med planeringen, genomförandet och 
kontrollen av de administrativa och fysiska logistikaktiviteter som börjar vid 
mottagandet av kundens order och som slutar vid kundens mottagande och betalning 
av varorna. De administrativa aktiviteterna verkar som ett stöd till de fysiska, där 
själva överförandet av varan från säljare till köpare sker.  

3.6. Distributionens struktur 
Med begreppet distributionsstruktur avser Abrahamsson (1992) den design som 
företagets distribution har för organisering och administrering av materialflödet och 
därtill kopplade resurser. Gadde (1980) menar att distributionens funktioner ofta utförs 
i samarbete med ett eller flera mellanled där andra aktörer än köpare och säljare 
blandas in för att utföra funktionerna så effektivt som möjligt. Författaren likställer 
därför distributionsstrukturen med arbetsfördelningen mellan de olika aktörerna i 
distributionssystemet.  

3.6.1. Traditionella och moderna perspektiv på 
distributionsstrukturen 
Det finns olika synsätt på hur en distributionsstruktur får sin form. Den traditionella 
teoribildningen kan enligt Abrahamsson och Brege (1995) delas upp i en produktions- 
och en marknadssynsätt. Enligt det förstnämnda skapas strukturen som en kedja av 
lagerenheter med målet att stegvis bryta ned de större tillverkningsvolymerna till de 
mindre volymer som kunden efterfrågar. Marknadssynsättet menar att strukturen får 
sin form utifrån kundernas krav på geografisk närhet som uppfylls genom ett stort 
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antal lokala lagerenheter. Gemensamt för de båda teoriinriktningarna är att de vid en 
spridd kundbas förordar en struktur med lokala lager nära kunderna. Vid skapandet av 
distributionsstrukturer ställs leveransservicen mot de totala kostnaderna. De strukturer 
som skapas ses som givna och statiska, vilket leder till att möjligheten att förbättra 
leveransservicen samtidigt som kostnaderna minskas förbises.  
 
Som ett svar på de statiska traditionella teorierna har de moderna så kallade 
strukturförändrande teorierna dykt upp. Abrahamsson och Brege (1995) ansluter sig 
till dessa teorier och menar att de försöker frigöra sig från de antaganden som bygger 
upp de traditionella. Istället för leveransservice och kostnader sätts parametern tid i 
främsta led. Hierarkiskt och funktionellt tänkande ersätts av ett processorienterat som 
skär över flera funktioner. Processtänkandet syftar till att öka produktkvaliteten, 
flexibiliteten och anpassningsförmågan samtidigt som produktiviteten och 
kostnadseffektiviteten höjs. Teorierna har ett övergripande angreppssätt där hela 
organisationens och inte de enskilda funktionernas effektivitet sätts i fokus. Tid sägs 
driva både leveransservice och kostnader då en reducering av tid i alla aktiviteter på 
alla hierarkiska nivåer i företaget gör det möjligt att både förbättra leveransservicen 
och sänka kostnaderna. Drivkrafter bakom strukturförändringarna är en snabbare 
förändringstakt, som en följd av den ökade konkurrensen mellan företag, samt 
globaliseringen av marknaderna. Företagen fokuserar därför på frågor kring geografisk 
centralisering och förändringar av strukturen.  
 
En av de strukturförändrande teorierna presenterar Abrahamsson (1992) som tidsstyrd 
direktdistribution. Teorin är enligt författaren en marknadsanpassning av den fysiska 
distributionen med tid som styrande variabel. Istället för det geografiska är det istället 
det tidsmässiga avståndet mellan säljare och köpare som avgör antalet lagerpunkter i 
distributionsstrukturen (Abrahamsson & Brege, 1995). Den mest fördelaktiga 
strukturen fås med ett minimalt antal lagerpunkter med hänsyn till kundernas krav på 
leveranstid. Lagerpunkternas lokalisering avgörs av kundernas krav på leveransservice 
samt totalkostnaden för distributionen. Höga krav på leveranstid leder till att 
lagerpunkterna bör placeras nära kunderna. Utnyttjandet av moderna 
informationssystem i kombination med en hårdare styrning av distributionen gör det 
möjligt att leverera direkt till kunderna.  
 
En tydlig utveckling under senare år är enligt Storhagen (2003) att flödena i 
distributionsstrukturen separeras så att distributions- och försäljningsflödena skiljs från 
varandra. Den traditionella synen att lager måste ligga nära kund för att säkerställa 
leverans är inte längre självklar. Att det säljande företaget måste finnas på kundens 
marknad och ha regelbunden kontakt med kunden ses fortfarande som nödvändigt för 
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att kunna sälja men för den fysiska distributionen av beställda varor finns inte samma 
krav. I takt med att snabba transporter och informationsöverföring utvecklats är det 
numera möjligt att frigöra distributionen från försäljningen.  

3.6.2. Distributionsstrukturens olika aspekter 
Taylor (1997) gör i sin strukturomvandlingsmodell en uppdelning av strukturen i tre 
aspekter; det fysiska flödet, hanteringen av information och den organisatoriska 
strukturen (se kap 3.2.1). I likhet med Taylor menar Lumsden (1998) att det fysiska 
flödet av gods och resurser i en struktur kan delas upp i noder och länkar. En nod 
innebär att flödet i strukturen stoppas eller kan stoppas i samband med till exempel 
terminalhantering och lagring. All förflyttning av gods representeras av länkar mellan 
dessa noder.  
 
Taylor (1997) menar vidare att hanteringen av information är kritisk för effektiviteten i 
överförandet av varor. Informationsflödet från kund kan delas upp i order- och 
prognosinformation men det behövs även information om effektiviteten i flödets 
operationer för att kunna styra det på ett bra sätt. En förutsättning för all hantering av 
information är ett väl fungerande informationssystem.  
 
Den tredje aspekten av en distributionsstruktur är hur flödena organisatoriskt styrs och 
kontrolleras (Taylor, 1997). Författaren anser att det är viktigt att identifiera vilka 
aktörer som är inblandade i de olika flödena och vilket inflytande respektive aktör har.  

3.6.3. Att ändra distributionsstruktur 
Enligt Storhagen (2003) är det sällan eller aldrig möjligt att skapa ett helt nytt 
distributionssystem för ett befintligt företag. Det handlar i de flesta fall istället om att 
anpassa befintliga och nya resurser för företaget. Författaren menar vidare att 
beslutsfattandet om vilken distributionsstruktur som ska användas i grunden handlar 
om att hitta den struktur som passar den aktuella verksamheten bäst. Förutom att väga 
in dagens förutsättningar är det minst lika viktigt att ta hänsyn till verksamhetens 
framtidsutsikter. Eftersom det innebär höga kostnader att ändra distributionsstrukturen 
måste företaget hitta en lösning som fungerar effektivt under flera år framöver.  
 
Ballou (1999) menar att problemet med att utforma den struktur av noder som 
produkter ska flöda igenom kan delas upp i följande delproblem:  

• Om noder ska användas och i så fall vilka  
• Hur många noderna ska vara  
• Var noderna ska lokaliseras  
• Vilka produkter och vilka kunder som varje nod ska omfatta  
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• Vilka transporttjänster som ska användas mellan noderna  
• Hur noderna ska försörjas  

3.6.4. Den traditionellt decentraliserade strukturen 
Det traditionella sättet att bygga upp distributionsstrukturer leder till många 
lagerpunkter nära kund och bottnar enligt Storhagen (2003) i ett marknadsperspektiv 
på distributionen. Wanke och Zinn (2004) menar att kundens krav på kort leveranstid 
är en anledning till att företag ofta väljer att decentralisera lagerpunkterna och placera 
dem i närheten av kundens faciliteter.  
 
Coyle et al (1988) har hittat tre olika orsaker till att öka antalet lagerpunkter i 
distributionsstrukturen, däribland kundens krav på leveranstid. Med höga krav på 
leveranstid eller vid stora fluktuationer i efterfrågan kan det vara en fördel att ha ett 
lokalt lager för att förhindra varubrist hos kunderna. Eftersom kunder i allmänhet vill 
minska sina lager har det blivit allt vanligare att köpa små kvantiteter till en högre 
frekvens. Om kunden dessutom vill ha samma leveranstid kan det vara motiverat med 
ett lokalt lager för att undvika alltför stora transportkostnader. Den tredje och sista 
anledningen kan vara bristen på tillräckligt bra transporter. Finns det inte lämpliga 
transportmöjligheter kan det behövas en extra lagerpunkt för att kunna tillgodose de 
krav på service som kunden har.  
 
Abrahamsson (1992) förordar en centraliserad lagerstruktur men ser trots det nackdelar 
med att överge en decentraliserad. Författaren menar till exempel att omställningen 
från en traditionell till en centraliserad struktur kan innebära organisatoriska problem 
som bland annat bottnar i ett företagsinternt försvarande av revir. Dessa typer av 
problem anser författaren dock vara av generell karaktär som inte kan kopplas direkt 
till den centraliserade distributionsstrukturen. De nackdelar och problem som 
författaren särskilt poängterar vid en centralisering är följande:  

• Ökad sårbarhet i form av större risk för leveransstopp, till exempel med 
anledning av strejk, systemhaveri och brand 

• Krav på tillgång till logistikkompetens i organisationen 
• Stora initiala investeringskostnader i avancerade informationssystem 

 
Christopher (1998) utvecklar resonemanget och menar att en centraliserad 
lagerstruktur kräver ett informationssystem som i realtid kan synliggöra efterfrågan i 
hela kedjan fram till kund. Om inte dessa förutsättningar finns kommer en 
centralisering inte att ge önskade effekter. Författarens resonemang pekar också på att 
en decentraliserad lagerstruktur innebär lägre transportkostnader eftersom avstånden 
minskar samtidigt som behovet av expresstransporter reduceras.  
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Utvecklingar av decentraliserade strukturer 
Christopher (1998) menar att även om trenden att centralisera lager har växt sig stark 
blir det allt tydligare att det kan finnas ännu större vinster i att placera lagerpunkter 
lokalt och strategiskt nära kund samtidigt som styrningen av dessa sker centralt. Med 
hjälp av ett ökat informationsutbyte kan företaget då uppnå samma totala 
lagerreduktion som vid en centraliserad lagerstrategi.  

Leverantörsstyrda lager 
Att ha lagerpunkter lokalt samtidigt som styrningen sköts centralt är fallet vid 
användandet av ett så kallat leverantörsstyrt lager eller Vendor Managed Inventory 
(VMI). I takt med att inriktningen mot SCM får en allt större genomslagskraft blir 
leverantörsstyrda lager också allt vanligare. Beteckningen innebär att leverantören i 
olika omfattning tar huvudansvaret för försörjningen av kunden (Storhagen, 2003). 
Detta kräver förtroende och öppenhet i relationen genom att leverantören måste ha 
tillgång till kundens saldo- och efterfrågeinformation. Hur stort ansvar leverantören 
har beror på vilket sätt som kontrollen, det fysiska innehavet och ägandet av lagret 
sker, vilket i sin tur avgörs av hur utvecklad relationen mellan leverantören och 
kunden är. I en fullt utvecklad relation tar leverantören över det fullständiga ansvaret 
vad gäller såväl kontroll och fysiskt innehav som ägande av lagret hos kunden. 
Leverantören får därmed inte betalt för varorna förrän kunden verkligen behöver 
varorna och hämtar ut dem ur lagret. Sett ur ett SCM-perspektiv är en sådan relation 
gynnande för båda parter.  

3.6.5. Den modernt centraliserade strukturen 
Att avskaffa lokallager och istället använda sig av direktleveranser från ett centrallager 
till kund är enligt Abrahamsson (1992) en trend som växte sig stark under 1990-talet. 
Strategin innebär en hög frekvens av utleveranser från centrallagret av en mindre 
volym per leverans. En central lagerhållning innebär också att distributionen av ett 
sortiment som produceras vid flera olika enheter samordnas. Sett ur den synvinkeln 
har centrallagret en grossistfunktion i möjligheten att leverera en mix av företagets 
hela produktsortiment. Många företag har genom åren framgångsrikt implementerat 
strategin och lyckats pressa distributionskostnaderna samtidigt som leveransservicen 
ökat till följd av en bättre produkttillgänglighet.  
 
Ett ytterligare perspektiv på centrallager är enligt Storhagen (2003) att det kan 
användas som en terminal eller ett distributionslager, vilket är en geografiskt 
utlokaliserad funktion där omlastning av produkter sker. Syftet är att, förutom att vara 
en lagringsbuffert för svängningar i in- och utflöden, även fungera som en brytpunkt 
för samordning av transportflöden (se Figur 8).  



Planeringsfasen  Teoretisk referensram 

 31

 
Figur 8. Flöden vid ett distributionslager.  
Källa: Bearbetning av Storhagen (2003, p 156) 

Effekter av att centralisera strukturen 
Abrahamsson (1992) och Abrahamsson och Brege (1995) menar att de generella 
effekterna vid en centralisering av den fysiska distributionen kan delas in i logistiska 
kostnadsfördelar för det säljande företaget och logistiska mervärden för kunderna.  

Logistiska kostnadsfördelar: 
• Lägre fasta distributionskostnader för personal, lager och administration 
• Lägre rörliga distributionskostnader i form av kraftigt reducerad 

kapitalbindningskostnad samtidigt som transportkostnaderna hålls konstanta till 
följd av färre akuttransporter 

• Integrations- och separationsvinster då en central kontroll och styrning av det 
fysiska flödet leder till att resurser frigörs för försäljningsverksamhet vid 
säljbolagen 

• Lägre inlärningskostnader i form av snabbare in- och utfasning av produkter 
och snabbare anpassning av distributionssystemet till volym- och 
konjunktursvängningar 

Logistiska mervärden: 
• Kortare och framförallt säkrare ledtider för alla marknader och för hela 

sortimentet 
• Högre leveransprecision i form av en kraftig ökning av antalet leveranser i rätt 

tid samt att leveranser kan ske av samlade order till kund 
• Bättre differentiering i och med möjligheten att skräddarsy 

distributionslösningar till olika kunder eller kundgrupper 
• Bättre kundinformation då en central styrning och kontroll av lagervolymerna 

ger bättre och säkrare information om leveranstider och avvikelser i utlovade 
leveranser 

 
Abrahamsson och Brege (1995) menar vidare att det ofta fokuseras på 
kostnadsfördelarna vid en centralisering och att de logistiska mervärdenas betydelse 
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för företaget ofta glöms bort. Författarna anser att det är dessa mervärden som i 
längden innebär den största konkurrensfördelen. När kunderna vänjer sig vid till 
exempel de korta leveranstiderna börjar de ställa motsvarande krav på alla sina 
leverantörer vilket sätter företaget i en fördelaktig konkurrenssituation. Ur 
organisationssynpunkt ger en centraliserad distributionsstruktur med direktleveranser 
från ett centrallager också en högre flexibilitet jämfört med en traditionell struktur.  
 
Abrahamsson och Brege (1995) menar att moderna informationssystem är en 
förutsättning för att nå fördelarna med en centralisering. IT-tekniken är viktig både för 
att minimera den administrativa delen av leveranstiden och för att integrera 
organisationen.  

3.6.6. Metod för lokaliseringsbeslut 
Även om det är många faktorer såsom geografisk lokalisering, infrastruktur och 
ekonomiska förhållanden som avgör lokaliseringen av ett lager, menar Lumsden 
(1998) att det inte finns något som hindrar en kvantitativ bedömning av var lagret ska 
ligga. Författaren beskriver tyngdpunktsmetoden som den vanligaste, och med hjälp av 
denna placeras lagret i den volymmässiga tyngdpunkten för kundernas behov. På detta 
sätt minimeras det totala behovet av transporter för distributionen. Författaren 
beskriver ett generellt fall där den optimala lokaliseringen för en terminal ska 
fastställas. Indata som krävs för beräkningen är kundernas efterfrågan samt 
marknadens och kundernas geografiska lokalisering i ett koordinatsystem. Med dessa 
värden införda i Formel 1 kan den optimala x- och y-koordinaten för terminalen 
beräknas.  

Formel 1. Formeln kan användas för att beräkna det optimala lokaliseringsbeslutet.  
Källa: Bearbetning av Lumsden (1998, p 538) 
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Nackdelen med tyngdpunktsmetoden är enligt Storhagen (2003) att den endast tar 
hänsyn till ett fåtal variabler samt att resultatet bara pekar på en enda 
lokaliseringspunkt. Lumsden (1998) menar också att godsbehovet kan variera över tid 
varvid den optimala lokaliseringspunkten förändras. Därför ska resultatet ses som en 
indikation på i vilket område lagret ska placeras snarare än den enda möjliga 
placeringspunkten. 

3.7. Kostnader i distributionen 
Den totalkostnadsmodell som presenterades i kapitel 3.3 är generell och kan därför 
vara svår att tillämpa specifikt för ett företags distribution. I litteraturen finns dock 
flera anpassningar av modellen som inriktats på kostnader i distributionen. Författare 
har beroende på vilken teoribildning de representerar olika uppfattning om hur 
distributionskostnaden beror av olika faktorer.  

3.7.1. Strukturens inverkan på distributionskostnaden 
Coyle et al (1992) beskriver totalkostnaden för den fysiska distributionen som en 
funktion av antalet lagerpunkter i kedjan till kund. Lagerförings- och 
lagerhållningskostnader vägs mot kostnader för transporter och utebliven försäljning. 
Dessa representerar tillsammans den totala kostnaden för den fysiska distributionen. 
Lagerkostnaderna sägs öka med antalet lagerpunkter samtidigt som kostnader för 
transporter och utebliven försäljning minskar. Med kostnad för utebliven försäljning 
menas de förlorade intäkter som en struktur med färre lagerpunkter förväntas innebära.  
 
Detta sätt att resonera menar Abrahamsson (1992) är typiskt för den traditionella 
logistiklitteraturen. Författaren motsätter sig delvis dessa teorier genom att istället 
hävda att den inverkan som antalet lagerpunkter har på kostnader för transporter och 
utebliven försäljning inte alls är så stor som logistiklitteraturen menar (se Figur 9). 
Utplaningen av dessa kostnadskurvor medför att den totala kostnaden ökar som en 
funktion av antalet lagerpunkter.  
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Figur 9. Totalkostnaden som funktion av antalet lagerpunkter.  
Källa: Abrahamsson (1992, p 241) samt Coyle et al (1992, p 376) 

Författarens studier leder fram till ett antal hypoteser som bland annat påstår att den 
lägsta totalkostnaden fås då antalet lagerpunkter anpassas till kundens krav på 
leveranstid. Fördelarna med färre lagerpunkter framhålls också på så vis att en 
centraliserad distributionsstruktur ger en högre flexibilitet och bättre 
anpassningsförmåga till volym- och konjunktursvängningar.  

3.7.2. Totalkostnadsmodell för distributionen 
I samband med att Abrahamsson och Aronsson (1999) presenterar sin modell för 
strukturomvandling (se kap 3.2.1) drar de paralleller till hur modellen specifikt kan 
användas för en distributionsstruktur. Författarna kategoriserar där de totala 
kostnaderna i ett företags distribution till sex olika kostnadsposter (se Tabell 1). Dessa 
poster anses vara särskilt viktiga att fokusera på då en distributionsstruktur analyseras. 
Förutom dessa kostnadsposter identifieras även faktorer som driver de delkostnader 
som posterna i sin tur kan indelas i, samt vilka kostnadsmässiga effekter som en 
övergång från en decentraliserad till en centraliserad distributionsstruktur kan 
innebära.  
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Tabell 1. Totalkostnadsmodell för ett företags distribution tillsammans med kostnadsdrivare och de 
effekter som en centralisering av en distributionsstruktur kan leda till.  
Källa: Fri översättning av Abrahamsson och Aronsson (1999, p 279) 

Kostnadspost Kostnadsdrivare Centraliseringseffekter
Administrativa kostnader
- Orderhantering och interna inköp Antalet kunder x = 0,9 - 0,95
- Lagerstyrning Antalet olika produkter x = 0,5 - 0,6
- Övergripande administration Antalet lagerenheter De lokala kostnaderna som kan

sparas när ett lager tas ur bruk
Lagerhållningskostnader
- Fastigheter och lokaler (hyra Antalet lagerenheter De lokala kostnaderna som kan

eller avskrivning) sparas när ett lager tas ur bruk
- Underhåll Hanterad volym x = 0,7 - 0,8
- Maskiner och inventarier Hanterad volym x = 0,8 - 0,9
- Lagerpersonal Hanterad volym x = 0,8 - 0,9

Kapitalkostnader
- Kapitalbindning Omsatt volym x = 0,6-0,9 beroende på

överlappande sortiment
- Inkuranta varor Omsatt volym x = 0,6-0,9 beroende på

överlappande sortiment

Kommunikations- & IT-kostnader
- Informationssystem Antalet lagerenheter De lokala kostnaderna för

värdeminskning som kan sparas
när ett lager tas ur bruk
x = 0,6 (underhåll)

Transportkostnader
- Standardtransporter Hanterad volym Beror på antalet tonkilometer
- Expresstransporter Lagertillgänglighet, Konsolidering av lagervolymer

orderfyllnadsgrad reducerar expresstransporterna
till ett minimum

Emballagekostnader
- Emballage för transport och lagring Skeppad volym Ingen effekt vid centralisering  
 
Effekterna av en centralisering kan enligt tabellen i vissa fall beskrivas av storleken på 
skalfaktorn x (Abrahamsson & Aronsson, 1999). Skalfaktorn är empiriskt fastställd av 
författarna och värdet varierar mellan 0,5 och 0,95 beroende på hur standardiserade de 
hanterade produkterna i strukturen är. Ju mer standardiserade de är mellan olika länder 
och marknader, desto mindre värde kan skalfaktorn tillskrivas. För att beräkna effekten 
används en formel där skalfaktorn avgör hur stor kostnadsbesparingen blir (se Formel 
2). Ett lågt värde på skalfaktorn ger en stor besparing vid en centralisering. 
Beräkningssättet grundas på att centraliseringen sker till en befintlig lagerpunkt.  
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Formel 2. Formeln kan användas för att beräkna den procentuella kostnadsminskningen vid en 
centralisering.  
Källa: Bearbetning av Abrahamsson och Aronsson (1999, p 278) 

1

11100

V
V

V
V

V
V

M
tot

x
tottot
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅=   

=M Minskning av kostnaden vid en centralisering av lagerpunkter (%) 
=totV Antal enheter som säljs i den region som ska omfattas av centrallagret (st) 

=1V Antal enheter som säljs idag från den lagerpunkt som centraliseringen ska ske till (st) 
=x Skalfaktor 

 



Planeringsfasen  Uppgiftsprecisering 

 37

 

Kapitel 4  
 

Uppgiftsprecisering 
 
 
 
 

Kapitlet inleds med en definition av det överordnade och 
studerade systemet. I den efterföljande problemdiskussionen 
anpassas teoretiska modeller för att passa det specifika fallet. 
Den avslutande uppgiftsdiskussionen leder fram till ett antal 
konkreta frågeställningar som ska besvaras i studien.  
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4.1. Systembeskrivning 
Innan arbetet med att precisera uppgiften inleds är det nödvändigt att förstå inom 
vilket system som studiens syfte ska verka. Genom att på detta sätt isolera den del av 
SPAB:s verksamhet som ska studeras blir det lättare att förstå vilka faktorer som kan 
ha inverkan på studien. Definieringen av systemet tar sin början i syftet: 

”Studien syftar till att utifrån en kartläggning av kundernas servicekrav utvärdera 
hur Sapa Profiler AB ska anpassa sin distributionsstruktur, och ska leda fram till 
en rekommendation för hur kraven kan tillgodoses till en låg totalkostnad.” 

 
Det överordnade systemet till ett problem innefattar alla de faktorer som omgärdar och 
kan tänkas påverka problemet. För att kunna fokusera på de mest betydelsefulla 
faktorerna och få en rimlig omfattning på uppgiften bryts det överordnade systemet 
ned till ett studerat system. Det överordnade och det studerade systemet tas fram med 
hjälp av teori samt de direktiv som företaget givit för uppgiften.  

4.1.1. Överordnat system 
För att förtydliga det överordnade systemet bör poängteras att syftet avser SPAB, det 
svenska bolaget inom koncernens kärnverksamhet Sapa Profiler, och därmed kommer 
endast distributionen av produkter som tillverkats i Sverige att studeras.  
 
Enligt syftet är grunden i studien att utvärdera hur företaget ska tillgodose kundernas 
krav på service genom att förändra distributionens struktur. För att undvika förvirring 
kring de begrepp som används i studien krävs en definition av distribution och 
distributionsstruktur. Med distribution menas i studien fysisk distribution enligt den 
tolkning som Persson och Virum (1998) har (se kap 3.5.1). När begreppet distribution 
används i studien avses alltså både fysiska och administrativa aspekter av den fysiska 
distributionen. Influenser har sedan erhållits från Abrahamsson (1992) för att definiera 
distributionsstruktur som designen av den fysiska distributionen utifrån de fysiska och 
administrativa aspekterna.  
 
Den fysiska distributionen börjar enligt kapitel 3.5.1 vid mottagandet av kundens order 
och slutar vid kundens mottagande och betalning av varorna. Det överordnade 
systemet kan därför sägas inkludera de aktiviteter som sker mellan dessa båda faser i 
uppfyllandet av kundens order (se Figur 10). På så vis inses att förutom SPAB kan 
även företagets leverantörer och kunder ha inverkan på systemet. Kunderna påverkar 
genom sina krav och förväntningar på SPAB (se kap 2.3.1) och leverantörerna genom 
till exempel förmågan att på ett tillfredsställande sätt leverera råvaror till företaget.  
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Figur 10. Överordnat system.  

4.1.2. Studerat system 
Det studerade systemet bestäms av de direktiv som SPAB givit för uppgiften. Det 
överordnade systemet avgränsas därmed så att det studerade systemet endast omfattar 
verksamheten inom affärssegmentet Automotive (se Figur 11). Avgränsningen är 
rimlig då dessa kunder är de som enligt företaget har de högsta servicekraven.   
 
Förutom de direktiv som SPAB givit för uppgiften behövs ytterligare begränsningar 
för att få en passande omfattning på uppgiften. Syftet fokuserar på distributionen 
mellan SPAB och dess kunder vilket föranleder en avgränsning av det studerade 
systemet till att inte omfatta företagets leverantörer eller de aktiviteter som kan 
härledas till företagets materialförsörjning och produktion. Det kan finnas aspekter 
inom dessa delar av varuflödet som bidrar till SPAB:s problem i distributionen till 
kunderna, men utifrån de resurser som finns att tillgå avgränsas dessa delar från det 
studerade systemet.  
 
Huvuddelen av de producerade produkterna passerar SPAB:s anläggning i Vetlanda 
(se kap 2.3). Sett ur ett flödesperspektiv börjar det studerade systemet alltså efter 
produktionen, eller mer specifikt i företagets färdigvarulager i Vetlanda. Hänsyn 
kommer inte tas till inleveranserna utan enbart till utflödet från lagret. Det studerade 
systemet slutar på motsvarande sätt i kundernas råvarulager, där endast inflödet av 
SPAB:s produkter beaktas.  
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Figur 11. Studerat system.  

4.2. Problemdiskussion 
Att använda en bra modell för studien är enligt kapitel 3.2.1 viktigt både för 
slutresultatet och för strukturen i arbetet. För att koppla syftet till det studerade 
systemet kommer därför en övergripande teoretisk analysmodell att användas. För att 
denna koppling ska bli trovärdig är det viktigt att modellen som väljs i stora drag 
överensstämmer med problemets karaktär. När modellen är vald ska den anpassas för 
det specifika fallet. Denna anpassning görs utifrån syftets utformning samt direktiv och 
avgränsningar i studien. Modellen ska därefter fungera som en utgångspunkt för den 
fortsatta studien och användas fram till det slutliga resultatet.  
 
Det är också viktigt att basera kostnadsanalyserna i en lämplig modell för att 
säkerställa att inga kostnader förbises. Efter att ha valt och motiverat den övergripande 
modellen förs därför även en diskussion kring vilken totalkostnadsmodell som studiens 
kostnadsuppskattningar ska baseras på.  

4.2.1. Diskussion kring övergripande analysmodell 
Olika modeller passar mer eller mindre bra in på en viss typ av studie. I kapitel 3.2.1 
har två olika strukturomvandlingsmodeller tagits upp, Taylors respektive 
Abrahamsson och Aronssons (AA:s) modell. Båda är allmänt vedertagna och skulle 
kunna appliceras på problemet utan alltför stora modifikationer. Taylors 
tillvägagångssätt stämmer väldigt bra överens med studiens övergripande syfte 
eftersom författaren tydligt markerar att kundservicen först ska uppfyllas innan 
kostnaden för de olika framtagna alternativen jämförs. Fokus i AA:s modell ligger 
framförallt på kostnadsanalysen. Författarna har utvärderat vilka kostnader som ska 
analyseras och jämföras då olika strukturer ställs mot varandra. Ytterligare faktorer 
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som motiverar användandet av Taylors modell är att den upplevs mer strukturerad och 
direkt tillämpbar.  

