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Kapitel 1 - Inledning

1

1 Inledning
 detta kapitel ämnar vi redogöra för bakgrunden till uppgiften samt föra

en ingående diskussion kring det problem vi avser att undersöka.
Problemdiskussionen mynnar därefter ut i ett antal problemfrågor och
rapportens syfte. Kapitlet avslutas med avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Begreppet logistik kommer av grekiskans logistike´ och var från början en
del av den militära triaden ”strategi, taktik & logistik”
(Nationalencyklopedin 1998). Den mer moderna synen på logistik kan
definieras som en process av planering, implementering samt kontroll av
flödet och lagringen av gods, service och information från dess ursprung
till konsumtion. (Persson & Virum 1998) Efter andra världskriget började
representanter från näringslivet att komma till insikt om logistikens
betydelse vid genererandet av konkurrensfördelar och idag innehar logistik
en framskjutande position och är något som företag aktivt bör arbeta med.
Största anledningen till detta består i att företag idag möter en hård
konkurrenssituation till följd av bl a globalisering. (Christopher 1998)
Detta har lett till att det inte alltid är möjligt att nå lönsamhet enbart genom
att sälja stora volymer. För att bibehålla sin lönsamhet bör företag vidta
andra åtgärder, såsom att se över sina interna flöden och skapa en mer
rationell produktionsprocess.(Persson & Virum 1998) Det senare anspelar
på ett av de sätt, vilken Porter (1980) anser att företag kan skapa
konkurrensfördelar på, nämligen kostnadseffektivitet. Ett andra sätt utgörs
av differentiering, det vill säga att bidra med ett högt kundvärde. Båda
dessa kan uppnås med hjälp av logistik och därav följer dess stora
betydelse (Christopher 1998).

Logistik är emellertid ett brett begrepp och innefattar många aktiviteter
som berör en hel förädlingskedja. En förädlingskedja kan definieras som en
kedja av företag från råmaterialframställare, via olika led av förädlande och
distribuerande företag till kunder som slutkonsumerar produkterna eller
tjänsterna (Mattson 1999). En av de viktigare aktiviteterna i en
förädlingskedja utgörs av distribution. Gadde (1980) menar att distribution
kan ses utifrån tre olika aspekter. Den första utgörs av marknadsföring där

I
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distributionen kan bidra till att förädla en vara genom att öka nyttan för
konsumenten. I den andra aspekten ses distribution som ett av flera
konkurrensmedel och i den tredje aspekten likställs distribution endast med
fysisk distribution. Fysisk distribution är den del av distribution som
kommer att fokuseras i vår rapport. Vi anser dock att aspekten
konkurrensmedel ingår som en del i fysisk distribution. Persson & Virum
(1998) definierar fysisk distribution som; planering, genomförande och
kontroll av administrativa och fysiska logistikaktiviteter som börjar med
ordermottagning och som slutar när kunden har mottagit och betalat
varorna. Definitionen antyder att även kundservice ingår i begreppet
eftersom kundens mottagning och betalning berörs. Kundservice anser vi
vara ett konkurrensmedel som därmed ingår som en del av den fysiska
distributionen. Vi anser att Persson & Virums definition väl stämmer
överens med den innebörd vi tillskriver begreppet och det är därför denna
definition som avses när vi hädanefter använder oss av begreppet fysisk
distribution.

Fysisk distribution är viktigt, då kostnaderna för den utgör en betydande
del av det pris en konsument får betala för en produkt eller tjänst.
Dessutom ökar de fysiska distributionskostnadernas andel av totala
kostnader i takt med den ekonomiska tillväxten. Internationalisering och
globalisering av varuproduktion kommer generellt att göra avstånden
mellan fabrik och konsument längre, vilket medför mer komplicerade
fysiska distributionsproblem. (Persson & Virum 1998) Fysisk distribution
utgör alltså en kritisk faktor som ständigt bör effektiviseras för att företag
skall kunna bygga upp och bibehålla långsiktiga konkurrensfördelar.

Den fysiska distributionen sker i en marknadskanal. Enligt Abrahamsson
(1992) är syftet med en marknadskanal att med hänsyn till de
begränsningar som omgivningen sätter upp nå ut med produkterna till en
marknad där kunderna finns. Det sker dels genom att skapa ett sortiment
som inkluderar både varor och service som attraherar kunderna och dels via
den fysiska distributionen. Abrahamsson likställer marknadskanaler med
distributionskanaler och detta är också något som vi fortsatt kommer att
göra. Enligt Coyle et al (1992) innefattar en distributionskanal ett eller flera
företag eller mellanhänder som deltar i flödet av varor och/eller tjänster
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från producent till slutkund. Distributionskanalen har i denna mening syftet
att förse slutkonsumenten med färdiga produkter och är därmed en
väsentlig del av en hel förädlingskedja.

Hur den fysiska distributionen skall gå till i distributionskanalen har på
senare tid givits stor uppmärksamhet, vilket inkluderar fokusering på
antalet lagerpunkter i kanalen. För att effektivisera den fysiska
distributionen och leverera störst kundservice till lägsta möjliga kostnad
anser vissa författare att det bör finnas ett stort antal lagerpunkter i en
distributionskanal (Kotler 1988). Andra teoretiker menar dock att en lika
hög kundservicenivå kan uppnås och bibehållas till en ännu lägre kostnad
vid en reducering av antalet lagerpunkter i kanalen (Abrahamsson 1992).
Trenden idag är överensstämmande med det senare, då allt fler storföretag
söker centralisera sin lagerhållning. I vissa förädlingskedjor passerar inte
ens varorna ett centrallager utan går direkt från producent ut till detaljist
eller i extremfallet direkt till slutkonsument. (Persson & Virum 1998)

1.2 Problemdiskussion
Antalet lagerpunkter i distributionskanaler är till stor del beroende av vad
det är för produkter som distribueras. Vi har i vår undersökning valt att
koncentrera oss till konsumentprodukter vilket innefattar varor som
karaktäriseras av en bredare kundkrets och ett lägre värde än
industriprodukter. Vårt fokus ligger mer på konsumentprodukter med lång
livslängd, såsom möbler och kläder, än de med kort livslängd t ex
dagligvaror. (Persson & Virum 1998)

Avseende konsumentprodukter har traditionellt sett grossistföretag haft en
framträdande roll. Under de senaste årtiondena har dock grossistens
betydelse successivt minskat i flera branscher, bl a inom beklädnad och
hemutrustningshandeln. Bakom utvecklingen ligger framförallt det faktum
att det vuxit fram ett antal större starka detaljhandelsföretag, ofta med en
egen grossistfunktion och ett omfattande filialnät av butiker eller varuhus.
Exempel på dylika företag är KF, Hennes & Mauritz, IKEA, Biltema, etc.
(Larsson 1994) Det är förädlingskedjor, i vilka denna typ av
detaljhandelsföretag ingår, som vi avser undersöka och sedermera ha
möjlighet att uttala oss om. Karaktäristiskt för dessa företag är även att de
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har en mycket stark maktposition i sin förädlingskedja. Trenden går mot att
antalet beslutspunkter i distributionskanaler minskar. Det betyder att ett
företag i förädlingskedjan blir dominerande och får större makt. Ett sådant
företag påverkar alltså ofta utformningen av distributionskanalen och såväl
centrallager som varuhus/butik ingår i deras ägandeskap. Med maktposition
avses den ställning detaljhandelsföretaget uppnått genom bl a
omsättningens storlek, marknadskontakt, lönsamhet samt kvalitet på
ordersystem. Till exempel kan ett överlägset ordersystem betyda att en
aktör i distributionskanalen dominerar verksamheten i hela kanalen.
(Persson & Virum 1998)

Enligt Larsson (1994) finns det ett flertal sätt att ange och klassificera de
olika delfunktioner som ovanstående detaljhandelsföretag utövar. De utför
bl a förflyttning av varor till kund, de håller ett med hänsyn till
produkternas omsättningshastighet lämpligt avpassat lager, samt
marknadsför ett varusortiment som även innefattar teknisk och kommersiell
service till kunderna.

Vid fysisk distribution kan konsumentprodukter passera en mängd aktörer i
förädlingskedjan innan de når slutanvändaren. Med aktör avser vi antingen
ett företag såsom producent eller en del av ett företag såsom ett
centrallager. Från att en produkt har lämnat producenten kan den passera
såväl centrallager, regionlager som varuhus eller butik innan den når
konsumenten. Som nämndes i bakgrunden går utvecklingen mot att antalet
lagerpunkter i distributionskanalen reduceras. Detaljhandelsföretagen vill
genom reduceringen av antalet lagerpunkter låta varorna löpa mer
friktionsfritt i distributionskanalen, inte binda upp onödigt mycket kapital
och därmed uppnå såväl kostnadseffektivitet som flexibilitet. Det senare är
ett vanligt förekommande och viktigt begrepp i logistiklitteraturen och
definieras som förmågan till anpassning vid förändrade förhållanden.
(Persson & Virum 1998)

Trots att en reducering av antalet lagerpunkter i distributionskanalen kan
medföra en mer lätthanterlig fysisk distribution anser vi att de nya
strukturer som uppkommer, i en mening, fortfarande är rigida. Flertalet
detaljhandelsföretag av idag kan välja att fysiskt distribuera
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konsumentprodukter antingen via ett centrallager eller direkt till
varuhus/butik beroende på vilken produkt i sortimentet det rör sig om
(Mckinnon 1989). Stelheten avser det faktum att det under en längre
definierad tidsperiod vanligen förutbestäms om en specifik
konsumentprodukt skall distribueras via centrallager eller direkt från
producent till varuhus/butik.

Ett exempel kan användas för att belysa detta. Detaljhandelsföretaget
bestämmer att produkt A för stunden bäst lämpar sig för fysisk distribution
via ett centrallager och att produkt B för stunden bäst lämpar sig för fysisk
distribution direkt från producent till varuhus/butik. När detta väl är
fastslaget ändras sällan eller aldrig beslutet trots att yttre förhållanden i
form av exempelvis efterfrågan på intet sätt är stabila utan istället kan vara
högst fluktuerande. Vi anser därför att en framtida utmaning blir att bygga
in en flexibilitet i de annars så statiska strukturerna genom att de
leverantörer som idag kör via DC kan bli flexibla och även kunna leverera
direkt till varuhus/butik. Detta innebär att ett detaljhandelsföretag skall ha
möjlighet att växla mellan att stundtals distribuera en och samma produkt
via centrallager och stundtals direkt från producent till varuhus/butik i
förädlingskedjan. Ovanstående utgör vår definition av flexibel fysisk
distribution. Med en flexibel fysisk distribution har således
detaljhandelsföretaget möjlighet vara flexibel avseende den fysiska
distribution för en och samma produkt i förädlingskedjan. Detta innebär att
de kan växla mellan 1 och 2 i figuren nedan, för en och samma produkt.

Figur 1 Flexibel fysisk distribution i en förädlingskedja

Vi menar att ovanstående flexibilitet skulle kunna leda till
kostnadseffektiviseringar för detaljhandelsföretaget. Anledningen till detta
är den fysiska distributionen i förädlingskedjan på ett helt annat sätt kan

Producent
(Leverantör)

Central-
lager Varuhus/

Butik

1

2



Kapitel 1 - Inledning

6

anpassas efter den situation som råder. Under vissa delar av året kan det
exempelvis vara mer lönsamt att distribuera en viss produkt via ett
centrallager medan det i andra fall passar bättre med en direkt distribution
avseende samma produkt. En ytterligare fördel med en flexibel fysisk
distribution består i att den kan leda till en ökad andel direktleveranser med
mindre lagring i förädlingskedjan som följd.

En flexibel fysisk distribution i den bemärkelsen som diskuterats ovan är
ett underutvecklat område som ej omnämns i någon större utsträckning i
distributionslitteraturen. Detta i kombination med att
kostnadseffektiviseringar och därmed konkurrensfördelar eventuellt kan bli
resultatet av den, leder till att det är intressant att utveckla området.

1.3 Problemformulering
För att kunna genomföra och för att förmå hantera en flexibel fysisk
distribution är det av vikt att initialt utröna vilka förutsättningar den måste
bygga på. Det är vidare essentiellt att fastställa vilka konsekvenser
flexibiliteten kan ha för de olika aktörerna i en förädlingskedja, d v s
producenter, transportörer, centrallager samt varuhus/butik. Detta leder ner
i följande problemfrågor som i sin tur mynnar ut i ett syfte.

•  Vilka förutsättningar måste en flexibel fysisk distribution bygga på?
•  Vilka konsekvenser får en flexibel fysisk distribution för de olika

aktörerna i en förädlingskedja?
•  Vilka för- och nackdelar föreligger med en flexibel fysisk distribution?

1.4 Syfte
Syftet är att utröna förutsättningar för och konsekvenser av en flexibel
fysisk distribution för de olika aktörerna i en förädlingskedja, i vilken
detaljhandelsföretaget besitter en påtaglig maktposition.

1.5 Undersökningsobjekt
För att kunna besvara ovanstående problemfrågor och uppfylla syftet har vi
undersökt den fysiska distributionen i en förädlingskedja, i vilken
detaljhandelsföretaget IKEA varit vårt kontaktföretag. I förädlingskedjan
ingår producenter, transportörer, distributionscenters samt varuhus. Ett
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distributionscenter (DC) är en motsvarighet till ett centrallager och används
i stor utsträckning av större detaljhandelsföretag. Skillnaden består i att det
i ett distributionscenter inte enbart förekommer lagring utan även
värdeskapande aktiviteter såsom plockning av gods. Hädanefter kommer vi
endast använda begreppet distributionscenter.

1.6 Avgränsningar
Undersökningen inbegriper inte alla typer av produkter eller branscher,
utan fokus ligger på företag inom detaljhandeln som distribuerar
konsumentprodukter. Vi kommer främst att kunna uttala oss om möbel-
och heminredningsbranschen då det är en dylik kedja vi undersöker. Dock
ser vi inga hinder att rapportens resultat appliceras till andra kedjor inom
detaljhandeln.

Vi har vidare avgränsat oss från de två yttersta delarna i förädlingskedjan,
råvaruleverantörer och konsumenter. Dessa hamnar utanför undersökt
system eftersom de inte är direkt involverade i förändringar av den fysiska
distribution som vi studerar. Även direktleveranser från producent till
konsument ligger utanför det studerade systemet då produkter som
distribueras denna väg oftast är av speciell karaktär och vanligtvis ej
involveras i diskussionen om produkten skall passera ett distributionscenter
eller ej. Fokus ligger på den fysiska distributionen från producent till
varuhus, avgränsningen markeras av den streckade linjen i figur 2 nedan.
Undersökt förädlingskedja börjar i producenternas färdigvarulager, vilket
innebär att produktion av varor ligger utanför systemet. Vi undersöker
alltså endast relationerna producent till varuhus respektive producent via
distributionscenter till varuhus.
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Figur 2 Systemavgränsning

Även om kostnader utgör en viktig del av arbetet kommer dessa ej att
kvantifieras i någon högre utsträckning, istället ämnar vi uttala oss om i
vilken riktning kostnaderna kommer att påverkas. Legala aspekter, vilket
innefattar ägande av godset, samt betalningsströmmar mellan aktörerna i
kedjan ligger också utanför undersökningens ramar.

I nästkommande kapitel kommer vi redogöra för hur vi gått tillväga för att
kunna besvara de problemfrågor och uppfylla det syfte som presenterats.
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2 Vetenskapligt förhållningssätt och metod
etta avsnitt har som syfte att beskriva det vetenskapliga förhållningssätt

vi har. Avsikten är att ge läsaren en ökad förståelse för, samt en möjlighet
att reflektera över våra utgångspunkter. Förhållningssättet ligger till grund
för hur vi har gått tillväga samt vilka konsekvenser det kan ha fått för
slutresultatet. För att skapa trovärdighet kommer vi även att redogöra för
de metodval som gjorts. Därefter följer en redogörelse för hur vi praktiskt
gått tillväga när vi genomfört undersökningen, ett avsnitt som samtidigt
fungerar som en disposition för resten av rapporten. Kapitlet avslutas med
metodkritik.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt
Vad är vetenskap? Detta begrepp kan låta högtidligt och ogripbart och en
riktig redogörelse torde väl börja redan med de gamla grekerna. Vi väljer
dock att lista några av de konkreta aspekter på vetenskap som stämmer med
vår syn på begreppet. Enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1997) är
vetenskap ett förhållningssätt, i vilken forskaren alltid är beredd att kreativt
och kritiskt ompröva nuvarande sanningar, uppfattningar och metoder.
Kunskap som är insamlad med vetenskapliga metoder kan kallas
vetenskap, och endast metoder, som uppfyller vissa krav kan kallas
vetenskapliga. En forskare skall öppet redovisa arbetsmetoder, resultat och
överväganden i arbetet, dokumentera på ett vedertaget sätt samt ha en
kritisk blick när material och slutsatser granskas. Arbnor & Bjerke (1994)
menar att det som avgör skillnaden mellan vetenskaplig kunskap och andra
former av kunskap är sättet som kunskapen samlas in på. Den
vetenskapliga forskningen bör ha ett metodiskt tillvägagångssätt och
respekt för det valda undersöknings- och problemområdet. Vi ser
vetenskaplig kunskap som något som på ett medvetet sätt bidrar till
lärande, samtidigt som den har tagits fram med hjälp av vedertagna
vetenskapliga metoder.

2.1.1 Hermeneutik & Positivism
Enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1997) bör varje forskare ta ställning
till vilka vetenskapsideal han/hon anser sig tillhöra. Anledningen består i
att det är viktigt att klargöra för läsaren utifrån vilket synsätt rapporten

D
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skrivs (Patel & Davidsson 1994). Det finns i huvudsak två teoribildningar
eller föreställningar inom vetenskapsteorin; hermeneutik och positivism
(Wiedersheim-Paul & Eriksson 1997). Dessa kan sägas vara varandras raka
motsatser och det är således frågan om två diametralt motsatta
livsinställningar eller världsåskådningar.

Hermeneutik betyder fritt översatt tolkningslära och är en beteckning för
den filosofi som studerar tolkningens och förståelsens natur och verklighet
(Ödman, 1979). Hermeneutik tillämpas inom flera olika vetenskapliga
discipliner, framförallt inom humaniora och samhällsvetenskaperna (Patel
& Davidsson 1994). Förespråkarna menar att det inte går att angripa
problem utan påverkan av forskarens tidigare kunskap och erfarenheter.
Slutresultatet blir härmed en produkt präglad av undersökarens värderingar
och inneboende förförståelse. Tanken är alltså att varje människa uppfattar
olika situationer på sitt eget speciella sätt genom att knyta en särskild
mening till de företeelser hon omges av (Hartman 1998). Sammantaget
leder ovanstående till att fullständig objektivitet närmast är att betrakta som
en utopi inom ramen för det hermeneutiska synsättet.

Positivismen har sina rötter i empirisk/naturvetenskaplig tradition och
bygger till skillnad från hermeneutiken i huvudsak på experiment,
kvantitativ mätning och logiska resonemang. (Wiedersheim-Paul &
Eriksson 1997). Forskaren placeras som åskådare eller observatör och står i
en yttre relation till forskningsobjektet. Till skillnad från hermeneutikerna
menar positivisterna att forskaren i alla lägen måste vara objektiv i sin
forskning för att den skall anses vara vetenskaplig. (Wiedersheim-Paul &
Eriksson 1997)

Få forskare ansluter sig uteslutande till antingen positivism eller
hermeneutik  utan de flesta ligger någonstans mittemellan. (Wiedersheim-
Paul & Eriksson 1997) Vårt examensarbete utgör inte något undantag, då
det innehar inslag från båda synsätten. Anledningen till detta består i att
båda var för sig är alltför extrema i sina sätt att se på verkligheten för att vi
skall kunna ta ställning för det ena och avstånd från det andra. Idealet är att
kunna hitta en balans mellan synsätten och uppnå ett vetenskapligt
genomförande.
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Vi har svårigheter att fullt ut anamma positivismen då den som tidigare
nämnts accentuerar vikten av full objektivitet hos forskaren, något som vi
anser vara svårt att åstadkomma. Precis som hermeneutiken påpekar, menar
vi att det för de allra flesta forskare är omöjligt att vara helt objektiv i
undersökningar. Vi anser att subjektiva bedömningar och åsikter finns i
nästan all forskning vare sig forskaren gör dessa medvetet eller omedvetet.
Det bör därför medvetandegöras att våra personliga erfarenheter,
värderingar och den förförståelse vi besitter sannolikt kommer att påverka
de tolkningar vi gör och därmed även undersökningens slutresultat. Enligt
vårt sätt att se det spelar människan alltså en roll och bidrar till att forma
verkligheten. Detta anser vi sker främst genom handlingar och i interaktion
med andra individer.