Anpassning av övergripande analysmodell 
Studiens syfte kan förenklat sett delas upp i två olika delar som dels innefattar en 
kartläggning av kundernas servicekrav och dels en analys av hur SPAB:s 
distributionsstruktur kan utformas för att tillgodose kraven till en låg kostnad: 

”Studien syftar till att utifrån en kartläggning av kundernas servicekrav… 
…utvärdera hur Sapa Profiler AB ska anpassa sin distributionsstruktur, och ska 
leda fram till en rekommendation för hur kraven kan tillgodoses till en låg 
totalkostnad.” 

 
Arbetet i dessa två delar kommer att få olika karaktär eftersom den första syftar till att 
samla in information och den andra att analysera det inhämtade materialet. Det 
förefaller därför naturligt att dela upp studien i en kartläggnings- och en analysfas. 
Efter en grundlig analys av den insamlade informationen kan slutligen en 
rekommendation utarbetas för företaget i analysfasens slutskede. Tillvägagångssättet 
stämmer i stora drag överens med Taylors presenterade modell som också inrymmer 
en uppdelning av kartläggnings- och analysarbete (se kap 3.2.1). Modellen anpassas 
till de två faserna för studien samt till SPAB:s direktiv och avgränsningar. Ett 
förtydligande görs för att läsaren lättare ska kunna identifiera vilka steg som tillhör 
respektive fas i arbetet. Efter bearbetningen får modellen följande utseende (se Figur 
12).  
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Figur 12. Övergripande analysmodell i arbetet.  
Källa: Bearbetning av Taylor (1997, p 4) 

Den omarbetade modellen har fyra steg till skillnad från Taylors fem (se kap 3.2.1). 
Anledningen är att det femte steget, implementeringen, har avgränsats på grund av 
resursbrist. Syftet med studien är inte att upprätta en plan för hur SPAB ska 
implementera resultatet. Målet är snarare att ge rekommendationer för vilken 
distributionsstruktur som i framtiden är mest lämplig för företaget. Steg 1 i modellen, 
situationskartläggningen, är precis som i Taylors modell en ren kartläggningsfas. De 
resterande stegen är av analyserande karaktär och tillhör därför studiens analysfas. För 
att klargöra vad som förändrats gentemot Taylors ramverk följer här en kort 
genomgång av de fyra stegen.  

Steg 1: Situationskartläggning 
Situationskartläggningen har som syfte att undersöka dagens distributionsstruktur i 
form av fysiskt flöde, informationshantering och organisationsstruktur. För att kunna 
generera nya strukturlösningar är det en nödvändighet att veta vilka noder och länkar 
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som finns i den använda strukturen (se kap 3.6.2). Dessutom är det viktigt att ta reda 
på vilket informationsutbyte som existerar mellan noderna. Till de organisatoriska 
strukturerna kan faktorer såsom maktinflytande och styrning av flödena inbegripas 
som på olika sätt påverkar genomförbarheten i strukturförändringen. Studien syftar till 
att ta fram en potentiell distributionslösning utifrån kundernas krav och innefattar inte 
hur organisationsstrukturen påverkar genomförbarheten. Sådana aspekter åligger 
företaget att undersöka inför en eventuell implementering.  
 
I situationskartläggningen kommer en undersökning av kundernas servicekrav att 
göras sett i ett femårsperspektiv med inriktning på leveranstid och leveransfrekvens 
enligt företagets direktiv (se kap 1.3). Prestandadelen i Taylors ursprungliga modell 
har därför ersatts av en allmän fokusering på begreppet kundservice. I denna del 
kommer, förutom en kartläggning av kundkraven, även en undersökning ske av vilken 
prestanda distributionsstrukturen har idag. Taylor förespråkar en mer omfattande 
kartläggning av företagets prestanda, men på grund av studiens inriktning avgränsas 
delar som benchmarking och prestanda hos enskilda logistikfunktioner. Den tredje och 
sista delen i situationskartläggningen behandlar SPAB:s syn på distributionen. Syftet 
med denna del är att utröna vad företaget har för mål med att förändra 
distributionsstrukturen och vad företaget ur ett strategiskt logistikperspektiv vill kunna 
erbjuda kunden.  

Steg 2: Problemidentifiering 
Det andra steget, identifieringen av problem i dagens struktur, är det första i studiens 
analysfas. Här ska dagens serviceprestanda jämföras med kundernas framtida 
servicekrav. Målet med detta steg är att fastställa vilka kunders krav som SPAB 
kommer att ha problem att tillgodose med dagens distributionsstruktur. Slutligen görs 
en kategorisering och prioritering för att kunna fokusera på de kundkrav som inte 
tillfredsställs.  

Steg 3: Generering och analys av alternativ 
Målsättningen med genereringen är att skapa en struktur som uppfyller samtliga 
kunders krav. I fokus hamnar de kundkrav som inte kan tillgodoses i nuläget. 
Utgångspunkten för genereringen är SPAB:s direktiv att: 

”…flera olika distributionsstrukturer utvärderas, där alternativen varierar ifrån 
en decentraliserad struktur med lager placerade nära kund till en centraliserad 
med lager beläget i belgiska Ghlin.” 

 
Förutom att lösningen ska uppfylla ovanstående direktiv kommer även en 
kostnadsanalys att göras. Genereringen blir en iterativ process där det bindande 
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villkoret är att kundens krav på service uppfylls. Genereringen ska utgå från en 
struktur där sannolikheten är störst att kraven uppfylls, en helt decentraliserad struktur 
med lager hos varje kund. För varje iteration sker en stegvis centralisering av 
strukturen för att utröna om leveransservicekraven kan tillgodoses eller inte. Efter 
varje iteration ska kostnadsförändringen vid centraliseringen uppskattas. Under 
genereringens gång kommer vissa kvalitativa bedömningar att vara ofrånkomliga. 
Förslag som förefaller logiskt omöjliga kommer därför att förkastas. När genereringen 
är klar kommer ett antal alternativ väljas som anses vara mest realistiska och passande 
för SPAB.  

Steg 4: Utvärdering och rekommendation 
Målet i det sista analyssteget är att hitta den lösning som passar SPAB bäst, inte bara 
ur ett service- och kostnadsperspektiv, utan även ur en strategisk synvinkel. Genom att 
diskutera lösningarnas överensstämmande med företagets strategiska mål för 
distributionen ska en rekommendation arbetas fram. Rekommendationen ska slutligen 
tydligt beskrivas och motiveras.  

4.2.2. Diskussion kring modell för kostnadsanalys 
Uppskattningen av hur totalkostnaden förändras mellan de olika genererade 
alternativen i steg 3 bör också baseras i en teoretisk modell. Kvaliteten på 
kostnadsuppskattningen beror i allra högsta grad på vilket kostnadsunderlag som finns 
att tillgå. Kostnadsanalysen kommer att göras på en generell nivå eftersom det inte är 
möjligt att få fram kostnadsunderlag för strukturer som inte finns i dagsläget. Studien 
är av strategisk karaktär och en grundlig analys av vad till exempel en genererad nod i 
Tyskland innebär kostnadsmässigt kräver väsentligt mycket mer resurser än vad som 
finns att tillgå i arbetet. Målet blir istället att i en jämförelse försöka uppskatta de 
generella kostnadseffekter som kan tänkas uppkomma då SPAB går mot en mer 
centraliserad struktur (se kap 3.7.1).  
 
I studien har två olika totalkostnadsmodeller presenterats som har flera likheter, 
Lamberts modell och AA:s modell (se kap 3.3 resp kap 3.7.2). Den första kan 
användas allmänt vid de flesta studier inom logistik och är, till skillnad från den andra, 
inte anpassad för någon specifik situation. AA:s modell fokuserar på kostnader som 
uppkommer i företagets distribution och är dessutom inriktad på de skaleffekter som 
uppstår då ett företag går från en decentraliserad distributionsstruktur till en mer 
centraliserad struktur. Modellen passar synnerligen bra med studien och utgör därför 
grunden i den kommande kostnadsanalysen. Den behöver dock anpassas till SPAB:s 
specifika förutsättningar.  
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Anpassning av modell 
Anpassningen utgår alltså från AA:s totalkostnadsmodell men även Lamberts mer 
allmänna modell berörs för att säkerställa att samtliga kostnader som kan påverkas i 
det specifika fallet får en plats i kostnadsanalysen (se kap 3.3 resp kap 3.7.2). I den 
fokuserade kostnadsmodellen identifierar modellförfattarna sex olika kostnadsposter 
som berörs vid en strukturförändring av distributionen. De sex posterna uppdelas 
ytterligare och till varje delkostnad har en kostnadsdrivare identifierats. En diskussion 
krävs för att motivera vilka kostnadsdrivare som kan kopplas till SPAB.  

Faktorer som driver företagets kostnader 
Posten för kapitalkostnader kan jämföras med Lamberts post för lagerföring och drivs 
av hur stor den omsatta volymen är. I SPAB:s fall är dock samtliga varor specifika för 
den köpande kunden (se kap 2.3.1) vilket gör att dessa kostnader med största 
sannolikhet inte påverkas av distributionsstrukturens utformning. Företaget kan 
därmed inte nå de skaleffekter, i form av bland annat reducerad kapitalbindning vid 
sänkta säkerhetslagernivåer, som ofta är fallet vid en centralisering av ett 
standardartikelsortiment. Dessa kostnader avgränsas därför från kostnadsanalysen.  
 
Kostnader för emballage drivs enligt modellförfattarna av hur stora volymer som 
skeppas till kund. I och med att samma volym ska skeppas både före och efter 
strukturförändringen kommer denna kostnadspost inte att förändras. Denna post 
avgränsas därför också från kostnadsanalysen.  
 
För de resterande posterna som innehåller kostnader för administration, lagerhållning, 
transporter samt kommunikation och IT behövs en djupare diskussion kring respektive 
kostnadsdrivare. De återstående kostnadsposterna beskrivs i Tabell 2 i en första 
anpassning av AA:s modell. Det fysiska flödet i en distributionsstruktur kan delas in i 
dess noder och länkar (se kap 3.6.2). Kostnaderna för administration, lagerhållning 
samt kommunikation och IT kan i denna uppdelning framförallt kopplas till noderna i 
strukturen medan transportkostnaderna har en naturlig koppling till länkarna.  
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Tabell 2. De fyra kostnadsposter som arbetet fokuseras på samt de kostnadsdrivare och 
centraliseringseffekter som modellförfattarna identifierat.  
Källa: Bearbetning av Abrahamsson och Aronsson (1999, p 279) 

Kostnadspost Kostnadsdrivare Centraliseringseffekter
Administrativa kostnader
- Orderhantering och interna inköp Antalet kunder x = 0,9 - 0,95
- Lagerstyrning Antalet olika produkter x = 0,5 - 0,6
- Övergripande administration Antalet lagerenheter De lokala kostnaderna som kan

sparas när ett lager tas ur bruk
Lagerhållningskostnader
- Fastigheter och lokaler (hyra Antalet lagerenheter De lokala kostnaderna som kan

eller avskrivning) sparas när ett lager tas ur bruk
- Underhåll Hanterad volym x = 0,7 - 0,8
- Maskiner och inventarier Hanterad volym x = 0,8 - 0,9
- Lagerpersonal Hanterad volym x = 0,8 - 0,9

Kommunikations- & IT-kostnader
- Informationssystem Antalet lagerenheter De lokala kostnaderna för

värdeminskning som kan sparas
när ett lager tas ur bruk
x = 0,6 (underhåll)

Transportkostnader
- Standardtransporter Hanterad volym Beror på antalet tonkilometer
- Expresstransporter Lagertillgänglighet, Konsolidering av lagervolymer reducerar

orderfyllnadsgrad expresstransporterna till ett minimum  
 
Administrationskostnader drivs enligt modellförfattarna av antalet kunder, antalet 
olika produkter samt antalet lagerenheter. Kostnadsdrivaren antalet kunder tolkas som 
att en kundorder kan ge upphov till flera internorder eftersom standardprodukter i 
många fall lagras i flera olika lagerpunkter. Detta kan vid bristsituationer leda till att 
en kundorder delas upp i flera internorder som administreras separat för olika 
lagerpunkter. I SPAB:s fall är alla produkter kundspecifika vilket gör att det inte finns 
någon anledning att lagra en viss produkt i flera olika lager. För att frikoppla 
produktions- och distributionsflödet för respektive produkt krävs visserligen 
buffertlagring efter produktionen i Vetlanda men i väntan på kundorder kommer varje 
produkt endast lagras i en lagerpunkt oavsett struktur. En centralisering där flera lager 
slås ihop till färre lagerpunkter ger ingen skillnad för denna typ av administration. 
Därmed kommer en kundorder inte ge upphov till flera internorder vilket gör att denna 
kostnadsdrivare saknar effekt i SPAB:s fall.  
 
Inte heller antalet olika produkter blir drivande för SPAB:s administrativa kostnader. 
Om produkterna inte varit kundspecifika utan köpts av flera olika kunder hade det 
funnits stordriftsfördelar i att minska antalet olika lagerpunkter där samma artikel 
administreras. Med ett centrallager hade en och samma produkt då bara behövt 
administreras på ett enda ställe. Som tidigare nämnts innebär de kundspecifika 
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produkterna dock att en viss produkt alltid bara lagras på ett enda ställe. Detta gör att 
en centralisering i SPAB:s fall inte får samma effekt eftersom varje specifik produkt 
ändå kräver samma administrativa resurser.  
 
Den tredje och sista administrativa kostnadsdrivaren är antalet lagerenheter. Enligt AA 
innebär fler lagerenheter att mer administrativa resurser krävs för att hantera flödet, 
vilket i sin tur ökar omkostnaderna. Med en kraftigt decentraliserad 
distributionsstruktur kan denna effekt bli påtaglig för SPAB. Att styra och kontrollera 
ett stort antal olika lagerenheter, vilket kan innebära arbete i flera olika 
lagerstyrningssystem och mot flera olika kontaktpersoner, är resursmässigt mer 
krävande än att endast behöva beakta ett färre antal enheter. I SPAB:s situation är 
alltså slutsatsen att:  

• Antal lagerenheter driver administrativa kostnader 
 
Lagerhållningskostnaderna kan enligt modellförfattarna också reduceras vid en 
centralisering. Enligt kapitel 3.6.5 finns det logistiska kostnadsfördelar eftersom 
samordningen och utnyttjandet av fasta resurser kan ökas vilket leder till att 
kostnaderna för personal, lager samt administration minskar överlag. Antalet använda 
lagerenheter driver således lagerhållningskostnader i form av fastigheter och lokaler. 
Lagerhållningskostnaderna drivs dessutom av vilken volym som hanteras. Med 
anledning av att ett lager sällan fylls på helt kontinuerligt utan genom successiva 
inlevereranser, kommer kapaciteten under en stor del av tiden inte att utnyttjas till 
fullo. I genomsnitt kommer utnyttjandet av den kapacitet som Lambert kopplar till 
personal och utrustning alltså att vara lägre än den maximala. I samband med att flera 
lager slås ihop och det centraliserade lagret får ta hand om hela den sammanslagna 
volymen kan den totala outnyttjade kapaciteten antas minska i en viss omfattning. 
Denna skaleffekt beror på hur mycket större den hanterade volymen blir, alltså hur stor 
volym som det centraliserade lagret tar över från de eliminerade lagerpunkterna. Det 
finns därmed två olika drivare till lagerhållningskostnader som innebär skaleffekter vid 
en centralisering av lagerpunkter. 

• Antal lagerenheter driver lagerhållningskostnader 
• Hanterad volym driver lagerhållningskostnader 

 
Även kommunikations- och IT-kostnader drivs enligt modellförfattarna av antalet 
lagerenheter. Dessa kostnader kan kopplas till dem som Lambert i sin allmänna modell 
kallar informationskostnader. Varje enhet kräver ett fungerande IT-system som måste 
underhållas och uppdateras. Genom att minska antalet enheter kan skaleffekter uppnås 
då till exempel behovet av hårdvara och antalet licenser reduceras.  

• Antal lagerenheter driver kommunikations- och IT-kostnader 
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Enligt modellförfattarna kan kostnaderna för transporter delas upp i standard- och 
expresstransporter. Standardtransporterna används för de normala påfyllningarna in till 
lagerpunkterna och ut till kund, medan expresstransporter kan sägas uppkomma då 
något oförutsett sker. Dessa oförutsedda händelser kan till exempel vara att en brist på 
en viss produkt i en lagerpunkt kräver expresstransport från en annan lagerpunkt för att 
täcka behovet. Detta förutsätter dock att produkterna lagerhålls i flera olika lager. I 
SPAB:s fall är produkterna kundspecifika och kommer enligt tidigare resonemang 
endast lagras i en lagerpunkt. Med anledning av detta avgränsas expresstransporter 
från kommande analys. Kostnadsdrivaren för standardtransporter är vilken volym som 
hanteras, men avgörs också av det totala avstånd som volymen måste fraktas. Detta 
avstånd beror i sin tur på hur strukturen av noder utformas. Lambert tar upp ett flertal 
produkt- och marknadsrelaterade faktorer som påverkar transportkostnaden men dessa 
tas det ingen djupare hänsyn till i studien utan förutsättningarna antas vara likvärdiga 
oavsett distributionsstrukturens utformning.  

• Hanterad volym driver transportkostnader 
 
De kostnader som Lambert kopplar till posten kundservice utgörs framförallt av 
kostnader för utebliven försäljning men även för retur- och reservdelsflöden. Att under 
vissa förutsättningar uppskatta kostnaderna för utebliven försäljning är svårt eftersom 
kundernas inköpta volym beror av oerhört många olika faktorer. För att kunna dra 
slutsatser kring kundernas respons på en förändring av distributionsstrukturen krävs en 
mycket noggrann kartläggning av kundernas uppfattningar och åsikter. Studien syftar 
till att anpassa distributionserbjudandet till kundernas krav och bör därmed inte leda 
till någon utebliven försäljning. Det är i sammanhanget rimligare att anta en ökad 
försäljning eftersom tillfredsställda krav bör innebära nöjdare kunder. De eventuella 
retur- och reservdelsflöden som kan uppkomma på grund av att kunderna är missnöjda 
eller att tilläggsleveranser krävs innefattas inte i det studerade systemet. Det enda 
flödet från kunderna till SPAB som tas hänsyn till i studien är det informationsflöde 
som föranleder leveranser från företagets lagerpunkter. Dessa motiv tillsammans med 
de begränsade resurserna leder till att kostnader för kundservice avgränsas från 
studien.  
 
Lambert har i sin uppdelning av totalkostnaden också posten produktion men eftersom 
studien avgränsats till företagets distribution drivs inga sådana kostnader i det 
studerade systemet. Inte heller denna post tillhör därför de identifierade 
kostnadsdrivare som införs i Tabell 3 i en ytterligare anpassning av AA:s 
kostnadsmodell.  
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Tabell 3. De fyra kostnadsposter som studien fokuseras på, identifierade kostnadsdrivare och de 
centraliseringseffekter som modellförfattarna hittat.  
Källa: Bearbetning av Abrahamsson och Aronsson (1999, p 279) 

Kostnadspost Kostnadsdrivare Centraliseringseffekter
Administrativa kostnader
- Övergripande administration Antalet lagerenheter De lokala kostnaderna som kan

sparas när ett lager tas ur bruk
Lagerhållningskostnader
- Fastigheter och lokaler (hyra Antalet lagerenheter De lokala kostnaderna som kan

eller avskrivning) sparas när ett lager tas ur bruk
- Underhåll Hanterad volym x = 0,7 - 0,8
- Maskiner och inventarier Hanterad volym x = 0,8 - 0,9
- Lagerpersonal Hanterad volym x = 0,8 - 0,9

Kommunikations- & IT-kostnader
- Informationssystem Antalet lagerenheter De lokala kostnaderna för

värdeminskning som kan sparas
när ett lager tas ur bruk
x = 0,6 (underhåll)

Transportkostnader
- Standardtransporter Hanterad volym Beror på antalet tonkilometer

Länk

Nod

 

Centraliseringens effekt på företagets kostnader 
Till sist förs en diskussion kring vilka effekter en centralisering av SPAB:s 
distributionsstruktur kan få på de fyra återstående kostnadsposterna. Effekterna på 
länkkostnaderna i form av transporter kräver enligt modellförfattarna en beräkning av 
det totala transportavståndet i de alternativ som jämförs samt vikten av det gods som 
transporteras. Som underlag för den slutliga beräkningen av transportkostnaderna 
krävs alltså data som beskriver nodernas lokalisering samt tillgång till de 
prissättningstabeller som avgör kostnaden per tonkilometer.  
 
Det är svårare att kvantitativt uppskatta effekterna på nodkostnaderna. 
Modellförfattarna har uppskattat effekterna på olika sätt. För vissa kostnader har 
värden tilldelats en skalfaktor x medan andra är mer generellt formulerade. Det är 
därmed svårt att uppskatta faktorvärden som grundats teoretiskt för samtliga 
kostnader. För att förenkla beräkningen av skalfördelarna i noderna kommer effekterna 
på dessa kostnadsposter grundas i en gemensam uppskattning av faktorvärdet. Det är 
dock alltför många omständigheter som spelar in på hur mycket nodkostnaderna kan 
minskas vid en centralisering för att ge faktorn ett exakt värde. Genom att istället 
använda en känslighetsanalys för denna faktor kan olika effektuppskattningar erhållas 
beroende på vilket värde som faktorn tilldelas.  
 
Modellförfattarnas empiriskt fastställda faktorvärden placerar sig i intervallet 0,6-0,9 
för de återstående delkostnader där ett värde överhuvudtaget kunnat fastställas. 
SPAB:s produkter kan knappast ses som standardiserade eftersom det bara finns en 
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kund till varje produkt. I enlighet med modellförfattarnas resonemang bör en lägre 
standardiseringsgrad på produkterna innebära att stordriftsfördelarna är mindre vid en 
sammanslagning av lagerpunkter. Resonemanget verkar rimligt då en hopslagning av 
lager som hanterar olika produkter inte bör leda till en lika stor minskning i 
totalbehovet av exempelvis hanteringsutrustning och plockningspersonal som vid 
standardprodukter. Eftersom samtliga produkter till kunderna inom Automotive lagras 
på samma typ av lastbärare (se kap 2.3.1) kan hanteringen av de olika produkterna 
förutsättas ske på samma sätt. Standardiseringsgraden kan hanteringsmässigt därmed 
anses förhållandevis hög mellan de olika kundflödena. Skalfaktorvärdet kan i SPAB:s 
fall alltså antas ligga i mitten av det fastställda faktorintervallet för respektive 
delkostnad.  
 
För att kunna genomföra beräkningen behövs förutom skalfaktorn tillgång till antal 
hanterade enheter för varje kund (se kap 3.7.2). I studien tolkas dessa enheter som 
antal kollin som hanteras i varje lagerpunkt. Därför måste antal hanterade kollin per 
kund kartläggas för att kunna beräkna vilka potentiella kostnadsbesparingar i noderna 
som kan erhållas då flera lagerpunkter konsolideras.  
 
En förutsättning för användandet av det beräkningssätt som presenterades i kapitel 
3.7.2 är att hopslagningen av flera lagerpunkter inom en viss försäljningsregion sker 
till en av de befintliga lagerpunkterna. Då SPAB i dagsläget endast har en lagerpunkt 
på den europeiska kontinenten och eftersom genereringen därför har som utgångspunkt 
att skapa helt nya lagerpunkter måste beräkningssättet anpassas till SPAB:s specifika 
fall. Den ursprungliga formeln skapades för att passa förutsättningarna att 
centraliseringen skulle ske till en redan befintlig lagerpunkt. Några skäl till att samma 
skaleffekt inte skulle uppnås om centraliseringen istället sker till en obefintlig 
lagerpunkt har inte kunnat identifieras. Skaleffekten antas uppkomma med anledning 
av att försäljningsflöden slås samman och påverkas inte av huruvida lagerpunkten 
finns i dagsläget. För att kunna använda beräkningssättet måste parametern som i den 
ursprungliga formeln benämns 1V  omdefinieras. En underskattning av 
kostnadsminskningen fås genom att säljvolymerna granskas för de lagerpunkter som 
ska slås samman och värdet används för det lager som hanterar det högsta antalet 
enheter. Den ersättande parametern betecknas mV  (se Formel 3).  
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Formel 3. Den anpassade formeln för att beräkna den procentuella kostnadsminskningen vid en 
centralisering.  
Källa: Bearbetning av Abrahamsson och Aronsson (1999, p 278) 

m

tot

x

m

tot

m

tot

V
V

V
V

V
V

M
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅= 100   
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=mV  Högsta antalet enheter som säljs bland de lagerpunkter som ska slås samman (st) 
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4.3. Uppgiftsdiskussion 
Den övergripande analysmodell som anpassades i kapitel 4.2.1 ligger till grund för en 
strukturerad uppdelning av arbetet. Den anpassade modellen innehåller fyra olika steg, 
där det första steget är arbetets kartläggningsfas och de efterföljande bildar 
analysfasen. Varje steg diskuteras ingående för att utmynna i de frågeställningar som 
ska besvaras i studien. Diskussionerna tar sin utgångspunkt i referensramen för att 
applicera relevant teori på det specifika fallet.  

4.3.1. Steg 1: Situationskartläggning 
Genom att kartlägga företagets nuvarande situation ska en förståelse fås för hur 
distributionen strukturmässigt är utformad idag och hur den ska anpassas i framtiden 
för att uppfylla kundernas servicemässiga krav.  

Distributionsstruktur 
Den första delen i situationskartläggningen avser att kartlägga hur SPAB:s nuvarande 
distributionsstruktur är utformad. Detta ska ske utifrån tre olika perspektiv där det 
första är att kartlägga de fysiska flödena av varor till kunderna. Till att börja med 
behöver en specifik kartläggning av kundbasen göras för att kunna avgöra vilka som är 
viktigast att fokusera på i den kommande analysen. Då en distributionsstruktur 
förändras är det också viktigt att ta hänsyn till verksamhetens framtidsutsikter (se kap 
3.6.3). Uppskattningen av hur kundbasen kommer att förändras görs utifrån en 
framtidshorisont på fem år med anledning av direktivet för kartläggningen av 
kundernas servicekrav.  
 
Fråga 1.1 Vilka kunder kommer att vara viktigast för företaget under den kommande 

femårsperioden?  
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Eftersom det studerade systemet börjar i SPAB:s färdigvarulager och slutar i kundens 
råvarulager är det flödet av varor däremellan som ska kartläggas. Flödet av varor 
behöver mätas i antal hanterade kollin och ton per kund för att nod- och 
länkkostnaderna ska kunna beräknas (se kap 3.7.2 resp kap 4.2.2).  
 
Fråga 1.2 Hur stora kommer de fysiska flödena att vara till de utvalda kunderna? 
 
Det fysiska flödet passerar enligt kapitel 3.6.2 en struktur av noder och länkar. För att 
kunna utföra kostnadsanalysen av de genererade alternativen i fråga om länkkostnader 
behöver de prissättningstabeller som avgör transportkostnaderna insamlas.   
 
Fråga 1.3 Vilka noder och länkar finns idag i distributionsstrukturen mellan 

företaget och utvalda kunder? 
Fråga 1.4 Hur avgörs företagets kostnader för transporter? 
 
Ett annat perspektiv av strukturen är hanteringen av information (se kap 3.6.2). För att 
förstå hur informationsutbytet fungerar i strukturen är det därför nödvändigt att 
kartlägga vilka flöden som finns idag. Dessa informationsflöden kan indelas i order- 
och prognosinformation.  
 
Fråga 1.5 Vilka flöden av order- och prognosinformation finns i 

distributionsstrukturen? 
 
Den totala leveranstiden består enligt kapitel 3.4 av såväl en fysisk som en 
administrativ del. Den fysiska leveranstiden är tiden mellan utleveransen från SPAB:s 
lager och inleveransen i kundens lager, alltså den tid som den fysiska förflyttningen av 
varan kräver. För att få en uppfattning om den totala leveranstiden är det viktigt att 
även kartlägga tiden från kundens order till utleveransen från SPAB:s lager.  
 
Fråga 1.6 Hur ser processen ut från order till utleverans hos företaget? 

Kundservice 
Enligt studiens syfte ska en kartläggning av kundernas servicekrav ligga till grund för 
genereringen av alternativa distributionsstrukturer. Att på detta sätt utgå från 
kundkraven är något som förespråkas av flera författare (se kap 3.4.1). Studien är 
genom direktiv avgränsad till de servicekrav som kan kopplas till leveranstid och 
leveransfrekvens. Båda dessa mått kan hänföras till det som i kapitel 3.4 definieras 
som ”kundservice under leverans”, och den delmängd av kundservice som kallas för 
leveransservice.  
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Det är viktigt att avgöra i vilket tidsperspektiv som kravbilden ska kartläggas. Ett av 
företagets direktiv förkunnar att leveransservicekraven ska uppskattas sett i ett 
femårsperspektiv. Detta är i linje med att en förändring av distributionsstrukturen bör 
göras med hänsyn till framtidsutsikterna i verksamheten för att hitta en långsiktigt 
effektiv lösning (se kap 3.6.3). För att säkerställa att alla kunder tillfredsställs i 
genererade distributionsstrukturer bör servicekraven inte generaliseras (se kap 3.4.1). 
Istället måste kartläggningen göras på ett differentierat sätt så att hänsyn kan tas till 
varje specifikt kundkrav vid genereringen i steg 3.  
 