Vi anser emellertid att positivismens grundbudskap är oerhört viktigt och
skall därför i möjligaste mån söka förhålla oss objektivt till vårt
undersökningsobjekt. I arbetet har vi försökt åstadkomma objektivitet
genom att tydligt markera när det är våra egna värderingar som lyfts fram
och därigenom ge läsaren en möjlighet att skapa sig en egen uppfattning.
Vi försöker också undvika känsloladdade termer för att inte leda läsarens
tankar i en viss riktning. Våra försök att göra subjektiva föreställningar till
objektivt tillgängliga grundar sig även i mångt och mycket på vårt val av
metodsynsätt.

2.1.2 Metodsynsätt
Beroende på forskarens syn vad gäller verklighetsuppfattning,
vetenskapsuppfattning och vetenskapsideal kan denne anses tillhöra något
av följande tre paradigm; det analytiska synsättet, systemsynsättet och
aktörssynsättet, vilka yttrar sig i olika metodsynsätt. (Arbnor & Bjerke
1994) Vår uppsats har främst inslag av systemsynsättet men även
aktörssynsättet återfinns.

Verkligheten består enligt vår uppfattning av många olika komponenter
som hänger samman i en större helhet som är större än summan av delarna.
Detta resonemang hör hemma inom systemsynsättet. Systemsynsättet ser
ett företag som ett system bestående av olika systemkomponenter med
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vissa relationer till varandra och till miljön. (Carlsson 1997)
Systemsynsättet hjälper forskare att förstå olika system bättre genom att
relatera dem till varandra.

Ett företag ses i synsättet som ett öppet system som inte enbart består av
interna funktioner som har kontakt med varandra. Ett företag står också i
förbindelse med aktörer i dess omgivning såsom konkurrenter,
leverantörer, kunder, samhälle och andra intressenter. Företaget är en del av
detta system och består av delsystem såsom marknads- och
produktionsfunktioner. Det är dock av vikt att komma ihåg att företag är
komponenter i ett större system, som konkurrenssystem och
distributionssystem. (Virum et al 1991) Med ett systems effektivitet menas
dels kvaliteten i relationerna mellan de olika delarna i systemet och dels
samspelet med systemets omgivning (Stevrin, 1991).

I den här uppsatsen kommer våra starkaste influenser från systemsynsättet
eftersom vi beskriver verkligheten genom att se undersökningsobjektet som
ett system där systemkomponenterna är ömsesidigt beroende av varandra.
Vår uppsats innefattar en studie av en förädlingskedja. Detta system
omfattar såväl aktiviteter hos producent som hos transportör och detaljist.
Vi kommer undersöka hur en flexibel fysisk distribution påverkar såväl de
enskilda delarna i systemet som systemet i helhet.

Då systemsynsättet bejakar både ett positivistiskt synsätt och ett
hermeneutiskt stämmer detta överens med hur vi genomför vår utredning.

Aktörssynsättet innebär att verkligheten ses som socialt konstruerad och
fokuserar på de innebörder och subjektiva tolkningar individerna gör
(Arbnor & Bjerke 1994). Människan skapar verkligheten samtidigt som
verkligheten skapar människan (Persson 1982).

Aktörssynsättet har inte en framträdande roll i vår undersökning men vi har
ändå försökt ta med influenser av synsättet eftersom det sätter in människan
i systemsynsättet och i formandet av verkligheten. I undersökningen har vi
tagit in delar från aktörssynsättet genom att vi vid intervjuer försökt
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intervjua flera personer om samma sak, eftersom det finns en risk att de ser
på samma sak på olika sätt.

I figuren som följer, sammanfattas diskussionen gällande vår
verklighetsuppfattning, metodsynsätt samt vårt vetenskapliga ideal.
Klammern i modellen markerar vår ståndpunkt, d v s tonvikt på
systemsynsätt, med inslag av såväl hermeneutik som positivism.

Figur 3 Vetenskapligt förhållningssätt (källa: Arbnor & Bjerke 1994,
egen bearbetning)

2.1.3 Induktion & Deduktion
På samma sätt som olika vetenskapssyner kan intas, finns även ett val
avseende insamlande och utvecklande av kunskap. Det som särskiljer de
olika förhållningssätten är huruvida forskningen tar avstamp i befintlig
teori eller undersökt empiri (Wiedersheim-Paul & Eriksson 1997). Det
förstnämnda benämns deduktion och innebär att forskaren följer
bevisandets väg och drar slutsatser om separata företeelser utifrån
befintliga teorier. Vid induktivt arbete följs istället upptäckandets väg,
vilket innebär att ett objekt kan studeras utan att forskaren har gjort
förankringar i vedertagen teori. Istället formulerar forskaren teorin utifrån
den empiri som samlas in. (Patel & Davidsson 1994)
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Figur 4 Induktion & deduktion (källa: Patel & Davidsson 1994)

Patel & Davidsson (1994) talar om induktion och deduktion som
utgångspunkter för en forskningsprocess och anser att det ena
förhållningssättet utesluter det andra, något som även vi har tagit fasta på.
Dock anser vi att författarna antagit en något hård ståndpunkt, då vi menar
att god forskning bör innehålla inslag av såväl induktion som deduktion
även om endera av dem varit utgångspunkt. Vi följer främst upptäckandets
väg eftersom vi har haft utgångspunkt i en empirisk undersökning, i vilken
verkligheten inom vårt fall har studerats. Rapporten mynnar därefter ut i
teori rörande flexibel fysisk distribution. Även om vår utgångspunkt varit
induktiv innehar undersökningen även deduktiva inslag, då vi tagit hjälp av
befintlig teori inom logistikfältet och applicerat dem på insamlad empiri.

2.2 Undersökningsansats
För att skapa trovärdighet är det av vikt att redogöra för de metodval som
gjorts. Valet av den ansats som skall användas i undersökningen bestäms
av hur problemet ser ut och vilka frågor det ger upphov till. Andra faktorer
som påverkar ansatsen är vetenskapsideal, undersökningsobjekt och målet
med undersökningen. (Wiedersheim-Paul & Eriksson 1990)

Vid vårt val av undersökningsansats har vi primärt studerat de olika
alternativ som finns tillhanda och därefter valt den som i högst utsträckning
går att applicera på problemfrågorna. Vi har i enligt med Lekvall &
Wahlbin:s (1993) rekommendation betraktat vårt tillvägagångssätt i tre
dimensioner. Den första dimensionen innebär att undersökningen antingen
går på djupet i ett enskilt fall (fallstudie), går på bredden i ett tvärsnitt vid
en viss tidpunkt (tvärsnittsansats) eller studerar en utveckling över tiden
(tidsserieansats). En andra dimension avser om undersökningen är
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kvalitativ eller kvantitativ och den tredje dimensionen åsyftar primär eller
sekundärdata som bas för undersökningen. (Lekvall & Wahlbin 1993) För
att på ett adekvat sätt kunna motivera vårt val av undersökningsansats
förklaras de olika alternativen och dess praktiska tillämpbarhet.

2.2.1 Fallstudie, tvärsnittsstudie eller tidsserieansats
Fallstudier betecknar studier där syftet är att ge detaljerade och ofta
djupgående beskrivningar och analyser av enskilda fall. Fallstudier lämpar
sig således för explorativa undersökningar, där målet är att uppnå en
detaljerad uppfattning om processer av olika slag och där det på förhand
inte går att uttala sig om vad som är viktigt och mindre viktigt att
undersöka. Fallstudier är även vanliga vid deskriptiva studier och i dessa
fall kan frågeställningarna vara relativt klara från början. Karaktäristiskt för
många fallstudier är att intresset är riktat mot detaljerade och mångsidiga
beskrivningar av de enskilda fallen. (Lekvall & Wahlbin 1993) Ett ”fall”
kan utgöra en individ, en organisation eller en situation, men likväl flera
fall (Patel & Davidsson 1994).

Tvärsnittsansats innebär att flera fall studeras samtidigt, det är inte ovanligt
att över 100 objekt ingår i en sådan undersökning. Detta får till följd att
varje enskilt fall vanligen inte studeras lika djupt som i en fallstudie.
Skillnaden mellan fallstudier och tvärsnittsansatser ligger alltså främst i hur
analysen av data går till. Vid fallstudier analyseras data ingående för
fallet/fallen medan tvärsnittsansatsen är av en mer jämförande karaktär
mellan ett flertal undersökningsobjekt. (Lekvall & Wahlbin 1993)

Tidsserieansats innebär att data avseende olika tidpunkter analyseras och är
att föredra när utvecklingen över en längre tidsperiod skall studeras.
Ansatsen kombineras ibland med andra ansatser, exempelvis en fallstudie
då forskaren undersöker ett enskilt fall och vill jämföra hur det såg ut i
samma fall för en tid sen. (Lekvall & Wahlbin 1993)

Eftersom vår studie är inriktad på en specifik förädlingskedja, vilken vi
beskriver ingående och detaljerat utgör rapporten en produkt av en
fallstudie. Det som skiljer undersökningen från en tvärsnittsstudie är
således det faktum att vårt undersökningsproblem analyserats mer på
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djupet. Att olika aktörer i en förädlingskedja och följaktligen ett flertal
organisationer studerats motsäger inte fallstudieansatsen, då ett ”fall” som
tidigare nämnts likväl kan bestå av flera fall (Patel & Davidsson 1994).

Vidare har vår studie främst en explorativ karaktär, då vårt
undersökningsproblem kan anses vara relativt brett och svårt att avgränsa
(Wiedersheim-Paul, 1994) och då det på förhand inte går att uttala sig om
vad som är viktigt och mindre viktigt att undersöka. Med den explorativa
undersökningsdelen vill vi utforska ett problemområde som inte är
tillräckligt känt eller kanske snarare där det finns brister i den tillgängliga
kunskapen, en flexibel fysisk distribution. Dock kan uppsatsen även sägas
inneha deskriptiva inslag, då frågeställningen varit relativt klar från början.

2.2.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod
Kvalitativa undersökningar avser de där data samlas in, analyseras och
tolkas trots att den inte kan utryckas i sifferform på ett meningsfullt sätt
(Lekvall & Wahlbin 1993). Kvalitativa metoder innebär låg
formaliseringsgrad och metoden har i första hand ett förstående syfte. Det
centrala är att samla in information för att få en djupare förståelse av det
som undersöks och tanken är att kunna beskriva helheten av det
sammanhang som undersökningsenheten finns i. (Holme & Solvang 1991)

Kvantitativa undersökningar innebär att insamlad data analyseras och
uttrycks i sifferform. Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa
undersökningar är, enligt Lekvall & Wahlbin (1993), inte så stor. Trots att
kvantitativa undersökningar bygger på skenbart exakta siffror bygger även
de på en subjektiv uppgiftsprecisering och på en subjektivt vald modell, de
har med andra ord kvalitativa inslag.

Vi har använt oss av en kvalitativ studie, då data samlats in genom
intervjuer med berörda aktörer i undersökt förädlingskedja.
Undersökningen är också kvalitativ i den meningen att de uppgifter som
samlas in genom sekundärdata och intervjuer inte kan uttryckas på ett
meningsfullt sätt med hjälp av tabeller och siffror. Förvisso har även
kvantitativ data samlats in, denna måste dock tolkas för att vara
meningsfull och vår studie bär således en strikt kvalitativ prägel.
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2.2.3 Primär-/sekundärdata
Primärdata avser den data som forskaren själv samlar in med hjälp av
observationer eller någon frågemetod.

Sekundärdata består å andra sidan av sådant som redan insamlats i andra
sammanhang. Det av vikt att forskaren är införstådd med att sekundärdata
ofta samlats in med ett annat syfte än vad aktuell undersökning har. Det
kan med andra ord vara svårt att värdera kvaliteten och användbarheten hos
sekundärdata.

Den data som samlats in har varit av såväl primärt som sekundärt slag. I
början av arbetet bearbetade vi sekundärdata i form av exempelvis
broschyrer och årsredovisningar för att uppnå en förståelse för fallet.
Primärdata har vi tillskansat oss med hjälp av intervjuer.

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt
I detta avsnitt ämnar vi beskriva vårt tillvägagångssätt vid undersökningen
för att på så sätt ge läsaren en möjlighet att bedöma uppsatsens
trovärdighet. Tanken är att ge en så utförlig beskrivning att någon
utomstående kan göra om den och nå fram till liknande resultat.
Nedanstående modell används som utgångspunkt för det praktiska
tillvägagångssättet och fungerar samtidigt som en disposition av rapporten.

Vi har under hela arbetets gång utgått ifrån det syfte som formulerades i
inledningskapitlet. Syftet bildar grund för såväl litteraturstudier,
uppgiftsprecisering som fallbeskrivning.
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Figur 5 Praktiskt tillvägagångssätt & disposition

2.3.1 Fallbeskrivning
Fallbeskrivningen syftar till att ge läsaren en allmän
inblick i de undersökta företagens verksamhet samt
vilken typ av produkter de tillverkar alternativt
tillhandahåller. Detta kompletteras med fakta rörande

omsättning, antal anställda, historik etc. De företag som behandlas utgörs
av:

•  IKEA – inkluderar varuhus, transport samt distributionscenter 

•  Tibro Kontorsmöbler AB
•  Bräntorp AB
•  Svedplan AB

Fallbeskrivningen skall sätta in läsaren i fallet då det är av vikt att komma
till insikt om vilken förädlingskedja undersökningen berör. Den skall
vidare introducera begrepp som återkommer i empirin och utgör således en
grund att stå på. Information till fallbeskrivningen har inhämtats med hjälp
av en förundersökning som bygger på fyra intervjuer. Frågorna vi har ställt
avser allmänna fakta om företagen, dess verksamhet samt de distributions-
och ordermetoder som används i förädlingskedjan och dess funktion. Detta
har kompletterats med sekundärdata i form av information från berörda
företags hemsidor, broschyrer samt årsredovisningar.
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2.3.2 Referensram
För att skapa oss en djupare förståelse för innebörden
av fysisk distribution och flexibilitet har vi studerat en
mängd litteratur som täcker in och relaterar till dessa
områden. Litteraturen omfattade böcker,

forskningsrapporter samt aktuella artiklar. Insamling av litteratur har i
första hand skett genom en granskning av litteraturbeståndet på
universitetsbiblioteket, men även m h a sökmotorer på Internet och vår
handledare på universitetet. Denna insamling har givit oss en förståelse
som har tagit sig i uttryck teoretiskt i referensramen. Referensramen skall
ge insikt i undersökningsområdet och kan ses som en språngbräda för
vidare förståelse i rapportens empiriska och analytiska delar.

2.3.3 Uppgiftsprecisering
Syftet och referensramen har legat till grund för en
uppgiftsprecisering som i sin tur bildar utgångspunkt
för det empiriska resultatet av fallstudien.
Uppgiftspreciseringens innefattar en modell i vilken vi

mer exakt beskriver vad inom undersökt system som skall studeras. Den
bidrar även till att relevanta frågor kan ställas vid de intervjuer som ligger
till grund för empirin. I uppgiftspreciseringen konkretiseras således
undersökningen ytterligare, eftersom referensramen upplyst om vilka
parametrar som är av vikt att studera vid besvarandet av problemfrågorna.
En anledning till att uppgiftspreciseringen ligger efter referensramen, består
i att läsaren bör ha skapat sig en teoretisk förförståelse för att kunna ta till
sig de begrepp och den konkretisering som kapitlet innefattar.

2.3.4 Empiriskt resultat av fallstudien
Det empiriska resultatet är en utbyggnad av
fallbeskrivningen och utgör ett rent empiriavsnitt, som
tillsammans med referensramen, leder fram till
rapportens analys och slutsatser. Fallbeskrivningen

och referensramen fungerar som input på så sätt att båda dessa kapitel
förklarar och reder ut vissa begrepp som återfinns i empirin. Även
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uppgiftspreciseringen bildar, som tidigare nämnts, grund för detta avsnitt.
Resultatet av fallstudien bygger på intervjuer med leverantörer,
transportinköpare samt representanter för distributionscenter och varuhus.
Det empiriska resultatet är strukturerat enligt vår referensram och
uppgiftsprecisering med start från kundordercykeln följt av information,
lager, transport, tid, konsolidering och kostnader.

Kedjekartläggningen är det första avsnittet i empirin och är strukturerad
enligt undersökt förädlingskedja och innefattar beskrivningar av såväl
produktens som informationens väg. Vi följer och beskriver
händelseförloppet efter det att en kund köpt en produkt på varuhuset. För
att kunna uppnå detta har vi ställt frågor om vilka aktiviteter som utförs av
respektive aktör i kedjan och hur de går till, vilket har sin grund i
kundordercykelns sex steg, som står att finna i referensramen (4.5).
Kapitlets funktion är att skapa en förståelse för vilka aktiviteter som
förekommer hos och emellan de olika aktörerna i systemet. Detta för att
senare kunna analysera hur aktiviteterna påverkas av en flexibel fysisk
distribution.

De sex återstående avsnitten i det empiriska resultatet d v s information,
lager, transport, tid, konsolidering samt kostnader, är av annan karaktär än
kedjekartläggningen. Dessa empiri avsnitt bygger på frågor till berörda
aktörerna i förädlingskedjan rörande deras tankar och åsikter kring
direktleveranser kontra leveranser via distributionscenter samt kring en
flexibel fysisk distribution. En mer detaljrik redogörelse för innehållet i
dessa avsnitt står att finna i kapitel 5.2 (undersökningsmodellen).

I det närmaste följer en mer ingående redogörelse för hur vi gått tillväga för
att samla in den data som resultatet av fallstudien bygger på samt hur
urvalet av undersökningsenheter gått till.

2.3.4.1 Datainsamling
Vår empiriska datainsamling består främst av primärdata i form av
underlag från genomförda kvalitativa intervjuer. Vid intervjuerna har vi
utgått ifrån en intervjuguide, med i förväg formulerade frågor. Intervjuerna
har varit semistrukturerade vilket innebär att vi ej följt intervjuguiden till
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punkt och pricka. Med detta åsyftas att beroende på vem respondenten har
varit, så har vissa frågor uteslutits och andra lagts till. Vi har inte styrt
intervjuerna helt i vår riktning utan givit respondenten utrymme att uttala
sina egna idéer och åsikter, utan större inblandning från vår sida.
Intervjuerna har skett genom personliga möten i respondentens lokaler.
Totalt har vi genomfört 12 intervjuer på mellan 1 – 2 timmar (av dessa var
fyra del av förstudien). Respondenterna har haft möjlighet att förbereda sig
inför intervjun då vi via email skickat ut vår problemdiskussion och bifogat
de frågor vi önskat få besvarade. Telefonintervjuer har endast använts i
kompletterande syfte. Intervjuerna har spelats in på band för att minska
risken för missuppfattningar.

2.3.4.2 Urval
I vår kvalitativa fallstudie utgör som tidigare nämnts en förädlingskedja
fallet och det är inom detta system som vi gjort vårt urval av individer att
intervjua. Det var frågan om ett bedömningsurval, då vi själva och i
interaktion med handledare valde ut lämpliga respondenter. Urvalet spreds
över de olika aktörerna i förädlingskedjan för att erhålla en rättvisande bild
av helheten. Detta har förstärkts ytterligare genom intervjuer med personer
inom olika positioner som har olika roller och arbetsuppgifter.
Leverantörerna valdes ut med hänsyn till hur långt de är komna i relationen
till IKEA samt utefter logistiskt kunnande. Med detta avses att samtliga
leverantörer har väl utvecklade informations- och ordersystem samt följer
med i den logistiska utvecklingen. För att få information gällande
transportörens situation vid en flexibel fysisk distribution har vi intervjuat
en transportinköpare på IKEA:s distributions service. Valen av varuhus
grundar sig i att vi ville ha åsikter från ett stort och ett litet varuhus. Åsikter
kring lagrets roll i distributionen har vi inhämtat från distributionscentret i
Älmhult. I viss utsträckning har även ett så kallat nätverksurval brukats. I
ett nätverksurval avslutas varje intervju med en fråga rörande vilka
ytterligare personer som kunde vara givande att intervjua (Merriam 1994).
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2.3.5 Analys
I analysen används referensramen för att analysera det
material som återfinns i empiriskt resultat av
fallstudien. Avsikten med analysen är att uppfylla
syftet och svara på problemfrågorna. Kapitlet inleds

med en redogörelse för en flexibel fysisk distribution och vad som kan
vinnas med den. Därefter beskrivs de mest grundläggande förutsättningar
som vi anser måste vara uppfyllda för att en flexibel fysisk distribution
skall kunna genomföras. Detta mynnar ut i en variant av flexibel fysisk
distribution som vi anser vara rimlig att kunna implementera. Denna
jämförs sedan med ett statiskt och ur jämförelsen kommer för- och
nackdelar med flexibel fysisk distribution. Samtidigt belyser vi de
konsekvenser som den flexibla fysiska distributionen får för de olika
aktörerna i förädlingskedjan.