Fråga 1.7 Vilka leveransservicekrav kan de utvalda kunderna tänkas ha i termer av  

leveranstid och leveransfrekvens sett i ett femårsperspektiv? 
 
För att i efterföljande steg kunna analysera företagets nuvarande distributionsstruktur 
och hitta problem i denna som leder till svårigheter i att uppfylla kundens krav, 
behöver en kartläggning av den nuvarande strukturens servicemässiga prestanda göras. 
Av de leveranstidsmått som används vid kartläggningen av kundernas krav är 
leveranstid som mått direkt applicerbart på strukturens prestanda. 
Distributionsstrukturen är av väsentlig betydelse för vilken leveranstid som kan 
erbjudas. Strukturen innefattar både administrering och organisering av flödet till kund 
(se kap 3.6.1) som ska hinna utföras under den administrativa och fysiska delen av 
leveranstiden (se kap 3.4).  
 
Fråga 1.8 Vilken leveranstid kan företaget erbjuda de utvalda kunderna i dagens 

distribution? 
 
Måttet leveransfrekvens har dock inte en motsvarande servicemässig koppling till 
distributionens struktur. En viss leveransfrekvens kan servicemässigt upprätthållas 
oavsett hur strukturen ser ut. En hög frekvens kombinerat med stora avstånd innebär 
dock betydande transportkostnader för leverantören (se kap 3.6.4) och eftersom varje 
försändelse är volymmässigt mindre kommer order- och leveransprocessen 
genomföras flera gånger (se kap 3.4) vilket ökar det administrativa arbetet. 
Sammantaget är det alltså kostnaderna för transporter och administration som påverkas 
av en ökad frekvens, men frekvensen i sig är ingenting som begränsas av 
distributionsstrukturens utformning. Av denna anledning har leveransfrekvensen ingen 
servicemässig koppling till utformandet av alternativa strukturer utan behandlas endast 
som en faktor i analysfasen som påverkar kostnaden av respektive struktur.  
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Strategiska mål 
Som diskuterats tidigare är det viktigt att ta hänsyn till verksamhetens framtidsutsikter 
vid förändringar av distributionsstrukturen (se kap 3.6.3). En förändring bör också ske 
i linje med företagets strategiska mål (se kap 3.2.1). Att ha en strategiskt flexibel 
struktur blir dessutom en allt viktigare konkurrensfördel (se kap 3.2). Vid en 
förestående försäljningsökning eller expansion av kundbasen kan det till exempel 
finnas positiva effekter i att ha en struktur som kan användas som en logistisk 
plattform utan behov av specialanpassningar. På samma sätt kan framtidsplaner på ett 
utökat ansvar i relation till kunden för att klara ökande servicekrav vara en anledning 
till att förändra strukturen i en viss riktning (se kap 2.3.1). De strategiska målen för 
distributionen bör därför vägas in vid utvärderingen av vilken distributionsstruktur 
som är lämplig för SPAB.  
 
Fråga 1.9 Vilka strategiska mål har företaget för sin distribution? 

4.3.2. Steg 2: Problemidentifiering 
Efter att ha kartlagt företagets nuvarande situation i det första steget följer de 
resterande stegen i arbetets analysfas. Det andra steget innehåller en identifiering av de 
strukturella problemen i SPAB:s distributionsstruktur med situationskartläggningen 
som grund (se kap 3.2.1).  

Framtida servicekrav jämfört med dagens serviceprestanda 
Problemidentifieringen sker genom en jämförelse av de framtida servicekraven från 
kunderna och strukturens nuvarande serviceprestanda. Syftet är att hitta vilka kunders 
leveranstidskrav om fem år som företaget inte kan uppfylla med den nuvarande 
strukturen.  
 
Fråga 2.1 Vilka skillnader finns mellan den prestanda som distributionen kan 

erbjuda idag och kundernas krav på leveranstid sett i ett 
femårsperspektiv? 

Kategorisering och prioritering 
Efter att ha analyserat fram skillnaderna mellan distributionens prestanda och 
kundernas krav kan en uppdelning göras av kunderna utifrån de med krav som SPAB 
inte kan uppfylla och de med krav som företaget kan tillmötesgå.  
 
Fråga 2.2 Hur kan kunderna kategoriseras utifrån skillnaderna mellan 

distributionens prestanda och kundernas krav? 
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4.3.3. Steg 3: Generering och analys av alternativ 
Eftersom det studerade systemet börjar i SPAB:s färdigvarulager och slutar i de 
utvalda kundernas råvarulager ses dessa lagerpunkter som fasta start- och slutnoder vid 
genereringen av alternativa strukturer (se Figur 13).  
 

 
Figur 13. Schematisk bild av start- och slutnoder för genereringen av alternativa strukturer.  

Genereringen av alternativa distributionsstrukturer ska ske i en iterativ process och ska 
enligt företagets direktiv leda fram till flera alternativa lösningar mellan de båda 
ytterligheterna decentraliserad och centraliserad struktur. Genereringen ska utföras 
med utgångspunkt i kundernas krav på leveranstid, men kvalitativt rimliga alternativ 
ska även utvärderas utifrån deras kostnadsmässiga betydelse för företaget. Det är i 
denna kostnadsanalys som leveransfrekvensen har en inverkan på transportkostnaden. 
De alternativ som slutligen anses mest realistiska och fördelaktiga för företaget ska 
väljas ut för att ställas mot varandra i en utvärdering.  
 
En distributionsstruktur kan som tidigare nämnts ses ur tre olika aspekter; en fysisk, en 
informations- och en organisatorisk aspekt (se kap 3.6.2). Hur lång leveranstiden blir 
till kund beror bland annat på hur distributionsstrukturen är uppbyggd och vilken 
effektivitet som kan uppnås i den. Företagets direktiv behandlar alternativa strukturer 
som varierar från traditionella distributionsstrukturer till moderna (se kap 3.6.1). 
Direktiven behandlar dock endast strukturen sett utifrån ett fysiskt perspektiv i fråga 
om lagerpunkternas placering, alltså endast det fysiska flödet av varor till kund. Fokus 
i analysen är därför utformningen av den fysiska strukturen, och alternativa lösningar 
avseende informations- och organisatoriska aspekter kommer inte att genereras. 
Leveranstiden till kund består dock av både en administrativ och fysisk leveranstid där 
den administrativa kan kopplas till informationsaspekten av en struktur (se kap 3.4). 
Eftersom denna aspekt avgränsats från genereringen kommer den kartlagda 
administrativa leveranstiden i den nuvarande strukturen att ses som konstant, och 
användas för att beskriva den administrativa delen av leveranstiden även i de 
genererade strukturerna.  
 
En decentraliserad distributionsstruktur med lager nära kund bottnar i ett traditionellt 
marknadstänkande (se kap 3.6.4). En av huvudanledningarna till att decentralisera 
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strukturen är enligt den traditionella teoribildningen att kunna uppfylla kundernas höga 
krav på leveranstid. En annan är de höga kostnader som uppkommer om kunden köper 
varor i små kvantiteter till en hög frekvens. I de moderna teorierna delas uppfattningen 
att de tidsmässiga kraven avgör lagerlokaliseringen medann höga krav på leveranstid 
ofta kan tillgodoses även om strukturen centraliseras (se kap 3.6.1). En centraliserad 
struktur med lager i belgiska Ghlin är i linje med vad den modernare teoribildningen 
förespråkar. Utmärkande för dessa teorier är att de fokuserar på tid som en drivkraft 
för att uppnå både service- och kostnadsmässiga fördelar i distributionen. De fördelar 
med en centraliserad struktur som lyfts fram kan dock inte utan diskussion appliceras 
på det studerade fallet. Teorin bygger till viss del på det faktum att samma produkt kan 
lagras och distribueras till flera olika kunder, men i SPAB:s fall är dock samtliga 
produkter kundspecifika (se kap 4.2.2).  
 
Kundernas krav på leveranstid är styrande och med högre krav från en viss kund bör 
SPAB ur ett serviceperspektiv överväga att placera en lagerpunkt i kundens närhet. 
Beroende på leveranstidskraven bör företaget försöka minska antalet lagerpunkter i 
distributionsstrukturen i den utsträckning det är möjligt för att minimera den totala 
kostnaden för distributionen (se kap 3.7.1). En minskning av antalet lagerpunkter kan 
innebära fördelaktiga skaleffekter för företaget (se kap 3.7.2).  
 
Fråga 3.1 Hur kan distributionsstrukturen utformas för att tillgodose kundernas 

krav på leveransservice? 
 
Som stöd vid genereringen kan den teoretiska modell som presenterades i kapitel 3.6.3 
användas för att dela upp problemet i delproblem: 

• Om noder ska användas och i så fall vilka  
• Hur många noderna ska vara  
• Var noderna ska lokaliseras  
• Vilka produkter och vilka kunder som varje nod ska omfatta  
• Vilka transporttjänster som ska användas mellan noderna  
• Hur noderna ska försörjas  

 
De fyra första delproblemen innefattas i genereringen medan det finns lösningar på de 
två sista redan i detta skede. Då uppdragsgivarens avsikt inte är att hitta alternativa sätt 
att transportera varorna ut till kund avgränsas de transporttjänster som ska användas 
mellan noderna till de lastbilstransporter som i nuvarande struktur köps in från externa 
aktörer. Försörjningen av noderna ska vid genereringen ske från startnoden, alltså 
färdigvarulagret i Vetlanda.  
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Fråga 3.1a Vilka och hur många noder ska användas i de genererade alternativen till  
strukturer? 

Fråga 3.1b Var ska noderna lokaliseras och vilka kunder ska varje nod omfatta? 
 
Till sist ska de genererade strukturerna analyseras utifrån ett kostnadsperspektiv. 
Denna kostnadsanalys kommer att påverkas av kundens krav på leveransfrekvens som 
kartlades i steg 1. Dessutom påverkar avstånden mellan de olika noderna som avgörs 
av var de genererade lagerpunkterna lokaliseras. Högre krav på leveransfrekvens och 
större avstånd kommer att betyda ökade länkkostnader för SPAB. Enligt diskussionen i 
kapitel 4.2.2 fokuserar kostnadsanalysen av noderna på skaleffekterna som uppnås vid 
en centralisering av strukturen.  
 
Fråga 3.2 Hur påverkas distributionskostnaden av de olika alternativen till struktur? 

4.3.4. Steg 4: Utvärdering och rekommendation 
För att komma fram till en slutlig rekommendation av vilken distributionsstruktur 
SPAB bör välja ska en sammanvägning göras av hur väl respektive alternativ uppfyller 
kundernas krav samt hur distributionskostnaden påverkas av de olika alternativen. Det 
krävs dessutom en diskussion kring hur de olika alternativen passar in på företagets 
strategiska mål (se kap 3.2).  
 
Fråga 4.1 Hur väl passar de framtagna alternativen med företagets strategiska mål? 
 
Efter denna sammanvägning ska ett alternativ till distributionsstruktur väljas, beskrivas 
och motiveras för att utgöra en bra grund för en framtida implementering på SPAB.  
 
Fråga 4.2 Vilken distributionsstruktur bör företaget implementera? 

4.4. Sammanställning av frågeställningar 
De under kapitlet framtagna frågeställningarna sammanställs nedan.  

Steg 1: Situationskartläggning 

Distributionsstruktur 
Fråga 1.1 Vilka kunder kommer att vara viktigast för företaget under den kommande 

femårsperioden?  
Fråga 1.2 Hur stora kommer de fysiska flödena att vara till de utvalda kunderna? 
Fråga 1.3 Vilka noder och länkar finns idag i distributionsstrukturen mellan 

företaget och utvalda kunder? 
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Fråga 1.4 Hur avgörs företagets kostnader för transporter? 
Fråga 1.5 Vilka flöden av order- och prognosinformation finns i 

distributionsstrukturen? 
Fråga 1.6 Hur ser processen ut från order till utleverans hos företaget? 

Kundservice 
Fråga 1.7 Vilka leveransservicekrav kan de utvalda kunderna tänkas ha i termer av  

leveranstid och leveransfrekvens sett i ett femårsperspektiv? 
Fråga 1.8 Vilken leveranstid kan företaget erbjuda de utvalda kunderna i dagens 

distribution? 

Strategiska mål 
Fråga 1.9 Vilka strategiska mål har företaget för sin distribution? 

Steg 2: Problemidentifiering 
Fråga 2.1 Vilka skillnader finns mellan den prestanda som distributionen kan 

erbjuda idag och kundernas krav på leveranstid sett i ett 
femårsperspektiv? 

Fråga 2.2 Hur kan kunderna kategoriseras utifrån skillnaderna mellan 
distributionens prestanda och kundernas krav? 

Steg 3: Generering och analys av alternativ 
Fråga 3.1 Hur kan distributionsstrukturen utformas för att tillgodose kundernas 

krav på leveransservice? 
Fråga 3.1a Vilka och hur många noder ska användas i de genererade alternativen till  

strukturer? 
Fråga 3.1b Var ska noderna lokaliseras och vilka kunder ska varje nod omfatta? 
Fråga 3.2 Hur påverkas distributionskostnaden av de olika alternativen till struktur? 

Steg 4: Utvärdering och rekommendation 
Fråga 4.1 Hur väl passar de framtagna alternativen med företagets strategiska mål? 
Fråga 4.2 Vilken distributionsstruktur bör företaget implementera? 
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Kapitel 5  
 

Metod 
 
 
 
 

I kapitlet redogörs inledningsvis för den arbetsgång som 
följts under studien. Arbetsgången ligger sedan till grund för 
en beskrivning av det metodmässiga tillvägagångssättet 
under arbetets olika faser. Kapitlet avslutas med en 
diskussion där den använda metoden kritiseras.  
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5.1. Systemsynsättet 
Den grundläggande synen på kunskap inverkar på vilka mål som uppnås med en 
undersökning. Björklund och Paulsson (2003) beskriver tre grundläggande 
metodsynsätt; det analytiska synsättet, aktörssynsättet och systemsynsättet. En 
undersökare med ett systemsynsätt vill förklara verkligheten på ett objektivt sätt. Vid 
en strukturmässig förändring är det viktigt att ta hänsyn till allt som påverkas av den 
nya strukturen. Eftersom ett stort antal faktorer påverkar strukturens utseende är det 
viktigt att helheten studeras snarare än de ingående delarna var för sig. Det föll sig 
därmed naturligt att angripa uppgiften utifrån systemsynsättet för att undvika 
suboptimering av vissa delar av strukturen.  

5.2. Arbetsgång 
För att beskriva arbetsgången i arbetet omarbetades den modell som Lekvall och 
Wahlbin (2001) presenterar som lämplig vid en typisk marknadsundersökning. Även 
om studien inte är en marknadsundersökning hittades flera likheter. Genom att koppla 
samman modellen med studiens övergripande analysmodell kunde följande arbetsgång 
erhållas (se Figur 14). I modellen markeras milstolpar under processens gång med 
punkter och efter varje punkt beskrivs den delprocess som krävdes för att nå fram till 
arbetets nästa milstolpe.  
 

Beslutsproblem
från företaget

Syfte och
direktiv

Preciserad
uppgift

Planeringsrapport
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Sammanställd
grunddata
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beslutssituationen
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Steg 2: Problem-
identifiering
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och rekommendation

 
Figur 14. Modell för arbetsgången med delprocesser och milstolpar under arbetet.  
Källa: Bearbetning av Lekvall och Wahlbin (2001, p 183)  
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Utifrån arbetsgången kan arbetets tre faser urskiljas; planerings-, kartläggnings- och 
den avslutande analysfasen (se Figur 15).  
 

 

 
Figur 15. Schematisk bild över arbetets tre faser.  

De olika delprocesserna beskrivs nedan under respektive fas i arbetet. Beskrivningen 
inleds med en teoretisk grund varefter kopplingen sker till det aktuella fallet för att 
förklara hur delprocessen fortskridit.  

5.2.1. Planeringsfasen 
I planeringsfasen fastställdes studiens syfte, och en precisering av uppgiften gjordes 
utifrån syftet, beskrivningen av nuläget samt den teori som kunde kopplas till det 
aktuella fallet. Till sist fastlades också vilken ansats och insamlingsmetod som skulle 
användas.  

Analys av beslutssituationen 
I den första delprocessen ska svar sökas på frågor som berör hur beslutssituationen 
uppkommit, vilka orsakssamband som finns samt vilka handlingsalternativen är 
(Lekvall & Wahlbin, 2001). Efter att ha ställt dessa frågor ska det vara uppenbart 
vilken information som behövs för att fatta beslut om hur problemet ska lösas samt var 
informationen ska inhämtas. Vidare är det av stor vikt att undersökare (studiens 
författare) och uppdragsgivare har samma uppfattning om beslutssituationen. Annars 
finns risk för att arbetet i slutändan innebär en besvikelse för båda parter. För att 
minimera denna risk bör undersökaren tidigt i processen skriva en 
uppdragsbeskrivning som uppdragsgivaren får ta del av och lämna sina synpunkter på.  
 
För att finna svaren på de frågor som behandlats ovan inleddes arbetet med flera möten 
med handledaren på företaget. Bakgrunden till problemet och orsakssambanden 
diskuterades för att fastställa arbetets inriktning. Dessutom fastslogs vilka alternativ 
till distributionsstruktur som skulle undersökas. För att undvika olika tolkningar av 
beslutssituationen gjorde först en enklare skriftlig uppgiftsbeskrivning av handledaren 
på SPAB som presenterades för handledaren på universitetet. Därefter upprättades en 
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grundligare inledande rapport som de båda handledarna fick lämna sina synpunkter på. 
Rapporten innehöll en presentation av beslutssituationen, syfte och direktiv för 
uppgiften samt en nulägesbeskrivning av företaget.  

Uppgiftsprecisering utifrån teori 
Ett kortfattat syfte är inte tillräckligt för att beskriva undersökningens tekniska och 
metodmässiga upplägg (Lekvall & Wahlbin, 2001). Det behövs istället en mer konkret 
och precis beskrivning av vad det är som ska undersökas. I denna precisering ska 
undersökningens innehåll, inriktning och avgränsningar fastställas. Undersökningens 
innehåll är det viktigaste momentet i uppgiftspreciseringen och bör leda fram till en 
detaljerad specifikation av vilka konkreta frågor som undersökningen ska besvara. Till 
detta behövs en referensram som ger en helhetsbild av det område som ska undersökas 
för att kunna avgöra vilka aspekter av verkligheten som ska analyseras.  
 
Lekwall och Wahlbin (2001) menar vidare att undersökningens inriktning avgörs av 
vilken typ av resultat som ska uppnås i arbetet. En explorativ inriktning innebär att 
undersökningen ska ge grundläggande förståelse för ett problemområde, ofta som ett 
underlag för ytterligare undersökningar. En beskrivande inriktning syftar till att 
kartlägga fakta och sakförhållanden samtidigt som en förklarande har avsikten att reda 
ut orsakssamband inom ett visst område. Det finns även förutsägande inriktningar som 
går ut på att prognostisera vad som sannolikt kommer att inträffa utifrån vissa givna 
förutsättningar. Slutligen måste undersökningsuppgiften avgränsas för att så konkret 
som möjligt definiera vad som ska och vad som inte ska undersökas.  
 
I arbetets uppgiftsprecisering skedde en ingående diskussion av problemet utifrån den 
teoretiska referensram som sammanställts för arbetet. Referensramen har helt baserats 
på litteraturstudier i form av böcker och artiklar inom ämnesområdet. Dessa har 
framförallt hittats genom sökande på bibliotek och i databaser samt i vissa fall genom 
rekommendationer från handledaren på universitetet. De teorier eller delar av teorier 
som ansetts relevanta för arbetet har omformats för att passa det aktuella fallet.  
 
Den övergripande teoretiska modell som ligger till grund för strukturen i arbetet valdes 
eftersom den generellt ansågs passa arbetets upplägg och inriktning. Valet skedde 
utifrån en jämförelse med liknande modeller varav en tas upp specifikt i 
referensramen. Den valda övergripande modellen anpassades helt till det aktuella fallet 
för att fungera som ett stöd under hela processen. Dessutom valdes en separat modell 
för kostnadsanalyser. Genom att avgränsa och anpassa modellen klargjordes vad som 
utifrån ett kostnadsperspektiv behövde undersökas i arbetets nästkommande 
kartläggningsfas. Uppgiftsdiskussionen innehåller den egentliga preciseringen av 
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uppgiften. Den är en sammanvägning av teorierna i den teoretiska referensramen och 
de förutsättningar som råder i SPAB:s specifika situation. Ur denna diskussion löper 
de frågeställningar som ligger till grund för det resterande arbetet.  
 
Arbetet kan sägas ha flera inriktningar men huvudinriktningen är en blandning av 
beskrivande och förklarande. Inriktningen är beskrivande ur synvinkeln att arbetet 
grundas i en omfattande kartläggning av företagets distributionsstruktur, kundservice 
och strategiska mål, och förklarande i perspektivet att sambanden mellan bland annat 
kundkraven och distributionsstrukturens utformning utreds. De avgränsningar som 
gjordes av uppgiften visar sig redan i uppgiftspreciseringens inledning där systemets 
gränser diskuteras och fastställs. Ytterligare avgränsningar sker efterhand i problem- 
och uppgiftsdiskussionen.  

Ansats och insamlingsmetod 
Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) beskriver ansatsen hur undersökningen tekniskt 
sett går till. Författarna menar att det finns tre olika dimensioner som en undersökning 
kan delas in i (se Figur 16). Den första beskriver om studien ska göras på djupet, på 
bredden eller under en längre tidsperiod. Den andra redogör för huruvida insamlad 
data är kvalitativ eller kvantitativ. Den tredje och sista dimensionen fokuserar på om 
det insamlade materialet är primärt, egenhändigt insamlat, eller sekundärt, redan 
tillgänglig information.  
 

Kvalitativ

Kvantitativ

Fallstudie Tvärsnitts-
studie

Tidsserie-
studie

Primärdata

Sekundärdata

Karaktär på data

Typ av data

Undersöknings-
metod

 
Figur 16. Undersökningsansatsens tre dimensioner. 

Denna studie riktade sig till ett antal kunder i ett segment vilket gjorde ansatsen 
tämligen djup, det vill säga studien gick snarare på djupet än på bredden. Eftersom det 
dessutom inte var aktuellt att utföra studier under en längre period fick arbetet formen 
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av en fallstudie. Vidare var insamlad data både kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ 
data samlades in främst då servicekraven kartlades och när kostnaden för strukturerna 
skulle beräknas. Kvalitativ data insamlades i de fall då det inte existerade kvantitativ 
eller då kvantitativ data behövde styrkas med mer mjuka aspekter. Informationen som 
införskaffades var dels primär, främst genom intervjuer, dels sekundär via SPAB:s 
affärssystem samt från böcker, artiklar och internet. Sammanfattningsvis blev den 
valda ansatsen en fallstudie baserad på primär och sekundär data med både 
kvantitativa och kvalitativa inslag.  
 
Lekvall och Wahlbin (2001) menar att primär datainsamling kan göras på två olika 
sätt, genom observationer och med hjälp av frågemetoder. En observation innebär att 
undersökaren själv iakttar det som ska studeras. Om observatören i förväg vet precis 
vad som ska studeras kallas det för en strukturerad observation. Om inte ses det som 
en ostrukturerad observation. Nackdelarna med observationer i allmänhet är att det 
endast går att studera beteenden och inte åsikter, kunskaper eller värderingar. 
Dessutom går det bara att studera pågående förlopp och inte vad som hänt tidigare 
eller vad som tros hända i framtiden. Dessa nackdelar gör att metodens användbarhet 
begränsas. 
 
Den andra insamlingsmetoden kan delas upp i fyra olika typer; skriftlig enkät, 
personlig intervju, telefonintervju och intervju via internet (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
En skriftlig enkät är ett formulär som skickas ut till de personer som ska utfrågas. 
Frågorna ställs och besvaras skriftligen utan någon inblandning av en intervjuare. I och 
med att metoden inte kräver fysisk kontakt mellan undersökaren och respondenten är 
metoden resurssnål och mycket passande för stora urval. Nackdelar med metoden är 
att den är tidskrävande, att sannolikheten för svar är dålig samt att kontrollen över 
intervjusituationen är begränsad.  
 
En personlig intervju innebär att respondenten är fysiskt närvarande vid intervjun. Den 
största fördelen med metoden är de nästan obegränsade möjligheterna att ställa olika 
typer av frågor. Metoden är därför lämplig då omfattande och ingående intervjuer ska 
göras. Nackdelen med metoden är att den är väldigt resurskrävande och därmed 
lämpar sig bäst för små urval.  
 
En telefonintervjus karaktärsdrag kan sägas vara en blandning av en skriftlig enkät och 
en personlig intervju. Till skillnad från den personliga intervjun är den snabbare och 
framförallt billigare. Den stora nackdelen med en telefonintervju är att det många 
gånger är svårt att få tag på de respondenter som var tänkta från början, till exempel på 
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grund av hemliga telefonnummer. På detta vis täcks inte alltid det tänkta urvalet in av 
intervjuerna.  
 
Det senaste tillskottet till intervjumetoderna är intervjuer via internet. Denna metod 
kombinerar telefonintervjuernas snabbhet med den skriftliga intervjuns möjligheter 
rörande frågeteknik. Än så länge är denna metod ovanlig men kommer troligen att bli 
en alltmer vanlig företeelse i framtiden.  
 
I denna studie har främst telefonintervjuer och personliga intervjuer utgjort grunden 
för insamlandet av primär data, men även skriftliga enkäter har använts. I 
metodavsnittet för kartläggningsfasen ges en djupare beskrivning av när dessa metoder 
användes och hur förfarandet gick till.  

5.2.2. Kartläggningsfasen 
Under kartläggningsfasen skedde det egentliga fältarbetet där målet var att samla in de 
data som behövdes för att svara på frågeställningarna i uppgiftspreciseringen. Sedan 
sammanställdes insamlad data för att utgöra en bra grund för kommande analyser.  

Steg 1: Situationskartläggning 
I den första delen av situationskartläggningen undersöktes dagens 
distributionsstruktur. Här skulle den fysiska strukturen, informationsflödet i strukturen 
samt de organisatoriska aspekterna kring denna struktur bestämmas. Målet med den 
andra delen av situationskartläggningen var att göra en kundundersökning där varje 
kunds krav på leveranstid och leveransfrekvens skulle kartläggas. Dessutom skulle den 
nuvarande distributionsstrukturens serviceprestanda bestämmas. Den tredje och sista 
delen i situationskartläggningen var att ta reda på vilka strategiska mål SPAB har med 
distributionen.  

Distributionsstrukturen 
För att den fysiska strukturen skulle kunna kartläggas var målet att först och främst 
bestämma det urval av kunder som skulle ligga till grund för studien. Genom 
diskussioner med marknadskoordinatorn för Automotive och logistikchefen på SPAB 
bestämdes det kundunderlag som blev utgångspunkten för kundundersökningen. 
Denna selektion gjordes främst utifrån vilka kunder som på sikt kommer att vara 
försäljningsmässigt viktiga för SPAB.  
 
Därefter påbörjades arbetet med att avgöra storleken på det fysiska flödet till varje 
enskild kund. För att beräkna transportkostnaderna krävs enligt kapitel 4.3.1 tillgång 
till antal köpta ton för respektive kund. Eftersom SPAB:s produkter överlag är 



Planeringsfasen  Metod 

 66

skrymmande och har låg densitet är det enligt den transportansvarige på 
logistikavdelningen snarare volymen än vikten som är avgörande för 
transportkostnaderna. Volymflödet på årsbasis (2004-11-01 - 2005-10-31) till varje 
kund togs fram med hjälp av SPAB:s affärssystem. För att beräkna nodkostnaderna i 
lagerpunkterna krävs tillgång till antalet hanterade kollin per kund. Denna information 
inhämtades också med hjälp av affärssystemet och baserades på samma tidsmässiga 
period som volymflödet (2004-11-01 - 2005-10-31).  
 
Eftersom det inhämtade materialet baserades på det senaste årets försäljning var nästa 
uppgift att projicera dessa data på framtiden för att få fram representativa siffror för 
försäljningen om fem år. Här fick marknadskoordinatorn för Automotive uppskatta 
huruvida försäljningen skulle minska, vara oförändrad eller öka för respektive kund. 
Eftersom säljavdelningen i regel arbetar med några års framförhållning när det gäller 
nya kontrakt och avtal med kunder har de god kännedom om hur försäljningen 
generellt kommer att förändras inom den närmsta framtiden. Marknadskoordinatorns 
uppskattningar av kundernas framtida volymer kan därför anses tillförlitliga.  
 