2.3.6 Slutsatser
I detta avsnitt avser vi säkerställa att problemfrågorna
besvarats och syftet uppfyllts, d v s slutsatserna är i
mångt och mycket en kort sammanfattning av vad vi
kommit fram till i analysen. Vi kommer även att ha en

avslutande diskussion och sedan föra ett resonemang kring rapportens
allmängiltighet samt ge förslag till vidare forskning.

2.4 Metodkritik
Ett viktigt krav på en vetenskaplig uppsats är att observerad fakta skall vara
pålitlig. Mått som används vid bedömningen av insamlad data är vanligtvis
validitet och reliabilitet.

2.4.1 Validitet
Validitet påvisar i vilken utsträckning den av forskaren valda metoden
verkligen visar det som den avser att visa och det som forskaren utger sig
för att visa. En viktig del i att belysa en studies validitet är att skapa
trovärdighet genom att öppet diskutera valda metoder och deras styrkor och
svagheter. (Gummesson 1985) Validitet kan i sin tur delas in i inre och
yttre validitet.
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Inre validitet innebär att mätmetoden skall bedömas objektivt samt att det
skall finnas en överensstämmelse mellan begrepp och de mätbara
definitionerna av dem. (Wiedersheim-Paul & Eriksson 1997) Det finns tre
metoder för att försöka säkerställa inre validitet; horisontell granskning och
kritik, deltagarkontroll samt klargörande av skevheter. (Merriam 1994) För
att åstadkomma horisontell granskning och kritik har vi kontinuerligt låtit
våra kurskamrater och handledaren på universitetet läsa igenom det vi
skrivit för att kommentera materialet. Deltagarkontrollen i vår
undersökning har inneburit att handledaren på vårt fallföretag kontinuerligt
fått ta del av resultatet för att ge sitt godkännande, även fakta från de
intervjuade har skickats tillbaka för kontroll och godkännande. En del i
klargörandet av skevheter är att i detta kapitel uttrycka metodkritik.

Vi anser att vikten av inre validitet är stor i vår undersökning. Anledningen
till detta är att flexibel fysisk distribution med den innebörd vi tillskriver
begreppet är ett relativt outforskat område. När vi exempelvis undersökt
förutsättningar för en flexibel fysisk distribution i en förädlingskedja är det
därför av vikt att tydliggöra vilken innebörd vi har valt att tillskriva
begreppen fysisk distribution och förädlingskedja. Detta för att säkerställa
att det vi undersöker verkligen är fysisk distribution i en förädlingskedja
och inte något annat, att de empiriska kriterierna stämmer överens med den
mening som begreppen tillskrivs. Detta har vi försökt uppnå genom att
tydligt definiera de begrepp som ingår i rapportens syfte och att sedan
använda samma begrepp rapporten igenom. Vi har även tillfrågat vår
handledare på universitetet för att säkerställa att de olika begreppens
innebörd.

Den yttre validiteten mäter i vilken mån resultaten från undersökningen
kan vara generaliserbara (Merriam 1994). Det är genom att skapa en
trovärdighet i metod, analys och resultat som läsaren kan ta ställning till
dess validitet (Gummesson 1985). Forskningens syfte är att vara
teorigenererande och målet för forskningen är att det som studeras skall
vara generaliserbart för att kunna överföras till andra situationer.
Forskningen skall vara till nytta även för andra fall och situationer än det
studerade. Det är av vikt att skilja mellan det som kallas statistisk
generalisering och analytisk generalisering. Vi har valt att göra en fallstudie
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och problemet med en sådan studie är att den inte i statistisk mening kan
generaliseras till att gälla för en hel population. Resultaten från fallstudier
kan emellertid analytiskt generaliseras till att skapa teorier, se mönster,
samt att utnyttja tidigare teorier som en referenspunkt mot vilken de
empiriska resultaten kan jämföras. (Lundahl & Skärvad 1992). Om
forskaren har ett bra beskrivande eller analytiskt språk, som kan användas
för att verkligen förstå växelverkan mellan olika delar av ett system och
systemets viktiga karaktäristika, kan möjligheten att dra generella slutsatser
även från mycket få fall eller till och med ett enda fall vara goda.

I vår undersökning eftersträvar vi möjligheten till generaliseringar och att
därmed kunna överföra kunskap till andra områden än enbart det fall vi
undersöker. Generaliseringar i allmänhet kan vara svårt att uppnå och
avsikten blir därför att kunna göra vissa generaliseringar av de resultat som
inte är specifikt kopplade till vårt fall och som har en mer allmän karaktär.
Vi har endast undersökt en förädlingskedja i vilken IKEA ingår som den
drivande kraften. Vi har försökt hålla analysen på en relativt generell nivå
avseende förädlingskedjor där detaljhandelsföretaget besitter en påtaglig
maktposition. Vi är dock medvetna om att varje förädlingskedja är unik och
att IKEA arbetar på ett sätt, medan det kan se annorlunda ut i andra
detaljhandelskedjor. Undersökningen hade kunnat bli mer generell om fler
förädlingskedjor undersökts, men då hade möjligheterna till att studera på
djupet varit begränsade och den största fördelen med fallundersökningar
gått om intet. Det faktum att analysen ligger på en strategisk nivå torde öka
förutsättningarna för att kunna applicera undersökningens resultat till andra
förädlingskedjor än den undersökta. Genom att undvika en operationell
nivå i analysen, minskar risken för att karaktäristik specifik för den
förädlingskedja och de aktörer vi undersökt, präglar resultatet.

2.4.2 Reliabilitet
En hög reliabilitet innebär att andra undersökare skall komma fram till
samma resultat om de använder samma angreppssätt. En metod eller ett
angreppssätt bör för att ha hög reliabilitet vara oberoende av undersökare
och, beroende på vilken grad av generalisering som åsyftas, av undersökta
enheter (personer, organisationer etc). (Wiedersheim-Paul & Eriksson
1997) Vi eftersträvar naturligtvis en hög reliabilitet men är samtidigt
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medvetna om att genomförandet och det resultat som presenteras inte är
helt värderingsfritt, vilket medför att det är svårt för andra forskare att få
identiska resultat. Vi har under undersökningen försökt att hålla oss
objektiva och genom att i detta kapitel beskriva våra tankebanor och
tillvägagångssätt försöker vi underlätta så att en upprepning av
undersökningen skall vara genomförbar.

2.4.3 Övrigt
Problemen med intervjuer som datainsamlingsmetod är att det lätt
uppkommer bearbetningsproblem, vilket kan bestå i att tolkningen grundas
på dubbeluppfattningar, dels intervjuarens och dels respondentens.
Resultatet av detta är att tolkningen av intervjusvaren kan bli felaktig.
Intervjuer kan även leda till mätfel p g a intervjuareffekten, som beror på
intervjuaren då denne kan ha inverkan på hur respondenten kommer att
svara. Intervjuarens tolkning av respondenten kan också ge upphov till
detta. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). Vi vill även att läsaren ska
vara medveten om att vi inte har några tidigare erfarenheter av intervjuer
och kunskap i intervjuteknik, vilket kan ha inverkat negativt på intervjun.
För att undvika intervjuareffekt har vi båda medverkat vid samtliga
intervjuer för att eliminera risken för variationer i intervjusvar som en följd
av olika intervjuare. Vi har även ställt samma frågor till olika varuhus och
olika leverantörer för att undvika att en enskild aktörs åsikter får för
mycket utrymme och därmed kan snedvrida undersökningen.

Urvalsmetoden, det vill säga att vi främst intervjuat de personer som vår
kontaktperson rekommenderat, kan ha resulterat i att vi inte kommit i
kontakt med just dem vi skulle haft nytta av att intervjua. Vi anser dock att
vi inte utan hjälp av handledare kunnat välja ut lämpliga personer att
intervjua.

Vad gäller referensramen har vi haft svårigheter att hitta teorier kring den
definition vi gör av en flexibel fysisk distribution. Teoribildningen har i
stort varit obefintlig inom detta område. Vår referensram består därför av
relativt klassiska logistikteorier. Dessa teorier är mer av kartläggande
karaktär och ganska allmängiltiga vilket inneburit att det varit svårt att
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ifrågasätta och ställa dem mot varandra. Exempelvis kan det vara svårt att
kritisera en teori som tar upp vilka aktiviteter det finns i ett lager.

När vi nu redogjort för hur vi gått tillväga vid genomförandet av
undersökningen är det dags att redogöra för det fall som ligger till grund för
densamma. Detta kommer att ske i en fallbeskrivning.
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3 Fallbeskrivning
etta kapitel syftar till att beskriva det fall som ligger till grund för

besvarandet av problemfrågorna. Fallet utgörs av en förädlingskedja i
vilken detaljhandelsföretaget IKEA ingår samt leverantörer till IKEA,
transportörer, IKEA:s distributionscenter (DC) samt varuhus. Tanken är
att sätta in läsaren i fallet och reda ut begrepp som kommer att nyttjas
senare i rapporten. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av IKEA, och
därefter presenterar vi vilka delar som IKEA:s organisation innehåller,
vilken funktion de har och hur de hänger ihop med varandra. Detta då
IKEA utgör huvudobjektet i fallstudien och då det är viktigt att läsaren
erhåller en övergripande bild av företaget. Därefter presenteras den
nuvarande fysiska distributionen och följs av en förklaring av vilka olika
ordermetoder som förekommer. Slutligen introduceras de producenter som
ingår i undersökningen.

3.1 IKEA

3.1.1 Historik
1943 grundades IKEA som står för Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd.
Grundaren Ingvar Kamprad började att i liten skala sälja bläckpennor och
julgransdekorationer, därefter gick utvecklingen fort och snart var en
postorderverksamhet igång och strax därefter initierades fokuseringen på
möbelförsäljning. IKEA är idag ett unikt koncept som erbjuder
kvalitetsmöbler till ett lågt pris i ett stort antal varuhus runt om i världen.
Varje enskilt varuhus speglar det svenska ursprunget med en lokal prägel i
tillägg till det världskända varumärket. Ingvar Kamprads övergripande
ambition är oförändrad sedan starten: att erbjuda en bättre vardag till de
många människorna. Numera är IKEA ett världsomspännande företag med
verksamhet i Europa, Nordamerika, Asien och Australien, företaget
anställer idag drygt 54 000 personer. Omsättningen för verksamhetsåret
2000 uppgick till 80 miljarder kr fördelat på ca 230 miljoner besökare.
(www.ikea.se 01-02-23)

D
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3.1.2 Organisation
IKEA består idag av flera hundra bolag och det skulle vara en rapport i sig
att försöka beskriva alla. Därför har vi endast valt att redogöra för de
organisatoriska enheter som har en direkt koppling till distribution och som
vi anser vara nödvändiga för en vidare förståelse i rapporten. Dessa står alla
att finna i nedanstående modell. Den information som står att finna nedan
kommer från internt material från IKEA samt intervjuer med Anna
Bökman-Lindberg och Örjan Jonsson, om inte annat anges.

Figur 6 IKEA:s organisation

IKEA of Sweden (IoS)
IoS är navet i IKEA:s verksamhet då detta är huvudkontoret för den
operativa verksamheten för hela IKEA-världen. IoS utvecklar
leverantörsstrategier och arbetar med produktutveckling samt bestämmer
vilka produkter som skall ingå i IKEA:s sortiment. Utöver detta arbetar de
med inköpsstrategier och bestämmer varifrån produkter skall köpas in, de
har även det strategiska ansvaret för distributionen.

Trading
Trading är IKEA:s inköpsavdelningar och de köper in samtliga produkter
som ingår i varuhusens sortiment. Olika inköpsagenter konkurrerar med
varandra och det är IoS som väljer ut den agent som kan erbjuda det bästa
leverantörsbudet. Detta innebär bl a att de leverantörer som ägs av IKEA
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inte har förtur att leverera, eftersom inköpsagenten tvingas välja den
leverantör som kommer med det bästa erbjudandet.

IKEA har i dagsläget ungefär 2000 leverantörer. IKEA använder sig oftast
av flera leverantörer för att producera en och samma produkt eftersom det
är få leverantörer som klarar av att tillverka den kvantitet som hela IKEA:s
verksamhet kräver. Senare i avsnittet beskrivs de tre leverantörer som vi
undersökt mer utförligt.

Distribution Service (DS)
Distributions Service är en servicefunktion till varuhuset och deras
huvudområden är bl a lagerhållning, transporter och varuhussupport. De ser
till att varorna finns tillgängliga i  distributionscentret (DC) så att varuhuset
kan få varorna i rätt tid. DS ger även efterfrågeprognoser till varuhusen och
står för transportinköpet. Det är DS som tar de strategiska besluten om en
viss produkt skall lagras in i ett DC eller levereras direkt ut till varuhusen.

Transportinköparna för norra Europa, vilka vi intervjuat, sitter på DS North
i Älmhult. DS North har ursprungsansvar för gods som levereras från
Norden och Östeuropa. Detta oberoende på vart godset skall levereras.
Transportinköparna skall säkerställa att det finns transportkapacitet i den
mån den efterfrågas från dessa länder. De har även ett distributionsansvar,
d v s transporter till ovanstående länder. Det tredje stora ansvarsområdet är
transportöransvaret, vilket innebär att de är ansvariga för ett antal stora
transportörer och utvecklingen av dem, samt förhandlingar kring monetära
diskussioner mellan IKEA och transportör.

I dagsläget går ca 60% av total volym med lastbil, 20% med järnväg och
20% med båt. Transportörer som IKEA samarbetar med i Sverige är bl a SJ
och ASG.

Distributionscenter (DC)
Distributionscentren är en del av DS. Ett distributionscenter är ett
centrallager där inte enbart lagring sker, utan även hantering såsom att, om
nödvändigt, splitta pallar och plocka ihop exakta artikelantal.
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Distributionscentret i Älmhult, på vilket vi genomfört intervjuer, har 450
anställda och försörjer ca 60 varuhus i bl a Norden. DC:t är 170000
kvadratmeter stort. Distributionscentret har även externlager på ca 120000
kvadratmeter där produkter som inte får plats i det ordinarie DC:t lagras.

Service Office (SO)
SO finns i varje försäljningsland och ger varuhusen stöd
försäljningsmässigt, vilket innebär bl a prissättning och marknadsföring.

Varuhus
IKEA har totalt 139 varuhus i 22 länder. Dessutom finns det 18 som ägs
och drivs av franchisetagare utanför IKEA koncernen i 11 länder.
(www.ikea.se 010223)

De varuhus som ingår i undersökningen är belägna i Örebro och Göteborg.
Varuhuset i Örebro är ett av Sveriges minsta varuhus. Det är 13 500
kvadratmeter stort och tillhandahåller 5 300 artiklar. Detta kan jämföras
med Sveriges största IKEA-varuhus vid kungens kurva som säljer hela 8
000 artiklar. Idag byggs aldrig varuhus på mindre än 22 000 kvadratmeter,
detta krävs för att kunna hantera större volymer. Varuhuset i Örbro omsatte
340 miljoner 1999/2000. Antalet anställda är ca 180 stycken inklusive
deltidsarbetande. (Intervju, Mirjam Gustavsson, varuhuset Örebro)

Varuhuset i Göteborg är betydligt större än det i Örebro. Det är 28 000
kvadratmeter stort och tillhandahåller 7 500 artiklar. 1999/2000 omsattes
950 miljoner och antalet anställda är för närvarande 500 stycken inklusive
deltidsarbetande. (Intervju, Roger Johansson, varuhuset Göteborg)

3.2 Ordermetoder
IKEA:s distributionskedja använder sig av en rad ordermetoder såsom call-
off, OPDC, fixed order och VMI. I arbetet behandlar vi främst OPDC och
VMI eftersom dessa ligger längst fram i utvecklingen samt att de
leverantörer vi intervjuat brukar dessa ordermetoder.
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3.2.1 OPDC
OPDC står för Order Point Distribution Center och är en ordermetod som
ställer höga krav på leverantören. För att kunna använda OPDC måste
leverantören bl a skall ha nått en viss mognadsgrad och ha möjligheten att
producera så stora kvantiteter att full försörjning inom ett
försäljningsområde är genomförbart. Ett försäljningsområde är ett
geografiskt område försörjt av ett eller flera distributionscenters.

Varuhuset använder ett beställningspunktsystem (se referensram 4.7.1) för
sina produkter och när någon av dessa nås initieras en order till det DC som
försörjer varuhuset. Orderledtiden för en order mellan varuhus och DC är
ca fem dagar.

Order till leverantör grundas på ett liknande beställningspunktsystem fast
hos DC. OPDC innebär att DC:t dagligen har möjligheten att generera
ordrar till leverantörerna. Detta system är flexibelt då order kan läggas
varje dag. Leverantören får även prognoser rörande förväntad efterfrågan
från IoS, för att beredskapen skall vara hög när order läggs.

Orderledtiden mellan leverantör och DC varierar från 1 till 4 veckor. För att
hålla dessa orderledtider och för att möjliggöra dagliga leveranser krävs
nästan alltid att leverantören administrerar ett färdigvarulager, detta då de
inte hinner producera i den takt som krävs.

3.2.2 VMI
VMI står för Vendor Managed Inventory (se referensram 4.7.2) och
innebär att leverantören får ta del av statistik från IKEA och sedan själva
räkna ut hur mycket DC eller varuhusen behöver. Leverantören initierar
därmed själva IKEA:s order. Ordersystemet är än så länge under utveckling
och det finns endast ett fåtal leverantörer som erbjuder VMI i Europa. I
dagsläget finns det tre leverantörer som erbjuder VMI till Norden, dock
endast med leverans till DC.
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3.2.3 Fixed order
Fixed order innebär att leveransdatumet är förutbestämt. Detta kan t ex
innebära att leverantören måste skicka varorna en viss dag och att
varuhusen vet exakt vilka dagar leveransen kommer.

3.2.4 Call-off
Sedan början av 90-talet har IKEA främst använt sig av en ordermetod
kallad Call-off som är ett avropssystem. Metoden innebär att order läggs
var fjärde vecka till leverantören och ordern bygger på årsprognoser utifrån
historisk försäljning. Varuhuset använder ett beställningspunktsystem för
sina produkter och när någon av beställningspunkterna nås initieras en
order till det DC som försörjer varuhuset. Orderledtiden för en order mellan
varuhusen och DC är fem dagar. Orderledtiden från leverantör till DC
varierar från 5 till 26 veckor. När Call-off används som ordermetod så går
alltid varorna via ett DC och sedan vidare ut till varuhusen.

3.3 Fysisk distribution
Den fysiska distribution som förekommer i IKEA:s förädlingskedja
illustreras av figuren nedan. Varor från leverantör kan distribueras direkt
till konsument (kundorder), direkt till varuhus (direktleverans), eller via DC
till varuhus. Ca 20% av volymen levereras direkt till varuhusen och 70%
via DC. 10% går på kundorder och passerar då inte varuhusen
överhuvudtaget. I vår undersökning fokuseras den distribution som sker
direkt från leverantörer till varuhus samt från leverantör till varuhus via ett
distributionscenter.

Figur 7 IKEA:s fysiska distribution
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3.4 Leverantörer
I undersökningen har vi tittat närmare på tre av IKEA:s producenter; Tibro
Kontorsmöbler AB, Bräntorp AB samt Svedplan AB.

3.4.1 Tibro Kontorsmöbler AB (TKAB)
Företaget ägs sedan sex år av IKEA, eller närmare bestämt Swedwood
Sweden AB som är en koncern bestående av producenter till IKEA. TKAB
är dock ett autonomt företag och trots att de ägs av IKEA konkurrerar de på
precis samma villkor som externa leverantörer. IKEA väljer med andra ord
alltid en extern leverantör före en egenägd om detta innebär en lägre
totalkostnad för inköpet. TKAB har sedan de blev uppköpta fokuserat sin
verksamhet till produktion av möbler för kontor och offentlig miljö, i
huvudsak fanerad spånplatta med kantlist. Sortimentet utgörs av 60
produkter som i sin tur är uppbyggda av ca 200 komponenter. Företaget
levererar uteslutande till IKEA. (Intervju, Bo Johansson, TKAB)

Majoriteten av TKAB:s produkter distribueras direkt ut till kund, så kallad
kundorder. Vissa delar av sortimentet återfinns dock även på varuhusen.
TKAB försörjer för närvarande sex stycken DC-områden, tre i Europa och
tre i Nordamerika. I Europa används ordermetoden VMI, vilket som
tidigare nämnts innebär att leverantören har fullt försörjningsansvar och
själv genererar ordrar. Till Nordamerika används OPDC. Utöver TKAB
finns det fyra ytterligare producenter som levererar fanerad spånplatta till
IKEA, varav de flesta är lokaliserade i Östeuropa. (Intervju, Bo Johansson,
TKAB)

TKAB:s omsättning är beräknad till ca 280 MSEK för räkenskapsåret
1999/2000 och antalet anställda är för närvarande 265 stycken
(Årsredovisning TKAB 1999/2000).

3.4.2 Bräntorp AB
Bräntorp AB är sedan 1992 en del av Swedwood Sweden AB och drivs likt
TKAB som ett självständigt företag. Bräntorp tillverkar träbaserade
planmöbler och frontsystem, vilket innebär att de tillverkar bl a köksskåp
och byråer. Sortimentet består av 350 artikelnummer som levereras
uteslutande till IKEA.
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Bräntorp använder sig nästan uteslutande av OPDC som ordermetod. De
kör sina produkter till nio olika distributionscenter, tre till Nordamerika
resten till Europa. Från distributionscentret körs sedan varorna ut till
respektive varuhus. Bräntorp har på försök börjat använda sig av VMI,
detta är dock endast på fyra artiklar och endast mot DC:t i Torsvik.
(Intervju, Paul Grenmyr, Bräntorp AB)

Företaget omsätter 232 miljoner för räkenskapsåret 1999/2000. Antalet
anställda är 193 stycken (Årsredovisning Bräntorp AB 1999/2000)

3.4.3 Svedplan AB
Svedplan AB ägs av Svedplan Gruppen AB som sedan 1998 ägs av det
danska bolaget Licentia Group A/S. Svedplan är det största knockdown
möbelföretaget i Sverige (knockdown innebär att det rör sig om planmöbler
som bygger på sexkantsnyckeln. Produktionen bygger på spånskivor som
köps in från Polen och Norge. Folie och kantlister levereras från Sverige
och emballage från Tyskland. Av dessa komponenter tillverkar Svedplan bl
a skrivbordstyper, badrumsmöbler och ungdomsmöbler. De levererar
sammanlagt 75 produkter uteslutande till IKEA.

Vid uppstarten av nya artiklar, när förtaget inte vet hur mycket
försäljningen skall bli, används call-off som ordermetod. OPDC används
för etablerade produkter. Samtliga av Svedplans varor går via DC och de
försörjer i dagsläget mellan 12 – 14 DC i Europa och Nordamerika.
(Intervju, Reine Svensson, Svedplan AB)

Svedplan hade 1999/2000 en omsättning på 391 miljoner. Antalet anställda
uppgick till 220 stycken. (Årsredovisning Svedplan AB 1999/2000)

När vi nu kortfattat redogjort för det fall som skall undersökas och dess
komponenter är det dags att presentera den teori som skall appliceras till
fallundersökningen.
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4 Referensram
 referensramen presenteras teorier och modeller som är verktyg för att

förklara, dra slutsatser samt utgöra underlag för kommande analys.
Avsikten är också ge en teoretisk förståelse för undersökningens
problemfrågor. Teorier kring den definition vi gör av en flexibel fysisk
distribution har varit svåra att hitta. Istället har vi använt teorier som nära
angränsar till området däribland fysisk distribution och ett resonemang
kring flexibilitet. Referensramen inleds med teorier av mer generell
karaktär för att sedan nå ner i mer specifika.

4.1 System
Systemtänkande är grundläggande för logistik och vi avser här att
konkretisera det systemsynsätt som beskrevs i kapitlet om vetenskapligt
synsätt och metod (2.1.2). Systemtänkande appliceras i detta avsnitt på
olika logistiska system.

Ofta talas det om system på olika nivåer exempelvis i form av funktioner,
divisioner, företag eller marknader. En analys kan vara riktad mot
relationer mellan människor i en grupp, mellan grupper i en division,
mellan divisioner i ett företag eller mellan företag i en distributionskanal.
(Churchman 1968) Ett system kan alltså vara en förädlingskedja som består
av noder såsom leverantörer, produktionsanläggningar, distributionscenter,
kunder etc, samt transportörer, material och informationsflöden som
sammanlänkar noderna. På en lägre nivå kan ett system utgöra ett
distributionscenter med noder såsom ordermottagning, lagring, orderplock
och förberedelser för att skicka iväg försändelser. Inom ett system kan
flertalet processer definieras inom vilka olika aktiviteter utförs. (Brehmer
& Stahre 2000)

I referensramen har vi valt att presentera teorier som kan kopplas till tre
systemnivåer. Nivåerna är definierade som:

•  Förädlingskedjan (Supply Chain).
•  Det fysiska distributionssystemet
•  Logistiksystem inom företag

I
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En förädlingskedja eller en Supply Chain är det största systemet då den
inbegriper flöden och berör samtliga aktörer ända ifrån råvaruleverantör till
slutkonsument (Christopher 1998). I referensramen kommer detta system
att beröras i kapitel 4.2.

Det fysiska distributionssystemet innefattar fysisk förflyttning av varor,
något som kan ske både inom och mellan företag, vilket implicerar att
systemet är mer omfattande än ett internt logistiksystem (Pfohl 1996). I
referensramen kommer detta system att beröras i kapitel 4.4.

Logistiksystemet inom ett företag utgör det minsta av ovanstående och
innefattar interna företagsspecifika aktiviteter såsom materialstyrning och
produktion. Omfånget på detta system bestäms alltså av ett enskilt företags
gränser. (Pfohl 1996) I referensramen kommer detta system att beröras i
kapitlen 4.5-4.11.

I referensramen ingår även ett avsnitt där vi reder ut flexibilitetsbegreppet
4.3, något som kan sägas relatera till samtliga av ovan beskrivna system.

4.2 Supply Chain Management
Supply Chain Management (SCM) har blivit ett allt viktigare begrepp inom
logistiklitteraturen och då synsättet angränsar till systemsynsättet och
dessutom har en nära anknytning till fysisk distribution är det av vikt att
förklara och definiera dess innebörd.

Traditionellt sett har de flesta organisationer betraktat sig själva som
fristående enheter. Andra organisationer utgör med detta synsätt närmast
rivaler som företaget måste konkurrera med. (Christopher 1998)
Inställningen kan leda till att endast internt materialflöde fokuseras och att
företag är indelade efter funktioner som styrs oberoende av varandra.
Synkronisering av aktiviteter förekommer i liten utsträckning och
suboptimering är vanligt. Planeringen är kortsiktig och organisationen
reagerar långsamt på efterfrågan, vilket leder till att lager byggs upp mellan
varje funktion. Detta illustreras av modellen nedan och är enligt Stevens
(1989) urtypen för en icke integrerad förädlingskedja.



Kapitel 4 – Referensram

37

Figur 8 Baseline (källa: Stevens 1989)

Utöver ovanstående tillstånd av integration har Stevens (1989) lokaliserat
ytterligare tre. I mellanformerna integreras funktioner inom organisationen
i högre grad och i det sista och optimala tillståndet illustrerat av figuren
nedan samverkar företaget även med leverantörer och kunder. Här
fokuseras således hela förädlingskedjan, från råvara till slutkonsument och
fördelarna består i att icke värdeadderande tid minimeras och att
suboptimering undviks. Till en början berörde SCM endast materialflöden
men begreppet har nu expanderats till att även komma att omfatta
integrerade informationsflöden, produktutveckling och marknadsföring.
(Stevens 1989)

Figur 9 Extern integration (källa: Stevens 1989)

Det är enligt Stevens (1989) först i detta sista steg som SCM fullt ut kan
uppnås. Ett begrepp som Cooper & Ellram (1993) definierar enligt
följande:

”Supply Chain Management is an
integrative philosophy to manage the total
flow of a distribution channel from the
supplier to the ultimate user”

Denna definition rymmer en övergripande bild av SCM, men enligt vår
åsikt utelämnar den vissa betydande aspekter. Att poängtera målet med
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SCM och dess betydelse för den slutliga konsumenten vore på sin plats i en
dylik definition, eftersom dessa är själva orsaken till att företag anammar
SCM. Vi anser med anledning av detta att Cooper & Ellram har ett för
allmänt fokus. Vidare belyser definitionen endast flödet åt ett håll, från
producent till slutlig konsument. Det omvända flödet berörs inte varför en
viktig del av SCM går förlorad.

Christophers (1998) definition av SCM betonar vikten av att hantera
relationerna mellan producenter och konsumenter för att uppnå överlägset
kundvärde och en, för helheten, lägre kostnad.

”Supply Chain Management is the
management of upstream and downstream
relationships with suppliers and customers
to deliver superior customer value at less
cost to the supplychain as a whole”

Detta är en bra definition eftersom författaren tar upp de två huvudmålen
med SCM -bättre kundservice och lägre kostnader. Dessa mål bör vara
representerade för att ge en komplett bild av vad SCM är för något. Vi
anser att Christophers definition av begreppet SCM passar bäst, av ovan
nämnda anledningar. När vi längre fram i arbetet använder uttryck som
Supply Chain Management och integrerade förädlingskedjor åsyftas
Christophers definition.

4.3 Flexibilitet
I logistiklitteraturen uppges det traditionellt sett råda ett positivt förhållande
mellan kostnader och kundservice, d v s ju högre kundservice desto högre
kostnader och vice versa. Detta är emellertid något som inte
överensstämmer med SCM-synsättet, då detta syftar till att öka
kundservicen och minska kostnaderna totalt i en förädlingskedja.
(Christopher 1998) Medlet för att kunna uppnå detta är enligt Brehmer &
Stahre (2000) flexibilitet, då detta sägs kunna generera kostnadseffektivitet
till bibehållen eller ökad kundservice. Detta framhålls även av Bowersox &
Closs (1996) då de menar att en rutinmässig flexibilitet ökar möjligheterna
att reducera kostnaderna med en bibehållen kundservice.
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Med anledning av att vi avser undersöka en flexibel fysisk distribution
anser vi det vara av vikt att tidigt i referensramen diskutera olika
definitioner och innebörder av ordet flexibilitet.

Flexibilitet är ett komplext, multidimensionellt och svårfångat begrepp.
Inom produktion är flexibilitet ett vanligt förekommande koncept och det
finns åtminstone 50 olika definitioner av ordet. (Sethi & Sethi 1990) Inom
distribution är det dock inte lika frekvent förekommande. Enligt en svensk
ordbok definieras flexibel: ”Som (på ett smidigt sätt) kan anpassas efter
omständigheterna” eller ”förmåga till anpassning till skilda situationer”.
(Norstedts svenska ordbok 1996) Mandelbaum (1978) definierar flexibilitet
på samma sätt som Norstedts ordbok men menar att flexibilitet kan delas in
i två olika former; action flexibility och state flexibility. Action flexibility
definieras som “the capacity for taking new action to meet new
circumstances” och state flexibility som “the capacity to continue
functioning effectively despite changes in the environment” Det senare
begreppet anser vi bäst stämma överens med vår definition av en flexibel
fysisk distribution. Detta då det med en hög grad av state flexibility inbyggt
i designen av den fysiska distributionen i förädlingskedjan blir lättare att
hantera potentiella förändringar i omvärlden utan att omedelbart behöva
omorganisera och investera.  

4.4 Fysisk distribution
Under denna rubrik ämnar vi teoretisera kring fysisk distribution i
allmänhet och distributionskanaler i synnerhet. För att på ett adekvat sätt
kunna göra detta är det av vikt att definiera vissa begrepp och därigenom
klargöra för läsaren.

4.4.1 Definitioner
I bakgrunden definierades fysisk distribution som; planering,
genomförande och kontroll av administrativa och fysiska logistikaktiviteter
som börjar med ordermottagning och som slutar när kunden har mottagit
och betalat varorna (Persson & Virum 1998). Den fysiska distributionen
sker inom ett distributionssystem eller en distributionskanal. Enligt Pfohl
(1996) kan ett fysiskt distributionssystem definieras på två olika sätt. Å ena
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sidan är det ett delsystem inom ett företags logistiksystem, med syfte att
distribuera varor till företagets kunder. Det fysiska distributionssystemet
kan även omfatta en hel distributionskanal, vilken består av ekonomiskt
och juridiskt oberoende företag. Distributionskanalen har i denna mening
syftet att förse slutkonsumenten med färdiga produkter och är därmed en
väsentlig del av hela förädlingskedjan. Vi har valt att ta fasta på den senare
definitionen och likställer distributionskanal och fysiskt
distributionssystem. Dock har vi valt att fokusera på Coyle et al:s (1992)
definition av en distributionskanal då vi anser att den tydligare och mer
utförligt än Pfohl, åskådliggör vad begreppet innebär:

”One or more companies or individuals
who participate in the flow of goods and/or
services from the producer to the final user
or customer”.

4.4.2 Distributionskanalens struktur
I detta avsnitt beskrivs olika strukturer hos en distributionskanal och frågor
kring mellanhänder och direktdistribution tas upp. Distributionskanaler får
idag stor uppmärksamhet eftersom dess design påverkar distributionens
effektivitet. En distributionskanal kan designas på en mängd olika sätt och
en viktig faktor är antalet mellanhänder. Hur många mellanhänder som
deltar i kanalen beror på vilka produkter som distribueras, vilka marknader
som betjänas samt vilka typer av leverantörer och kunder som finns
(Persson & Virum 1998). I vår undersökning kan som tidigare nämnts
varor fysiskt distribueras antingen direkt från leverantör (fabrik) till
varuhus (detaljist) eller från leverantör via distributionscenter (centrallager)
i distributionskanalen. Vi undersöker således endast två strukturer i figuren
nedan.
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Figur 10 Exempel på distributionskanaler av olika längd (källa:
Persson & Virum 1998, egen bearbetning)

I det enklaste fallet, i figur 10, står producent och förbrukare i direktkontakt
med varandra. Ofta tar dock flödena vägen via en eller flera mellanhänder.
(Persson & Virum 1998) Bowersox & Closs (1996) diskuterar två
strukturer på distributionskanaler: Echelon struktur och direkt system.

Echelon struktur
I en echelon struktur hålls lager på en eller flera nivåer mellan producent
och kund. Anledningen till att mellanhänder existerar, är att de förväntas
kunna utföra de aktiviteter som bidrar till att skapa nyttor respektive
överbrygga avstånd på ett effektivare sätt än vad det tillverkande företaget
kan göra på egen hand. Avsikten är därför att utforma en struktur så att var
och en av kanalens funktioner utförs på effektivaste sätt. (Abrahamsson
1992). Mellanhänderna kan bl a ge lägre transportkostnader, ökad
tillgänglighet för köparen, bättre marknadsöverblick etc. (Bowersox &
Closs 1996).

Direkt system
Direkta system är designade för att distribuera en produkt direkt från
producenten till kunden utan några mellanhänder. Bowersox & Closs
(1996) menar att direkta system därmed inte har samma potential att
konsolidera produkter såsom en echelon struktur. Om ett direkt system är
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ekonomiskt försvarbart så brukar det dock eftersträvas eftersom det
möjliggör reducering av lager och produkthantering hos mellanhänder.
Direktkontakt mellan säljare och köpare innehar en fördel i termer av
informationsflöde. En strategi som bygger på att tillfredsställa kundernas
behov och efterfrågan är beroende av kommunikationskanaler som ger
nödvändig information om kundernas krav och önskemål. Risken med
långa kanaler är att inte informationen når fram genom kanalen eller att den
kommer fram i förvrängt tillstånd. (Abrahamsson 1992)

Mckinnon (1989) menar att orderkvantiteten är en avgörande faktor för att
nyttja direkt system.

” Some manufacturers are constraint in the extent
to which they can distribute output directly to
customers by the geography of their production.
Where different products are made in different
plants, it may not be possible to assemble at any
single plants orders large enough to justify direct
delivery.”

Den begränsande faktorn avseende orderkvantiteter kan hänföras till
antagandet att små orderkvantiteter är dyrare att transportera jämfört med
stora. Detta antagande stöds av Bowersox & Closs (1996) som menar att
potentialen med direkta system begränsas av höga transportkostnader. Med
nyttjandet av lager kan antalet transporter reduceras eftersom köparen då
kan lägga en stor order till detta lager istället för att lägga separata orders
till varje leverantör. Sussams (1993) menar dock att om fulla lastbilar
direkt till kund kan genereras så torde kostnaderna för att transportera en
full last direkt, vara lika stora som att transportera en full last till ett lager.
Dock pekar han på vissa skillnader såsom att en direktleverans är svårare
att planera då kunden kan kräva transport vid en olämplig tidpunkt.
Direktleveranser kan även medföra ökad hantering vid lastning och
lossning i de fall lastpallar måste splittas.
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4.5 Kundordercykeln
Orderprocessen är nervcentrat i det logistiska systemet. En order från kund
är meddelandet som sätter den logistiska processen i rörelse.
Kundordercykeln inkluderar den tid och de aktiviteter som utförs från att
order läggs tills produkten levereras och placeras i kundens lager. (Lambert
& Stock 1993) Vi anser att kundordercykeln är ett bra hjälpmedel för att
beskriva de aktiviteter som försiggår i en förädlingskedja och en
kartläggning av den kan utgöra en grund att stå på för att uttalanden om en
förädlingskedja skall kunna göras. En typisk kundordercykel består av
följande komponenter (Lambert & Stock 1993):

1. Orderläggning från kund – kunden förbereder och sänder över ordern
till leverantör eller distributionscenter.

2. Ordermottagning – Order tas emot och registreras i systemet.
3. Orderprocess – Kontroll om varan finns i lager, uppdatering av

lagerfiler, transportdokumentation mm.
4. Plockning och packning i lager – färdigställande för utleverans.
5. Transport
6. Lossning, mottagning och hantering hos köparen.

Figur 11 Kundordercykeln (källa: Lambert & Stock 1993)

Var och ett av dessa steg konsumerar tid. På grund av flaskhalsar,
ineffektiva processer och fluktuationer i orderstorlekar kommer dessa
aktiviteter variera kraftigt i tidsåtgång, vilket kan leda till minskad säkerhet
i leveranserna. I de situationer där ordrar inte administreras direkt från ett
färdigvarulager, utan måste produceras, blir kundordercykeln förlängd och
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därmed orderledtiderna, vilket medför ännu större osäkerhet. (Christopher
1998)

4.6 Information
Information och transparens i en förädlingskedja utgör en av de viktigaste
förutsättningarna för effektiv SCM. Information har alltid varit viktigt och
den nya informationsteknologin har utökat dess betydelse och gjort den till
en konkurrensfaktor. (Christopher 1998) Enligt Christopher definieras
information som reducerandet av osäkerhet. Det råder ett positivt
förhållande mellan osäkerhet och informationsbehov, d v s ju större
osäkerhet desto större informationsbehov och vice versa. Nedan återges
några författares syn på effektiv information och sedan beskrivs
efterfrågeprognoser som informationskälla.

Gadde och Håkanson (1993) menar att förbättrad kommunikation i en
förädlingskedja ofta leder till en lägre resursförbrukning genom mindre
överförbrukning, spill och svinn. Effektiv kommunikation kan även öppna
möjligheter för ett så bra resursutnyttjande som möjligt. Adekvat
efterfrågeinformation i realtid kan exempelvis bidra till att minska den
osäkerhet som är förbunden med förändringar i utbud och efterfrågan,
vilket i sin tur kan leda till minskat behov av lagerhållning, med lägre
kapitalbindning som följd. (Gadde och Håkanson 1993)

För att information skall anses vara effektiv bör den vara korrekt och
tillgänglig i rätt tid. Med korrekt information avses endast den information
som efterfrågas, varken mer eller mindre. Ett ytterligare krav är att effektiv
information skall kunna användas direkt, utan att mottagaren skall behöva
göra om den och anpassa den efter sin situation. Informationsspridning
skall ta så kort tid i anspråk som möjligt och det slutgiltiga målet är att den
administrativa orderledtiden skall vara noll. (Abrahamsson 1992)

Sammantaget kan således sägas att information som är korrekt och finns
mottagaren tillhanda i rätt tid kan bidra till ett effektivare resursutnyttjande
i en hel förädlingskedja.
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4.6.1 Efterfrågeprognoser
Efterfrågeprognoser utgör en viktig informationskälla, vid beslut angående
framtiden. Det övergripande syftet med prognostisering är att öka
kunskapen om efterfrågan och försäljning och utnyttja den kunskapen för
att planera i förväg. Av detta kan slutresultatet exempelvis bli kortare
leveranstider och jämnare utnyttjande av produktionsresurser. Möjligheten
att planera i förväg kan även leda till att företag kan uppnå rätt
lagerhållning av rätt material på rätt ställe och till rätt servicenivå. (Olhager
1996)

Virum et al (1991) har listat de vanligaste efterfrågemönstren som kan
uppkomma, enligt följande:

•  Trend- gradvis ökning eller minskning av efterfrågan.
•  Säsong- mönster av fluktuationer som ofta återkommer årsvis.
•  Cykel- mönster som återkommer efter ett antal år, t ex konjunkturcykel.
•  Slumpmässiga- variationer som ej kan förklaras och saknar urskiljbart

mönster.

Den flexibla fysiska distribution som denna undersökning fokuserar på
skall främst utgöra ett svar på slumpmässiga- samt säsongsvariationer.