Först efter att kunderna valts kunde kartläggningsprocessen av den fysiska strukturen 
genomföras. Denna kartläggning inleddes med att bestämma varje utvald kundenhets 
geografiska lokalisering i form av ort, postnummer och land. Även enheternas longitud 
och latitud bestämdes vilket gjordes med hjälp av internetsidan Mapquest. Förutom 
kundernas placering kartlades även SPAB:s fysiska noder i form av lager. Eftersom 
strukturen från SPAB till kund är geografiskt utbredd fanns det ingen möjlighet att 
besöka de fasta punkterna i flödet och utföra kartläggningen med hjälp av 
observationer. Istället fick stora delar av kartläggningen göras utifrån intervjuer och 
diskussioner med den ansvarige för internlogistik samt med logistikchefen.  
 
När det gäller information kring strukturens länkar i form av transporter fördes 
diskussioner med den tranportansvarige på logistikavdelningen. För att i genereringen 
kunna kostnadsberäkna transporterna behövdes inte bara tariffer för inrikestransporter 
utan även för utrikestransporter till länderna Polen, Belgien, Holland, Tyskland, 
Frankrike och Storbritannien där de utvalda kundenheterna återfinns. Tarifftabellerna 
som användes för beräkningarna baserades på SPAB:s tredjepartsleverantörers tariffer 
för respektive transport. För inrikestransporterna fanns det ingen regelrätt tarifftabell 
att tillgå utan kostnadsförfrågningar gick endast att göra en i taget online mot det av 
SPAB nyttjade transportföretagets internetsida. Transportkostnaderna från Sverige till 
utlandet bestämdes med hjälp av mer traditionella tarifftabeller baserade på vikt/volym 
och leveransadressens postnummer (se Bilaga 1).  
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Eftersom SPAB i dagsläget inte ansvarar för några transporter mellan de olika länder 
där kundernas enheter är placerade, fanns det inget kostnadsunderlag som direkt kunde 
användas. Enligt den transportansvarige på logistikavdelningen är det svårt att 
uppskatta kostnadsläget för transporterna inom och emellan dessa länder jämfört med 
Sverige. För att kunna ta hänsyn till den differentierade prissättningen skickades en 
förfrågan till ett stort transportbolag i Europa. Avsikten var att ta reda på hur mycket 
det kostar att skicka tio Europa-pallar (9,12 kubikmeter) inom och emellan de sex 
länder där kunderna är placerade. Med dessa prisuppgifter som underlag var målet att 
kunna jämföra kostnadsläget på de berörda sträckorna med priser för motsvarande 
transporter i Sverige.  
 
Vidare var det nödvändigt att ta reda på vilka flöden av order- och prognosinformation 
som finns i strukturen. Detta gjordes med hjälp av intervjuer med säljsupport på 
marknadsavdelningen samt med den för Automotive ansvarige orderhandläggaren på 
orderavdelningen. Målet med dessa intervjuer var bland annat att ta reda på vilka 
aktiviteter som föregår en leverans samt vilken typ av information som utväxlas 
mellan kunden och SPAB. Även allmänna frågor kring hur order- och 
leveransprocessen ser ut och hur lång tid det tar att färdigställa en order i samband 
med kundens avrop, var information som kartlades i detta skede. Dessa intervjuer var 
tämligen ostrukturerade eftersom det i förväg var omöjligt att förutspå vilka typer av 
svar som skulle erhållas.  

Kundservice 
När kundernas krav i form av leveranstid och leveransfrekvens samt dagens 
serviceprestanda skulle bestämmas genomfördes telefonintervjuer med 
kontaktpersoner på varje utvalt företag. Alternativet att genomföra undersökningen 
med hjälp av skriftliga enkäter ansågs vara för osäkert eftersom det kan ta lång tid 
innan svaren returneras (se kap 5.2.1). Eftersom urvalet kunder var begränsat i studien 
var antalet respondenter heller inget motiv till att använda skriftliga enkäter. Ett annat 
alternativ hade varit att göra personliga intervjuer med kunden fysiskt närvarande vid 
utfrågningen. Anledningen till att denna metod inte valdes berodde främst på 
resursbrist och frågornas karakteristik.  
 
Målet med undersökningen var främst att få svar på frågan om vilka 
leveransservicekrav som kunderna har i termer av leveranstid och leveransfrekvens i 
ett femårsperspektiv (se kap 4.3.1). Avsikten var även att få svar på vilken leveranstid 
som SPAB kan erbjuda kunderna i dagsläget. Eftersom frågorna ansågs vara relativt 
okomplicerade och kvantitativt utformade skulle en personlig intervju med varje kund 
bli onödigt omfattande. Det fanns därmed heller inget behov av flexibiliteten i en 
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personlig intervju (se kap 5.2.1). Ett sådant upplägg skulle dessutom ha krävt betydligt 
mer resurser då kunderna inom Automotive finns spridda över hela Europa. Istället 
valdes telefonintervjuer som tillvägagångssätt för kundundersökningen. En sådan 
intervjuform är väldigt tidseffektiv, och på grund av frågornas enkelhet och ringa 
omfattning passade tillvägagångssättet bra in på undersökningen. Att 
marknadsavdelningen dessutom kunde bistå med telefonnummer direkt till lämpliga 
kontaktpersoner på varje utvalt företag gjorde den annars så knepiga urvalsprocessen 
vid telefonintervjuer betydligt smidigare. I ett av de 20 fallen kunde svar inte erhållas 
om kraven på leveransservice. Uppskattningar fick då istället göras internt på SPAB av 
anställda på logistikavdelningen. 
 
Vid varje intervju användes ett framarbetat underlag (se Bilaga 2). Syftet med detta 
underlag var att fokusera på de kvantitativa aspekterna i intervjun eftersom 
genereringen i steg 3 enbart kunde ta hänsyn till sådana serviceaspekter. Det faktum att 
kundernas framtida krav skulle jämföras med dagens serviceprestanda gjorde det 
kvantitativa materialet extra viktigt. En jämförande analys är lättare att genomföra med 
kvantitativa aspekter än med kvalitativa.  
 
Vidare fördes diskussioner med den transportansvarige på logistikavdelningen för att 
bekräfta de uppgifter som kundundersökningen givit angående SPAB:s 
serviceprestanda i dagsläget. Målet var att med dennes hjälp sätta upp olika 
aktionsintervall runt produktionsanläggningen i Vetlanda. På så vis kunde en bild fås 
av vilka kunder SPAB kan täcka in inom en viss leveranstid, om företaget tar ett större 
ansvar för distributionen. På detta sätt kunde en grov uppskattning av distributionens 
prestanda fås och jämföras med de uppgifter varje kund givit i undersökningen.  

Strategiska mål med distributionen 
Eftersom denna del av situationskartläggningen är på strategisk nivå var det naturligt 
att intervjua logistikchefen som är involverad i det strategiska logistikarbetet. Intervjun 
var mindre strukturerad på grund av svårigheten att förutsäga svaren. Det krävdes 
därför flexibilitet och anpassningsbara följdfrågor vilket gjorde det svårt att förbereda 
ett intervjuunderlag.  

5.2.3. Analysfasen 
Den insamling och sammanställning av data som ägde rum under kartläggningsfasen 
utgör grunden för studiens analysfas. En första analys av insamlad data gjordes för att 
identifiera problem i dagens struktur. De identifierade problemen togs sedan med i en 
fortsatt analys där en generering av alternativa strukturer utfördes med målet att 
eliminera problemen. Inför utarbetandet av en beslutsrekommendation till SPAB 
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gjordes en utvärdering av ett antal alternativa strukturer utifrån hur väl de levde upp 
till kraven från företaget och dess kunder.  

Steg 2: Problemidentifiering 
Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) är det viktigt att insamlade data granskas kritiskt 
för att minimera felen i kommande analyser. Målet med studiens problemidentifiering 
var att göra en första analys av det sammanställda underlaget. Syftet med steg 2 var att 
identifiera vilka kunder som SPAB i framtiden inte klarar av att tillgodose 
leveranstidsmässigt med dagens struktur. De data som representerar den nuvarande 
distributionsstrukturens prestanda jämfördes på kundnivå med data för kundernas krav. 
På så vis kunde kunder med högre krav på leveranstid än vad strukturen presterar 
sorteras ut. Analysen ledde till att två kategorier kunder erhölls, de med krav som kan 
tillgodoses och de med krav som inte kan tillgodoses i nuvarande struktur. 
Genereringens uppgift i steg 3 var att skapa strukturlösningar som eliminerar de 
identifierade problemen och tillgodoser samtliga kunders krav.  

Steg 3: Generering och analys av alternativ 
Det finns inga generella anvisningar för hur det fortsatta analysarbetet ska gå till 
eftersom det beror på vilken typ av undersökning det gäller (Lekvall & Wahlbin, 
2001). Det som allmänt kan sägas är dock att det i alla situationer är viktigt att utnyttja 
det insamlade datamaterialet i så hög omfattning som möjligt för att hitta dolda 
problem. Oberoende av vilken ansats som valts styrs analysen av undersökarens 
personliga kunskaper och kreativitet. Arbetet blir också präglat av den referensram 
som legat till grund för uppgiftspreciseringen. Det är viktigt att slutligen bedöma hur 
allmängiltiga de slutsatser som dras egentligen är.  
 
Genereringen av alternativa strukturer började i start- och slutnoderna utifrån 
klargörandet av kundernas lokalisering som skedde i steg 1. För att få med hela 
spektrumet av alternativa lösningar mellan en decentraliserad struktur med lager nära 
kund och en centraliserad med lager i belgiska Ghlin, startade den iterativa 
genereringen i den struktur som säkert tillgodoser samtliga kunders krav på 
leveranstid. Ett lager lokaliserades i alla de prioriterade kundernas absoluta närhet.  
 
Leveranstiden är enligt kapitel 3.4 den tid som passerar mellan kundorder och 
inleverans till kund och består av en administrativ och en fysisk del. Den tidpunkt då 
ordern initieras och en viss produkt övergår till att bli knuten till en viss kundorder 
kallas samtidigt KOP (se kap 3.4). Utgångspunkten i studien är att KOP antas infalla 
då den beställda produkten ligger i det lager som försörjer kunden. Leveranstiden 
innefattar därmed inte påfyllningen från SPAB utan endast tiden från det försörjande 
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lagret till kund (se Figur 17). Transporterna till kund kan därmed delas in i påfyllnads- 
respektive kundleveranstransporter.  
 

 
Figur 17. Sättet att betrakta leveranstid på vid genereringen.  

Det iterativa arbetet följde en procedur där en sammanslagning av två eller flera 
lagerpunkter (se Figur 18) föranledde en analys av var den nya lagerpunkten skulle 
lokaliseras med hjälp av tyngdpunktsmetoden (se kap 3.6.6). Utifrån den genererade 
lagerpunkten analyserades huruvida den nya strukturen tillgodosåg leveranstidskraven 
från kunderna. Dessutom analyserades hur stor kostnadseffekten var i förhållande till 
det föregående alternativet i de fall strukturen kunde anses realistisk. För att underlätta 
beräkningarna användes programvaran MS Excel.  
 

 
Figur 18. Schematisk bild över den skillnad som en centralisering innebär för distributionsstrukturen.  

Proceduren upprepades sedan och gav en mängd olika strukturella 
distributionsupplägg. För att följa företagets direktiv om en utvärdering av olika 
strukturer mellan de båda ytterligheterna helt decentraliserad och centraliserad 
struktur, valdes representativa alternativ ut under processens gång. När 
leveranstidskraven från kunden inte längre kunde tillgodoses av de genererade 
alternativen gjordes en anpassning till en struktur där lagerpunkten i Ghlin innefattades 
enligt direktiv.   
 
För de kostnadsanalyser som gjordes krävdes tillgång till de kartlagda tariffer som 
används av företaget i dagsläget för att avgöra länkkostnaderna på de berörda 
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sträckorna. Som nämndes i kapitel 5.2.2 användes de insamlade tarifftabellerna för att 
uppskatta exportkostnaderna från Sverige. Priser för svenska inrikestransporter 
kartlades i realtid mot det av SPAB anlitade transportbolagets internetsida. En 
tarifftabell upprättades med dessa prisuppgifter som underlag för att ge en generell 
uppskattning av kostnaden för olika avstånd och volymer (se Bilaga 3).  
 
För länktransporterna mellan och inom de berörda länderna i Centraleuropa användes 
de prisförfrågningar som nämndes i kapitel 5.2.2. Med hjälp av denna information 
erhölls ett prisläge för vart och ett av länderna som kunde jämföras med de svenska 
inrikestarifferna för samma fraktavstånd. På detta sätt kunde faktorvärden tas fram för 
transportkostnaden i respektive land. Denna metod tillämpades under antagandet att 
det svenska transportbolaget i stora drag prissätter sina transporter på samma sätt som i 
Centraleuropa, det vill säga att prisutvecklingen för fraktvolym och fraktavstånd följer 
samma mönster.  
 
Länkkostnaderna kunde därmed uppskattas för transporter från såväl Vetlanda till 
lagerpunkten som från lagerpunkten till kund. Den skeppade volymen, fraktavståndet 
samt de kartlagda kraven på leveransfrekvens spelade in vid framräkningen av 
länkkostnaderna för alternativen.  
 
De nodkostnader som i SPAB:s fall är aktuella att analysera togs fram i kapitel 4.2.2 
och kategoriserades till tre kostnadsposter; administration, lagerhållning samt 
kommunikation och IT. För beräkningen av de skaleffekter som uppkommer i noderna 
vid en centralisering användes en känslighetsanalys för skalfaktorn x för att få fram 
olika besparingspotentialer. För att erhålla en hög anpassningsgrad på skaleffekten fick 
faktorvärdet i känslighetsanalysen spänna över intervallet 0,7-0,9. Detta intervall 
baserades på de uppskattade skaleffekter som författarna till modellen fastställt 
empiriskt för vissa av delkostnaderna. För beräkningen av den procentuella 
kostnadsminskningen vid en centralisering av lager krävdes förutom skalfaktorn det 
antal produktenheter som de ursprungliga lagerpunkterna hanterade (se kap 3.7.2). 
Denna information insamlades i steg 1 under kartläggningsfasen.  
 
Efter att ha genererat ett antal alternativa strukturer valdes de alternativ som kunde 
anses som mest fördelaktiga och representativa för SPAB inför utvärderingen i steg 4.  
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Steg 4: Utvärdering och rekommendation 
De slutsatser som dras i en studie ska enligt Lekvall och Wahlbin (2001) svara logiskt 
på det ursprungliga syftet. Det kan ibland också vara av värde för beslutsfattaren att 
erhålla undersökarens rekommendationer för beslutet eftersom denne bäst känner till 
materialet och dess kvalitet. Undersökaren kan med lämpliga reservationer därför 
redovisa och diskutera sina synpunkter på beslutet utifrån de svar som undersökningen 
givit. Undersökaren bör dock vara medveten om att andra aspekter än de som finns 
givna kan spela in på det slutgiltiga beslutet.  
 
Inför beslutsrekommendationen gjordes en utvärdering av de valda alternativen utifrån 
hur väl de uppfyller kundernas leveranstidskrav, vilken kostnadsbesparing de innebär 
samt hur väl de passar med företagets strategiska mål. Efter denna utvärderande analys 
drogs slutsatser i enlighet med studiens syfte och ett alternativ framstod som det bästa 
för företaget. Detta alternativ beskrevs och motiverades noggrant för att vara ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt inför en framtida implementering.  

5.3. Metodkritik 
För att kunna utvärdera metodens påverkan på resultatet kan enligt Lekvall och 
Wahlbin (2001) två mått användas; validitet och reliabilitet. Författarna menar att 
validiteten rör om mätmetoden verkligen mäter den egenskap som den avser att mäta. 
Aspekten är tämligen svår att bedöma eftersom det är svårt att kontrollera 
mätmetodens validitet. Den måste därför noggrant bedömas från fall till fall. Måttet 
reliabilitet visar i vilken utsträckning som uppmätta värden och inhämtad information 
är pålitlig. En metod anses ha hög reliabilitet om den är oberoende av undersökarna 
och om samma resultat erhålls vid flera oberoende undersökningar.  
 
De största eventuella metodfelen i arbetet uppkom dels i kartläggningsfasen och dels i 
analysfasen. Uppgiftspreciseringen som ägde rum i planeringsfasen kan dock ha lett 
till att fel fortplantats till de kommande analyserna.   

5.3.1. Planeringsfasen 
För att motverka risken för fel i syftet och den bakgrund som givits problemet hölls 
både skriftlig och muntlig kontakt med de båda handledarna vid företaget respektive 
universitetet. De största fel som kan ha uppkommit under planeringsfasen kan kopplas 
till anpassningen av teoretiska modeller i problemdiskussionen samt de avgränsningar 
som skedde i uppgiftsdiskussionen. Förhoppningen är dock att dessa fel minimerats på 
grund av den tydliga koppling som funnits till vedertagna teorier genom hela studien.  
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5.3.2. Kartläggningsfasen 
Under situationskartläggningen kartlades företagets nuvarande distributionsstruktur. 
Insamlingen av data grundades främst i intervjuer där reliabiliteten kan ifrågasättas. 
Eftersom dessa intervjuer inte alltid kunnat göras strukturerat ökar risken för att 
respondenten påverkats av sättet frågan ställts på eller helt enkelt uppfattat frågorna 
fel. Om intervjuerna kunnat genomföras på ett mer strukturerat sätt hade reliabiliteten 
ökat. För att minska dessa risker ställdes samma fråga till flera personer i den 
omfattning det var möjligt.  
 
Vid kartläggningen av kundernas krav samt uppskattningen av vilken prestanda 
distributionsstrukturen idag har i termer av leveransservice kan det också ha uppstått 
mätfel. Kundkraven kartlades genom att intervjua de olika kunderna per telefon. För 
att undvika missförstånd baserades dessa på ett från början fastställt intervjuunderlag. 
Den främsta anledningen till detta var dels att säkerställa att alla intervjuer 
genomfördes på ett standardiserat sätt och dels att få respondenten att svara i 
kvantitativa ordalag. Kundundersökningen hade varit mycket svårare att tolka om både 
kvalitativa och kvantitativa svar hade erhållits.  
 
Genomgående kan validiteten i de data som insamlats från företagets affärssystem inte 
säkerställas då det kräver en djupare analys av hur systemet mäter. Den information 
som insamlats har dock avvägts genom diskussioner med anställda vid företaget.  

5.3.3. Analysfasen 
I analysfasen kan metodkritik framförallt riktas mot den modell som användes för att 
uppskatta vilka effekter en centralisering av strukturen får på totalkostnaden. Den 
tillämpade modellen anpassades på grund av svårigheterna att uppskatta 
kostnadsreduceringarna i faktiska kostnadsbelopp. För att öka trovärdigheten 
tillämpades dock en känslighetsanalys för den använda skalfaktorn. Dessutom 
modifierades den teoretiska beräkningsmetoden något för att kunna användas i det 
specifika fallet. Anpassningen motiverades väl och grundades på underskattningar för 
att säkerställa att reliabiliteten inte gick förlorad.  
 
Kritik kan även riktas mot de upprättade tarifftabeller som användes för att uppskatta 
länkkostnaderna för de framtagna alternativen till distributionsstruktur. Framförallt rör 
kritiken transporterna mellan och inom de centraleuropeiska länder där 
uppskattningarna baserades på prisuppgifter för ett mindre antal transportsträckor och 
från ett fåtal fraktbolag. Det fanns dock inget alternativ till den använda metoden som 
lika resurssnålt kunde uppskatta fraktkostnaderna. Metoden antas ge en bättre 
generalisering av prisnivån i de berörda länderna än att använda samma tariffer som 
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inom Sverige. Förenklingen att prisutvecklingen för olika volymer och avstånd följer 
samma mönster i Centraleuropa som i Sverige antas rimlig.  
 
De analyser som gjordes och de slutsatser som drogs blev i olika grad ovillkorligen 
påverkade av författarnas personliga kunskaper och värderingar. Att så blir fallet är 
ofrånkomligt i denna typ av studie. I den mån det varit möjligt har analyser och 
slutsatser dock baserats på vedertagen teori.  
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Kapitel 6  
 

Steg 1: Situationskartläggning 
 
 
 
 

Syftet med kapitlet är att redogöra för den insamling av data 
som krävts för kommande analyser. Kartläggningen är 
uppdelad i företagets distributionsstruktur, kundservice och 
strategiska mål. Underlag som kräver stort utrymme 
redovisas i studiens bilagor.  
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6.1. Distributionsstruktur 
Företagets distributionsstruktur delas enligt kapitel 4.2.1 upp i fysiskt flöde, 
informationshantering och organisationsstruktur. Kartläggningen av dessa delar 
redovisas utifrån de framtagna frågeställningarna.  
 
Fråga 1.1 Vilka kunder kommer att vara viktigast för företaget under den kommande 

femårsperioden? 
Marknadskoordinatorn uppskattar de viktigaste kunderna i framtiden genom att se till 
de omsättningsmässigt största kunderna i dagsläget. Med utgångspunkt i en 
storleksmässig sortering väljs de största ut, som idag står för cirka 70 procent av den 
totala omsättningen, tillsammans med två ytterligare kunder som inom en snar framtid 
kommer att stå för en ökad försäljning. Utifrån den förväntade försäljningen värderar 
marknadskoordinatorn dessa kunder som viktigast för företaget under den kommande 
femårsperioden.  
 
Fråga 1.2 Hur stora kommer de fysiska flödena att vara till de utvalda kunderna? 
De viktigaste kunderna kan utifrån svaret på fråga 1.1 sammanställas till 20 olika 
kundenheter runtom i Europa, vilka benämns från A till T i Tabell 4. 
Marknadskoordinatorn menar att storleken på flödena till dessa enheter är svåra att 
värdera, men kan uppskattas utifrån de försäljningsflöden som finns idag samt utifrån 
de prognoser och tecken om framtiden som marknadsavdelningen kan se i dagsläget. 
Merparten av kundenheterna uppskattas köpa produkter som i det närmaste motsvarar 
den nuvarande årsomsättningen. Enheterna I, Q, S och T bedöms dock stå för en ökad 
försäljning under de närmaste fem åren, och det är framförallt de franska och brittiska 
marknaderna som ökar i betydelse. Med kollin menas i tabellen antalet hanterade 
kollin för respektive kundenhet. Ett kolli är en full Europa-pall av respektive produkt 
som enligt den transportansvarige volymmässigt kan generaliseras till en kubikmeter.  
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Tabell 4. De viktigaste kunderna under den kommande femårsperioden samt nuvarande och 
uppskattade fysiska flöden till de olika enheterna i framtiden.  

Enhet Ort Land Nuvarande årsomsättning Årsomsättning om fem år
(tusentals kr) (kollin) (tusentals kr) (kollin)

A Södertälje Sverige 22 556 3 769 23 000 3 800
B Skövde 16 213 2 079 16 000 2 100
C Skövde 20 009 515 20 000 500
D Vårgårda 7 542 1 791 8 000 1 900
E Göteborg 8 316 2 699 8 000 2 600
F Hillerstorp 14 391 993 14 000 1 000
G Oskarshamn 30 466 7 894 30 000 7 800
H Sölvesborg 12 014 1 310 12 000 1 300
I Simrishamn 4 614 351 8 000 600
J Slupsk Polen 9 013 886 9 000 900
K Zwolle Holland 4 887 1 023 5 000 1 000
L Zevenaar 7 057 277 7 000 300
M Oostakker Belgien 7 821 2 432 8 000 2 500
N Solingen Tyskland 20 705 1 227 21 000 1 200
O Coburg 16 917 4 007 17 000 4 000
P Dachau 5 674 807 6 000 900
Q Rouen Frankrike 23 327 808 75 000 2 600
R Sandouville 20 079 170 20 000 200
S Darlington Storbritannien 513 0 5 000 600
T Bridgend 0 0 20 000 900

Summa: 252 117 33 038 332 000 36 700  
 
Fråga 1.3 Vilka noder och länkar finns idag i distributionsstrukturen mellan 

företaget och utvalda kunder? 
De 20 olika kundenheterna är spridda över Nord- och Centraleuropa, och knappt 
hälften är lokaliserade i Sverige (se Figur 19). Enheternas geografiska placering finns 
presenterade i Bilaga 4 utifrån deras geografiska latitud och longitud.  
 



Kartläggningsfasen  Steg 1: Situationskartläggning 

 78

Q

K

L
M N

O

P

R

S

T

A

BCD
E

F G
H

I
J

 = Kundlokalisering

 = Färdigvarulager - Vetlanda
 = Tredjepartslager - Vetlanda
 = Tredjepartslager - Nässjö
 = Tredjepartslager - Coburg

1

3
2

4

4

3
2 1

 
Figur 19. Kundenheternas och lagerpunkternas lokalisering i Europa.  

Förutom färdigvarulagret nyttjar SPAB i dagsläget även tredjepartslager i Vetlanda 
och Nässjö. Dessutom används ett tredjepartslager utanför tyska Coburg. Lagren 
tillgodoser olika kunder, och de flöden som hanteras i respektive lagerpunkt illustreras 
i Figur 20.  
 

 
Figur 20. Flödesbeskrivning av SPAB:s nuvarande lagerstruktur.  

Merparten av de produkter som produceras i Vetlanda lagras i tredjepartslagren i 
Vetlanda (2), Nässjö (3) eller Coburg (4). Resterande produkter lagras i 
produktionsanläggningens färdigvarulager i Vetlanda (1) och levereras direkt till 
kundenheterna D, P, Q och R. Med undantag av färdigvarulagret i Vetlanda drivs 
samtliga lagerpunkter av tredjepartslogistiker. De sköter all in- och utlagring, 
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plockning och därtill kopplad administration medan SPAB sköter styrningen av lagren 
centralt från Vetlanda.  
 
Ansvaret för transporterna som uppkommer då tredjepartslagren fylls på från 
färdigvarulagret (1) ligger hos SPAB och företaget sköter dessa med hjälp av en tredje 
part. Lagren i Vetlanda (2) och Nässjö (3) fylls på flera gånger per dygn medan det för 
lagret i Coburg (4) handlar om två gånger per vecka. Till detta avlägsna lager väljer 
SPAB att ackumulera behovet för att optimera fyllnadsgraden i lastbilarna. Det är med 
andra ord transportavståndet som gör att påfyllnadsfrekvensen skiljer sig mellan de 
olika lagren. Ansvaret för transporterna från respektive lager till kund skiljer sig åt 
mellan de 20 utvalda enheterna (se Tabell 5).  

Tabell 5. Distributionsansvar på kundnivå.  
Enhet Ort Land Distributions-

ansvar
A Södertälje Sverige E
B Skövde E
C Skövde E
D Vårgårda B
E Göteborg E
F Hillerstorp E
G Oskarshamn E
H Sölvesborg E
I Simrishamn E
J Slupsk Polen C
K Zwolle Holland E
L Zevenaar D
M Oostakker Belgien E
N Solingen Tyskland D
O Coburg F A SPAB från lager 1 (FVL) direkt till enheten
P Dachau B B Kunden från lager 1 (FVL) direkt till enheten
Q Rouen Frankrike A C SPAB till lager 2 (Vetlanda), kunden till enheten
R Sandouville B D SPAB till lager 3 (Nässjö), SPAB till enheten
S Darlington Storbritannien E E SPAB till lager 3 (Nässjö), kunden till enheten
T Bridgend E F SPAB till lager 4 (Coburg), kunden till enheten

Förklaringar distributionsansvar

 
 
De transportansvariga kunderna står själva för frakten från det berörda lagret till sina 
produktionsenheter, men alla transporter bokas av administrationen på det berörda 
lagret. Det enda kravet som SPAB måste uppfylla i dessa fall är att ha produkterna 
packade och färdiga för leverans till det aktuella lagret.  
 
SPAB har i dagsläget endast ansvar för tre av transporterna hela vägen till kund. Detta 
gäller kund L, N och Q som är belägna i Holland, Tyskland respektive Frankrike. 
Ansvaret för transporter till den tyska kunden O ligger också till stora delar på SPAB 
eftersom företaget kontinuerligt måste fylla på det lager som är beläget i nära 
anslutning till kunden. Kunden står i detta fall endast för transporten mellan lagret och 
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sin produktionsenhet, en sträcka som är försumbar i jämförelse med den från Sverige. 
Sammanfattningsvis ansvarar SPAB alltså i princip för transporterna hela vägen ut till 
fyra av tjugo kundenheter.  
 
Fråga 1.4 Hur avgörs företagets kostnader för transporter? 
De transporter som SPAB ansvarar för är enligt svaret på fråga 1.3 de korta 
transporterna till tredjepartslagren i Vetlanda och Nässjö samt de långväga 
transporterna till kundenheterna L, N och Q. Dessutom har SPAB ansvar för 
transporterna till det lokala lagret utanför Coburg. SPAB:s transporter prissätts olika 
beroende på om det rör sig om nationella eller internationella transporter. I merparten 
av kundrelationerna är det som tidigare nämnts dock kunderna själva som ansvarar för 
transport från lagerpunkterna till respektive enhet. Även om kostnaderna för dessa 
transporter påförs SPAB någonstans i värdekedjan får företaget inga direkta kostnader 
för dem.  
 