4.6.2 Bullwhip - Effekten
Bullwhip-effekten kan ses som ett resultat av bristande informationsflöde i
en förädlingskedja och innebär att fluktuationer i orderstorlek blir större
under varans väg genom förädlingskedjan. Små efterfrågevariationer hos
slutkund fortplantas stegvis och med viss fördröjning genom kedjan. Ju
närmare kedjans början desto större blir amplituden. Det kan vara en
engångsföreteelse som orsakar detta händelseförlopp. En temporär
efterfrågehöjning kan leda till att företaget närmast slutkund
överkompenserar och gör en större beställning än normalt till nästa aktör.
På samma sätt överkompenserar då även nästa aktör o s v. En följd av de
ökade orderkvantiteterna är att brister uppstår på lagren i kedjan. När
leveranserna relaterade till de överdimensionerade beställningarna väl
anländer till de olika aktörerna i förädlingskedjan, har efterfrågan återigen
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sjunkit till en normal nivå, vilket leder till överlager i hela
förädlingskedjan. När detta inträffat finns inget behov av ytterligare
beställningar och det sker en kraftig reduktion i orderkvantitet som även
den fortplantas i förädlingskedjan. Norrman (1996) beskriver detta
händelseförlopp med termerna instabilitet, svängningar, stigande amplitud
och tidsförskjutning.

Figuren nedan sammanfattar resonemanget och illustrerar vad bullwhip-
efekten kan få för konsekvenser. Slutkundernas efterfrågan är relativt jämn
och företag A:s orderstorlek är inte så fluktuerande. Överkompensationer
leder dock till att företag D får en mycket fluktuerande orderingång som på
intet sätt avspeglar verklig försäljning till slutkund.

Figur 12 Efterfrågefluktuationer i en förädlingskedja (källa: Norrman
1996, egen bearbetning)

Bullwhip-effekten leder till höga lagernivåer, felaktiga prognoser, för hög
alternativt för låg kapacitet, försämrad kundservice och kostsamma
aktiviteter såsom expressleveranser och övertidsarbete. Konsekvenser av
bullwhip-effekten blir således höga distributionskostnader. (Lee et al 1997)
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4.7 Lager
Det finns en mängd olika anledningar till varför företag väljer att använda
sig av lager. En stor anledning är att lager kan verka som ett svar på
osäkerhet. (Christopher 1998) Det kan handla om osäkerhet rörande
framtida efterfrågan i form av exempelvis säsongssvängningar eller
svängningar som en följd av bullwhip-effekten och osäkerhet om kvalitet
på produktdelar, det handlar mycket om att förhindra att kostnader för
utebliven försäljning uppstår (Coyle et al 1992).

Lagring medför emellertid också nackdelar för företag, då kapital som
kunde ha varit till betydligt större användning någon annanstans binds upp,
inte bara inom ett företag utan i en hel förädlingskedja. Dessutom löper
varor som lagras risk att bli obsoleta och minska i värde. Dessa risker leder
till att en effektiv lagring blir oerhört viktigt. (Christopher 1998) Även
Virum et al (1991) betonar vikten av lagring och menar att den tillsammans
med transporter utgör de viktigaste fysiska operationerna i en
distributionskanal. Det finns ett flertal viktiga frågor som uppkommer i
samband med företagets lagerverksamhet. Det måste bland annat beslutas
om vilka varor som skall passera lagret, vilka varor som skall gå direkt från
leverantören till kunderna, var de olika varorna skall lagras samt storlek på
säkerhetslager. Alla dessa beslut får enligt Virum et al (1991) avgörande
betydelse för ett företags dagliga verksamhet. Detta sammantaget
implicerar att lagring blir en viktigt del i vår undersökning.

Lagring har en nära anknytning till SCM, då integration och samarbete i en
förädlingskedja kan bidra till att minska osäkerhet och därmed behovet av
lagring. Detta kan åstadkommas genom att se hela förädlingskedjan som en
enhet, öppna upp den så att det blir full insyn i den från början till slut.
Genom att låta information löpa fritt i kedjan kan leverantörer tidigare få
reda på verklig efterfrågan ifrån det företag som agerar närmast den slutliga
konsumenten, vilket minskar det behov av lagring som följer av osäkerhet
avseende verklig efterfrågan. (Christopher 1998)
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I nästkommande stycken skall vi beskriva beställningspunktsystem, Vendor
Managed Inventory (VMI) samt de operativa aktiviteter som äger rum i ett
lager.

4.7.1 Beställningspunktsystem
Den vanligaste metoden för materialplanering av artiklar med varierande
efterfrågan är beställningspunktsystem (Olhager 1996). En
beställningspunkt fastställs för varje enskild artikel som lagras. När
artikelns fysiska lagernivå når eller underskrider beställningspunkten
signaleras artikeln för påfyllnad. (Segerstedt 1999) Beställningspunkten
(BP) bestäms som summan av säkerhetslager (SL) och förväntad
efterfrågan (D) under orderledtiden (L), BP=SL + D*L, se figur 13 nedan
(Olhager 1996).

Säkerhetslager- används för att kompensera för osäkerheter i bl a
orderledtid och efterfrågan.

Orderledtid- tiden från det att beställningspunkten nås och order läggs till
dess att varor levereras.

Figur 13 Beställningspunktsystem (källa: Olhager 1996)

Figuren visar att säkerhetslagret är motiverat, då orderledtiden i modellen
är fluktuerande, utan säkerhetslager hade lagernivåerna sjunkit till noll och
brister hade uppstått. För att ett beställningspunktsystem skall fungera
måste lagernivån kontrolleras kontinuerligt så att en order kan initieras när
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beställningspunkten nås. Detta kan skötas automatiskt med hjälp av datorer
och kontrollsystem. (Olhager 1996)

4.7.2 Vendor Managed Inventory
Vendor Managed Inventory (VMI) är ett koncept som innebär att
leverantören tar ansvar för kundens lagerkontroll. I normala fall sköter
kunden sina egna lager och bestämmer själva när och hur mycket som skall
beställas, med VMI ligger detta ansvar istället i leverantörens händer. Detta
innebär att leverantören tar över kundens roll som ordergivare och därmed
lägger order till sig själva. (Waller et al 1999) Leverantören tar emot data
från de säljande företaget avseende bl a verklig försäljning och verkliga
lagernivåer, informationen delges på elektronisk väg.  Baserat på denna
data handhar leverantören kundens lagernivåer och har förutbestämda
minimum och maximun gränser som måste hållas. Eftersom leverantören
har tillgång till samma data som det säljande företaget behöver de inte göra
prognoser eller bestämma servicenivåer efter historisk data. Detta innebär
att de totala lagernivåerna hos leverantör och kund kan reduceras utan att
brist uppstår, allt annat lika. (Christiansen (1999)

Fördelarna med VMI är att det fostrar relationerna i förädlingskedjan
eftersom det innebär ett nära samarbete mellan leverantör och kund. Som
nämndes ovan minskas även lagren och därmed kan kostnaderna i
förädlingskedjan reduceras. Nackdelarna är bl a att leverantörens
administrativa kostnader ökar då ansvaret växer och mer arbete krävs.
Detaljisten som köper produkterna löper risk att förlora kontroll och
flexibilitet då leverantören tar över stora delar av detaljistens tidigare
arbete. (Geiger & Saipe 1996)

4.7.3 Lagrets operativa aktiviteter
Enligt Virum et al (1991) kan verksamheten på ett lager grovt delas in i
följande aktiviteter:

1. Lastning och lossning av fordon
2. Mottagning och inläggning av varor i lager
3. Lagring och inventering
4. Plockning och förberedelser för att skicka iväg försändelser
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När varorna är plockade skall de transporteras vidare till nästa aktör i
förädlingskedjan.

4.8 Transport
För de allra flesta företag representerar transporter den absolut viktigaste
enskilda aktiviteten, sett i termer av logistikkostnader (Ballou 1987). Detta
i kombination med att Virum et al (1991) som tidigare nämnts, pekat ut
transporter som en av de två viktigaste aktiviteterna i en distributionskanal,
medför att transporter blir av betydelse i vår undersökning.

Transport refererar till olika typer av förflyttning av en produkt och kopplar
samman geografiskt avlägsna aktörer i en förädlingskedja. Transporter
underhåller alltså det fysiska flödet med start hos råvaruleverantör och med
slutkonsument som destination. Under den fysiska förflyttningen adderas
värde till produkten och tids- samt geografiska avstånd täpps till. (Coyle et
al 1996) Transport interagerar även med andra logistiska funktioner.
Transportens kvalitet har exempelvis direkt effekt på lagerföringskostnader
och kostnader för utebliven försäljning (Bowersox & Closs 1996).

Transport handlar mycket om stordriftsfördelar och transport-tariffer
tenderar att i de flesta fall belöna stora sändningar framför mindre.
(Bowersox & Closs 1996) Det är med andra ord viktigt att generera fulla
lastbärare.

4.8.1 Transportflexibilitet
En flexibel fysisk distribution ställer även krav på planeringen av
transporter och transportörens flexibilitet. Flexibilitet kan delas upp i
flexibilitet vid genomförandet och planeringsflexibilitet. (Jensen 1997)

Flexibilitet vid planering
•  Tidigare bokning av transporter
•  Tidigare information för

transportbehovet

Flexibilitet vid genomförandet
•  Flexibla tidpunkter för avsändaren
•  Flexibla tidpunkter för mottagaren
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4.9 Tid
Det ställs allt högre krav på företag och förädlingskedjor att korta ledtider
och leverera produkter snabbt. Kunder fordrar också i större utsträckning
flexibilitet och aktivt problemlösande. Förädlingskedjor måste därför vara
snabba och möta kundernas efterfrågan tidigt. (Christopher 1998)

Om tid tillskrivs en viktig betydelse av företag och förädlingskedjor, kan
det enligt Persson & Virum (1998) bli en mycket stark konkurrensfaktor
baserad på:

•  att kunna leverera produkter och tjänster snabbare än konkurrenterna
•  att kunna utveckla och lansera nya produkter snabbare än

konkurrenterna
•  att företagets interna genomloppstider är kortare än konkurrenternas

Ledtider påverkar direkt hur stor volym som lagerhålls. Ju kortare ledtid
desto mindre lager krävs. Anledningen till detta förhållande är att framtiden
är svårare att förutse i ett långsiktigt perspektiv. Därför ökar osäkerheten i
takt med att ledtiden ökar, och osäkerheten för med sig större lagervolymer.
Lång ledtid reducerar också flexibiliteten eftersom handlingsfriheten blir
begränsad. (Persson & Virum 1998)

Ledtid kan enligt Christopher (1998) primärt delas in i två varianter. Den
första är orderledtid och definieras som den tid det tar från det att en order
initieras, tills kunden har produkten i sin ägo d v s tiden det tar för
produkten att passera ett varv i kundordercykeln.

Den andra varianten, intern genomloppstid visar den totala tiden som en
produkt befinner sig inom företaget och därmed binder kapital. Båda
ledtiderna är starkt knutna till hela förädlingskedjans logistikrör. Det spelar
ingen roll hur korta ledtider t ex leverantörerna har internt om inte
distributören i kedjan kan möta kundens preferenser vad gäller orderledtid.
Kunder kommer då att gå förlorade och förädlingskedjan kommer att få
minskade intäkter.
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Nyckeln till framgångsrik kontroll av ledtider har en mycket nära
anknytning till SCM. Här kopplas ledtider för inköp och tillverkning till
marknadens behov. Målen är lägre kostnader, högre kvalitet, större
flexibilitet och att snabbare kunna reagera på marknaden. För att uppnå
målen måste förädlingskedjan ses som en enhet. Det gäller att aktivt
försöka korta kedjans sammanlagda logistikrör och göra flödet i det
snabbare. SCM handlar alltså mycket om att riva de barriärer som hindrar,
försenar eller fördyrar flödet i kedjan. Exempel på sådana är flaskhalsar,
överflödiga lagernivåer, funktionsbaserad orderhantering och otillräcklig
synlighet av flödets totala logistikrör för aktörerna inom förädlingskedjan.
(Christopher 1998)

4.10 Konsolidering
Under transport i referensramen betonades vikten av fulla lastbärare vid
fysisk förflyttning av gods för transportekonomins skull. Fulla lastbilar
anser vi vara viktigt även vid en flexibel fysisk distribution och ett sätt för
att uppnå just detta är att konsolidera varor. Konsolidering i olika former är
något som på senare tid växt fram som ett substitut till lagerhållning.
Tanken är då ofta att flera producenters varor konsolideras, för att sedan
levereras till kund. Under denna rubrik kommer vi redogöra för två olika
varianter.

4.10.1  Brytpunkter
Enligt Tarkowski et al (1995) är brytpunkter fysiska punkter i
distributionsnätverket där materialflöde konsolideras eller splittras. Detta
sker i godsterminaler vars syfte uppges vara att skapa förutsättningar för ett
maximalt utnyttjande av olika transportutrustningar, vilket sker genom att
omlastning och sortering av gods görs där. Ytterligare aktiviteter i en
godsterminal kan hänföras till förädling av de produkter som konsolideras
där, såsom lagring, ompackning och plockning. (Tarkowski et al 1995)

Helmroth (1993) har lokaliserat tre typer av brytpunktstransporter, vilka
finns illustrerade i figuren nedan. Individuella transporter (A) är enskilda
transporter mellan brytpunkter och anläggningar såsom
tillverkningsenheter eller andra brytpunkter. Slingtrafik (B) innebär att
transportören kör en viss rutt mellan flera anläggningar, där gods hämtas
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eller levereras. Slutligen kan transporterna utföras i det allmänna nätverket
(C), de utförs då av en transportörs ordinarie linjetrafik. Det är även möjligt
att kombinera de olika metoderna.

Figur 14 Brytpunktstransporter (källa: Helmroth 1993)

Vid utformandet av ett transportsystem med brytpunkter bör det enligt
Helmroth (1993) tas hänsyn till följande punkter:

•  Vikt & volymberoende: det skall vara tekniskt möjligt att samlasta i
samma lastbärare.

•  Enhetslast: samlastningen skall fylla jämna enheter såsom lastbilar.
•  Leveransfrekvens: samordnade materialflöden skall vara stora nog att

önskad leveransfrekvens erhålls.

Om ovanstående kriterier uppfylls blir effekten kortare orderledtider och
högre leveransfrekvens utan att transportkostnaderna ökar (Helmroth
1993).

4.10.2 Merge in transit
Ett begrepp inom samlastning och konsolidering inte alls olikt
brytpunktsdistribution, som blivit allt vanligare är Merge in Transit. Detta
koncept förespråkar att traditionella lager ersätts med mergepunkter där
produkter istället för att lagras konsolideras till färdiga kundsändningar.
Cai et al (1998) definierar Merge in Transit enligt följande:

A B C
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”Merge in transit or MiT is the co-ordination of
the on-time delivery of a complete
multicomponent shipment to a customer, done
through the pre-consolidation of components at
an established merge point, free of inventory and
located strategically in the supply chain.”

Definitionen innefattar att kunden skall få alla beställda varor i en
konsoliderad transport även om varorna härstammar från flera olika
leverantörer. En av de absolut viktigaste aspekterna att beakta vid
implementering av Merge in Transit är var mergepunkterna skall
lokaliseras. Sker denna placering på ett felaktigt sätt kan alla de fördelar
som konceptet innehar gå förlorade eftersom de samordningsfördelar som
eftersträvas ej uppnås. (Cai et al 1998)

4.11 Kostnader
Totalkostnadssynsättet är sprungen ur systemsynsättet då interaktionen som
existerar mellan olika aktörer vilka ingår i ett dylikt system också existerar
mellan de kostnader som orsakas av dessa aktörer. En kostnadsreduktion i
ett delsystem kan medföra kostnadsökningar i ett eller flera andra
delsystem och som en konsekvens av detta medföra att hela systemet blir
dyrare.

Totalkostnadstänkandet är utgångspunkt för kostnaderna i
distributionskanalen. Kanalens längd blir därmed en avvägning mot
kostnader för lagring, transporter och utebliven försäljning och därmed en
funktion av den totala distributionskostnaden. Företag bör sträva efter att
minimera den totala kostnaden för kanalen istället för att minimera
kostnader för varje funktion eftersom detta kan leda till suboptimeringar.
(Abrahamsson 1992)
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Figur 15 Totalkostnadsmodellen för distributionskanalen (källa:
Lambert & Stock 1993, egen bearbetning

4.11.1 Totalkostnadsmodellens komponenter
Kundservicekostnader – Kostnaden för en viss kundservicenivå är den för
utebliven försäljning, vilken inte enbart gäller just för tillfället utan också
för framtida uteblivna intäkter. (Lambert & Stock 1993) Det finns inget
värde i en produkt förrän den finns i kundens ägo. Detta understryker
vikten av att rätt vara måste levereras i rätt tid, till rätt kvantitet och till den
kvalitet som kunden räknar med att erhålla. Det är produkten som helhet
som ger det slutgiltiga värdet. Begreppet kundservice innefattar inte enbart
fokus på slutkonsument utan även de närmaste kunderna inom
förädlingskedjan. (Christopher 1998) Nedanstående faktorer har en nära
koppling till kundservicekostnader då brister i någon av dem leder till
kostnader för utebliven försäljning (Persson & Virum 1998).

•  Servicenivå: Sannolikheten att produkten finns i lager när den
efterfrågas.

•  Leveranspålitlighet: Tillförlitlighet i leveranstiden.
•  Leveranssäkerhet: Rätt kvantitet utan skador.

Transportkostnader – Dessa kostnader är associerade med
transportfunktionen. Den innefattar de kostnader som uppkommer för att
transportera produkterna till kunder och lagerpunkter. (Lambert & Stock
1993) Vid händelse av en flexibel fysisk distribution, d v s möjlighet att
kunna växla mellan direktleveranser och leveranser via lager för en och
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samma produkt, är det nödvändigt att jämföra de transportkostnader som
uppkommer vid de olika alternativen.

Lagerhållnings- och lagerföringskostnader – Lagerhållningskostnader är
kvantitetsoberoende och innefattar kostnader för att driva lagret d v s
byggnader och utrustning. Lagerföringskostnader är kvantitetsberoende
kostnader och varierar med lagernivån. Exempel på dylika är
kapitalbindning, försäkring samt svinn och inkurans.

Partiformningskostnader – Partiformningen är den del av
produktionskostnaderna som beror av partistorleken. Om det produceras
stora partistorlekar blir det relativt sett större mängd att slå ut den fasta
ställkostnaden på och det blir då lägre kostnad per enhet.

Orderhanterings- och informationskostnader – Dessa kostnadsfaktorer
inkluderar kostnader för orderöverföring, ordermottagning, orderhantering
och tillhörande intern och externa kommunikationskostnader

4.11.2 Trade-off
En totalkostnadsanalys möjliggör identifikation av konflikter mellan olika
kostnader som existerar i ett distributionssystem, dessa konflikter kallas
trade-off. (Ballou 1987) Trade-off effekter uppstår då ökade kostnader vid
en funktion leder till en större besparing i en annan funktion. För att
minimera totalkostnaden måste det, enligt Lambert & Stock (1993), finnas
en förståelse för effekterna av trade-offs i distributionskanalen. En
medvetenhet måste föreligga för att förstå vilka kostnadsförändringar som
uppstår då den fysiska distributionen förändras. Exempel på trade-offs kan
vara: reduktioner i kundservicekostnader kan leda till ökade kostnader i
lager, kostnadsreduktioner för transport kan medföra ökad kapitalbindning i
lager.

4.11.3 Totalkostnadsresonemang för den fysiska distributionen
I logistiklitteraturen beskrivs kostnaderna för fysisk distribution generellt
sett som en funktion av antalet lagerpunkter (Abrahamsson 1992). I ett
totalkostnadsresonemang vägs lagerföringskostnader,
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lagerhållningskostnader, transportkostnader samt kostnader för utebliven
försäljning mot antalet lagerpunkter. (Coyle et al 1992)

Dessa kostnadsposter är av intresse för vår undersökning då den i mångt
och mycket handlar om att omväxlande öka respektive minska antalet
lagerpunkter i en förädlingskedja. Kostnadsposterna finns samtliga
beskrivna under rubriken totalkostnadsmodellens komponenter (se 4.11.1).
Skillnaden är att totalkostnadsmodellen även innefattar
partiformningskostnader samt orderhanterings- & informationskostnader,
kostnadsposter som kommer att få en underordnad betydelse i rapportens
fortsatta delar. Modellen nedan illustrerar de samband som Coyle et al
(1992) konstaterat föreligger.