De kortare transporterna mellan färdigvarulagret i Vetlanda och tredjepartslagren i 
Vetlanda respektive Nässjö sköts av anlitade fraktbolag. När det gäller påfyllningar till 
lagret i Nässjö sker dessa i genomsnitt två gånger per dygn och prissätts utifrån 
utnyttjad tid.  
 
Bland de 20 utvalda kundenheterna har SPAB inte transportansvar ända fram till 
någon av de svenska enheterna. Vanligast är att fraktbolagen tar betalt utifrån 
transportavståndet till mottagningsorten och det fraktade godsets vikt, men eftersom 
SPAB:s produkter generellt har en låg densitet ses de som skrymmande. Det 
fraktbolag som framförallt anlitas prissätter därför transporterna utifrån avståndet och 
godsets volym. För att få prisuppgifter och boka dessa transporter använder den 
transportansvarige fraktbolagets bokningssystem på internet (se Bilaga 3).  
 
De internationella transporterna prissätts olika beroende på i vilket land avsändnings- 
och ankomstorterna är belägna. Transporterna från Sverige till Holland, Tyskland 
respektive Frankrike är enligt den transportansvarige offertförhandlade med två olika 
fraktbolag (se Bilaga 1). Dessutom finns offerter för de övriga berörda länderna Polen, 
Belgien och Storbritannien eftersom SPAB ansvarar för transporter till kunder i dessa 
länder som inte hör till de 20 utvalda kundenheterna. Prissättningen sker i de allra 
flesta fall utifrån volymen på det fraktade godset samt transportavståndet. Till 
geografiskt mindre länder som Holland och Belgien är priset detsamma oavsett ort 
medan länder som Tyskland och Frankrike är indelade i ett antal olika priszoner. Till 
skillnad från de svenska lastbilarna som kan lasta en volym på 100 kubikmeter kan 
lastbilarna på export till de berörda länderna endast lasta 68 kubikmeter.  
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Enligt svaret på fråga 1.3 använder sig företaget endast av en lagerpunkt utanför 
Sverige i dagens distributionsstruktur. Transporterna mellan det lokala lagret och 
kundens enhet i Coburg sköter dock kunden själv med hjälp av turbilar. SPAB 
använder sig därför inte av några transporter med avsändningsort utanför Sverige, 
vilket ger den transportansvarige problem att utan vidare avgöra vad kostnaden för 
sådana transporter skulle bli för företaget. Den främsta anledningen är att priserna 
bland annat beror på hur den så kallade transportbalansen i landet ser ut. Exporterar 
landet mer produkter än vad det importerar kommer transporterna ut ur landet att ha 
högre fyllnadsgrad än de som går in i landet. Således blir transporterna generellt dyrare 
ut än in i landet. Andra skäl till att transportprissättningen skiljer sig åt kan vara 
passagen av geografiska hinder såsom hav eller berg, att det förekommer 
transportmonopol eller att lönenivån är olika länder emellan.  
 
För att i studien kunna ta hänsyn till skillnader i prissättningen mellan olika länder 
menar den transportansvarige dock att offererade priser från ett av fraktbolagen kan 
användas för att dra generella slutsatser om prisnivån för transporter från respektive 
land (se Bilaga 5). I de fall där uppgifter saknas för vissa länder har den 
transportansvarige gjort uppskattningar av prisläget. Detta gäller prisnivån för 
inrikestransporter i Holland och Storbritannien samt utrikestransporter från Holland.  
 
Fråga 1.5 Vilka flöden av order- och prognosinformation finns i 

distributionsstrukturen? 
Från samtliga kundenheter får SPAB, enligt den ansvariga för Automotive på 
orderavdelningen, order- och prognosinformation med hjälp av leveransplaner. Dessa 
används för att planera produktionen och prognostiserar i bästa fall kundens behov för 
ett år framåt. Om kunden upplever att behovet ändrats skickas en ny plan till SPAB, 
vilket ibland kan ske mycket nära inpå den önskade leveransen av varorna. Eftersom 
produktionen ofta tar flera veckor i anspråk är företaget tvunget att producera mot 
lager utifrån de prognostiserade behoven i leveransplanerna. Förutom i specialfallet 
med enhet O mottas aldrig någon order i dess rätta bemärkelse, utan en 
plockningsorder skapas och frisläpps utifrån den sista uppdateringen av 
prognosbehovet i leveransplanen. Det som i SPAB:s fall generellt kan benämnas som 
den slutliga kundordern är därmed den sista ändringen av leveransplanen för 
respektive produkt. När det gäller enhet O skickas dock en slutlig order i traditionell 
mening varje gång enheten behöver påfyllning.  
 
För alla utom enhet O menar den Automotive-ansvariga vidare att skapandet av 
plockningsorder alltid sker på morgonen dagen innan utleveransen. Kunden kan därför 
inte göra några ändringar av de prognostiserade behoven senare än natten före 
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frisläppandet av plockningsordern. Om ändringar skulle ske senare än morgonen 
dagen före utleverans lämnar SPAB inga garantier, utan orderhanterarna får då själva 
avgöra om det finns några möjligheter att uppfylla det ändrade behovet. Kunderna är 
införstådda med att SPAB behöver denna tid för administration och hantering av de 
beställda varorna.  
 
I specialfallet med enhet O mottas kundens order av det lokala lagret utanför Coburg 
och utleveransen kan ske avsevärt fortare än från lagerpunkterna i Sverige. 
Anledningen är framförallt att kunden hämtar godset med turbilar vilket gör att 
tidsåtgången för transportbokning elimineras.  
 
Fråga 1.6 Hur ser processen ut från order till utleverans hos företaget? 
Utifrån svaret på fråga 1.5 kan kundorderpunkten (KOP), den tidpunkt när en viss 
produkt knyts till en specifik kundorder (se kap 3.4), kopplas till när kunden gör sin 
sista uppdatering av leveransplanen. Tiden mellan order och utleverans hos SPAB är 
därför olika beroende på vilken kund det gäller. Enligt den ansvariga för Automotive 
på orderavdelningen har kunderna möjlighet att förändra det prognostiserade behovet 
så sent som strax innan skapandet och frisläppandet av plockningsordern på morgonen 
innan utleverans. Vid kundintervjuerna uppger dock en del kunder att de tillämpar så 
kallade frystider mot SPAB, där det prognostiserade behovet övergår till en fastlagd 
order ett visst antal dagar innan det önskade leveransdatumet. Frystiden är i vissa fall 
flera veckor vilket innebär att SPAB skulle kunna frisläppa plockningsordern mycket 
tidigare än dagen innan utleverans.  
 
Det råder med andra ord delade meningar kring huruvida frystider tillämpas i 
kundrelationerna och hur långa de i så fall är. Olika personer verkar dessutom tolka 
frystid på olika sätt. Meningsskiljaktigheterna leder till att processen från order till 
utleverans uppfattas som olika lång beroende på om den ses ur företagets eller kundens 
synvinkel.  
 
Oavsett vilken frystid som respektive kund tillämpar börjar SPAB:s process först vid 
skapandet av plockningsordern dagen före utleverans. Vid frisläppandet används den 
senaste uppdateringen av kundens leveransplan, och så länge lagersaldot täcker 
kundens behov sker frisläppandet för fysisk hantering senast vid sjutiden på morgonen 
(se Figur 21). Om lagersaldot understiger efterfrågan har orderavdelningen tid på sig 
att eventuellt komplettera ordern senast vid niotiden.  
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SPAB
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Administration
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Figur 21. Processen från order till utleverans. 

Den fysiska hanteringen i den berörda lagerpunkten innehåller administration av 
internordern samt plockning och emballering av produkterna. Detta sker någon gång 
under resterande del av dagen, och ska vara färdigt för lastning och utleverans vid 
sjutiden nästföljande dag. Det är dock sällan den fysiska hanteringen som sätter 
begränsningar och kräver mest tid, utan snarare bokningen av transporter med det 
berörda fraktbolaget. Bokningen måste nämligen ske senast vid lunchtid för att 
leveransen ska gå iväg på förmiddagen nästa dag. Processen från skapandet av 
plockningsordern till utleverans tar i normala fall alltså 25-30 timmar i anspråk.  
 
För kundenhet O sker inte processen på samma sätt vilket framförallt beror på att 
transporterna från lagret till enheten sker med turbilar enligt förutbestämda tider. KOP 
infaller då kunden skickar sin order till det lokala tredjepartslagret. Under processen 
från order till utleverans sker administration av internorder, plockning och emballering 
av de beställda produkterna. Processen tar avsevärt kortare tid, oftast endast någon 
timme.  

6.2. Kundservice 
Kundservice delas enligt kapitel 4.2.1 in i krav och prestanda. Här redovisas dels 
resultatet från kundundersökningen och dels information om vilken prestanda SPAB:s 
struktur kan uppskattas ha i dagsläget. 
 
Fråga 1.7 Vilka leveransservicekrav kan de utvalda kunderna tänkas ha i termer av 

leveranstid och leveransfrekvens sett i ett femårsperspektiv? 
Kundintervjuerna visar att kraven på leveransservice generellt ökar bland de viktigaste 
kunderna. Kundernas krav på leveranstid och leveransfrekvens presenteras i Tabell 6. 
För tydlighets skull bör påpekas att med leveranstid menas tiden mellan kundens sista 
uppdatering av leveransplanen och inleverans till kundenheten. För enhet O menas 
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tiden mellan order och inleverans. Med leveransfrekvens avses den frekvens med 
vilken inleveranser sker till kundenheten.  

Tabell 6. Kundernas krav på leveranstid respektive leveransfrekvens sett i ett femårigt 
framtidsperspektiv.  

Enhet Ort Land Kundkrav i ett femårsperspektiv på:
Leveranstid Leveransfrekvens

A Södertälje Sverige 1 d 15-20 lev/v
B Skövde 2 d 2-3 lev/v
C Skövde 2 d 3 lev/v
D Vårgårda 2 d 5 lev/v
E Göteborg 2 d 2-3 lev/v
F Hillerstorp 4 d upp till 20 lev/v
G Oskarshamn 1 d 15-20 lev/v
H Sölvesborg 1 d 10-15 lev/v
I Simrishamn 7 d 2 lev/v
J Slupsk Polen 28 d 5 lev/v
K Zwolle Holland 2-3 d 15-20 lev/v
L Zevenaar 2-3 d 0,5 lev/v
M Oostakker Belgien 2 d 2-3 lev/v
N Solingen Tyskland 7 d 1 lev/v
O Coburg 2 h 5 lev/v
P Dachau 7 d 1 lev/v
Q Rouen Frankrike 2 d 2 lev/v
R Sandouville 9 d 2-3 lev/v
S Darlington Storbritannien 2 d 3 lev/v
T Bridgend 16 d 5 lev/v

h=timmar, d=dagar, v=veckor, lev/v=inleveranser per vecka  
 
Som nämnts i kapitel 6.1 uppger vissa kunder att de tillämpar frystider av olika längd. 
Dessa frystider inverkar på leveranstidskraven och kan bidra till att vissa av dem är 
flera veckor långa. De uppgivna kraven på leveransfrekvens från kundenhet F är som 
tabellen visar upp till 20 gånger per vecka. Kontaktpersonen betonar att efterfrågan på 
varor från SPAB innehåller stora säsongsvariationer, och att det endast är under 
högsäsong som det är aktuellt med en så hög frekvens. Då kontaktpersonen för 
kundenhet S inte var anträffbar vid kundintervjun fick en uppskattning göras internt 
inom SPAB. Kraven uppskattades av den för kunden ansvarige för externlogistik på 
logistikavdelningen.  
 
Fråga 1.8 Vilken leveranstid kan företaget erbjuda de utvalda kunderna i dagens 

distribution?  
Förutom de framtida leveransservicekraven kartlägger kundintervjuerna hur långa 
leveranstiderna är till de olika kundenheterna i den nuvarande distributionen (se Bilaga 
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2). De erhållna svaren tyder på att det finns stora skillnader i leveranstiderna som inte 
enbart kan förklaras av att fraktavstånden är skiftande till de olika kundenheterna. De 
upplevda leveranstiderna påverkas också av om frystider antas föreligga eller inte (se 
kap 6.1). De frystider som vissa kunder uppger leder till stora variationer i 
uppskattningen av SPAB:s nuvarande leveranstider och gör det därmed svårt att få en 
entydig bild av vad distributionens maximala leveranstidsprestanda kan vara.  
 
För att få en uppfattning om maximal prestanda då leveranstiden hålls oberoende av 
eventuella frystider kan en uppdelning istället göras till två processer, dels processen 
från order till utleverans och dels processen från utleverans till inleverans hos kunden. 
Den första kartlades i fråga 1.6 och kan för alla kundenheter utom O uppskattas till 
ungefär ett dygn. Den andra består av transporttiden från det försörjande lagret till 
kundenheten. Som svaret på fråga 1.3 visar är det i många fall kunden själv som 
ansvarar för en stor del av transporterna i SPAB:s nuvarande distribution. Om 
företaget tar över en större del av ansvaret i distributionen, och själva tar hand om 
transporterna från lagerpunkterna ända ut till de olika kundenheterna, kan tidsåtgången 
för transporter enligt den transportansvarige på logistikavdelningen uppskattas enligt 
Tabell 7. Uppskattningarna bygger på att företaget endast använder sig av 
standardpristransporter och undviker dyrare expresstransporter. Om det transporterade 
godset fyller en hel lastbilstrailer för fraktbolaget är det i Centraleuropa rimligt att 
generellt anta 60-70 mils körsträcka på ett dygn. Vid en lägre godsvolym är det inte 
säkert att samma sträcka kan garanteras samma dag.  
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Tabell 7. Uppskattning av tidsåtgången för transporter från de nuvarande lagerpunkterna till kundernas 
respektive enheter.  

Enhet Ort Land Uppskattad tidsåtgång
för transporter

A Södertälje Sverige 1 d
B Skövde 1 d
C Skövde 1 d
D Vårgårda 1 d
E Göteborg 1 d
F Hillerstorp 1 d
G Oskarshamn 1 d
H Sölvesborg 1 d
I Simrishamn 1 d
J Slupsk Polen 2 d
K Zwolle Holland 2 d
L Zevenaar 2 d
M Oostakker Belgien 2 d
N Solingen Tyskland 2 d
O Coburg 1 h
P Dachau 2 d
Q Rouen Frankrike 3 d
R Sandouville 3 d
S Darlington Storbritannien 3 d
T Bridgend 3 d

h=timmar, d=dagar  
 
Den totala leveranstid som företaget kan erbjuda om ansvaret förskjuts kan alltså 
uppskattas genom att summera den uppskattade tidsåtgången för respektive process.  

6.3. Strategiska mål 
Vid intervju med logistikchefen på SPAB kunde information kartläggas rörande 
företagets framtida strategiska mål med distributionen.  
 
Fråga 1.9 Vilka strategiska mål har företaget för sin distribution? 
SPAB har som första mål att hitta ett standardiserat arbetssätt för distributionen till 
kund. Företaget ska vid förfrågningar kunna erbjuda kunden en färdig standardlösning 
som ska vara så flexibel att den till stora delar kan anpassas till kundens specifika krav. 
Logistikchefen menar att det i dagsläget inte finns någon sådan lösning och att 
avsaknaden leder till att SPAB många gånger får konstruera varje distributionslösning 
från grunden, både administrativt och fysiskt. På grund av mängden kunder och 
produkter blir detta arbete omfattande och det finns enligt logistikchefen stor risk att 
flödena blir väldigt olika varandra, vilket kan komma att kräva stora resurser för 
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kontroll och styrning. Målet i framtiden är därför att ha en grundlösning som SPAB 
kan erbjuda kunden och som företaget i förväg har standardiserade rutiner för. Dessa 
rutiner ska vara oberoende av var eventuella lagerpunkter placeras och vilka kunder 
som flödet går till. På detta sätt vill logistikchefen underlätta det kontinuerliga arbetet 
med distributionen till varje kund och förenkla uppstartandet av nya 
distributionsflöden. Trots standardiseringen ska det finnas möjlighet att inom vissa 
ramar anpassa lösningen efter varje kunds individuella krav och önskemål utan att 
försämra kostnadseffektiviteten i distributionen.  
 
Inom SPAB finns det på längre sikt planer på att försöka gå mot ett mer integrerat 
samarbete med koncernens övriga bolag i Europa. Denna strategi är outtalad, men 
logistikchefen menar att det kan finnas stora fördelar i att samarbeta och utnyttja de 
eventuella stordriftsfördelar som i sådana fall kan uppkomma. Samarbetet kommer då 
med största sannolikhet att innefatta ett arbete mot att skapa en gemensam 
distributionslösning för alla bolag och kunder knutna till Sapa Group. Hur denna 
lösning kan se ut finns det i dagsläget inga planer på, men logistikchefen menar att det 
är viktigt att redan idag ha det med som ett tänkbart scenario då nya strategier för 
distributionen arbetas fram och fastslås. 
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Kapitel 7  
 

Steg 2: Problemidentifiering 
 
 
 
 

I kapitlet jämförs distributionens nuvarande prestanda med 
kundernas krav på leveranstid. De identifierade skillnaderna 
ligger sedan till grund för en kategorisering av kunderna 
utifrån problemen i dagens distributionsstruktur.  
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7.1. Kundernas krav jämfört med dagens prestanda 
Syftet med jämförelsen av distributionens maximala prestanda och kundernas krav är 
att identifiera problemen att uppfylla kravbilden i dagens struktur. De av kunderna 
uppgivna leveranstider som redovisades i kapitel 6.2 ligger i vissa fall inom ett 
intervall. Eftersom studien utgår ifrån att uppfyllandet av kundernas krav på 
leveranstid säkerställs används de lägsta värdena i dessa intervall i de kommande 
analyserna.  
 
Fråga 2.1 Vilka skillnader finns mellan den prestanda som distributionen kan 

erbjuda idag och kundernas krav på leveranstid sett i ett 
femårsperspektiv? 

I jämförelsen av de nuvarande och krävda leveranstider som kunderna uppger kan en 
rad potentiella problem identifieras (se Bilaga 7). I nära hälften av fallen måste 
leveranstiderna åtminstone halveras, och i flera av dessa fall handlar det om ännu 
hårdare krav jämfört med distributionens nuvarande leveranstider. Det finns inget fall 
där kravet innebär längre leveranstid än den erbjudna idag. Enhet T har visserligen ett 
förhållandevis lågt ställt krav men till denna enhet sker ännu ingen distribution. Det 
finns ett antal enheter med framtida krav som i stort sett är i paritet med de nuvarande 
leveranstiderna.  
 
När leveranstiden hålls opåverkad av eventuella frystider tar processen från order till 
utleverans idag ungefär ett dygn i anspråk (se kap 6.1). Undantaget är processen för 
kundenhet O där motsvarande tidsåtgång bara är någon timme. Tidsåtgången kan 
sammanställas med den uppskattade tiden för transportprocessen ut till kundenheterna 
och jämföras med kundernas krav (se Tabell 8).  
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Tabell 8. Jämförelse mellan distributionens maximala prestanda och kundernas krav på leveranstid. 

Enhet Ort Land Leveranstid
Max. prestanda Kundkrav

A Södertälje Sverige 2 d 1 d
B Skövde 2 d 2 d
C Skövde 2 d 2 d
D Vårgårda 2 d 2 d
E Göteborg 2 d 2 d
F Hillerstorp 2 d 4 d
G Oskarshamn 2 d 1 d
H Sölvesborg 2 d 1 d
I Simrishamn 2 d 7 d
J Slupsk Polen 3 d 28 d
K Zwolle Holland 3 d 2 d
L Zevenaar 3 d 2 d
M Oostakker Belgien 3 d 2 d
N Solingen Tyskland 3 d 7 d
O Coburg 2 h 2 h
P Dachau 3 d 7 d
Q Rouen Frankrike 4 d 2 d
R Sandouville 4 d 9 d
S Darlington Storbritannien 4 d 2 d
T Bridgend 4 d 16 d

h=timmar, d=dagar  
 
Distributionens maximala prestanda åskådliggörs också i Figur 22. Undantaget är 
specialfallet med det lokala lagret för enhet O.  
 

 

Figur 22. Generell bild av distributionens maximala prestanda för leveranstid.  
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Om distributionens maximala prestanda jämförs med kundernas krav på leveranstid, 
inses att det i nära hälften av fallen kan bli svårt att försörja enheterna i den nuvarande 
distributionen. Enheterna S och T är nya kunder som ännu inte får leveranser från 
SPAB. Det är dock rimligt att utifrån processkartläggningen i kapitel 6.1 anta att 
leveranstiden till enhet S blir längre än de två dagar som kunden kräver i ett 
femårsperspektiv.  

7.2. Kategorisering och prioritering av kunderna 
Med hänsyn till resultaten i föregående jämförelse kan en uppdelning av kunderna 
göras.  
 
Fråga 2.2 Hur kan kunderna kategoriseras utifrån skillnaderna mellan 

distributionens prestanda och kundernas krav? 
Kunderna kan kategoriseras utifrån de enheter som kan tillgodoses och de som inte 
kan det i den nuvarande distributionen. Enligt svaret på fråga 2.1 finns det ingen enhet 
med lägre krav på leveranstider än de som SPAB kan erbjuda i den nuvarande 
distributionen (se Bilaga 7). Undantaget är möjligtvis enhet T, men det kan inte 
fastställas eftersom försäljningen ännu inte kommit igång. Däremot har sex 
kundenheter (D, I, J, N, O och R) krav som kan jämföras med dagens leveranstider, 
och som alltså bör kunna tillfredsställas i den nuvarande distributionen även i ett 
femårsperspektiv.  
 
För fem av de återstående kundenheterna (B, C, E, F och T) indikerar distributionens 
kartlagda maximala prestanda att det kan vara möjligt att klara av kundkraven utan att 
förändra distributionsstrukturen (se Tabell 9). De resterande åtta enheterna (A, G, H, 
K, L, M, Q och S) kommer det med säkerhet att bli problem att tillgodose utifrån deras 
krav på leveranstid. Dessa enheter kommer sannolikt att ha en stor inverkan på den 
kommande genereringen av alternativa strukturer och presenteras fetmarkerade i 
tabellen.  
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Tabell 9. Kategorisering av kundenheterna utifrån en jämförelse mellan distributionens maximala 
prestanda och kundernas krav på leveranstid.  

Enhet Ort Land Leveranstid
Max. prestanda Kundkrav

A Södertälje Sverige 2 d 1 d
B Skövde 2 d 2 d
C Skövde 2 d 2 d
D Vårgårda 2 d 2 d
E Göteborg 2 d 2 d
F Hillerstorp 2 d 4 d
G Oskarshamn 2 d 1 d
H Sölvesborg 2 d 1 d
I Simrishamn 2 d 7 d
J Slupsk Polen 3 d 28 d
K Zwolle Holland 3 d 2 d
L Zevenaar 3 d 2 d
M Oostakker Belgien 3 d 2 d
N Solingen Tyskland 3 d 7 d
O Coburg 2 h 2 h
P Dachau 3 d 7 d
Q Rouen Frankrike 4 d 2 d
R Sandouville 4 d 9 d
S Darlington Storbritannien 4 d 2 d
T Bridgend 4 d 16 d

h=timmar, d=dagar  
 
Sett både till kundkraven på leveranstid och till kostnaderna för transporter är det 
orimligt att förse de svenska kundenheterna från samma lager som enheterna i de 
centrala delarna av Europa. Det förefaller snarare lämpligt att istället försörja vissa 
enheter direkt från färdigvarulagret i Vetlanda eller tredjepartslagret i Nässjö. Med 
hänsyn till de kartlagda lokaliseringarna för kundenheterna och den uppskattade 
tidsåtgången för transporter till dessa (se kap 6.1 resp kap 6.2) är det naturligt att dela 
upp genereringen till två marknader. Den nordeuropeiska marknaden får innefatta 
enheterna A till J samtidigt som den centraleuropeiska består av enheterna K till T (se 
Figur 23). A till I är samtliga belägna i Sverige och kan transportmässigt nås på en och 
samma dag i den nuvarande distributionen. Enhet J är ett undantag då den är belägen i 
Polen och kan innebära inleverans dagen efter avsändning. Enheten räknas ändå till 
den nordeuropeiska marknaden på grund av dess geografiska närhet till den svenska 
gränsen. Det finns dessutom inga uppenbara fördelar med att låta den försörjas från 
Centraleuropa.  
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Figur 23. Kundenheternas kategorisering till två marknader.  
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Kapitel 8  
 

Steg 3: Generering och analys av alternativ 
 
 
 
 

Inför genereringen av distributionsstrukturer diskuteras dess 
förutsättningar i kapitlets inledning. Därefter presenteras de 
representativa alternativ som genereringsarbetet lett fram 
till. I slutet väljs de alternativ ut som används för vidare 
analyser i studien.  
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8.1. Resultat av generering och kostnadsanalys 
Utformandet av alternativa distributionsstrukturer sker utifrån kundernas kartlagda 
krav på leveranstid. Företagets direktiv formar alternativen till att sträcka sig från 
decentraliserade till centraliserade strukturer vilket leder fram till ett stort antal olika 
alternativ. Vissa av dem förkastas dock med anledning av att de inte kan anses rimliga. 
Det urval av strukturer som lyfts fram i studien är sådana som kan anses förnuftiga och 
representativa eller som på annat sätt belyser skillnader gentemot andra alternativ till 
strukturer.  
 
Varje alternativ till struktur kommer att presenteras med hjälp av en sammanställd 
grafisk översikt. För att ge läsaren en bättre förståelse för innehållet i dessa 
strukturöversikter inleds kapitlet med en allmän genomgång av ett typexempel för den 
centraleuropeiska marknaden. Dessutom förklaras på vilket sätt informationen i 
översikterna besvarar de för genereringen framtagna frågeställningarna (se kap 4.3.3).  
 
Fråga 3.1 Hur kan distributionsstrukturen utformas för att tillgodose kundernas 

krav på leveransservice? 
Kundernas krav på leveranstid i ett femårsperspektiv är avgörande för hur de 
genererade distributionsstrukturerna utformas. Som nämndes i kapitel 7.2 delas 
genereringen upp i de nord- och centraleuropeiska marknaderna. Kundenheterna A-J 
försörjs på så vis från tredjepartslagret i Nässjö eller genererade lagerpunkter i 
Nordeuropa, medan enheterna K-T får leveranser från centraleuropeiska lagerpunkter.  
 
Fråga 3.1a Vilka och hur många noder ska användas i de genererade alternativen till  

strukturer? 
Fråga 3.1b Var ska noderna lokaliseras och vilka kunder ska varje nod omfatta? 
Vilka specifika lagerpunkter som de genererade alternativen består av beror framförallt 
på de leveranstidskrav som respektive lager möter från de försörjda kundenheterna. I 
en del fall begränsar kraven från vissa kunder möjligheten att förändra det berörda 
lagrets lokalisering. En sammanslagen lagerpunkt kan därmed inte alltid placeras i den 
volymmässiga tyngdpunkten. I somliga fall är det också intressant att generera 
lösningar utifrån kraven på leveransfrekvens eller där lokaliseringen till särskilt 
intressanta orter för företaget undersöks. För att undersöka vilken effekt som mängden 
lagerpunkter får på leveransservice och distributionskostnader består de genererade 
strukturerna av olika antal lager. Alternativen för respektive marknad presenteras i en 
ordning som innebär att antalet lagerpunkter minskas för varje nytt alternativ jämfört 
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med den inledningsvis helt decentraliserade strukturen. Ju mer centraliserad strukturen 
blir desto fler geografiskt närliggande kundenheter försörjs från ett och samma lager.  
 
I varje strukturöversikt grupperas de kundenheter som får leverans från samma 
lagerpunkt (se Figur 24). Huruvida kundernas krav på leveranstid kan tillgodoses från 
genererade strukturer visas också i översikten. I typexemplet kan utläsas att kraven 
från kundenheterna K, L, M, N, P, Q, R och T med stor sannolikhet tillfredsställs 
medan det inte helt kan säkerställas att de uppfylls för de fetmarkerade enheterna O 
och S (se kap 7.1). Anledningen till det sistnämnda är att den administrativa 
leveranstiden för till exempel enhet S är ungefär ett dygn. I förhållande till kravet 
återstår då endast ett dygn för fysisk leveranstid. En jämförelse med de kartlagda 
tidsanspråken för transporter leder till ovisshet om den genererade strukturen klarar av 
att tillgodose den aktuella kundens krav.  
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Figur 24. Typexempel på sammanställd översikt för ett fiktivt alternativ på den centraleuropeiska 
marknaden.  

Fråga 3.2 Hur påverkas distributionskostnaden av de olika alternativen till struktur? 
Kostnadsanalysen av de genererade alternativen till distributionsstruktur delas upp i 
nod- och länkkostnader (se kap 4.2.2). Till nodkostnaderna hör kostnader för 
administration, lagerhållning samt kommunikation och IT medan länkkostnaderna är 
kostnader för transporter. Effekter på nodkostnaderna när strukturen av lagerpunkter 
centraliseras beräknas med hjälp av det anpassade beräkningssättet som fastställdes i 
kapitel 4.2.2. I en känslighetsanalys får skalfaktorn x värden i intervallet 0,7-0,9. De 
procentsatser som presenteras i typexemplet ovan visar storleksordningen på 
reduktionen av de totala nodkostnaderna vid en jämförelse med det föregående 
alternativet Central X respektive den helt decentraliserade distributionsstrukturen 
Central 0.  
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Även procentsatserna för länkkostnader representerar skillnader gentemot det 
föregående alternativet respektive den helt decentraliserade strukturen för den aktuella 
marknaden. Dessa kostnader kan enligt resonemanget i kapitel 5.2.3 delas upp i 
påfyllnads- och kundleveranstransporter (se Figur 25). Figuren visar också hur 
leveranstid behandlas i studien. Som tidigare nämnts är leveranstiden den tid som 
förlöper mellan den sista uppdateringen av leveransplanen och inleveransen till den 
aktuella kundenheten.  
 

 
Figur 25. Uppdelning av transporter i påfyllnads- och kundleveranstransporter.  

Länkkostnaderna för respektive alternativ uppskattas på olika sätt beroende på var 
avsändnings- och mottagningsort är lokaliserade. För inrikestransporter används de 
insamlade prisuppgifterna för transporter av skiftande volymer mellan olika orter i 
Sverige (se kap 6.1 resp Bilaga 3). Även då tredjepartslagret i Nässjö nyttjas i 
genererade distributionsstrukturer används, istället för dagens fraktkostnader vid 
påfyllningar från Vetlanda (se kap 6.1), de kartlagda tarifferna för inrikestransporter 
för att uppskatta länkkostnaderna mellan lagren. Anledningen är att 
kostnadsjämförelsen med andra alternativ, där lagerpunkten placerats på annan ort, ska 
bli mer rättvis.  
 
För att analysera länkkostnaderna för transporter till och från de genererade 
lagerpunkterna i Centraleuropa används kartläggningen av fraktpriser från Sverige till 
de olika länderna samt prisuppgifterna för vissa sträckor mellan länderna (se kap 6.1 
resp Bilaga 1 och Bilaga 5). Prisofferterna för transporter mellan länderna används 
tillsammans med transportavståndet mellan de berörda orterna för att kunna relatera 
kostnaderna till den kartlagda tarifftabellen för inrikestransporter i Sverige. En 
jämförelse med de svenska priserna för samma godsvolym och transportsträcka 
presenteras i Tabell 10.  
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Tabell 10. Skalfaktorer för inrikes- och utrikestransporter utomlands jämfört med den svenska 
prisnivån.  

Till: Stor- Medelvärde 
Frankrike Belgien Holland Tyskland britannien Polen export

Från:          Frankrike 1,0 1,3 1,1 1,6 2,7 1,5 1,6
Belgien 1,4 1,5 1,6 1,3 2,1 1,8 1,6
Holland 1,4 1,6 1,5 1,3 2,1 1,8 1,6

Tyskland 2,8 1,8 2,0 1,7 2,3 2,4 2,3
Storbritannien 1,2 1,3 1,1 1,3 1,2 1,3 1,2

Polen 1,9 1,8 2,1 1,8 1,4 i.u. 1,8
Medelvärde import 1,7 1,5 1,6 1,5 2,1 1,8

i. u.=ingen uppgift  
Exempelvis är priset för en godstransport av en viss volym och för ett visst avstånd 
mellan Frankrike och Belgien 1,3 gånger så högt som det svenska priset för samma 
volym och avstånd. Samtidigt är priserna för export från Frankrike generellt 0,6 gånger 
högre än priserna för motsvarande avstånd i Sverige, medan inrikespriserna i Frankrike 
är i det närmaste desamma. Faktorvärdena kan endast ses som riktvärden för 
kostnadsskillnaderna.  

8.1.1. Resultat för den nordeuropeiska marknaden 
De nordeuropeiska strukturvarianterna är få på grund av de relativt korta avstånden till 
kundenheterna. Genereringen styrs hårt av de höga kraven på leveranstid från 
enheterna A, G och H medan kraven från övriga enheter ur ett tidsperspektiv är 
möjliga att tillgodose direkt. För att alternativen ska kunna jämföras med varandra 
utgår studien ifrån den helt decentraliserade strukturen. Denna lösning kommer att 
fungera som referenspunkt i jämförelsen av de olika alternativens effekt på 
distributionskostnaden.  

Helt decentraliserad struktur 
Det första alternativet för den nordeuropeiska marknaden är en helt decentraliserad 
distributionsstruktur där varje kundenhet försetts med en lagerpunkt. 

Nord 0 
En grafisk översikt av alternativet och dess effekter på leveranstider och kostnader 
presenteras i Figur 23. Även inom denna jämförelsevis närbelägna marknad finns det 
för vissa kunder planer på att utveckla lagerlösningar i enhetens absoluta närhet (se 
kap 2.3.1). Det är dock inte troligt att samtliga kundenheters krav på leveranstid inom 
en överskådlig framtid ökar till en nivå som gör en decentraliserad struktur nödvändig. 
Alternativet är ändå intressant att jämföra med andra genererade lösningar för att få en 
uppfattning om framförallt det kostnadsmässiga förhållandet dem emellan. Alla värden 
i översikten är nollställda på grund av alternativets funktion som referenspunkt.  
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Figur 26. Översikt för alternativ Nord 0.  

Leveranstid: 
Enligt kapitel 6.1 är bokningen av transporter det mest tidskrävande momentet vid 
färdigställandet av en order. Därför antas enbart administration, plockning och 
emballering ta en väsentligt kortare tid än den som kartlagts. Eftersom varje lager 
ligger i kundenhetens direkta närhet krävs ingen kundleveranstransport och därmed 
heller ingen transportbokning. Med detta som underlag ska det inte vara några problem 
för SPAB att klara leveranstiden på ett dygn till kunderna A, G och H. De övriga 
enheterna har alla lägre krav på leveranstid vilka följaktligen kan tillgodoses utan 
lokalt placerade lager.  
 
Kostnad:  
Jämfört med de kommande alternativen har strukturen de högsta nodkostnaderna 
eftersom varje kund försörjs från ett lokalt lager. Som nämnts i kapitel 4.2.1 driver 
antalet lagerenheter kostnader för övergripande administration. 
Administrationsmässigt kan alternativet därför bli kostsamt med avseende på bland 
annat styrningen av lagernivåer. På motsvarande sätt får SPAB också höga kostnader 
för lagerhållning samt kommunikation och IT. Utifrån detta resonemang kan slutsatsen 
dras att ju fler lager som centraliseras, desto större blir besparingarna i noderna. Om 
nodkostnaderna är höga i den decentraliserade strukturen så är länkkostnaderna desto 
lägre. Eftersom alla lager här placeras i nära anslutning till kundenheterna har studien 
utgått ifrån att kunden har direkt tillgång till produkterna. Länkkostnaderna i det 
decentraliserade alternativet består därmed endast av påfyllnadstransporter från 
färdigvarulagret i Vetlanda till respektive lager. Hur nod- och länkkostnaderna 
förhåller sig till varandra är svårt att uppskatta, men troligen innebär de samlade 
nodkostnaderna för tio olika lager en betydligt större kostnadsmässig belastning än 
länkkostnaderna.  



Analysfasen Steg 3: Generering och analys av alternativ 

 101

Första centraliseringen 
Det första presenterade alternativet innebär att strukturen reduceras från tio till sex 
lagerpunkter.  

Nord 1 
De lokalt placerade lagerpunkterna behålls för enheterna A, G och H (se Figur 27). En 
jämförelse av de studerade enheternas krav på leveransfrekvens visar att de nämnda 
enheterna tillsammans med enhet F uppvisar avsevärt högre anspråk än de övriga (se 
kap 6.2). Det finns därför anledning att studera hur distributionskostnaden påverkas 
om även enhet F får behålla sin närliggande lagerpunkt. Enhet J är den enda på den 
nordeuropeiska marknaden som är belägen utanför Sveriges gränser. Eftersom 
exportfrakter som tidigare påpekats generellt leder till högre kostnader än transporter 
inom landet, får även denna enhet behålla lokallagret. De övriga enheterna B, C, D, E 
och I försörjs direkt från det befintliga tredjepartslagret i Nässjö.  
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Figur 27. Översikt för alternativ Nord 1.  

Leveranstid: 
I förhållande till föregående alternativ är det endast förutsättningarna för enheterna B, 
C, D, E och I som förändrats. De högsta leveranstidskraven bland dessa enheter är två 
dygn vilket innebär att ett helt dygn finns till förfogande för transport från Nässjö. På 
grund av de korta fraktavstånden till kundenheterna kommer det inte att uppstå några 
problem att tillgodose kundkraven.  
 
Kostnad:  
På grund av centraliseringen av lagerpunkter intill kunderna B, C, D, E och I till ett 
försörjande lager uppstår betydande skaleffekter i den hopslagna noden. Reduktionen 
av nodkostnaderna för de berörda enheterna beräknas vara 10-28 procent. Eftersom 
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modellen till viss del är byggd på underskattningar ligger den egentliga besparingen 
troligen högre än vad dessa siffror visar. De övriga kundenheterna behåller sin 
separata försörjning och några skaleffekter uppstår inte i dessa noder. Till skillnad från 
den helt decentraliserade strukturen kommer det förutom påfyllnadstransporter att 
även krävas kundleveranstransporter ut till de fem kundenheterna. Detta är 
anledningen till att länkkostnaderna ökar med 96 procent jämfört med Nord 0.  

Andra centraliseringen 
En ytterligare centralisering av strukturen innebär att ännu en kundenhet försörjs från 
den hopslagna lagerpunkten.  

Nord 2 
Att eliminera den närliggande försörjningen till den frekvensmässigt krävande 
kundenheten F behöver analyseras utifrån ett kostnadsperspektiv (se Figur 28). Detta 
är den enda förändringen som gjorts i förhållande till föregående alternativ. Enheterna 
A, G, H och J får alltså leveranser från lokalt placerade lagerpunkter medan de övriga 
försörjs från Nässjö.  
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Figur 28. Översikt för alternativ Nord 2.  

Leveranstid:  
Tidsmässigt sker ingen större förändring gentemot föregående alternativ. Kravet på 
leveranstid från enhet F är lågt och innebär prestandamässigt inga problem för 
strukturen.  
 
Kostnad:  
Nodkostnaderna minskar jämfört med föregående alternativ även om skillnaden är 
liten. Besparingarna ligger jämfört med Nord 0 mellan 11-30 procent, vilket är i 
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närheten av de värden som erhölls för Nord 1. De höga frekvenskraven från kundenhet 
F får genomslag på länkkostnaderna då enheten istället försörjs från lagret i Nässjö. 
Frågan är hur stor ökningen i länkkostnader är i jämförelse med de minskade 
nodkostnaderna.  

Tredje centraliseringen 
Den sista centraliseringen för den nordeuropeiska marknaden innebär att antalet 
lagerpunkter minskas från fem till fyra. På grund av de höga kraven på leveranstid från 
kundenheterna A, G och H är det inte möjligt att slå ihop fler lagerpunkter.  

Nord 3 a-b 
I det sista alternativet får även enhet J leveranser från den hopslagna lagerpunkten (se 
Figur 29). I alternativets fall a lagerhålls allt gods utom det som ska till enheterna A, G 
och H i Nässjö. Intressant är också att undersöka den volymmässiga tyngdpunkten för 
kundenheterna B, C, D, E, F, I och J för att se vilka effekter en förflyttning av lagret i 
Nässjö får på leveranstid och distributionskostnad. En sådan tillpassning av strukturen 
får benämningen fall b och innebär alltså att sju av tio kundenheter försörjs från 
tyngdpunkten.  
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Figur 29. Översikt för alternativ Nord 3 a-b.  

Leveranstid:  
Att den fysiska leveranstiden till enhet J förlängs är likgiltigt då kundenhetens krav är 
lågt. Förflyttningen från Nässjö (fall a) till den volymmässiga tyngdpunkten (fall b) 
innebär något kortare totala leveranstider till de övriga försörjda enheterna. I båda 
fallen kommer det att krävas lokala lager hos A, G och H eftersom deras krav på 
leveranstid bara är ett dygn.  
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Kostnad:  
När det försörjande lagret för ytterligare en kundenhet flyttas och slås ihop med lagret 
i Nässjö ökar nodbesparingarna i form av kostnadsmässiga skaleffekter. Totalt sett 
innebär sammanslagningen 12-32 procent lägre kostnader för försörjningen av de 
berörda enheterna. Det mest anmärkningsvärda i alternativet är att länkkostnaderna 
ökar avsevärt. Anledningen är att SPAB får transportera små kvantiteter till en relativt 
hög frekvens till kundenhet J. Slutsatsen är att det är dyrt att exportera små volymer till 
Polen. I en jämförelse mellan placeringarna av det sammanslagna lagret, det vill säga 
fall a och fall b, visar det sig att länkkostnadsskillnaderna är 1 procent, vilket i 
sammanhanget kan anses försumbart.  

8.1.2. Resultat för den centraleuropeiska marknaden 
De centraleuropeiska alternativen till strukturer är avsevärt fler än de nordeuropeiska. 
Anledningen är framförallt att kundenheterna är spridda över ett större geografiskt 
område. De klart högsta kraven på leveranstid uppges för enhet O (se kap 7.1). Kraven 
är så höga att enheten i samtliga alternativ måste försörjas från ett lokalt placerat lager. 
Av de övriga kunderna är det framförallt försörjningen till enhet S som kan ställa till 
problem. Kraven är höga samtidigt som enheten är avsides lokaliserad i förhållande till 
marknadens tyngdpunkt.  
 
De uppskattade länkkostnaderna för de genererade alternativen skiljer sig på flera sätt 
från motsvarande kostnader i Nordeuropa. Påfyllnadstransporterna till 
tredjepartslagren får en betydligt större genomslagskraft då lastbilarnas lägre 
lastvolymer och passagen av hav ger högre exportkostnader (se kap 6.1). Även de 
förhållandevis stora fraktavstånden har en avgörande roll för de högre 
länkkostnaderna. Avstånden mellan lagren och respektive kundenhet är desto kortare 
vilket leder till en hög lägstanivå för de totala länkkostnaderna i den decentraliserade 
strukturen. De stora förändringar av länkkostnaderna som identifierades för den 
nordeuropeiska marknaden ju mer strukturen centraliserades påträffas därför inte på 
samma sätt bland de genererade strukturerna för Centraleuropa.  

Helt decentraliserad struktur  
Det första alternativet för den centraleuropeiska marknaden är också en helt 
decentraliserad distributionsstruktur där en lagerpunkt förläggs intill varje kundenhet.  

Central 0 
På sikt kommer en helt decentraliserad struktur att bli fallet om samtliga kunders krav 
ökar till en hög nivå och SPAB svarar med att som idag placera lokala lager i direkt 
anslutning till respektive enhet (se Figur 30). I dagsläget försörjs enhet O på detta sätt 
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och långt gångna planer finns på en motsvarande försörjning till andra kunder (se kap 
2.3.1). Eftersom alternativet används som referenspunkt vid kostnadsjämförelsen 
mellan olika alternativ för den centraleuropeiska marknaden är procentsatserna 
nollställda även här.  
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Figur 30. Översikt för alternativ Central 0.  

Leveranstid:  
Det finns inga problem att uppfylla kundernas krav på leveranstid i en helt 
decentraliserad struktur. Det enda fallet där tiden kan vara knapp är till enhet O. 
Enheten försörjs idag med ett lokalt lager i kundens närhet, och så länge leveranstiden 
kan hållas på samma nivå som i dagsläget kommer det inte att uppstå några problem. 
För övriga enheter uppskattas den administrativa leveranstiden till ungefär ett dygn (se 
kap 6.1). Då lokaliseringen av de försörjande lagren är i den omedelbara närheten av 
respektive kundenhet är det rimligt att anta att tidsåtgången för transportbokning kan 
elimineras och att tiden från order till utleverans kan hållas under ett dygn. Eftersom 
den fysiska leveranstiden är i det närmaste obefintlig kan också den totala 
leveranstiden hållas under ett dygn, och därmed lägre än kundernas krav.  
 
Kostnad:  
Decentraliseringen leder till att de totala nodkostnaderna för alternativet är de högsta 
möjliga bland de genererade alternativen i Centraleuropa. Inga skaleffekter kan 
utnyttjas utan varje lagerpunkt får bära hela kostnaden för respektive kund. Som 
tidigare nämnts belastas SPAB med höga kostnader för administration, lagerhållning 
samt kommunikation och IT. De totala länkkostnaderna blir jämförelsevis låga 
beroende på att SPAB endast debiteras med kostnader för påfyllnad av respektive 
lagerpunkt. Kostnader för kundleveranstransporter är i beräkningarna obefintliga 
eftersom lagret placerats intill kundenheten.  
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Första centraliseringen  
En centralisering av den helt decentraliserade strukturen leder till att försörjningen av 
kundenheterna i allt högre grad sker från samma lagerpunkter. I det första presenterade 
alternativet reduceras antalet lager kraftigt från tio till fyra.   

Central 1 a-b 
Den lokala lagerpunkten som försörjer enhet O tillgodoser även kundenhet P på grund 
av dess nära lokalisering (se Figur 31). De franska och brittiska enheterna försörjs från 
nationella lager i de volymmässiga tyngdpunkterna. I det första fallet a försörjs de 
närliggande enheterna i Belgien och Holland, tillsammans med enhet N på andra sidan 
gränsen till Tyskland, av en holländsk lagerpunkt som lokaliserats i den volymmässiga 
tyngdpunkten. Skälen till att det holländska lagret får leverera till enhet N är dels att 
fraktavståndet i båda fallen blir kortare än från lagret vid enhet O, dels att 
exportkostnaderna från Holland till Tyskland som nämnts är lägre än de tyska 
inrikespriserna.  
 
Vid en jämförelse mellan kundernas krav på leveransfrekvens visar det sig att enhet K 
har avsevärt högre anspråk än de övriga. Detta föranleder en analys av hur 
totalkostnaden förändras om fall a justeras så att lagret som försörjer enhet K, L, M 
och N istället förläggs till den absoluta närheten av enhet K. Denna förflyttning 
innebär att lagret flyttas från södra till norra delen av Holland och benämns fall b.  
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Figur 31. Översikt för alternativ Central 1 a-b.  

Leveranstid:  
Efter en jämförelse mellan kundernas leveranstidskrav och den nuvarande 
distributionens maximala prestanda för transporter till den centraleuropeiska 
marknaden (se kap 7.1), ska det inte vara några problem att leverera från någon av de 
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båda framtagna strukturutformningarna. Med en administrativ leveranstid på ungefär 
ett dygn är det till exempel rimligt att anta att utleverans från lagret vid enhet O och 
inleverans till enhet P kan ske samma dag eftersom fraktavståndet däremellan endast 
är 26 mil. En total leveranstid på under två dygn är också rimlig från det brittiska 
lagret till enhet S. Att den försörjande lagerpunkten för enhet K, L, M och N flyttas ett 
antal mil längre norrut i Holland ger inga större effekter på den erforderliga fysiska 
leveranstiden.  
 
Kostnad:  
När strukturen centraliseras minskar nodkostnaderna på grund av skaleffekter i de 
sammanslagna lagren. Beräkningarna visar att kostnadsreduktionen är som störst i 
lagret som levererar till enheterna K, L, M och N. Skaleffekterna bör innebära 
åtminstone 7-19 procent lägre nodkostnader för försörjningen av dessa enheter om 
resonemanget i kapitel 4.2.2 tillämpas. På grund av det likartade antalet uppskattade 
kollin som i ett femårsperspektiv kommer att säljas till enheterna O respektive P (se 
kap 6.1), leder kalkylerna till att skaleffekten för den försörjande lagerpunkten blir 
större än i noderna som levererar till enheterna Q och R respektive S och T (se kap 
4.2.2). De totala länkkostnaderna ökar med 61 respektive 45 procent på grund av att 
SPAB får stå för kundleveranstransporterna till flertalet kundenheter. Beräkningarna 
för omlokaliseringen av det försörjande lagret för K, L, M och N visar att 
länkkostnaderna minskar då de höga kraven på leveransfrekvens för enhet K beaktas 
till fullo.  

Central 1 c-d 
Kostnadsanalysen av Central 1 a-b visar att det totalt sett blir billigare om enhet K 
behåller sitt närliggande lager. I alternativet får enhet K därför behålla sin separata 
försörjning varifrån även den närliggande enheten L får leveranser (se Figur 32). 
Lagren för de brittiska och de sydtyska kunderna behålls som i föregående alternativ. 
För enheterna M, N, Q och R fås då en volymmässig tyngdpunkt i de nordöstra delarna 
av Frankrike som benämns fall c. Tyngdpunktens närhet till den belgiska gränsen gör 
det intressant att även göra beräkningar för en struktur, där motsvarande lagerpunkt 
istället förläggs till den för SPAB intressanta orten Ghlin (se kap 2.3.1). Denna 
lokalisering benämns fall d. Vid en närmare granskning visar det sig att fraktavståndet 
mellan tyngdpunkten och Ghlin endast är drygt sex mil.  
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Figur 32. Översikt för alternativ Central 1 c-d.  

Leveranstid:  
I termer av leveranstid är skillnaderna mellan fallen c och d mycket små. Oavsett om 
lagerpunkten för enheterna M, N, Q och R placeras i den volymmässiga tyngdpunkten 
eller i Ghlin, bör de högre leveranstidskraven från enheterna M och Q kunna uppfyllas 
utan komplikationer (se kap 7.1). En jämförelse med den nuvarande distributionens 
maximala prestanda pekar på att en utleverans från någon av lagerpunkterna bör kunna 
inlevereras samma dag till samtliga berörda kundenheter.  
 
Kostnad:  
Det är svårt att i en jämförelse med fallen a och b säkert avgöra när effekterna på 
nodkostnaderna blir som störst för enheterna K, L, M, N, Q och R. Fyra kundenheter 
delar fortfarande på leveranserna från ett och samma lager samtidigt som de två övriga 
delar på leveranserna från ett annat. De totala länkkostnaderna är i fall c ungefär i 
paritet med fall b i föregående alternativ. En tillpassning till Ghlin i fall d innebär en 
måttlig ökning av länkkostnaderna jämfört med fall c.  

Andra centraliseringen  
Nästa steg i sammanslagningen av lagerpunkter är att undersöka hur en struktur med 
tre noder kan utformas för att infria kundernas krav.  

Central 2 a-c 
I alternativet slås de lagerpunkter som försörjer kundenheterna K, L, M, N, Q och R 
ihop samtidigt som de brittiska och sydtyska lagren behålls (se Figur 33). 
Lokaliseringen av den centrala lagerpunkten kan enligt tidigare resonemang alterneras 
mellan den volymmässiga tyngdpunkten för kundleveranserna (fall a), orten Ghlin (fall 
b) och den frekvensmässigt intressanta placeringen i närheten av enhet K (fall c). 
Fraktavståndet mellan tyngdpunkten och Ghlin minskar ytterligare till fyra mil.  
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Figur 33. Översikt för alternativ Central 2 a-c.  

Leveranstid:  
Överlag innebär centraliseringen ingen påtaglig effekt på SPAB:s förmåga att uppfylla 
kundernas krav på leveranstid. I fall c är det dock svårt att säkert fastställa att 
leveranstiden kan hållas under två dygn för kundenhet Q. Fraktavståndet mellan 
lagerpunkten vid enhet K och enhet Q är drygt 55 mil och ska alltså kunna 
tillryggaläggas på ett dygn för att uppfylla kravet. I Centraleuropa uppskattas en 
fullastad lastbilstrailer nå 60-70 mil per dygn (se kap 6.2). Godsvolymen per leverans 
till enhet Q leder till att en lastbil kan fyllas knappt till hälften (se Bilaga 8). 
Leveranstiden kan därför inte helt säkerställas.  
 
Kostnad:  
En sammanslagning av försörjningen till de sex centrala kundenheterna kan uppskattas 
ge åtminstone 3-9 procents besparing på de aktuella nodkostnaderna jämfört med 
medelvärdet för Central 1. Länkkostnaderna blir lägst i fall c beroende på den 
synnerligen höga leveransfrekvensen till enhet K. De övriga två fallen a och b är 
kostnadsmässigt likvärdiga vilket är föga förvånande med tanke på det korta avståndet 
lagerpunkterna emellan.  

Central 2 d-f 
Att undersöka olika lokaliseringar för det brittiska lagret är också intressant ur 
framförallt ett kostnadsperspektiv. Frekvensmässigt kräver kundenhet T nästan dubbelt 
så många leveranser som enhet S per vecka. Det är därför av intresse att analysera hur 
den totala transportkostnaden förändras om det brittiska lagret flyttas från den 
volymmässiga tyngdpunkten till den absoluta närheten av enhet T (se Figur 34). På 
motsvarande sätt som i de föregående fallen jämförs tre olika lagerstrukturer med den 
brittiska lagerpunkten lokaliserad intill enhet T. Fall d innebär att lagret som försörjer 
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enhet K, L, M, N, Q och R lokaliseras i den volymmässiga tyngdpunkten, fall e att det 
placeras i Ghlin och fall f att det förläggs i närheten av enhet K.  
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Figur 34. Översikt för alternativ Central 2 d-f.  

Leveranstid:  
Den tidsmässiga skillnaden gentemot fall a-c är att enhet T kan försörjas utan någon 
egentlig fysisk leveranstid, medan enhet S befinner sig på ett längre avstånd från 
lagerpunkten. Fraktavståndet är 46 mil och kan enligt tidigare resonemang för fall c 
leda till problem. Godsvolymen per leverans till enhet S är dessutom jämförelsevis låg 
(se Bilaga 8), vilket gör att den uppskattade transportsträckan på 60-70 mil per dygn 
kan ifrågasättas. Därtill måste de avsides lokaliserade avsändnings- och 
mottagningsorterna beaktas. Sannolikheten är mindre att transporttrafiken är lika 
omfattande som i de mer centrala delarna av Europa.  
 
Kostnad:  
Omlokaliseringen av det brittiska lagret leder med det använda beräkningssättet inte 
till några förändringar på nodkostnaderna. Lagerpunkterna försörjer samma 
kundenheter som i fallen a-c. Däremot leder förflyttningen av lagret till att 
länkkostnaderna sänks med anledning av de eliminerade kundleveranstransporterna 
från lagret till kundenhet T. Billigast är även här den tredje strukturen, fall f, där 
lagerpunkternas placering i hög grad anpassats till kundernas krav på 
leveransfrekvens.  

Tredje centraliseringen  
Den sista centraliseringen av distributionsstrukturen innebär att endast två 
lagerpunkter återstår för den centraleuropeiska marknaden. Det är dock tveksamt 
huruvida kundernas uppskattade krav på leveranstid kan infrias med så centraliserad 
struktur. Alternativet är ändå intressant att presentera på grund av den rådande 
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diskussionen inom SPAB att distribuera från Ghlin till de centraleuropeiska kunderna 
(se kap 2.3.1).  

Central 3 a-b 
I alternativets första två fall försörjer det ena lagret de sydtyska kundenheterna O och 
P, medan det andra sköter leveranserna till övriga enheter (se Figur 35). Alterneringen 
av det sistnämnda lagrets lokalisering kan jämföras med de föregående alternativen, att 
en placering i den volymmässiga tyngdpunkten benämns fall a och en placering i 
Ghlin benämns fall b. På grund av leveranstidskravet på totalt två dygn från enhet S är 
skillnaden dock att en struktur med lagret beläget i anslutning till enhet K bedöms som 
orimlig eftersom fraktavståndet däremellan är 95 mil.  
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Figur 35. Översikt för alternativ Central 3 a-b.  

Leveranstid:  
Utifrån tidskraven från enhet S kan även lokaliseringen av lagret till de två platserna i 
Belgien diskuteras. Fraktavståndet mellan dessa platser och enhet S är 61 respektive 
72 mil. Passagen av Engelska Kanalen bidrar till att ytterligare komplicera fallet. Det 
är därför inte helt säkert att ens fullastade lastbilar når hela vägen på ett dygn (se kap 
6.2 och kap 7.1). Sannolikheten är dock något större i fall a på grund av det mindre 
fraktavståndet.  
 
Kostnad:  
Besparingen då huvuddelen av kundenheterna försörjs från ett och samma lager ligger 
runt 12-31 procent i den underskattning av de verkliga kostnadsreduktionerna som det 
tillämpade beräkningssättet medför. Kostnadsreduktionen i försörjningen av enheterna 
O och P är som tidigare åtminstone 5-14 procent. Länkkostnaderna stiger ytterligare på 
grund av de ökade avstånden för de volymmässigt små transporterna från lagerpunkten 
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till framförallt kundenheterna S och T. Skillnaden i totala transportkostnader mellan de 
båda fallen a och b är små.  

8.2. Val av alternativ  
De presenterade alternativen till distributionsstruktur, och de effekter som dessa får på 
leveransservice och kostnader, jämförs med varandra för att välja ut de mest 
intressanta utformningarna för respektive marknad. De utvalda strukturerna utgör 
grunden för den kommande utvärderingen och rekommendationen till SPAB.  
 