Figur 16 Totalkostnad som funktion av antal lagerpunkter (källa:
Coyle et al 1992)

Enligt modellen minskar transportkostnaderna samt kostnaderna för
utebliven försäljning med antalet lagerpunkter och lagerkostnaderna stiger.
Coyle et al (1992) menar att en distributionskanal med många lagerpunkter
gör att lagerhållning kan ske nära marknaden. Detta medför korta
orderledtider ut till kund och därmed bättre kundservice, d v s kostnaden
för utebliven försäljning minskar. Även transportkostnaden tenderar att
minska med antalet lagerpunkter bl a eftersom det är lättare att konsolidera
varor och därmed komma upp i större volymer. Däremot ökar både
lagerföringskostnader och lagerhållningskostnad med antalet lagerpunkter.
(Coyle et al 1992)
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Abrahamsson (1992) ställer sig dock frågande till modellens utseende, då
dennes empiriska studier påvisar ett annat resultat, vilket belyses av
nedanstående figur. Han hävdar att hög kundservice i termer av korta
orderledtider och hög tillgänglighet inte nödvändigtvis kräver ett stort antal
mellanhänder. Att vara geografiskt nära kunderna behöver inte innebära
korta orderledtider då den totala orderledtiden beror av andra saker än
endast distansen, exempelvis orderprocessandet och plockning och
packning av varor. Abrahamsson diskuterar distans i termer av tid istället
för kilometer. Den mest fördelaktiga distributionsstrukturen är den med ett
minimum av antalet lagerpunkter med hänsyn tagen till orderledtider, d v s
den tid det tar från att order läggs tills den levereras. Att
transportkostnaderna minskar eller förblir konstanta beror på att varorna
ändå kan konsolideras. Detta sker då i ett stort centrallager istället för på ett
större antal lagerpunkter. (Abrahamsson 1992)

Figur 17 Totalkostnad som funktion av antal lagerpunkter (källa:
Abrahamsson 1992, egen bearbetning)

I figuren är de kurvor som förändrats från Coyle et al:s original streckade.
Abrahamsson (1992) menar således att transportkostnader samt kostnader
för utebliven försäljning inte minskar med antalet lagerpunkter utan snarare
är konstanta, vilket även påverkar totalkostnadskurvans utseende. I
analysen kommer vi ta ställning till vilken av modellerna under denna
rubrik som överensstämmer med vår fallundersökning.
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Den teoretiska genomgången ligger till grund för den fortsatta rapporten
och skapar förutsättningar för en ytterligare precisering av vad som skall
undersökas.
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5 Uppgiftsprecisering
apitlet syftar till att mer i detalj beskriva vad inom undersökt

förädlingskedja som skall studeras. Detta görs i en modell som också
fungerar som disposition för det empiriska resultatet av fallstudien.

5.1 Undersökningsmodell
Vi avser att under denna rubrik mer exakt precisera vad som skall
undersökas. Detta tar sig i uttryck i en undersökningsmodell, vilken bildar
grund för kommande empiri. Modellen är sprungen ur referensramen och
bidrar till att akademiskt och praktiskt grunda slutsatser och metoder i
allmänt vedertagna teorier. Syftet är att modellen skall bidra till att klargöra
och begränsa undersökningens inriktning och härigenom ge läsaren
möjlighet att komma till insikt om vilka parametrar som fokuseras och
varför. Modellen bildar även utgångspunkt för empirin på så sätt att den
data som samlas in koncentreras till valda parametrar. De parametrar som
valts ut relaterar samtliga till våra problemfrågor.

Modellen är strukturerad enligt teorierna i referensramen, med början från
kundordercykeln. Kundordercykeln (se referensram. 4.5) används som
utgångspunkt för det första avsnittet i empirikapitlet; 1.kedjekartläggning.
Anledningen till att vi valt att utgå från denna teori är att den på ett tydligt
sätt beskriver såväl varans som informationens väg, något som är av
yttersta vikt för vår undersökning då dylika flöden sannolikt kommer
påverkas av en flexibel fysisk distribution. För att kunna besvara våra
problemfrågor anser vi att en god förståelse för nuläget är nödvändigt,
vilket kundordercykeln bidrar till att uppfylla. Pilarna ut från
kedjekartläggningen i modellen nedan påvisar att avsnittet fungerar som
input till empirins övriga delar.

K
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Figur 18 Undersökningsmodell

Information i en förädlingskedja är en viktig beståndsdel av SCM och
2.information (se referensram. 4.6) blir också av intresse i vår
undersökning. Anledningen till detta består i att en flexibel fysisk
distribution berör ett flertal aktörer i en kedja, vilket leder till att
informationsspridningen dem emellan är av betydelse. Dels för att på ett
adekvat sätt kunna avgöra vilken fysisk distribution som skall brukas i
vilket skede och dels förmedlandet av denna information till berörda
aktörer i kedjan. Det är vidare av intresse att utreda vilka
efterfrågevariationer som förekommer och hur de påverkar aktörerna i
förädlingskedjan för att ha möjlighet att uttala oss om vilken roll
efterfrågvariationer kommer att få vid en flexibel fysisk distribution. Som
nämndes i referensramen är bullwhip-effekten ett vanligt förekommande
problem i en förädlingskedja och det bör undersökas om den förvärras eller
reduceras vid en flexibel fysisk distribution. Sammantaget kommer vi
således att undersöka vilka förutsättningar avseende information som måste
vara uppfyllda för att en flexibel fysisk distribution skall kunna genomföras
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och vilka konsekvenser detta kommer få för de olika aktörerna i
förädlingskedjan.

3.Lagring (se referensram 4.7) utgör en av de viktigaste fysiska
aktiviteterna i en förädlingskedja och det finns ett flertal viktiga frågor som
uppkommer i samband med företags lagerverksamhet. Färdiga produkter
lagras för närvarande hos tre aktörer i förädlingskedjan; leverantör,
distributionscenter samt varuhus, och det är sannolikt att en eller flera av
dessa kommer påverkas av en flexibel fysisk distribution. För att utröna hur
de olika aktörernas lager påverkas, har vi valt att dela in lagerverksamheten
i och ställa frågor kring de aktiviteter som Persson & Virum (1998)
definierat: lastning & lossning, mottagning, lagring samt plockning (se ref.
4.7.3). Förutsättningar och konsekvenser för dessa aktiviteter vid en
flexibel fysisk distribution kommer att utrönas.

Även 4.transport (se referensram 4.8) kommer att påverkas av en flexibel
fysik distribution då dylik medför att varor kommer att transporteras i olika
korridorer beroende på vilken fysisk distribution som nyttjas. Detta ställer i
sin tur krav på transportörernas förmåga att anpassa sig, vilket leder till att
flexibiliteten hos transportörerna är av vikt att undersöka. God
transportekonomi fordrar hög fyllnadsgrad i lastbilar. En flexibel fysisk
distribution medför dock att vissa leverantörer stundtals måste transportera
direkt till varuhusen och det bör därmed undersökas om varuhusen har
möjlighet att ta emot och hantera fulla lastbilar, transporterade från en och
samma leverantör. Detta innebär att volym kopplat till transport är av vikt
att studera. Det förändrade förhållandet mellan direktleveranser och DC-
leveranser som följer av en flexibel fysisk distribution torde även medföra
att leveransfrekvensen påverkas. Det skall därför utrönas hur detta berör
aktörerna i undersökt förädlingskedja.

5.Tid (se referensram 4.9) är en oerhört viktig faktor, då långa
orderledtider i regel leder till lagerbildning med kostnader som följd.
Orderledtider är dessutom ofta olika beroende på om varor distribueras
direkt till varuhus eller via ett distributionscenter. Vi skall därför undersöka
tidsfaktorer i hela kedjan och på så sätt utröna vilka förutsättningar
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avseende tid som måste vara uppfyllda för att en flexibel fysisk distribution
skall vara genomförbar.

6.Konsolidering (se referensram 4.10) av olika leverantörers produkter kan
vara en möjlighet att generera de volymer som krävs för lönsamma
transporter. Vi avser att undersöka om samlastning är en förutsättning för
en flexibel fysisk distribution och vilka konsekvenser det då får för de olika
aktörerna i undersökt förädlingskedja.

Anledningen till att vi valt att undersöka 7.kostnader (se referensram. 4.11)
består i en flexibel fysisk distribution är förbunden med olika kostnader
jämfört med en statisk fysisk distribution, vilket implicerar att
kostnadsjämförelser är av vikt. Som utgångspunkt kommer
totalkostnadsresonemanget (se referensram 4.11.3) användas.
Lagerföringskostnader, lagerhållningskostnader, transportkostnader samt
kostnader för utebliven försäljning kommer alltså att ligga till grund för
studien av kostnader vid en flexibel fysisk distribution. Vidare utgör
kostnadsbesparingar i mångt och mycket huvudmålet för en flexibel fysisk
distribution och det är därmed viktigt att utröna om dylik är ekonomiskt
lönsam och i så fall under vilka förutsättningar.
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6 Empiriskt resultat av fallstudien
apitlet disponeras enligt undersökningsmodellen och inleds med en

kedjekartläggning. Därefter följer en redogörelse för de olika aktörerna i
kedjans åsikter och tankar kring direktleveranser kontra leveranser via
distributionscenter samt kring en flexibel fysisk distribution. Detta hänförs
till rubrikerna; information, lager, transport, tid, konsolidering samt
kostnader.

6.1 Kedjekartläggning
I detta avsnitt struktureras insamlad data i en
kartläggning av undersökt förädlingskedja.
Kartläggningen innefattar såväl produktens som
informationens väg i förädlingskedjan och tanken
är att läsaren härigenom skall komma till insikt

om vilka aktiviteter som förekommer hos och emellan aktörerna i
undersökt system. Kedjekartläggningen bygger på kundordercykeln och
dess beståndsdelar, men då kundordercykeln närmast är avsedd för en
relation och vår undersökning i det närmaste omfattar en hel
förädlingskedja har vi av pedagogiska skäl valt att inte strukturera
kedjekartläggningen efter den. Vi har istället anpassat den till undersökt
förädlingskedja och därmed valt att beskriva och följa informationen efter
det att en kund köpt en vara på varuhuset hela vägen till leverantören och
sedan varans väg tillbaka till varuhuset. Först beskrivs leveranser via DC
och därefter direktleveranser. Kedjekartläggningen bygger på intervjuer
med leverantörer, transportinköpare, distributionscenter samt varuhus.
Materialet har även skickats tillbaka till respektive respondent, för att
förhindra förekomsten av sakfel.

6.1.1 Behov på varuhuset uppstår
När en kund köper en vara, exempelvis en bokhylla, räknas försäljningen
av mot ett lagersaldo avseende bokhyllor ute på varuhuset. Allteftersom
fler bokhyllor säljs når lagersaldot sin beställningspunkt.
Beställningspunkten är olika beroende på vilken produkt det är fråga om
och bestäms av orderledtid samt efterfrågan (se 4.7.1). När
beställningspunkten för en viss vara nås, genereras automatiskt en order till

K
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huvuddatorn på distributions service (DS). Det finns dock undantag. För
vissa varor används inte automatisk beställningspunkt eftersom de bara är
aktuella under en viss tidsperiod. Det handlar då om produkter som inte
ingår i ordinarie sortiment och exempel utgörs av aktivitetssortiment inför
bl a jul eller påsk. I normalfallet läggs emellertid ordern per automatik och
det är detta förfarande vi fortsatt kommer följa.

Från DS går ordern direkt ut till någon av distributionscentren (DC). När
ordern når DC sker egentligen samma förfarande som när kunden köpte
varan på varuhuset. I takt med att DC sänder iväg bokhyllor till de varuhus
som lagt en order på dem, sjunker DC:s lagersaldo. När lagersaldot
slutligen når beställningspunkten genereras en order på bokhyllor till
leverantören.

6.1.2 Leverantören erhåller ordern
Med ordern som leverantören erhåller från DC följer en specifikation av
när varorna som ordern avser senast skall vara levererade till aktuellt DC.
Orderledtiden varierar beroende på vilken leverantör det är frågan om och
vilket DC som godset skall levereras till. För de leverantörer vi undersökt
ligger orderledtiden på mellan två och åtta dagar. Orderledtiden är även
starkt beroende av vilken ordermetod som används (se 3.2.1 och 3.2.2). Vi
avser att beskriva ordrar som relaterar till såväl Order Point Distribution
Center (OPDC) som Vendor Managed Inventory (VMI) och startar med det
förstnämnda.

Som vi nämnde i fallbeskrivningen leder både OPDC och VMI till att order
för en produkt kan läggas varje dag. Detta innebär i sin tur att OPDC/VMI
leverantörer måste administrera ett färdigvarulager. När ordern når
leverantören är således det gods som ordern avser redan producerat och
färdigt att levereras. Vi skall alltjämt gå igenom de aktiviteter som
försiggår hos leverantören innan dess att varorna hamnar i färdigvarulager.

Leverantörens inköp bygger vanligen på prognoser om förväntad
försäljning, tillhandahållna av IKEA. Inköpsberäkningarna leder till ett
inköpsförslag som realiseras av inköpare. Underleverantörerna levererar
och godset hamnar i leverantörernas materialförråd. Här finns också ett
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säkerhetslager för oförutsedda händelser. inköpsberäkningarna bildar även
grund för produktionen på så sätt att de bestämmer den beställningspunkt
som de flesta leverantörer har i sitt Färdigvarulager.

När varorna producerats hamnar de alltså i ett färdigvarulager. Här skiljer
dock de leverantörer vi studerat sig åt. Bräntorp administrerar till skillnad
från Tibro Kontorsmöbler och Svedplan inte själva något färdigvarulager,
utan använder sig av ett tredjepartsföretag, Börjes Transport. Börjes
Transport har alltid ett lastbilssläp stående vid Bräntorp och så fort någon
produktionsbatch färdigställts lastas det på släpet. När släpet är fullt körs
varorna till ett färdigvarulager som Börjes Transport administrerar.

I samma stund som leverantören erhåller ordern skickas en elektronisk
orderbekräftelse automatiskt tillbaka till DC. Om leverantören av någon
anledning inte skulle ha produkterna som efterfrågas klara, d v s om de inte
har kapacitet att ha levererat ordern inom utsatt tid, måste leverantören
ombekräfta ordern med en mer relevant leveranstid.

Om leverantören har de varor som ordern avser klara är det ändå inte säkert
att de kan skickas. Anledningen är att gods bör skickas i fulla lastbilar till
destinationen, både av miljöhänsyn och rent ekonomiskt. Därför
kontrollerar leverantören kontinuerligt orderrader till en viss destination.
Därefter plockas relevanta order samman så att de tillsammans fyller en
lastbil. Leverantören väntar alltså in ordrar till en viss destination, dock
med utsatt leveranstid i beaktande.

Den orderläggningsfunktion som hittills beskrivits relaterar till OPDC,
varför vi i det närmaste även skall kartlägga en VMI-order. Vid händelse av
VMI läggs betydligt större ansvar på leverantören. Denne erhåller varje
morgon information om hur mycket av produkten som sålts föregående
dag, aktuellt lagersaldo i DC samt hur mycket varor som är på väg till DC
(goods in transit). Ikea of Sweden har sedan tidigare fastlagt min- och
maxnivåer för produkten i DC:s lagersaldo. Det finns med andra ord en viss
gräns som inte får överskridas respektive underskridas, sett i antal av en
viss vara. När leverantören uppmärksammar att lagersaldot på DC för en
produkt börjar närma sig miniminivån skickar de en anmodan till DC.
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Anmodan talar om för DC att de skall lägga en order till leverantören och
specificerar dessutom hur mycket som skall beställas. Vid VMI lägger
således leverantören indirekt order på sina egna produkter.

6.1.3 Transporten bokas
När leverantören skickat en orderbekräftelse till DC samt lagt samman
relevanta ordrar så att en full lastbil åstadkommits bokar de transporten till
DC. Detta görs oberoende av om det är VMI eller OPDC det rör sig om.

Leverantören kontaktar Trading och begär en transportbokning och detta
måste ske senast två dagar innan godset skall skickas iväg. Trading
registrerar och bokar transporten samma dag, d v s senast två dagar innan
lastning för att ge transportören en god planeringshorisont. Samtidigt får
leverantören en bokningskonfirmation.

För att kunna boka transporter på ett snabbt och effektivt sätt, finns det ett
”verktyg” att arbeta med. Detta verktyg tillhandahålls av transportinköpare
på Distributions Service. Transportinköpare skriver ettårskontrakt med
transportörer som rullar efter IKEA:s verksamhetsår. De går sedan in varje
år och kalkylerar på förlängningar, då det är kostsamt att börja från scratch.
Transportörerna bedöms då efter service, kvalitet och kostnad. I
transportavtalet ingår prognoser för hur stora volymer som det förväntas
finnas behov av att transportera i en viss korridor, exempelvis Tibro-
Älmhult, samt tariffer gällande allt ifrån en pall till full lastbil.
Transportavtalet föregås av följande händelseförlopp: Transportinköparna
skickar ut en förfrågan till transportörerna avseende vilka korridorer de är
intresserade av att ha ansvar för. Sedan offererar transportören de rutter de
har kapacitet att ansvara för. Transportinköparna gör prisjämförelser och
nominerar transportörer (i de allra flesta fall betalar IKEA för transporten).
Därefter har transportören en intern administration i vilken bl a
ruttplanering ingår.

När transportören har erhållit bokningen från Trading och planerat
transporten aviserar de till leverantören om dag och ungefärlig tid för
ankomst. Detta för att ge leverantören tid att plocka fram och färdigställa
ordern för lastning, då de kanske har ett flertal avgångar samma dag.
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Därefter kommer transportören ut till leverantören och bilen lastas. När
bilen är lastad aviserar leverantören till DC. Anledningen till att
aviseringen inte sker tidigare består i att det kan inträffa oförutsedda
händelser i samband med orderförberedelse och lastning, en pall kan
exempelvis skadas och inte komma med bilen. I aviseringen till DC står
alltså även vad som finns med på lastbilen eftersom det händer att mer
varor än ordrarna avser skickas, för transportekonomins skull. När godset
är lastat och på väg skickar leverantören en faktura till IKEA, får en
fakturabekräftelse tillbaka och sedermera betalning. Leverantörernas
relation med DC informationsmässigt finns sammanfattad i modellen
nedan.

Figur 19 Informationsutbyte leverantör - distributionscenter

6.1.4 Varorna anländer till distributionscentret
Också transportören aviserar mottagande DC om vilken tid som lastbilen
skall anlända, detta för att DC skall kunna vara redo att lossa godset när
leveransen anländer. Aviseringen leder till att DC kan planera och vara
flexibla, så att inte alla leveranser inkommer vid en och samma tidpunkt
och sedan ingenting resten av dagen, d v s skapar möjligheter för en jämn
beläggning i lageraktiviteterna, en nödvändighet då det handlar om 80-120
bilar/dygn (DC-Älmhult). När lastbilen närmar sig DC, tar transportören
kontakt med grindstugan (DC entrén) och blir lotsade till rätt
lossningsplats. Ibland är DC fullbelagt och då styrs godset istället till något
externlager för att sedan när utrymme åter finns forslas över till rätt
byggnad.

Leverantör DC

2.     Orderbekräftelse
3.     Transportbokning
5.     Leveransavisering
6.     Faktura
1. Orderläggning
4. Bokningskonfirmation
7. Fakturabekräftelse
8. Betalning
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När godset anländer till varumottagningen lossas det och genomgår en
kvalitetskontroll. Om varorna är så pass skadade att de måste sättas åt
sidan, tar kvalitetsavdelningen hand om partiet och kontrollerar om det är
transportskador eller felaktigheter från leverantören som det är fråga om. I
de fall det är leverantören som är orsak till skadorna tar
kvalitetsavdelningen kontakt med denne och bestämmer huruvida felen
skall åtgärdas av någon tredje part i DC:s närhet, eller om godset skall
skickas tillbaka.

När varorna är mottagna lagras de in i DC, där de har en avsedd lageryta
baserad på historisk försäljning. När ordern kommer ifrån varuhuset är det
alltså härifrån som varorna tas. Precis som vid leveranser från leverantör
till DC, väntas ordrar in tills en lastbil är fylld. Den totala orderledtiden
mellan DC och varuhus uppgår till fem dagar.

När ordrar till en full lastbil uppnåtts förbereds varorna för att skickas iväg
till varuhuset. Ca 80% av godset går på helpall och övriga 20% plockas på
DC:t. Anledningen till att det kan röra sig om plockat gods är att varuhusen
inte har utrymme för eller behov av helpall. Med plockning menas att pallar
splittas upp, vilket leder till att varuhuset kan beställa och erhålla exakt
antal av någon artikel. Detta åtar sig DC:t mot att varuhuset ger dem mer i
betalt.

DC ombesörjer att det finns transportörer och dagen innan varorna skall
transporteras från DC aviseras varuhuset information om exakt vad som
skall komma morgonen efter och när det skall komma. Denna avisering är
det enda egentliga hjälpmedel som varuhusen har till sitt förfogande vad
gäller bemanning. Dock vet de att de stora inleveransdagarna infaller på
torsdag och fredag eftersom helgens försäljning kommer då. Om det blir
någon försening från DC hör grindstugan (DC-entrén) av sig och meddelar.

6.1.5 Varorna anländer till varuhuset
När lastbilen anländer till varuhuset lossas den av varuhuspersonalen. Det
går att lossa lastbilar på varuhusen fram till klockan 09.30. Detta för att
varuhusen skall hinna ta emot, packa upp och styra godset rätt, innan
varuhuset öppnar klockan 11.00, eftersom det inte är tillåtet att köra truck
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efter det att varuhuset öppnat. Vissa varuhus brukar även kvällar för
lossning av gods, vilket leder till fler lossningstillfällen.