Den sammanställda översikten för respektive alternativ har påvisat effekterna av en 
centralisering av strukturen. De för noderna redovisade procentsatserna visar 
skaleffekter men tillgång krävs till kostnadsunderlag eller prisofferter för respektive 
lokalt lager för att avgöra de faktiska kostnadsskillnaderna. Syftet är snarare att få en 
förståelse för skaleffektspotentialen i en centralisering av lagerpunkter. Ett färre antal 
lager och en därav sammanslagen försörjning av ett större antal kundenheter innebär 
att nodkostnaderna kan minskas i en allt högre grad.  
 
Samtidigt påverkas länkkostnaderna i motsatt riktning på grund av de ökade 
fraktavstånden mellan lagerpunkterna och kundernas enheter. Även om avstånden och 
därmed kostnaderna för påfyllnadstransporter kan reduceras något vid en centraliserad 
struktur, ger kundleveranstransporternas mindre fraktvolym och de ökade avstånden 
till kund effekten att de totala länkkostnaderna ökar.  
 
Beräkningarna har för varje alternativ utgått ifrån att SPAB fyller på lagren med 
fullastade lastbilar. Det innebär att företaget optimerar transporterna och följaktligen 
minimerar länkkostnaderna. För vissa kundenheter innebär det dock att inleveranserna 
endast sker med en frekvens på fem gånger per år. Följden blir att SPAB får lagerhålla 
produkter i drygt två månader både som buffert i färdigvarulagret i Vetlanda och i 
väntan på order i det lokalt försörjande lagret. För att bedöma om en sådan lösning är 
rimlig måste hänsyn tas till hur mycket kapital företaget är villigt att binda upp i 
respektive lager, något som ligger utanför studiens syfte. Eftersom det studerade 
systemet inte innefattar produktionen i Vetlanda finns inte möjlighet att förändra 
styrningen av flödet före distributionen. Inom studien kan buffertlagringen endast 
påverkas genom en förändring av frekvensen i utleveranserna från färdigvarulagret.  
 
Skulle SPAB välja att fylla på de lokala lagren med en högre frekvens som bättre 
överensstämmer med den som idag tillämpas mot lagret i Coburg (se kap 6.1) skulle 
resultatet bli annorlunda. Att förändra påfyllnadsfrekvensen till en gång i veckan 
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skulle innebära att fyllnadsgraden per lastbil i genomsnitt blir mindre. Ju mer 
decentraliserad strukturen är, desto större genomslag får den låga fyllnadsgraden på 
länkkostnaderna eftersom det då inte finns samma möjlighet att konsolidera transporter 
och utnyttja samlastning. Även veckovis påfyllning tas därför med i 
urvalsdiskussionen för att visa på vilka effekter ett splittrat transportflöde kan ge 
beroende på vilken påfyllnadsfrekvens som används. Dessutom kommer de totala 
länkkostnaderna redovisas i delkostnaderna påfyllning och kundleverans för att ge 
läsaren en förståelse för hur dessa individuellt förändras vid en centralisering.  

8.2.1. Nordeuropeiska marknaden 
För den nordeuropeiska marknaden har fem olika strukturer presenterats som benämns 
alternativ 0, 1, 2 respektive 3 a-b. Utgångspunkten för valet av tänkbara strukturer är 
att kundernas krav på leveranstid i ett femårsperspektiv ska infrias. Till skillnad från 
alternativen för den centraleuropeiska marknaden kan samtliga fem framtagna 
strukturer antas tillgodose kraven, och det finns därför inga lösningar som direkt kan 
förkastas. Därför måste hänsyn även tas till hur kostnaderna påverkas av den 
strukturella utformningen.  
 
I en analys av länkkostnaderna för de olika strukturerna kan flera slutsatser dras. 
Oavsett om påfyllnadstransporterna till de försörjande lagren sker med fullastade 
lastbilar eller en gång per vecka så ökar den totala transportkostnaden med 
centraliseringsgraden (se Bilaga 9). Från att vara obefintliga i Nord 0 ökar kostnaderna 
för kundleveranser avsevärt i de senare alternativen, vilket får en stor effekt på de 
totala länkkostnaderna (se Figur 36). Kostnaden för påfyllning med fullastade lastbilar 
håller sig på en ganska jämn nivå medan kostnaden för veckovis påfyllning sjunker 
mellan alternativen. Anledningen är att det vid veckoleveranser till hopslagna 
lagerpunkter finns större möjligheter att utnyttja konsolideringseffekter i 
påfyllnadstransporterna.  
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Figur 36. Utvecklingen av den totala länkkostnadens delar vid fullastad respektive veckovis påfyllning 
i de nordeuropeiska alternativen.  

Helt decentraliserad struktur  
Den decentraliserade strukturen har en alldeles för hög 
prestanda jämfört med vad kundernas leveranstidskrav generellt 
förväntas bli. Det förefaller inte troligt att alla kunder kräver 
sådana korta tider sett ur ett längre tidsperspektiv än de fem 
åren som denna studie utgår ifrån. Den innebär också en 
komplex struktur eftersom varje kundenhet kräver en separat 
relation i fråga om kontroll och styrning. Trots att Nord 0 
medför de lägsta transportkostnaderna kan alternativet därför 
ifrågasättas utifrån ett totalkostnadsperspektiv. SPAB kommer troligen att välja att 
fylla på sina lager med en generellt högre frekvens än den som fullastade lastbilar 
leder till. Enligt tidigare resonemang medför detta höga påfyllnadskostnader i det 
decentraliserade fallet. Dessutom kommer tio lagerpunkter innebära stora 
nodkostnader för SPAB, vilket tillsammans med de ökade kostnaderna vid 
veckopåfyllning kommer att ha stor inverkan på den totala kostnaden. Det förefaller 
därför rimligt att istället utgå ifrån ett alternativ som är mer centraliserat för att dra 
nytta av konsolideringseffekter som uppkommer i både noder och länkar.  
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Första centraliseringen 
Den första centraliseringen som leder till alternativ Nord 1 görs 
först och främst utifrån de tidsmässiga leveranskraven. Förutom 
leveranstid tas även hänsyn till frekvens och exportfrakter då 
både F och J får behålla sina lager trots låga leveranstidskrav. 
Genom att särskilja dessa två kunder kan slutsatser dras om hur 
länkkostnaderna förändras då kunder kräver högfrekventa 
leveranser och då kundenhetens lokalisering kräver 
utlandstransporter.  
 
I en jämförelse mellan Nord 1 och 2 är länkkostnadsreduktionen 19 procent då ett 
lager placeras intill kundenhet F. Detta ska ställas mot skillnaden i nodkostnader på 
1-4 procent. Eftersom de faktiska nodkostnaderna inte kan fastställas är det svårt att 
dra någon direkt slutsats om huruvida det är befogat att ha kvar lagret intill kund F. 
Enligt kapitel 6.2 har kunden dock uppgivit att den höga leveransfrekvensen krävs 
under högsäsong och att kravet förändras kraftigt beroende på säsong. Med andra ord 
kommer SPAB under lågsäsong inte behöva leverera till lika hög frekvens vilket leder 
till lägre länkkostnader. Om SPAB dessutom väljer att öka påfyllnadsfrekvensen 
kommer den tidigare nämnda konsolideringseffekten i transporter att ytterligare 
minska länkkostnadsskillnaden strukturerna emellan. Med anledning av detta förefaller 
alternativ Nord 1 inte vara av intresse och tas därför inte med för vidare analys i steg 4.  

Andra centraliseringen 
Med alternativ Nord 2 är syftet att analysera huruvida 
lagerpunkten vid kundenhet J ska centraliseras till lagret i 
Nässjö. Efter en centralisering ökar länkkostnaderna med 41-42 
procent samtidigt som besparingarna i den aktuella noden ökar i 
storleksordningen 1-4 procent. Den slutsats som direkt kan dras 
är att det i sammanhanget är dyrt att exportera produkter till 
Polen. En relativt hög frekvens i kombination med en låg 
leveransvolym får större genomslagskraft för denna 
exporttransport än för samma transport inom Sverige. Nodkostnadsbesparingen är 
begränsad i jämförelse med den kraftiga ökningen av länkkostnaderna och ur ett 
kostnadsperspektiv går det därför inte att avfärda en placering av ett lager intill 
kundenhet J. Därför måste Nord 2 tas med för vidare analys där kvalitativa aspekter 
utifrån företagets strategiska mål får större inverkan. 
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Tredje centraliseringen 
I det tredje och sista alternativet, Nord 3 a-b, undersöks 
placeringen av centrallagret i Sverige. Tyngdpunkten för 
kundenheterna B, C, D, E, F, I och J jämförs med den placering 
som SPAB i dagsläget använder sig av. Utifrån de kundkrav 
som ligger till grund för studien finns det ingen möjlighet att 
centralisera den nordeuropeiska försörjningen mer utan att 
inverka på leveranstiden till kunderna A, G och H. I båda fallen 
har därmed skaleffekterna i noderna maximerats och den totala 
nodkostnadsbesparingen jämfört med den helt decentraliserade 
lösningen är 12-32 procent.  
 
Länkkostnaderna är för båda fallen höga i jämförelse med Nord 2 vilket enligt tidigare 
diskussioner beror på att den polska kunden J får kundleveranser från lager i Sverige. 
Vid centraliseringen till Nord 3 a-b ökar kostnaden med 42 respektive 41 procent 
vilket måste ses som stora ökningar. En aspekt som är intressant att notera är 
konsolideringseffekten i transporter. Skillnaden i totala länkkostnader mellan att fylla 
på lagren med fullastade lastbilar eller veckovis har minskat från 39 procent för Nord 0 
till 2 procent för Nord 3 a (se Bilaga 9). Konsolideringseffekten kan med andra ord ha 
stor inverkan på länkkostnaderna beroende på vilken påfyllnadsfrekvens SPAB väljer 
att använda. Om frekvensen blir hög kommer en centraliserad struktur att vara mer 
fördelaktig med avseende på länkkostnader.  
 
Skillnaden i länkkostnader är obetydlig mellan fall a och b samtidigt som 
besparingarna i noderna är på samma nivå. Det finns därmed inget som ur ett 
kostnadsperspektiv pekar på att SPAB i fall b skulle tjäna något på att flytta lagret 
närmare de utvalda kundernas tyngdpunkt. Den framräknade lokaliseringen ska enligt 
kapitel 3.6.6 endast ses som en indikation på i vilket område lagret bör placeras. Det 
finns många andra faktorer som avgör den exakta lokaliseringen. Det skiljer endast 
elva mil mellan de två olika punkterna vilket i sammanhanget är ett litet avstånd. Med 
de förutsättningar som finns i Nässjö idag finns det inte tillräckliga motiv till att flytta 
den centrala lagerpunkten därifrån. Om den absoluta tyngdpunkten tas fram för de tio 
kundenheter som studerats på den nordeuropeiska marknaden visar det sig dessutom 
att den hamnar i Bruzaholm, en ort som ligger endast fyra mil från både Nässjö och 
Vetlanda. För detta urval av kunder inom Automotive, som är de volymmässigt största 
på den nordeuropeiska marknaden, har Nässjö med andra ord en bra strategisk 
placering utifrån transportmässiga aspekter. Sammanfattningsvis kommer alltså även 
fall Nord 3 a tas med till steg 4.  
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8.2.2. Centraleuropeiska marknaden 
De presenterade alternativen på den centraleuropeiska marknaden är desto fler. De 
totalt 13 strukturerna namnges som alternativen 0, 1 a-d, 2 a-f respektive 3 a-b. 
Tendenserna med lägre nodkostnader i mer centraliserade strukturer finns även för 
denna marknad. Samtidigt ökar de totala länkkostnaderna när lagerpunkterna flyttas 
längre ifrån kunderna, oavsett om påfyllningen sker med fullastade lastbilar eller 
veckovis (se Bilaga 9). När påfyllningarna av lagren sker med fullastade lastbilar är 
steget förhållandevis stort mellan kostnadsnivåerna för Central 0 och 1. Om 
frekvensen ändras till veckovis påfyllning ökar dock länkkostnaderna i högre grad för 
Central 0 än för de övriga alternativen. Enligt Figur 37 är det på samma sätt som i de 
nordeuropeiska alternativen möjligt att utnyttja konsolideringseffekter bättre i 
centraliserade strukturer när påfyllningen sker veckovis.  
 

Central 0 Central 1
(medel)

Central 2
(medel)

Central 3
(medel)

Fullastad påfyllning
Veckopåfyllning
Kundleverans

 
Figur 37. Utvecklingen av den totala länkkostnadens delar vid fullastad respektive veckovis påfyllning 
i de centraleuropeiska alternativen.  

Helt decentraliserad struktur 
Även om den helt decentraliserade strukturen 
Central 0 kan innebära låga länkkostnader 
kommer det stora antalet noder leda till 
betydande kostnader för SPAB. Även om 
tidskraven kan tänkas öka sett i ett längre 
tidsperspektiv så är det inte troligt att samtliga 
kunder ställer så höga krav på SPAB att det 
krävs en separat lagerpunkt för respektive 
enhet. De påvisade skaleffekterna av att försörja flera kundenheter från samma 
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lagerpunkt är bra motiv till att företaget bör tänka över sitt sätt att bemöta ökade krav 
på leveranstid från kunden (se kap 2.3.1). Vad den slutliga länkkostnaden blir påverkas 
som tidigare nämnts mycket av om påfyllningarna sker med fullastade lastbilar eller 
veckovis (se Figur 37). Ju mer decentraliserad strukturen är desto större genomslag får 
påfyllnadsfrekvensen på länkkostnaderna. Den decentraliserade strukturen innebär 
därmed att möjligheterna till att utnyttja stordriftsfördelar försvinner, både i länkarna 
och i noderna. Alternativet utreds därmed inte vidare i studien.  

Första centraliseringen   
Efter en reduktion av antalet försörjande 
lagerpunkter från tio till fyra börjar strukturen 
få en bättre proportion i förhållande till de krav 
på leveranstid som kunderna uppgett. I Central 
1 ställs fyra olika strukturer mot varandra. I 
samtliga är det rimligt att anta att kundernas 
tidskrav kan tillgodoses. Eftersom fallen a-b 
innebär att vissa kunder inte får leveranser från 
samma försörjande lagerpunkt som i fallen c-d, 
är det som tidigare nämnts svårt att dra 
slutsatser om när de totala nodkostnaderna blir 
som lägst. Generellt sett tenderar besparingarna 
i noderna vara relativt stora eftersom samtliga 
nya lagerpunkter innebär sammanslagningar av 
gamla. Vad gäller länkarna är den generella 
kostnadsnivån för de fyra fallen cirka 40-60 
procent högre än i Central 0, vilket med tanke 
på den kraftiga centraliseringen endast är en måttlig ökning. Vid en jämförelse mellan 
fallen är länkkostnaderna dock något lägre i fallen b och c än i de övriga två. Högst 
kostnader fås alltså i fallet a när hänsyn inte tas alls till de höga frekvenskraven från 
kundenhet K vid placeringen av noder. Förutom de högre kostnaderna gör den sämre 
geografiska spridningen på noderna att fall a inte är aktuellt att gå vidare med i 
analysen. En bra geografisk spridning är att föredra eftersom det till exempel kan bli 
aktuellt att låta fler kunder än de som tagits med i studien få leveranser från 
lagerpunkterna.  
 
I fall b har det försörjande lagret för de fyra kundenheterna K, L, M och N placerats ut 
i direkt anslutning till enhet K. Det kan vara riskabelt att förlägga en central lagerpunkt 
med så stor hänsyn till en enda kunds krav. Om förutsättningarna skulle förändras är 
företaget låst till den nordliga placeringen intill enhet K. Sett ur den synvinkeln kan 
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fallen c och d vara att föredra där endast den närliggande enheten L får leveranser från 
lagret intill enhet K. De låga länkkostnaderna och den rimliga geografiska spridningen 
på lagerpunkter motiverar ändå att fall b är intressant att utvärdera vidare. Att den 
franska marknaden visar stor tillväxtpotential (se kap 2.3.1) är en annan faktor som 
talar för fall b då strukturen jämfört med de övriga tre kan antas ha den bästa 
nodplaceringen för denna marknad.  
 
Enligt de sammanställda översikterna innebär fall c de lägsta länkkostnaderna jämfört 
med de övriga strukturerna inom Central 1. Även om fall d innebär en något högre 
länkkostnad är strukturen intressant eftersom en av lagerpunkterna lokaliserats i Ghlin. 
Kostnadsskillnaden är liten fallen emellan, vilket gör att andra faktorer än kostnaderna 
måste tas i beaktande vid avgörandet av den bästa strukturen i SPAB:s situation. 
Placeringen av lagret i fall d är avståndsmässigt endast sex mil ifrån lokaliseringen i 
fall c, den volymmässiga tyngdpunkten. Med en så liten skillnad framstår Ghlin mer 
och mer som en bra plats att utveckla ett framtida centrallager på. Strukturen bör 
därför ställas mot andra alternativ då orten är av särskilt intresse för företaget utifrån 
diskussionen kring den outnyttjade lokalen (se kap 2.3.1). Orten har en bra strategisk 
placering och är känd inom koncernen eftersom produktion bedrivs i lokaler intill. De 
små skillnaderna mellan fall c och d gör att det inte finns fog för att fortsätta utreda 
båda. Den tyngdpunktsmetod som tillämpades för att beräkna koordinaterna för den 
volymmässiga tyngdpunkten bör dessutom endast användas för att få en indikation på 
var lagret ska placeras (se kap 3.6.6). Av dessa anledningar förefaller det rimligt att 
endast ta med fall d till steg 4 för vidare analys.  
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Andra centraliseringen 
En ytterligare centralisering av den 
centraleuropeiska strukturen leder inom Central 
2 till sex olika fall med tre försörjande noder i 
vardera. Dessvärre finns det risk att kundernas 
krav på leveranstid inte kan uppfyllas i flera av 
fallen. I alternativet ligger fokus dels på 
lokaliseringen av lagerpunkten som ansvarar för 
leveranserna till kundenheterna K, L, M, N, Q 
och R, dels på hur den brittiska marknaden kan 
försörjas på ett kostnadseffektivt sätt. I motsats 
till Central 1 försörjs samma kunder från 
samma lagerpunkter i alla olika fall. Likheten 
mellan fallen leder till att det bara är 
länkkostnaderna som kostnadsmässigt skiljer 
sig eftersom de procentuella skaleffekterna i 
noderna blir lika stora. Överlag kommer 3-9 
procent att sparas i försörjningen av enheterna 
K, L, M, N, Q och R jämfört med Central 1.  
 
De första två fallen a och b är likartade, både sett till utformning och kostnader. Den 
volymmässiga tyngdpunkten för det centrala lagret placerar sig endast fyra mil ifrån 
Ghlin. Fallen innebär strategiskt bra strukturer av noder i förhållande till befintliga 
kunder i Centraleuropa. Den geografiska spridningen på lagerpunkterna kan även antas 
vara strategiskt bra gentemot andra kunder på samma marknad som kan bli aktuella att 
försörja på motsvarande sätt. Lagerpunkterna i Belgien är fördelaktiga eftersom de 
lokaliserats till en naturlig tyngdpunkt i Europa. De vidare analyserna koncentreras på 
fall b med anledning av lokaliseringen till Ghlin. De lägre länkkostnaderna motiverar 
inte en vidare utredning av fall a eftersom skillnaden kan ses som obetydlig i 
sammanhanget.  
 
I fall c uppkommer problem att säkerställa att kraven på leveranstid från kundenhet Q 
infrias. Strukturen medför också en mindre geografisk spridning jämfört med fall a och 
b samt en sämre strategisk plats för det centrala lagret. Eftersom fokus i studien ligger 
på att uppfylla kundernas tidskrav är fall c därför inte aktuellt för vidare analys.  
 
Anledningen till att fall d-f genererats är att undersöka placeringen av det brittiska 
lagret i förhållande till kundernas krav på leveransfrekvens. Samtliga fall innebär dock 
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svårigheter med att tillfredsställa alla kunders tidsmässiga krav. I fall f uppkommer 
problem att tillgodose kundenhet Q på motsvarande sätt som i fall c. Dessutom kan det 
finnas bekymmer att uppfylla kraven från kundenhet S i samtliga fallen d-f där den 
brittiska lagerpunkten placeras så avsides. De små godsvolymerna i kombination med 
det långa fraktavståndet till enhet S kan enligt kapitel 8.1.2 skapa problem. En 
lokalisering så långt västerut i Storbritannien kan också ses som icke önskvärd om 
befintliga eller nya kunder utanför de 20 utvalda fordrar leveranser från det brittiska 
lagret i framtiden. De lägre länkkostnaderna i förhållande till fall b är alltså inte skäl 
nog för en fortsatt utredning av fallen d-f.  

Tredje centraliseringen 
Central 3 är intressant på grund av den kraftiga 
centraliseringen till Belgien och framförallt Ghlin 
i försörjandet av den centraleuropeiska 
marknaden. Besparingarna i noderna blir som 
störst i förhållande till de föregående alternativen. 
I försörjningen av kundenheterna K, L, M, N, Q, 
R, S och T uppgår kostnadsreduktionen till 12-31 
procent jämfört med den helt decentraliserade 
strukturen. De totala länkkostnaderna ökar med 90-91 procent jämfört med Central 0. 
Det finns dock stora möjligheter att utnyttja konsolideringseffekter i 
påfyllnadstransporterna. Veckovis påfyllning av de försörjande lagerpunkterna innebär 
endast något högre kostnader än påfyllning med fullastade lastbilar (se Bilaga 9).  
 
Fraktavståndet för kundleveranser till kundenhet S ökar både i fall a och b jämfört med 
fall d-f i Central 2. Det är därför inte rimligt att utgå ifrån att ens fullastade lastbilar 
når fram inom den begärda leveranstiden från kunden (se kap 8.1.2). Företagets 
direktiv att undersöka en centraliserad struktur med lager i Ghlin är därmed uppfyllt, 
men de leveranstider som lokaliseringen innebär är inte tillräckligt korta för att 
uppfylla kundernas krav. De båda fallen a och b analyseras därför inte vidare som 
tänkbara strukturer för SPAB.  
 
Värt att nämnas är att kalkyler pekar på att Ghlin allmänt förefaller vara en bra 
lokalisering för försörjningen av den centraleuropeiska marknaden. Beräkningar för 
samtliga utvalda kundenheter på marknaden visar att Ghlin endast är beläget fyra mil 
från den volymmässiga tyngdpunkten intill orten Geraardsbergen. Även om det inte är 
möjligt att uppfylla leveranstiderna till samtliga utvalda kundenheter kan Ghlin antas 
vara en god lokalisering vid ett större kundurval.  
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Kapitel 9  
 

Steg 4: Utvärdering och rekommendation 
 
 
 
 

Till en början förs en diskussion kring hur väl de återstående 
alternativen överensstämmer med företagets strategiska mål. 
Avslutningsvis beskrivs och motiveras distributionsstrukturen 
som utgör rekommendationen till företaget.  
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9.1. Uppfyllandet av strategiska mål 
Förutom de framtagna strukturernas inverkan på leveranstider och kostnader i 
distributionen påverkar de strategiska målen vilken struktur som bör rekommenderas 
för företaget.  
 
Fråga 4.1 Hur väl passar de framtagna alternativen med företagets strategiska mål? 
Det som logistikchefen på SPAB i första hand efterlyser är ett standardiserat arbetssätt 
gentemot kund (se kap 6.3). Det ska finnas en färdig standardlösning för distributionen 
som företaget kan använda sig av. För att detta ska bli verklighet måste SPAB först 
bestämma vilken lagerstrategi som ska användas då nya eller befintliga kunder 
efterfrågar nya distributionsupplägg. Fortsätter företaget på den inslagna banan med ett 
lokalt lager hos varje kund kommer det i sinom tid att finnas många lagerpunkter, med 
tanke på att kunderna i ett femårsperspektiv generellt kräver betydande 
leveranstidsförkortningar. De strukturer som studien frambringat visar dock att mer 
eller mindre centraliserade strukturer kan stå emot de ökade kraven.  
 
Strukturernas antal lagerpunkter har i de kvarvarande alternativen anpassats till 
kundernas krav på leveranstid vilket enligt kapitel 3.7.1 också bör ge den lägsta 
totalkostnaden i längden. Trots att SPAB inte får några kostnadsmässiga fördelar inom 
kapitalkostnader (se kap 4.2.2) kan företaget dra nytta av att använda sig av en mer 
centraliserad struktur. De skaleffekter som uppkommer för noderna i form av 
minskade kostnader för lagerhållning, administration samt kommunikation och IT kan 
få ett kostnadsmässigt stort genomslag. Visserligen ökar länkkostnaderna ju mer 
strukturen centraliseras, men med tanke på effekterna av samordning och integration är 
det mycket som talar för att en mer centraliserad struktur ger positiva kostnadseffekter 
totalt sett. Dessutom finns det i centraliserade strukturer större möjligheter att 
konsolidera transporter vilket är en effekt som inte ska underskattas. Väljer SPAB att 
fylla på de lokala lagren med en relativt hög frekvens kommer ett splittrat 
transportflöde få stor inverkan på de totala länkkostnaderna.  
 
Förutom kostnadseffekter kommer en mer centraliserad struktur att ge logistiska 
mervärden (se kap 3.6.5). Betydelsen av sådana mervärden underskattas ofta när 
företag överväger vilken struktur som ska implementeras. På sikt kan de innebära stora 
fördelar gentemot konkurrenterna som leder till ökade marknadsandelar. De logistiska 
mervärdena kan också hjälpa SPAB att uppnå de strategiska mål som satts upp för 
distributionen. Till exempel menar logistikchefen att arbetet med att starta upp nya 
kundlösningar måste förenklas. Sett ur ett strukturellt perspektiv bör det vara enklare 
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att inhysa ytterligare en kunds produkter i ett befintligt centraliserat lager än att skapa 
förutsättningar för att lagra produkterna i ett lokalt lager intill varje ny kund. Den 
strategiska flexibiliteten kan på så vis förbättras vilket enligt kapitel 3.2 också är en 
förutsättning för att klara av ökande servicekrav från kunderna.  
 
Vidare eftersträvar logistikchefen flexibilitet i lösningen som gör att individuella 
kundönskemål inom vissa ramar kan tillgodoses. Enligt kapitel 3.6.5 innebär en 
centralisering att det blir enklare att skräddarsy kundunika distributionslösningar. 
SPAB kan då i större utsträckning differentiera distributionsupplägget för kunder eller 
kundgrupper vilket skapar en ökad flexibilitet gentemot kund. En tredje aspekt som 
logistikchefen nämner som önskvärd är att styrningen och kontrollen av flödena ska 
vara resursmässigt snål. Även i ett sådant perspektiv bör en mer centraliserad struktur 
vara att föredra. Ju mer decentraliserad strukturen är desto komplexare blir flödena. Ett 
mer konsoliderat flöde ökar sannolikheten för ett standardiserat arbetssätt, vilket 
indirekt skapar förutsättningar för minskade resurskrav.  
 
På sikt finns det outtalade strategier om att börja samverka mer med andra 
affärssegment och bolag inom koncernen. I detta samarbete kommer distributionen att 
vara en viktig del varvid SPAB redan nu bör vara förberedda på ett sådant scenario. 
Därför ska de framtagna alternativen vara så allmänna och kompatibla att de i 
framtiden kan anpassas till ett större antal produktionsenheter och kunder.  
 
För den nordeuropeiska marknaden har två tänkbara alternativ tagits med från 
genereringen, Nord 2 respektive 3 a. Strukturerna skiljer sig från varandra på så vis att 
en av lagerpunkterna eliminerats i det senare alternativet. Nord 3 a är på så vis mer 
centraliserad än Nord 2 och leder till större besparingar i noderna men högre 
länkkostnader. Den skiljande lagerpunkten finns intill kundenhet J på grund av de 
höga exportkostnaderna men sett till de gemensamma lagerpunkterna kan alternativen 
sägas bygga på samma grundstruktur. Eftersom analyserna i studien bygger på de av 
kunderna uppskattade kraven på leveranstid och leveransfrekvens finns det en viss 
osäkerhet i hur kraven exakt kommer att utvecklas. Ur ett strategiskt perspektiv bör 
SPAB därför vänta in hur kraven utvecklas i verkligheten och utgå från det mer 
centraliserade alternativet Nord 3 a. Om det utifrån den verkliga inköpta volymen eller 
leveransfrekvensen visar sig kostnadsmässigt befogat kan strukturen sedan 
kompletteras med ytterligare en lagerpunkt hos enhet J.  
 
För den centraleuropeiska marknaden återstår tre alternativ, Central 1 b, 1 d respektive 
2 b. Förenklat kan de olika strukturerna kategoriseras utifrån hur stort inflytande 
kundenhet K har. På grund av dess höga frekvenskrav och transportkostnader förläggs 
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i Central 1 b lagret för enheterna K, L, M och N i den absoluta närheten av kundenhet 
K. I Central 1 d får istället den volymmässiga tyngdpunkten för M, N, Q och R styra 
lagerplaceringen medan kundenheterna K och L försörjs från ett eget lokalt lager. I det 
tredje och sista alternativet värderas enhet K på samma sätt som resterande kunder då 
ett gemensamt lager för enheterna K, L, M, N, Q och R placeras i Ghlin. I de två 
sistnämnda alternativen får med andra ord närheten till tyngdpunkten större genomslag 
på lagrens placering än i det första.  
 