Grundtanken är att allt som kommer in till varuhuset skall gå direkt ut på
säljplats, eftersom varuhuset då slipper en extra hantering på lager (IKEA:s
Sverigemål är att 80% av alla produkter som anländer till varuhuset skall
gå direkt ut på säljplats). Varuhuset använder sig av ett lagersystem som
känner av om inkomna varor skall gå ut på säljplats eller om de skall hissas
upp på lager. Systemet känner även av vad som finns på buffertlager och
meddelar när det är dags att hämta därifrån och fylla på säljplatserna. Varje
vara har en anpassad säljyta eller säljdimension och det är till denna som
godset styrs om det inte hamnar på buffertlager. Säljytans storlek beror av
produktens efterfrågan.

När varorna nått sin säljyta är det bara för kunderna att köpa dem. Det är
dock inte alltid som varorna är tillgängliga när de efterfrågas av kunden.
Sannolikheten att en viss vara finns att köpa på varuhuset mäts i termer av
servicenivå. IKEA använder sig för närvarande av fyra kategorier måltal
avseende servicenivå för sina olika produkter:

S1: Varan skall i 99% av fallen finnas på varuhuset.
S2: Varan skall i 95% av fallen finnas på varuhuset.
S3: Varan skall i 90% av fallen finnas på varuhuset.
S4: Ingen definierad procentsats.

S1- S3 finns i katalogen och det är således viktigt att dessa så gott som
alltid finns i varuhuset. Den inbördes indelningen bestäms av hur hög status
varan har i katalogen. S4 utgörs av extrasortiment och har inget definierat
krav på servicenivå. Det kan finnas två anledningar till att det är brist på en
artikel i varuhuset. Dels finns det centrala brister som inte varuhuset kan
råda över, det kan exempelvis bero på att leverantören har
kapacitetsproblem i sin produktion. Vidare finns det lokala brister, vilka
uppstår som en följd av att varuhusets beställningspunkter ligger på fel nivå
i förhållande till försäljning.
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6.1.6 Direkt distribution mellan Leverantör och Varuhus
Den direkta distributionen går till på i princip samma sätt som den ovan
beskrivna. Skillnaden är att varuhuset lägger ordern direkt till leverantören
istället för DC:t, när beställningspunkten nås i varuhusets lagersaldo.
Transportbokningen sköts alltjämt av Trading och även aviseringar sker
enligt beskrivningen ovan. Orderledtiden blir dock längre vid direkt
distribution än vid distribution från DC till varuhus, eftersom det blir längre
körsträcka och svårare att få ihop fulla lastbilar. Exempel på produkter som
körs med direkt distribution mellan leverantör och varuhus är bl a sängar,
golv, resårmadrasser och aktivitetssortiment. Samtliga varuhus inom ett
försäljningsområde har samma inköpspris. Oavsett om ett varuhus får
exempelvis en säng på direktleverans och ett annat varuhus får sängen
levererad från DC så betalar de samma pris. Detta trots att direktleveranser
kan innebära ett billigare pris p g a att kostnaderna i DC kan kringgås.
Varuhuset som fått sängen distribuerad direkt subventionerar de varuhus
som nyttjat de dyrare DC-leveranserna, vilket innebär att samtliga varuhus
får ett något billigare inköpspris.

Också VMI kan användas vid direkt distribution. Leverantören får då
istället insyn i varuhusets lagersaldon och anmodar varuhuset att lägga en
beställning när miniminivåerna i varuhusets lagersaldo börjar nås.

6.2 Information
Under denna rubrik presenteras variationer i
undersökt förädlingskedja relaterade till såväl
efterfrågan som bullwhip-effekten. Dessutom
kommer informationsspridningen i kedjan kopplat
till en flexibel fysisk distribution att behandlas.

6.2.1 Efterfrågevariationer & Bullwhip-effekter
Av de intervjuer vi genomfört har det framkommit att IKEA:s totala
försäljning skiljer sig över året och att det finns toppar och dalar i
efterfrågan. IKEA säljer som mest i slutet av oktober, hela november och
en bit in i december. Februari till maj är försäljningen som lägst, för att
sedan öka kraftigt igen efter midsommar.
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IKEA:s säsongsvariationer uppges inverka på de leverantörer vi undersökt.
Detta trots att de produkter som leverantörerna tillhandahåller säljs relativt
jämnt över året. Enligt de leverantörer vi intervjuat är anledningen till
variationerna istället förknippat med att orderingång och försäljning inte
alltid överensstämmer. Bräntorp menar att ordrarna är mycket fluktuerande,
vilket kan belysas av följande uttalande:

”Inför katalogsläppet höjer såväl DC som varuhus sina beställningspunkter
på våra produkter av psykologiska skäl. Detta leder till att vi plötsligt får
in massor med ordrar. Om alla höjer sina beställningspunkter samtidigt
blir det en ohållbar situation för oss kapacitetsmässigt och det blir brister.
När några veckor har gått sänks beställningspunkterna igen och då får vi
inga ordrar på ett tag eftersom DC:na har överlager och
beställningspunkterna är lägre.” (Paul Grenmyr, Bräntorp)

Svedplan upplever samma fenomen och menar att efterfrågan från DC ofta
inte överensstämmer med verklig försäljning ute på varuhusen.
Anledningen tros vara att DC överkompenserat när något varuhus får brist
på en viss artikel. Likt Bräntorp ökar då Svedplans orderingång kraftigt för
att sedan minska. Bullwhip-effekten leder dock inte till att Svedplan går
upp och ned i produktionskapacitet, eftersom svängningarna uppges jämna
ut sig mellan de olika produkter som de tillverkar. När det
överkompenserats i förädlingskedjan avseende en produkt har de inga
ordrar på en annan och kan därmed välja att främst producera den vara som
orderingången är högst på.

Samtliga leverantörer menar att ovan beskriven bullwhip-effekt torde
minska vid direktleveranser, eftersom prognoser blir mer korrekta vid
kortare informationsvägar. TKAB utrycker det på följande sätt:

”Om distributionen är förlagd via ett DC blir svängningar i efterfrågan
ofta större. Ju mer filter det finns mellan producent och slutkund desto
senare kommer informationen och desto större blir svängningarna upp och
ned.” (Bo Johanson, Tibro Kontorsmöbler)
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Det har även framkommit att den ordermetod som används påverkar
bullwhip-effektens omfattning. Tanken med OPDC är att orderläggning
skall reflektera reell försäljning, något som inte är fallet gällande de
OPDC-leverantörer vi undersökt. Vid VMI verkar å andra sidan bullwhip-
effekten inte rendera så stora bekymmer. Avseende de fyra artiklar som
Bräntorp använder VMI på, speglar orderingång verklig försäljning i
betydligt högre grad än deras övriga OPDC-sortiment. Inte heller TKAB
som använder VMI för hela sitt sortiment till Europa utrycker att bullwhip-
effekten är så problematisk.

Även varuhusen påverkas starkt av säsongssvängningarna. Under
sommaren och julen uppges samtliga varor efterfrågas i högre grad. Detta
är ohållbart eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme och leder till
att antal artiklar som kan tillhandahållas kunden minskar. Enligt Mirjam
Gustavsson på varuhuset i Örebro råder ett negativt samband mellan
försäljning och antal artiklar. Vissa sortiment är mer säsongsberoende än
andra enligt respondenten, lampor tar exempelvis en betydligt större säljyta
i anspråk på hösten, då deras huvudsakliga försäljning ligger. Enligt Roger
Gustavsson vid varuhuset i Göteborg krävs också en ökad bemanning vid
högsäsong. Respondenten menar vidare att varuhusen även påverkas
indirekt av säsongsvariationer eftersom det händer att DC inte hinner med
att lasta och leverera gods på sommaren, vilket leder till att det blir brister
ute på varuhusen. Därmed tillvaratas inte potentiell försäljning på bästa sätt
i högsäsong. Detta till skillnad från de produkter som levereras direkt under
sommaren, som enligt Roger Gustavsson det sällan blir brister på.

Av intervjuerna har det framkommit att det vid en framtida flexibel fysisk
distribution är efterfrågan som bör styra när en viss produkt skall gå direkt
eller via ett distributionscenter. Åsikterna har varit att skiftet från att
leverera via ett DC eller ej antingen kan ske säsongsvis eller ordervis. Med
ordervis menas här att den avgörande faktorn om när produkten skall gå
direkt eller via lager är beroende av hur mycket som efterfrågas vid varje
ordertillfälle. Dock har de tillfrågade större tilltro till att skiftet skall ske
säsongsvis eftersom detta anses mer lätthanterligt. De flesta vi intervjuat
anser att varor skall levereras direkt när det är högsäsong för att sedan
köras via ett DC när försäljningen minskar. ”Det är troligt att det skulle



Kapitel 6 – Empiriskt resultat av fallstudien

75

vara gynnsamt att använda direktleveranser tertialet september till
december då försäljningen är stor.” (Mikael Albinsson, DC Älmhult) Vi
har emellertid även fått synpunkter som stödjer motsatsen, d v s att
direktleveranser vid lågsäsong är att föredra. Detta resonemang kommer att
utvecklas ytterligare under rubriken lager (6.3), eftersom motiveringarna
till varför endera förslag är att föredra i mångt och mycket kan hänföras till
denna aktivitet.

6.2.2 Informationsspridning
Samtliga vi intervjuat anser att informationsspridning och transparens i
förädlingskedjan är av vikt vid direktleveranser och vid en flexibel fysisk
distribution. Mirjam Gustavsson vid varuhuset i Örebro har erfarit att
informationsspridningen vid problem som uppstår, emellanåt kan vara
bristfällig. Det kan exempelvis handla om att en lastbil fått punktering och
inte meddelar sin försening. Vid en flexibel fysisk distribution menar de
flesta att dylika informationsbrister inte får tillåtas förekomma, varuhusen
uppger till exempel att de behöver veta exakt när lastbilarna anländer och
därför måste bli varse eventuella förseningar.

För VMI-leverantörer såsom TKAB uppges en flexibel fysisk distribution
ställa krav på information rörande lagersaldon hos såväl distributionscenter
som varuhus. Detta skulle enligt TKAB i sin tur kräva en högre grad av
automatik i systemen. I dagsläget kontrollerar de lagersaldon i de sex DC
som försörjs, direktleveranser innebär att även 60 varuhus lagersaldon
kontinuerligt måste övervakas, därav det ökade behovet av automatik.

Flertalet respondenter menar att all nödvändig information måste finnas
koncentrat på ett och samma ställe i förädlingskedjan, så att det kan fattas
adekvata beslut rörande vilken fysisk distribution i distributionskanalen
som skall brukas vid en viss tidpunkt och för en viss artikel eller sortiment.
Det råder emellertid oenighet avseende hos vilken aktör som den
beslutsfattande funktionen skall vara lokaliserad. TKAB anser att
leverantörerna är bäst lämpade att fatta beslutet under förutsättning att de
får tillgång till erforderlig information.
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”Leverantören bör ha fullt försörjningsansvar gentemot såväl DC som
varuhus, alltså VMI. Ju mer ansvar som läggs på leverantören desto bättre
är det och om leverantören har ansvar för att det inte blir brister eller
överlager någonstans i kedjan, så är det också av intresse för leverantören
att se till att allt fungerar. Om beslutsfattandet skulle ske centralt på IKEA
blir inte intresset för leverantörens situation så stor. I dylika fall kan
upplägget ändras utan att leverantören har möjlighet att klara av det.” (Bo
Johansson, Tibro Kontorsmöbler)

Undantaget leverantörerna anser samtliga respondenter att beslutsfattande
rörande när endera fysisk distribution i förädlingskedjan skall nyttjas bör
förläggas centralt. Varuhusen ser inte att det finns någon anledning till att
de skulle fatta beslutet, det finns det inte tillräcklig kompetens för idag. De
menar istället att en flexibel fysisk distribution bör styras centralt, där
”spindeln i nätet” funktionen och den totala överblicken över
förädlingskedjan finns. Ansvaret bör ligga hos Distributions Service (DS)
som har en liknande funktion redan idag. Också vid intervjun vid DC i
Älmhult uppgavs att DS är bäst lämpade, något som accentueras av
nedanstående uttalande:

”En flexibel fysisk distribution bör hållas samman av DS, i mycket god
dialog med leverantörerna för att försäkra sig om att de klarar av det.
Någonstans måste det finnas en samlad bild av hur distributionssystemet
ser ut för att kunna avgöra när det är läge att ändra distributionen. Denna
samlade bild bör finnas centralt på DS.” (Mikael Albinsson, DC Älmhult)

6.2.3 Sammanfattning
•  IKEA har säsongssvängningar med efterfrågetoppar på sommaren och

vid jul.
•  Leverantörerna har fluktuerande orderingång till följd av bullwhip-

effekten, d v s att orderingång inte speglar verklig försäljning.
•  I högsäsong krävs en ökad bemanning på varuhusen.
•  Informationsspridning är av vikt vid en flexibel fysisk distribution.
•  Efterfrågan bör styra när fysisk distribution skall växlas i

förädlingskedjan, de flesta anser att skiften bör ske säsongsvis.
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•  Det råder delade meningar om var i förädlingskedjan den
beslutsfattande funktionen skall vara lokaliserad vid en flexibel fysisk
distribution.

6.3 Lager
Avsnittet är indelat efter de fyra fysiska
aktiviteter som enligt Persson & Virum (1998)
förekommer i ett lager.

6.3.1 Lastning & lossning
Varuhusens möjlighet att lossa de lastbilar som kommer in är begränsad till
vissa tider, d v s innan varuhuset öppnar för allmänheten. Vid intervjuer har
det framkommit att direktleveranserna emellanåt inkommer försent och
därmed inte kan lossas förrän på morgonen dagen efter, något som mer
sällan inträffar vid leveranser via DC. En flexibel fysisk distribution med
en ökad andel direktleveranser som följd, kräver därför enligt Mirjam
Gustavsson på varuhuset i Örebro, tydliga rutiner rörande när bilarna skall
anlända till varuhuset. Om inte skulle det vara omöjligt för varuhusen att
budgetera antal anställda etc.

Personal som kan lossa bilarna finns egentligen bara inne på varuhuset
fram till klockan 11, därefter finns bara säljare som skall sälja och bemanna
varuutlämning. ”Personalen är inte så flexibel att det plötsligt går att kalla
in femton till som hjälper till att lossa bilar som kommer på felaktiga tider.
Ett scenario där det ena dagen kommer två lastbilar och nästa dag tolv
fungerar därför inte såvida inte varuhuset vet om det i förväg (Mirjam
Gustavsson, varuhus, Örebro)”. Lite svängningar från dag till dag avseende
antal lastbilar uppges dock vara möjligt att hantera eftersom detta redan
förekommer i viss utsträckning. Det handlar om att ha en
planeringshorisont, då varuhusen anser sig vara i behov av att veta när
flödet skall ändras och direktleveranserna öka. Av intervjuerna framgår
emellertid att en ökad andel direktleveranser på intet sätt är omöjligt att
hantera. Det handlar om att börja använda fler lossningsportar samtidigt.
Ett annat alternativ som utkristalliserat sig, är att börja använda
tvåskiftsarbete på varuhusen och därmed ha möjlighet att bruka kvälls-
eller helglossningar vid direktlevererat gods. Detta är något som varuhuset i
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Göteborg har anammat, då de idag har möjlighet att lossa gods alla dagar
innan klockan 11 och dessutom fem kvällar i veckan.

6.3.2 Mottagning och inläggning av varor i lager
Det är nu dags att återkomma till det resonemang som fördes under
information, gällande huruvida varor skall distribueras direkt i lågsäsong
eller högsäsong. Som tidigare nämnts råder meningsskiljaktigheter
avseende detta och motiveringarna till endera tankesätt kan närmast
hänföras till denna rubrik.

Johan Sandberg (Logistikchef, Norge) menar att det endast är i lågsäsong
som varuhusen har kapacitet nog att ta emot direktleveranser från
leverantörer. Vid högsäsong uppges varuhusen vara som en ”ballong” som
hela tiden ligger och töjer på gränserna, vilket leder till att det blir mycket
svårt att ta emot direktleveranser, eftersom dessa ofta tar stort
lagerutrymme i anspråk till följd av längre orderledtider och större
volymer. Han menar således att varuhusens storlek inte räcker till vid
högsäsong. Detta styrker han med en undersökning som genomförts av
IKEA, vilken påvisar att 80% av varuhusen idag har 20% för lite kapacitet.
Vid lågsäsong å andra sidan har varuhusen betydligt större kapacitet och
uppges därför inte ha några problem att använda direktleveranser. ”När
försäljningstoppen kommer så kommer den på alla varuhus och i alla
länder samtidigt. Detta leder till att det blir som en kork i DC världen över
och de kommer efter direkt. Hade man istället säkrat storsäljarna på
varuhusen via direktleveranser under lågsäsongen torde det bli en betydligt
mjukare övergång för distributionscentren, försäljningstoppen blir inte lika
kraftig för dem då varuhusen redan erhållit de produkter som kommer att
sälja mest.” (Johan Sandberg, Logistikchef, Norge)

Det uppges inte heller vara några problem att lokalisera det sortiment som
kommer att sälja eftersom det i mångt och mycket handlar om samma varor
år efter år. Johan Sandberg menar att IKEA vet att exempelvis IVAR
(bokhylla) kommer att sälja bra under högsäsong, det är med andra ord
ingen risk att varuhusen får överlager avseende denna artikel om den skulle
distribueras direkt i stora volymer under exempelvis lågsäsongen som
föregår sommaren. Dock uppges dylika direktleveranser komma att
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medföra en ökad hantering för varuhusen, då det är svårt att få ut stora
volymer direkt till säljplats, vilket medför en extra hantering i lager.

Huvuddelen av de vi intervjuat har förespråkat det andra alternativet, d v s
att nyttja direktleveranser i högsäsong. Den främsta motiveringen till detta
anses vara att det annars är omöjligt att nå upp i volymer som är
transportekonomiskt försvarbara, eftersom försäljningen inte är tillräckligt
stor i lågsäsong. En ytterligare anledning belyses av följande uttalande:

”Idag har distributionscentren svårigheter att hinna med och leverera
varor till varuhusen under högsäsong, vilket leder till att nivåerna sjunker
på varuhusen och att brister uppstår. Det behöver inte ta mer än en vecka
att stjälpa nivåerna medan det tar betydligt längre tid att arbeta upp dem
igen, ofta är varuhusen inte ifatt förrän på höstkanten. Med minskade
nivåer och brister sjunker försäljningen. Om varuhuset tappar i nivå under
högsäsong vore det därför bra med direktleveranser för att fylla upp dem
igen.” (Mirjam Gustavsson, Varuhus, Örebro)

Roger Gustavsson vid varuhuset i Göteborg menar att de upplevt samma
problem och är också inne på att det är bäst att erhålla direktleveranser vid
högsäsong. I sammanhanget tar även Mirjam Gustavsson vid varuhuset i
Örebro upp vikten av att skilja mellan olika varuhus och menar att det
kanske bara är de största varuhusen som klarar av de volymer som följer av
direktleveranser under högsäsong. Skillnaderna mellan olika varuhus
uppges vara stora, en månads försäljning på ett litet varuhus kan motsvara
en veckas försäljning på ett stort. Trots att Örebro är ett av de mindre
varuhusen menar Mirjam Gustavsson att det inte torde vara några problem
att motta och hantera större volymer i högsäsong under förutsättning att
direktleveranserna avser ett rimligt antal produkter. Detta då det
aktivitetssortiment som kommer vid exempelvis jul tar upp relativt mycket
plats på lagret. Hon anser avslutningsvis att det vore positivt med de ökade
direktleveranser som följer av en flexibel fysisk distribution, då det sätter
press på varuhusen kapacitetsmässigt, vilket i sin tur leder till att de arbetar
mer effektivt.
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6.3.3 Lagring
Av kedjekartläggningen framgår att varor i dagsläget, lagras på två
alternativt tre ställen i undersökt förädlingskedja, beroende på om det rör
sig om direkt distribution eller distribution via ett DC. Grundtanken med
lagerhållning är enligt Mikael Albinsson (DC) att kunna hålla en viss
servicenivå gentemot såväl nästa aktörer i förädlingskedjan som gentemot
slutkund. Han menar vidare att det handlar om att uppfylla åtaganden och i
de åtagandena ingår att kunna vara följsam vid efterfrågevariationer och
generera en hög servicenivå. Detta kan även belysas med följande
uttalande:

”Färdigvarulagret har blivit lite av en bälg som fångar upp alla
svängningar i efterfrågan, leveranssäkerheten till IKEA skall vara god och
det får inte bli några förseningar” (Paul Grenmyr, Bräntorp).