Huruvida det förefaller logiskt att en kundenhet ska få så stor inverkan på strukturen 
som i Central 1 b kan ifrågasättas. Även om lösningen är den transportmässigt 
billigaste är det tveksamt om detta uppväger fördelarna med en strategiskt bra 
placering. Skulle kundenhet K i framtiden av någon anledning inte kräva lika hög 
inleveransfrekvens kommer transporterna till de övriga kunderna öka på grund av det 
långa avståndet till tyngdpunkten. Därför bör tyngdpunkten för övriga enheter få större 
utrymme i lokaliseringen av lagret. Detta förfarande stämmer dessutom bättre överens 
med det resonemang som förts angående ökat samarbete mellan koncernens bolag i 
Europa. Skulle strategierna bli verklighet är det bättre med en tyngdpunktsmässig 
lokalisering av lagret eftersom sannolikheten då är större att det ligger strategiskt bra 
placerat för koncernens övriga bolag och kunder.  

9.2. Beskrivning och motivering av rekommendation 
Utifrån diskussionerna om de framtagna strukturalternativens uppfyllande av de 
strategiska målen presenteras den totala struktur som framstår som mest fördelaktig för 
SPAB.  
 
Fråga 4.2 Vilken distributionsstruktur bör företaget implementera? 
För att tillgodose kundernas krav på leveranstid i ett femårsperspektiv till en låg 
kostnad bör SPAB välja att implementera de distributionsstrukturer som benämns 
Nord 3 a respektive Central 2 b (se Figur 38). Tillsammans täcker dessa båda 
strukturer väl in tidskraven på den nord- respektive centraleuropeiska marknaden. 
Genom att börja prospektera på dessa strukturer kan utvecklingen av kraven från 
kundenheterna J och K inväntas. Om det visar sig kostnadsmässigt försvarbart utifrån 
de verkliga kundkraven kan den totala strukturen kompletteras med lagerpunkter i den 
absoluta närheten av enheterna J och K.  
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Figur 38. Den rekommenderade totala distributionsstrukturen för de utvalda kunderna.  

Leveranstid:  
De högsta kraven på leveranstid från kundenheterna A, G, H och O infrias genom de 
nödvändiga lokala lagerpunkterna strax intill respektive enhet. De förhållandevis höga 
tidskraven från enheterna B, C, D och E kan uppfyllas från ett centrallager i närheten 
av produktionsanläggningen i Vetlanda, företrädelsevis det befintliga tredjepartslagret 
i Nässjö. Även enheterna K, L, M, Q och S uppvisar en hög kravnivå. Leveranserna 
från ett centrallager i belgiska Ghlin täcker in enheterna K, L, M och Q medan 
avståndet till enhet S kräver ett nationellt lager i Storbritannien. För övriga 
kundenheter är kravbilden inte lika hög men genom att utnyttja den skapade strukturen 
kan kraven från dessa överträffas och leda till konkurrensfördelar gentemot företagets 
konkurrenter.  
 
Kostnad:  
Den totala strukturen innebär att skaleffekter inom lagerhållning, administration samt 
kommunikation och IT kan utnyttjas i flera noder samtidigt som länkkostnaderna hålls 
jämförelsevis låga. Översikten visar att skaleffekterna blir som störst i noderna som 
försörjer kundenheterna B, C, D, E, F, I och J (12-32 procent) respektive K, L, M, N, 
Q och R (10-28 procent). Via dessa båda noder leds huvuddelen av 
distributionsflödena ut till kund. De totala transportkostnaderna blir 110 procent högre 
än motsvarande kostnad för en helt decentraliserad struktur när fullastade lastbilar 
används. Anledningen är framförallt att SPAB får kostnader för 
kundleveranstransporter mellan de försörjande lagren och respektive kundenhet. Om 
påfyllningen till de försörjande lagerpunkterna istället sker en gång per vecka blir de 
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totala transportkostnaderna endast 6 procent högre än då fullastade lastbilar nyttjas. 
Med andra ord påverkas de totala transportkostnaderna förhållandevis lite av 
påfyllnadsfrekvensen vilket beror på att konsolideringseffekter kan utnyttjas i högre 
grad vid en mer centraliserad struktur.  
 
Sett till företagets strategiska mål innebär distributionsstrukturen en färdig 
standardlösning som på ett enkelt sätt kan anpassas för distributionsupplägg till nya 
kunder (se kap 9.1). Istället för en komplex flödesbild leder den relativt centraliserade 
strukturen till en överblickbar struktur som är lättare att kontrollera och bedriva 
förändringsarbete i. En underlättad styrning leder till effektivitet och resurssnålhet. 
Lösningen ger SPAB strategisk flexibilitet eftersom kundernas verkliga krav på 
leveransservice kan inväntas innan ställning behöver tas till om individuella kundkrav 
ska tillgodoses. Fram till dess kan skaleffekter utnyttjas i centrallagren och ge lägre 
kostnader för företaget. Nya kundflöden kan enkelt inhysas i en redan befintlig 
struktur som med god leveransservice betyder konkurrensfördelar och större 
möjligheter att öka försäljningsandelen på marknaden. En framtida samverkan med 
övriga affärssegment och bolag inom koncernen innebär att logistiken lyfts upp till en 
högre nivå som ger avsevärt större möjligheter till skaleffekter och lägre totalkostnad i 
distributionsstrukturen.  
 
I förhållande till den nuvarande distributionsstrukturen innehåller den 
rekommenderade ytterligare fem lagerpunkter. Förutom det centrala lagret i Belgien 
har separata lager placerats ut för att täcka in de brittiska kundenheterna samt 
enheterna A, G och H. Eftersom studien utgått ifrån att de kartlagda kundkraven på 
den totala leveranstiden ska infrias och att den administrativa leveranstiden inte kan 
kortas är dessa lagerpunkter nödvändiga. Studiens strategiska angreppssätt av 
strukturen betyder också att den brittiska lagerpunktens exakta lokalisering inte inryms 
i rekommendationen. Lokaliseringsmetoden som använts för att beräkna sådana 
volymmässiga tyngdpunkter är generell och ska därför endast ses som en indikation på 
i vilken region som lagret bör vara beläget (se kap 3.6.6). Beräkningarna pekar på att 
ett lager i Shrewsbury eller orter i dess närmaste omgivning i Storbritannien bör leda 
till den lägsta totalkostnaden. Det finns dock ytterligare faktorer som avgör den mest 
optimala lokaliseringen.  
 
Avslutningsvis påpekas att de båda centrallagren i Nässjö respektive Ghlin utifrån 
volymmässiga tyngdpunktsberäkningar för samtliga utvalda kunder innebär strategiskt 
bra lokaliseringar. Båda lagerpunkterna ligger endast cirka fyra mil ifrån den absoluta 
tyngdpunkten för de marknader som de ska försörja (se kap 8.2.1 resp kap 8.2.2). 
Även om resultatet enbart gäller för de i studien utvalda kunderna måste det ses som 
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anmärkningsvärt. Om urvalet kan antas representativt bör de beräknade lagerpunkterna 
vara fördelaktiga även för resterande kunder inom affärssegmentet Automotive eller 
hela företagets totala kundbas.  
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Reflektioner 

Aspekter för vidare utredning 
Studiens analyser har endast berört de delar av verksamheten som kopplats direkt till 
distributionen från företaget ut till kund och kan därför endast antas gälla för dessa 
delar av den totala värdekedjan (se kap 4.1). Ett större studerat system kan påverka 
förutsättningarna och de erhållna resultaten. Det är därför viktigt att påpeka att det 
finns fler faktorer än de som lyfts fram i studien som påverkar var lagerpunkter bör 
förläggas för att hitta den optimala mixen av kundservice och kostnader för företaget. 
De generaliseringar som gjorts har varit nödvändiga för att utföra beräkningarna i 
studien och de erhållna resultaten kan därför endast ses som generella riktmärken för 
var lagerpunkter bör placeras. 
 
Nedan följer en genomgång av vad SPAB bör ta ställning till innan företaget 
överväger att implementera rekommendationen. 

Produktion och lagerföring 
Studien har inte tagit hänsyn till hur SPAB styr sin produktion och sina lagernivåer. 
Om inte produktionen kan styras utefter när påfyllnadstransporter sker kommer det att 
krävas viss buffertlagring i färdigvarulagret i Vetlanda. Storleken på denna buffert 
beror av hur stora batcher som produceras, hur ofta påfyllnadstransporter avgår samt 
vilka lagernivåer företaget väljer att ha i respektive lager. Det är därför viktigt att 
vidare studera dessa aspekter för att få en förståelse för hur de kan påverka den slutliga 
distributionsstrukturen.  

Strukturens lagerpunkter 
Hänsyn har heller inte tagits till om lageraktiviteterna ska utföras inom företaget eller 
om kontrakt ska skrivas med andra aktörer. Frågan kan ha stor inverkan på SPAB:s 
framtida strategier, främst på grund av att lagring i dagsläget inte kan ses som en del 
av företagets kärnverksamhet. Om slutsatsen av vidare utredningar blir att de 
rekommenderade lokalerna i Ghlin är lämpliga att använda för lagring måste beslut ske 
på koncernnivå eftersom lokalerna inte tillhör SPAB (se kap 2.3.1). 
Rekommendationen av Nässjö som lagerpunkt grundas bland annat på att det i 
dagsläget utnyttjade tredjepartslagret finns där och att relationen antas fungera på ett 
effektivt sätt. Om det finns bättre alternativ för företaget bör dessa övervägas av 
ledningen.  
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Förankring hos kund 
Den rekommenderade strukturen innebär att SPAB placerar produkterna närmare kund 
och tar en större del av ansvaret för distributionen. Generellt sett bör kunderna ställa 
sig positiva till detta men innan beslut tas måste en undersökning göras av kundernas 
respons på den nya distributionsstrategin. Syftet med den strukturella förändringen är 
att tillgodose kundens krav och gensvaret är därför ytterst viktigt.  
 
Studien har utgått ifrån de 20 viktigaste kundenheterna inom Automotive. Det är 
därför viktigt att påpeka att detta bara är en del av SPAB:s totala kundbas. Om 
strukturen i framtiden ska tillgodose kunder inom andra segment måste hänsyn tas till 
dessa kunders krav och geografiska placeringar. I den rekommenderade strukturen har 
dock de volymmässiga tyngdpunkterna använts i hög grad vid lokaliseringen av 
lagerpunkter vilket bör leda till bra förutsättningar även för ett större kundurval.  

IT och logistikkompetens 
Den framtida konkurrensen på marknaden kommer i en ännu högre grad att stå mellan 
kedjor av företag som försöker samverka för att kunna ge kunderna det bästa 
erbjudandet (se kap 3.1). Det krävs därmed tillgång till ett bra informationssystem som 
i realtid förmår återspegla efterfrågan i värdekedjan ut till kund (se kap 3.6.4). 
Informationssystemet och dess prestanda är viktigt även i ett större perspektiv och bör 
prioriteras oavsett vilken struktur som implementeras. En övergång till en mer 
centraliserad struktur kräver dessutom tillgång till logistikkompetens inom 
organisationen. Om inte rätt strategiska logistikresurser finns att tillgå måste dessa 
rekryteras för att säkra de goda effekterna i den nya distributionsstrukturen.  

Vid en implementering 
Om SPAB efter vidare utredningar tar beslutet att implementera en lösning som ligger 
i linje med denna studie finns det vissa aspekter som kan vara bra att ta hänsyn till. 
Eftersom det i dagsläget redan finns en lagerpunkt i Nässjö bör fokus vid en 
implementering ligga på att befästa det andra centrallagret i Ghlin. Lämpligt kan vara 
att inleda med någon form av pilotprojekt där ett visst antal kunder börjar försörjas på 
från Ghlin samtidigt som den övriga distributionen sker som i dagsläget. Helst ska 
detta urval bestå av kunder som SPAB i dagsläget har en bra relation till, eftersom 
dessa troligen har större tålamod med eventuella uppstartsproblem i distributionen. 
Genom att på detta sätt pröva några mindre flöden lär sig SPAB var problem kan 
uppstå och vad som måste förbättras. Därefter kan ytterligare kunder och flöden 
successivt läggas till i takt med att problemen isoleras och avhjälps.  
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På den nordeuropeiska marknaden leder de individuella kraven på både leveranstid 
och leveransfrekvens från kundenheterna A, G och H till att lagerpunkter 
rekommenderas intill samtliga tre enheter. Utgångspunkten i studien var att de 
kartlagda kraven på leveranstid ska infrias. Naturligtvis kan SPAB på samma sätt som 
för enheterna J och K (se kap 9.2) invänta den verkliga kravutvecklingen för enheterna 
A, G och H. Under en övergångsperiod kan företaget fortsätta att leverera från 
tredjepartslagret i Nässjö så länge det är möjligt i förhållande till kraven på leveranstid. 
I studien har dessutom tidsåtgången för processen från order till utleverans hållits 
konstant i förhållande till dagsläget. Om den erforderliga tiden för framförallt 
transportbokning kan förkortas är det inte omöjligt att åtminstone kundenheterna G 
och H kan försörjas från Nässjö.  

Distributionsansvar 
I kostnadsanalyserna av de genererade distributionsstrukturerna har 
transportkostnaderna påförts SPAB. En hypotes i studien var att företaget får betala 
kostnaderna för distributionen någonstans i värdekedjan (se kap 2.3.1), oavsett vem 
som direkt debiteras för kostnaderna. För analyserna var det dessutom en förutsättning 
att alla kunder behandlades likvärdigt för att resultatet skulle kunna genomgå en rättvis 
komparativ bedömning. Inom SPAB:s egna led kan det ifrågasättas varför företaget 
ska ta över sådana kostnader som kunden i dagsläget debiteras för. Till att börja med 
kan sägas att en vidare utveckling av dagens sätt att bemöta höga krav på leveranstid 
genom att placera ett lokalt lager intill varje kundenhet, i förlängningen kommer att 
leda till att SPAB i princip tar över större delen av distributionskostnaderna. 
Påfyllnadstransporterna sträcker sig då ända ut till kundernas enheter, vilket 
obönhörligen medför ökade kostnader för företaget. Dessutom leder de höga 
tidskraven från kunderna till att företaget måste flytta produkterna närmare respektive 
kundenhet för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden.  
 
Även om företaget i ett femårsperspektiv sannolikt inte kommer att ta över det fulla 
ansvaret för distributionen till samtliga kunder så kommer SPAB att behöva ta ett 
större ansvar än idag. Det kan dock finnas kvar kunder som själva vill ansvara för 
transporterna från den försörjande lagerpunkten. Med en ansvarsfördelning likställd 
med den som används i dagsläget (se kap 6.1) uppkommer andra 
transportkostnadsmässiga effekter än de som påvisats i kapitel 9.2. Om 
länkkostnaderna för den rekommenderade strukturen då jämförs med motsvarade 
kostnader i en helt decentraliserad struktur blir skillnaden vid påfyllning med 
fullastade lastbilar endast 9 procent. Detta kan jämföras med de 110 procent som 
skiljer då SPAB tar fullt ansvar för distributionen (se kap 9.2). Om påfyllningen 
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istället sker veckovis är skillnaden -13 procent. Det innebär med andra ord lägre 
länkkostnader för SPAB att distribuera i denna relativt centraliserade struktur än att 
använda en decentraliserad med ett lager intill varje kundenhet. Om hänsyn dessutom 
tas till nodkostnadsbesparingen i varje sammanslagen lagerpunkt inses att den 
rekommenderade strukturen kan leda till stora kostnadsfördelar jämfört med att som 
idag tillgodose tidskraven med ett lager intill varje kundenhet.  

SCM-perspektivet 
När diskussioner kring transport- och kostnadsansvar förs är det viktigt att inte 
glömma bort vikten av samarbete mellan leverantör och kund. En relation som baseras 
på förhandlingar om kostnadsansvar skapar i längden inte bara sämre förutsättningar 
till samarbete utan även reducerad total prestanda för hela värdekedjan. Enligt kapitel 
3.1 är det viktigt att lyfta blicken från det egna företaget och arbeta mot ett utökat 
samarbete där fokus ligger på det totala flödet i värdekedjan.  
 
Även om SPAB är tvunget att arbeta nära kund vid utvecklandet av de kundunika 
produkterna (se kap 2.2.1) finns det mycket att förbättra i distributionssamarbetet. Sett 
ur detta perspektiv kan framtagandet av en ny distributionsstruktur skapa 
förutsättningar för ett närmare samarbete. Genom att vara lyhörd för kundens krav och 
aktivt visa att SPAB är villigt att arbeta fram nya lösningar för att tillgodose dessa ökar 
sannolikheten för att relationen fördjupas. Det kan dessutom finnas mycket att vinna 
för SPAB på att snabbt reagera på kundernas ökade krav och vara tidigt ute med en 
leveransservicemässigt bättre struktur än konkurrenterna. Genom att vänja kunderna 
vid korta leveranstider kommer de snart att ställa motsvarande krav på andra 
leverantörer som kan vara direkta konkurrenter till företaget (se kap 3.6.5). Under den 
övergångsperiod som dessa leverantörer inte klarar att hålla samma höga nivå kan 
SPAB utan större påtryckningar få kunderna att välja företagets produkter framför 
konkurrenternas. Om en förändring av strukturen inte påbörjas finns risken att 
kunderna ser sig om efter andra alternativ där den erbjudna leveranstiden är bättre. De 
ökade kraven på leveranstid bör därför tas på största allvar för att säkerställa goda 
relationer i framtiden. 
 
En implementering av en ny distributionsstruktur kommer ofrånkomligen att sätta 
logistikens betydelse i fokus. Även om den i dagsläget har fått en mer strategisk roll på 
företaget fungerar den fortfarande främst som en stödjande funktion. Det finns inte 
heller någon logistikavdelning på koncernnivå utan det arbete som bedrivs sker i 
huvudsak under bolaget SPAB. På samma sätt som sälj- och marknadsarbetet delats 
upp i segment med totalt ansvar för koncernens kunder borde även logistikarbetet 
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lyftas upp på övergripande nivå. Eftersom ämnet som sådant bör behandlas ur ett 
processperspektiv är det av yttersta vikt att arbetet kan bedrivas med total kontroll över 
hela produkt- och informationsflödet. Detta behov kommer om inte annat att märkas 
då SPAB i framtiden planerar att koordinera och utöka samarbetet med övriga bolag i 
koncernen. Projektet kräver ur ett logistikperspektiv full handlingsfrihet för att leda till 
ett lyckat resultat.  
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Bilaga 2. Underlag för kundintervjuer 

Kundernas syn på serviceförmågan 
Vi kontaktar Dig eftersom Ditt företag är en viktig kund till Sapa Profiler AB:s 
försäljning av aluminiumprofiler. Vi skulle därför vilja ställa tre frågor till Dig som rör 
hur Ditt företag upplever Sapa Profiler AB:s serviceförmåga idag, samt hur Du 
uppskattar att Ditt företags servicekrav kommer att utvecklas i framtiden. De två första 
frågorna behandlar måttet leveranstid medan den sista rör leveransfrekvens.  
 
Med leveranstid menar vi den tid som förflyter mellan de tidpunkter då Ditt företag 
lämnar en definitiv order till Sapa Profiler AB och då produkterna fysiskt inlevereras 
till Ditt företags produktionsenhet i <kundenhetens ort>.  
 
I dagsläget, hur kan Du tidsmässigt uppskatta leveranstiden mellan Ditt företags order 
och den fysiska inleveransen av Sapas produkter till produktionsenheten? 
 
..................................................... (timmar eller dygn) 
 
Sett i ett femårigt framtidsperspektiv, hur kan Du tidsmässigt uppskatta Ditt företags 
krav på leveranstiden mellan Ditt företags order och den fysiska inleveransen av Sapas 
produkter till produktionsenheten? 
 
..................................................... (timmar eller dygn) 
 
Med leveransfrekvens menar vi den frekvens med vilken de fysiska inleveranserna av 
produkterna sker till Ditt företags produktionsenhet i <kundenhetens ort>. 
 
Sett i ett femårigt framtidsperspektiv, hur kan Du tidsmässigt uppskatta Ditt företags 
krav på den leveransfrekvens med vilken inleveranserna av Sapas produkter sker till 
produktionsenheten? 
 
..................................................... (gånger per dygn eller vecka) 
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The ability to deliver service in the customers’ points of view 
We are contacting you because of your importance as a customer to Sapa Profiler 
Sweden. We would like to ask you three questions regarding the customer service 
provided by Sapa Profiler Sweden, and to what degree your requirements of service 
will evolve in the future. The first two questions concern the service element delivery 
time and the last one the frequency of deliveries. 
 
Our definition of delivery time is the time that passes between the last update of your 
Sapa Profiler order and the physical delivery of the products to your production unit in 
<kundenhetens ort>. 
 
How would you estimate the delivery time today between the moments you place the 
order and the physical delivery of the Sapa products into your production unit? 
..................................................... (hours or days) 
 
In a five-year-perspective, how would you estimate your requirement in terms of 
delivery time between the order of your company and the physical delivery of the Sapa 
products into your production unit? 
..................................................... (hours or days) 
 
Our definition of delivery frequency is the frequency of the physical deliveries into 
your production unit in <kundenhetens ort>. 
 
In a five-year-perspective, how would you estimate your requirement in terms of 
delivery frequency of Sapa products into your production unit? 
..................................................... (times per day or week) 
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Bilaga 3. Prisofferter för transporter i Sverige 

Från Vetlanda till:
Myresjö Jönköping Linköping Göteborg Malmö Hagfors Gävle Bollnäs Sundsvall Östersund

Avstånd: 9 76 146 224 297 364 470 563 673 782
1 m ³ 222 263 305 356 356 390 412 433 454 480
2 m³ 329 382 432 496 496 546 589 632 675 726
3 m³ 413 474 535 610 610 676 735 793 852 922
4 m ³ 477 525 589 652 700 762 841 919 997 1090
5 m³ 594 654 734 811 871 951 1048 1147 1243 1360
6 m³ 632 733 866 972 1043 1138 1255 1373 1491 1632
7 m ³ 632 733 866 1001 1101 1234 1401 1566 1734 1901
8 m³ 632 733 866 1001 1101 1234 1401 1566 1734 1931
9 m³ 754 913 1121 1331 1487 1697 1898 2077 2255 2467
10 m ³ 632 733 866 1001 1101 1234 1401 1566 1734 1931
11 m³ 706 819 970 1120 1232 1382 1567 1753 1940 2160
12 m³ 754 877 1037 1199 1318 1480 1678 1878 2078 2314
13 m ³ 754 913 1121 1317 1450 1626 1845 2065 2284 2544
14 m³ 754 913 1121 1331 1487 1697 1955 2190 2423 2698
15 m³ 754 913 1121 1331 1487 1697 1955 2216 2475 2786
16 m ³ 754 913 1121 1331 1487 1697 1955 2216 2475 2786
17 m³ 754 913 1121 1331 1487 1697 1955 2216 2475 2786
18 m³ 869 1054 1299 1545 1729 1973 2275 2579 2881 3244
19 m ³ 869 1054 1299 1545 1729 1973 2275 2579 2881 3244
20 m³ 754 913 1121 1331 1487 1697 1955 2216 2475 2786
21 m³ 800 968 1189 1411 1575 1797 2071 2348 2621 2953
22 m ³ 828 1 003 1 232 1 464 1 635 1 865 2150 2437 2721 3063
23 m³ 869 1 054 1 299 1 543 1 724 1 966 2266 2569 2868 3230
24 m³ 869 1 054 1 299 1 545 1 729 1 973 2275 2579 2881 3244
25 m ³ 965 1 169 1 435 1 705 1 905 2 174 2505 2839 3172 3570
26 m³ 967 1 188 1 478 1 759 1 964 2 242 2584 2931 3272 3685
28 m³ 869 1 054 1 299 1 545 1 729 1 973 2275
30 m³ 930 1 128 1 391 1 655 1 852 2 113 2437
35 m³ 967 1 188 1 478 1 775 1 995 2 290 2654
40 m³ 967 1 188 1 478 1 775 1 995 2 290 2654
45 m³ 1089 1 340 1 669 2 005 2 252 2 586 2997
50 m³ 1187 1 482 1 845 2 216 2 491 2 858 3314
60 m³ 1187 1 483 1 871 2 265 2 552 2 947 3428
70 m³ 1383 1 728 2 181 2 642 2 975 3 435 3997
80 m³ 1598 1 998 2 521 3 054 3 442 3 973 4622
90 m³ 1523 1 926 2 461 2 998 3 409 3 942 4611
100 m³ 1746 2207 2821 3438 3908 4521 5289 6058 6806 7724
120 m³ 1983 2499 3186 3867 4379 5065 5915
140 m³ 2313 2914 3714 4511 5108 5907 6896
160 m³ 2642 3328 4243 5154 5835 6749 7880
180 m³ 2971 3744 4773 5797 6565 7591 8864
200 m³ 3299 4158 5302 6440 7294 8433 9848
220 m³ - - - - - - -

Förutsättningar:
• Kortaste avstånd i kilometer hämtat från internetsidan ViaMichelin
• Offererade priser i SEK enligt det anlitade ransportföretagets internetsida
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Bilaga 4. Kundernas geografiska placering 

Enhet Ort Land Latitud Longitud

A Södertälje Sverige 59,20 17,62
B Skövde 58,40 13,85
C Skövde 58,40 13,85
D Vårgårda 58,03 12,80
E Göteborg 57,72 11,97
F Hillerstorp 57,32 13,87
G Oskarshamn 57,27 16,43
H Sölvesborg 56,05 14,60
I Simrishamn 55,55 14,35
J Slupsk Polen 54,47 17,03
K Zwolle Holland 52,51 6,09
L Zevenaar 51,93 6,07
M Oostakker Belgien 51,10 3,77
N Solingen Tyskland 51,17 7,09
O Coburg 50,27 10,97
P Dachau 48,26 11,43
Q Rouen Frankrike 49,45 1,08
R Sandouville 49,50 0,32
S Darlington Storbritannien 54,52 -1,55
T Bridgend 51,51 -3,58  
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Bilaga 5. Prisofferter för transporter mellan länder i Europa 
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Bilaga 6. Kunduppskattning av företagets nuvarande 
leveranstider 

Enhet Ort Land Nuvarande
leveranstid

A Södertälje Sverige 3 d
B Skövde 4 d
C Skövde 4 d
D Vårgårda 2 d
E Göteborg 4 d
F Hillerstorp 21-28 d
G Oskarshamn 3 d
H Sölvesborg 14-21 d
I Simrishamn 7 d
J Slupsk Polen 28-35 d
K Zwolle Holland 4 d
L Zevenaar 4 d
M Oostakker Belgien 4 d
N Solingen Tyskland 7-14 d
O Coburg 2 h
P Dachau 7-14 d
Q Rouen Frankrike 19-21 d
R Sandouville 9 d
S Darlington Storbritannien -
T Bridgend -

h=timmar, d=dagar  
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Bilaga 7. Jämförelse mellan nuvarande och krävda 
leveranstider 

Enhet Ort Land Leveranstid
Nuvarande Kundkrav

A Södertälje Sverige 3 d 1 d
B Skövde 4 d 2 d
C Skövde 4 d 2 d
D Vårgårda 2 d 2 d
E Göteborg 4 d 2 d
F Hillerstorp 21 d 4 d
G Oskarshamn 3 d 1 d
H Sölvesborg 14 d 1 d
I Simrishamn 7 d 7 d
J Slupsk Polen 28 d 28 d
K Zwolle Holland 4 d 2 d
L Zevenaar 4 d 2 d
M Oostakker Belgien 4 d 2 d
N Solingen Tyskland 7 d 7 d
O Coburg 2 h 2 h
P Dachau 7 d 7 d
Q Rouen Frankrike 19 d 2 d
R Sandouville 9 d 9 d
S Darlington Storbritannien - 2 d
T Bridgend - 16 d

h=timmar, d=dagar  
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Bilaga 8. Godsvolym per kundleverans 

Enhet Ort Land Godsvolym per leverans
(m ³)

A Södertälje Sverige 3,7
B Skövde 13,5
C Skövde 3,2
D Vårgårda 7,3
E Göteborg 16,7
F Hillerstorp 1,0
G Oskarshamn 7,5
H Sölvesborg 1,7
I Simrishamn 5,8
J Slupsk Polen 3,5
K Zwolle Holland 1,0
L Zevenaar 11,5
M Oostakker Belgien 16,0
N Solingen Tyskland 23,1
O Coburg 2,3
P Dachau 3,5
Q Rouen Frankrike 25,0
R Sandouville 1,3
S Darlington Storbritannien 3,8
T Bridgend 3,5  
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Bilaga 9. Transportkostnadens utveckling 
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Utvecklingen av den totala länkkostnaden vid fullastad respektive veckovis påfyllning i de 
nordeuropeiska alternativen.  
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Utvecklingen av den totala länkkostnaden vid fullastad respektive veckovis påfyllning i de 
centraleuropeiska alternativen. 
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