Som en följd av bullwhip-effekten tvingas leverantörerna, i synnerhet
OPDC-leverantörerna, administrera ett relativt stort färdigvarulager.
Bräntorp uppger att de vill ha en produktionsbatch, i det här fallet fyra
veckors försäljning, i säkerhetslager eftersom orderingången är
fluktuerande. För VMI-leverantören TKAB sjunker behovet av lager
eftersom de inte påverkas av bullwhip-effekten i lika hög utsträckning som
OPDC-leverantörerna. TKAB har ungefär en och en halv veckas
försäljning i lager. Leverantörerna uppger emellertid att det inte enbart är
efterfrågevariationer och bullwhip-effekten som föranleder
färdigvarulagrets storlek, något som åskådliggörs av följande uttalande:

”Ett färdigvarulager gör att produktionen kan balanseras på ett bättre sätt.
Det kan hända att det finns ledig kapacitet någonstans i produktionen och
då kan man tillverka artiklar där trots att det redan finns ett tillräckligt
lager av dem. Det är viktigare att låta maskinerna gå på 100% än att löpa
risk för överlager.” (Bo Johansson, Tibro Kontorsmöbler)

Osäkerhet avseende framtida efterfrågan uppges även avspeglas i
leverantörernas materialförråd, då de tvingas köpa hem stora volymer av
komponenter, vilket i sin tur leder till att det blir en låg
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omsättningshastighet i förrådet. Detta för att inte få brister och fördröja
produktionen vid efterfrågehöjningar.

Leverantörerna uppger att det kan bli problem när byte skall ske från att ha
levererat via lager till att leverera direkt och vice versa. Ett byte från att ha
levererat direkt till att börja leverera via distributionscentret kommer enligt
leverantörerna ge upphov till att produktionskapaciteten måste öka. Detta
då det i övergångsperioden krävs att de börjar fylla upp distributionslagren
så att dessa så småningom kan börja leverera till varuhusen istället. Under
övergångstiden måste de dock fortsätta att leverera direkt till varuhusen.
Detta tills distributionscentret är tillräckligt fyllt så att det kan ta över
leveranserna.

Dock menar leverantörerna att de upplever liknande problem idag i
samband med introduktionen av nya produkter. TKAB håller för
närvarande på att fylla upp distributionscenter världen över med en produkt
som skall återfinnas i den nya IKEA-katalogen, något som de benämner
infasning. Detta ställer stora krav på TKAB:s produktion, en situation som
liknar den situation i DC som inträffar när leverantören skall övergå från att
leverera sina varor direkt, till att leverera via ett DC. I detta fall måste DC
”infasas” samtidigt som varuhusen försörjs direkt. TKAB uppger att det
kan vara svårt att ”gasa en vecka och bromsa en annan” eftersom det bör
vara jämn beläggning i produktionen. Med anledning av detta uppger
TKAB att de måste få reda på byten mellan direktleveranser och DC-
distribution ett par månader i förväg, för att kunna köpa in rätt mängd
råmaterial och för att kunna planera sin produktion.

Även Svedplan utrycker önskan om en planeringshorisont inför skifte av
fysisk distribution. De menar vidare att det kanske är leverantörernas
färdigvarulager som skall fånga upp svängningarna som följer av en
flexibel fysisk distribution. Att ha en buffert som kan höjas när DC skall
fyllas (infasning) och sänkas när DC skall tömmas (utfasning). Även om
leverantörerna i dylika fall tar över delar av distributionscentrets roll,
menar Svedplan att det är bättre, eftersom produkterna binder upp mindre
kapital längre bak i kedjan.
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Distributionscentren är även de påverkade av efterfrågevariationer, enligt
Mikael Albinsson (DC). Vid högsäsong när försäljningen stiger måste DC
hantera ett större flöde, vilket ställer ökade krav på såväl lagerutrymme
som mottagningskapacitet. Varje artikel som lagras i DC har en avsedd yta
dimensionerad efter hur mycket produkten säljer. Enligt Mikael Albinsson
är denna yta flexibel, vilket innebär att det inte är svårt att förändra dess
storlek uppåt eller nedåt. Vid högsäsong ökar samtliga lagerytor, något som
medför att IKEA måste nyttja externa lager.

En flexibel fysisk distribution medför att andelen direktleveranser kommer
öka, vilket enligt Mikael Albinsson leder till att lagerhållningen på DC
minskar. Det hela är dock starkt beroende av i vilken omfattning
flexibiliteten skall tillämpas, om det bara är några få leverantörer och de
största varuhusen som är inblandade blir inte inverkan på DC så stor. Också
transportinköparen belyser vikten av framförhållning inför ett skifte av den
fysiska distribution samt att det kan bli problem att avgöra hur långt ned i
lagersaldona på DC man skall gå innan övergången till direkta leveranser
sker.

Varuhuset i Örebro har idag produkter som sammanlagt är värda ca 24
miljoner SEK. I siffran inkluderas såväl lager som säljytor. I samband med
REA perioder har de dock varit uppe i 35-36 miljoner SEK, så det går alltså
att “tumma” på lagervärdet något. Motsvarande siffror för varuhuset i
Göteborg är 42 respektive 50 miljoner. Det är enligt respondenter vid båda
varuhusen betydligt lättare att ha ett högt lagervärde när det är hög
försäljning, eftersom varornas omsättningshastighet då är hög. Det är
oerhört viktigt att de varor som kommer in verkligen stödjer verklig
försäljning.

De produkter som levereras direkt från leverantör lagras idag i högre
utsträckning på varuhusen än DC-gods. Detta enligt de varuhus vi
genomfört intervjuer på. Anledningen till detta består i att det är möjligt att
beställa och erhålla produkter flera gånger per vecka, vid leveranser via
DC. Respondenterna hävdar dock att detta även skulle kunna vara möjligt
vid direktleveranser under förutsättningar att tillräckliga volymer kan
uppnås. Johan Sandberg (logistikchef, Norge) hävdar att säljytan som är
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avsedd för en viss artikel på varuhuset är flexibel och att det är inte är några
problem att ändra dess dimension beroende på hur efterfrågad artikeln är.
Aktivitetssortimentet kopplat till julen tar exempelvis relativt stor säljyta i
anspråk, vilket leder till att andra artiklar inte kan få lika stor plats.

6.3.4 Plockning och förberedelser för att skicka iväg försändelser
Vid intervjuer med leverantörer har det framkommit att ingen av dem i
dagsläget har kapacitet att tillhandahålla plockat gods. Detta har de
uppgivit vara ett problem eftersom det vid en flexibel fysisk distribution
med fler direktleveranser, kan krävas att leverantören har denna förmåga.
Anledningen består i att de mindre varuhusen inte alltid har möjlighet att ta
emot helpall direkt från leverantören. Initierandet av en plockstation har
dock funnits i leverantörernas tankar, exempelvis har Bräntorp i samarbete
med tredjepartsföretaget Börjes Transport gjort förberedelser för en
plockstation.

Mikael Albinsson vid distributionscentret i Älmhult anser att
leverantörerna måste ha kapacitet att tillhandahålla plockat gods om en
flexibel fysisk distribution i stor skala skall kunna startas upp. Anledningen
består i att de 20% som utgör plockat gods från DC idag, har stor inverkan
på varuhusen. Om varuhusen beställer 6 stycken av en viss artikel har de
ofta inte plats för 7 stycken.

6.3.5 Sammanfattning
•  Varuhusen uppges vara i behov av tydliga rutiner avseende när lastbilar

anländer, eftersom varor inte får lossas och hanteras efter klockan 11.
•  Det råder delade meningar om huruvida direktleveranserna i en flexibel

fysisk distribution skall vara förlagda i högsäsong eller lågsäsong.
•  Distributionscentren uppges ha svårt att hinna med att leverera gods i

högsäsong.
•  Leverantörerna administrerar relativt stora färdigvarulager, då de hellre

bygger lager än låter maskinerna stå overksamma.
•  Leverantörerna uppger att den in- och utfasning av distributionscenter

som följer av en flexibel fysisk distribution kan leda till problem.
•  Direktlevererat gods lagras i högre utsträckning på varuhusen än varor

levererade från distributionscenter.
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6.4 Transport
Avsnittet behandlar de olika aktörernas åsikter
kring förmågan att generera volymer vid
direktleveranser, samt hur transportfrekvenser
påverkas av en flexibel fysisk distribution.
Dessutom redogörs det för transportörernas

förmåga att anpassa sig till nya förhållanden.

6.4.1 Volym
Vid våra intervjuer har det tydligt framkommit att fulla lastbilar både till
distributionscentren och till varuhusen är av yttersta vikt. Fulla lastbilar
uppges ge bättre transportekonomi och tillfredsställer dessutom
miljökraven bättre än styckegodssändningar. Fulla lastbilar leder till lägre
priser för IKEA eftersom förhållandet ju fullare lastbilar desto lägre
transportkostnad/m3 råder.

Bland de leverantörer vi intervjuat har svårigheterna kring att leverera fulla
lastbilar direkt till varuhusen belysts. De tillverkar alla möbler av
knockdown karaktär vilka packas tätt och ej är så skrymmande. För att
kunna fylla en hel lastbil för direktleverans av dessa varor krävs att
efterfrågan ute på varuhusen är större än vad den är idag, avseende dessa
produkter. Om leverantörerna skickar en full lastbil till ett medelstort
varuhus skulle lagringen ute på varuhuset bli alltför stor. Det uppges endast
vara de riktigt stora varuhusen som i dagsläget skulle ha möjlighet att lagra
in en full direktlevererad lastbil från en och samma leverantör. TKAB anser
att det knappast finns något varuhus som skulle kunna ta emot en hel bil
ifrån dem, vilket belyses av följande uttalande:

”Till distributionscentret i Torsvik kanske vi skickar tre bilar om dagen,
men då är det ju minst 20 varuhus som försörjs från Torsvik. Varuhuset vid
Kungens kurva kanske skulle kunna ta emot en bil i veckan från oss men
det är sannolikt alldeles för sällan för dem, då de inte torde ha så stora
utrymmen att de kan ta en veckas lager. Kungens kurva måste troligen ha
påfyllning åtminstone varannan dag.” (Bo Johansson, Tibro
Kontorsmöbler)
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Åsikten kring att det inte finns några starka incitament för att växla mellan
att köra direkt och via lager när svängningarna i efterfrågan inte är så
omfattande, har varit gemensam hos de leverantörer vi intervjuat. De menar
dock att andra leverantörer kanske har möjlighet att uppnå erforderliga
volymer för att kunna leverera direkt under högsäsong. Producenter av
trädgårdsmöbler är ett exempel på leverantörer som har uppkommit.

Transportinköparen hävdar att en möjlighet för att få ihop fulla lastbilar är
att transportören går ut till ett flertal leverantörer och samlar ihop varor tills
full last nås. Samkörning av styckegods är något som planeras av
transportinköparna och kräver att ett antal leverantörer är geografiskt
koncentrerade.

Trots vikten av fulla lastbilar anser sig inte varuhusen ha några problem att
klara av att hantera halvfulla lastbilar. Enda motståndet mot halvfulla
lastbilar från varuhusens sida grundar sig i att dylika skulle kunna bidra till
att driva upp leveransfrekvenserna till en ohållbar nivå.

6.4.2 Frekvens
Transportinköparen anser att fulla bilar är viktigast vid direktleveranser, då
trafiken ute hos varuhusen annars blir för stor, så få bilar som möjligt skall
köra förbi ett varuhus. Varuhusen har som tidigare nämnts redan trånga
sektioner i antalet portar, mottagningsyta och lageryta att jämföra med ett
DC:s kapacitet.

Bräntorp har undersökt möjligheterna till att leverera halva bilar, d v s att
leverera en halv bil till ett varuhus och en halv bil till ett annat. I dylika fall
ökar möjligheterna att uppnå nödvändiga volymer. Detta går dock inte då
varuhusen har en kapacitetsbrist i mottagningsfunktionen, därav kravet på
fulla bilar. Bräntorp menar att det är frekvenserna som föranleder att
problem uppstår på varuhusen. Bräntorp har då hävdat att det inte skulle
vara några problem eftersom det torde ta hälften så lång tid att lasta av en
halv bil. IKEA är dock resoluta med att det är fulla bilar som gäller.

Även om varuhusen skulle kunna lagra in en eller några veckors lager, så är
ändå risken stor att flexibla leveranser innebär att frekvensen ökar ute vid
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varuhusen. För varuhusen i Örebro och Göteborg uppges det dock att en
ökad frekvens inte spelar så stor roll så länge de fasta tiderna hålls. Om
däremot transporterna börjar vålla besvär och bilarna inte kommer när de
skall, blir det omöjligt för varuhusen att planera sin verksamhet, menar de
vidare. Vid dagens direktleveranser aviserar transportören ofta när de skall
komma, något som varuhusen får anpassa sig till, eftersom det händer att
en lastbil vid direktleveranser kör en rutt till ett flertal olika varuhus. Detta
uppges inte vara bra för varuhusen, då de får svårt att planera sin
verksamhet. Därför anser varuhusen att det är säkrare med DC-leveranser
för då vet de att bilarna alltid står utanför klockan 06.00 färdiga att lossas.
Men under förutsättning att aviseringar fungerar och att lastbilarna finns
vid varuhuset i tid, anser sig varuhusen i Örebro och Göteborg ha kapacitet
att klara av en ökning i antalet lastbilar. Också enligt Mikael Sandberg
logistikchef i Norge torde varuhusen klara av ökade frekvenser. Han
poängterar dock att det är främst under lågsäsong som frekvensen inte
skulle utgöra ett problem då volymerna ändå är lägre, detta under
förutsättning att varorna kommer i tid.

Avseende leverantörerna och ökade frekvenser vid utleveranser var svaren
något oklara. De menade dock att kapacitetsbrist kunde uppstå om
transportfrekvenserna skulle öka för mycket. Svedplan som har mellan åtta
och tio utleveranser per dag menade att ökade öppettider troligtvis skulle
komma i fråga.

6.4.3 Flexibilitet
Idag finns en flexibel och en fixed transportplan. Enligt Sven-Gunnar
Eriksson (Transportinköpare) är ett flexibelt transportplan att föredra
gentemot ett DC. Detta då en flexibel transportplan medger att leverantören
levererar sina produkter när som helst så länge det sker inom utsatt tid och
med fulla lastbilar. Leverantören kan då i princip göra
transportbeställningen samma dag en full lastbil genererats för hämtning
två dagar senare. Leverantören kan alltså i praktiken leverera godset
omgående under förutsättning att ett färdigvarulager administreras. Den
flexibla transportplanen anses därför som mycket gynnsam för
leverantörerna.
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Fixed transportplan används enligt Sven-Gunnar Ericsson mest vid
direktleveranser från leverantör till varuhus och innebär att leveranser
endast får ske på förutbestämda dagar. Mottagaren får fixed-ordern när de
har lite svackor i leveranserna från DC:t. Varuhusen vill inte ha tre bilar
från DC:t och en bil sängar på tisdagen, men ingenting på onsdagen. Därför
kan det ibland vara bra att definiera i förväg när varorna kommer såsom vid
fixed order. En fixed transportplan anses som mycket gynnsamt för
varuhusen då de vet när varorna kommer.

Transportinköparen anser vidare att transportörerna är den aktör i
förädlingskedjan som får minst problem vid en flexibel fysisk distribution
och är därmed den aktör som är mest flexibel. En transportör har ett i
förväg uppbyggt nät och bryr sig egentligen inte om vilken väg godset går.
En transportör skall inte anta större volymer och åtaganden än vad som
klaras av. Har en transportör 100% i en zon skall de klara det, om inte får
IKEA lösa det i samarbete med någon annan transportör, vilket kan leda till
att det blir dyrare. Sven-Gunnar anser dock att transportörernas förmåga att
klara av plötsliga skiften av distributionsväg är starkt beroende av hur
transportören planerat sin trafik. Det kan vara svårt för transportören att
snabbt växla mellan olika distributionsvägar eftersom de redan byggt upp
trafik med såväl IKEA:s som andra företags volymer i en viss relation.
Under nio månader körs det direkt till varuhuset och transportören bygger
upp ett flöde utefter detta. När det sedan helt plötsligt skall gå tre månader
till DC:t, har kanske transportören inte något flöde uppbyggt där. Har
IKEA däremot långt tidigare definierat i kontraktet att transportören skall
byta sträcka efter 9 månader, ges transportören en planeringshorisont.

6.4.4 Sammanfattning
•  Fulla lastbärare uppges vara av yttersta vikt.
•  En flexibel fysisk distribution kan leda till ökade leveransfrekvenser
•  Varuhusen uppger att de kan klara en viss ökning i leveransfrekvenser.
•  Fixed transportplan är att föredra gentemot varuhus medan flexibel

transportplan är att föredra gentemot distributionscenter.
•  Transportörerna har ett väl utbyggt trafiknät.
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•  Transportörerna uppges vara i behov av en planeringshorisont i
samband med en flexibel fysisk distribution.

6.5 Tid
Vi ämnar i det närmaste presentera intervjudata
rörande orderledtid kopplat till en flexibel fysisk
distribution.

6.5.1 Orderledtid
Korta orderledtider är en kritisk faktor i förädlingskedjan då osäkerheten
ökar med tiden vilket medför att kapitalbindningen blir större.
Leverantörerna säger att de då och då går över utsatt orderledtid för att
vänta in tillräckliga volymer för leverans till distributionscentren. Idag är
det endast fem dagars orderledtid från DC:t till varuhusen, en ledtid som
leverantörerna vi intervjuat utryckt att de skulle få svårt att hålla om de
istället skulle leverera direkt till varuhusen.

”Skulle motsvarande krav avseende ledtid ställas på direktleveranser till
ett varuhus lokaliserat i exempelvis Centraleuropa som på DC-leveranser
skulle det innebära att vi behöver leverera samma dag som vi får ordern,
vilket inte är helt lätt. Då måste även transportören bokas i förväg” (Paul
Grenmyr, Bräntorp)

Leverantörerna tror även att det kommer ställas högre krav på
leveranspålitlighet och leveranssäkerhet vid en flexibel fysisk distribution,
då varuhusen som tidigare nämnts är betydligt mindre flexibla än DC:t.

Varuhusen anser att direktleveranser för med sig större problem än
leveranser från DC:t även om också DC-leveranserna krånglar relativt
mycket. ”Leverans via ett DC är bättre dels för att det är kortare ledtider
och dels för att rutinerna är mer inarbetade, precisionen är bättre.” (Roger
Gustavsson, varuhus, Göteborg) Vid direktleveranser är det inte alltid rätt
saker på pallarna och de kommer inte alltid i utsatt tid menar respondenten
vidare. Det känns tryggare med leveranser från DC och det har framförts
åsikter om att leverantören kanske inte känner lika mycket för distribution
då det inte är deras huvudsyssla,. Skulle samma trygghetsförhållande gälla
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mellan varuhusen och leverantörerna skulle det inte spela någon roll för
varuhusen var produkterna kommer ifrån.

Varuhuset i Örebro har bland annat en direktleverans med sängar per
vecka, vilken är en fixed transportplan. Om varuhuset sedan inser att de
behöver mer sängar får de vänta till nästa leverans kommer in. De kan då
höja orderantalet så att de får mer sängar nästa gång. Från DC:t har de alltid
möjligheten att sända iväg en manuell beställning, för att få ytterligare av
en viss produkt till varuhuset och då har troligtvis varuhuset möjlighet att
få dem lite snabbare.

Transportinköparen anser att leverantören skall kunna leverera direkt med
ett DC:s servicenivå, om orderledtiden blir längre måste varuhusens
säkerhetslager ökas.

6.5.2 Sammanfattning
•  Leverantörerna går emellanåt över utsatt orderledtid till förmån för fulla

lastbärare.
•  Leveranser via distributionscenter är mer precisa än direktleveranser

från leverantör till varuhus.

6.6 Konsolidering
Vid samtliga intervjuer har det diskuterats kring
möjligheterna att få ihop volymer genom någon
form av konsolidering. I Sverige finns i dagsläget
ett samarbete för samlastning av varor. Det heter
Platta Öst och är ett samarbete mellan fyra

leverantörer, där bl a Bräntorp ingår. En liknande lösning håller på att
realiseras mellan ett tiotal leverantörer främst lokaliserade i Västergötland
och kallas för Platta Väst, i vilken TKAB och Svedplan ingår.

6.6.1 Samlastning
Grundtanken med Platta Väst är enligt TKAB att direktleveranserna ut till
varuhusen skall öka. Avsikten är att ett antal leverantörers produkter skall
samköras i en lastbil. Antingen skall detta ske från en plockstation i Skövde
eller så skall lastbilen köra en rutt bland leverantörerna. Genom Platta Väst
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kommer leverantörerna tillsammans upp i volymer som möjliggör
direktleveranser, i alla fall till de större varuhusen. Kravet uppges vara att
ett varuhus skall kunna ta emot två lastbilar i veckan från plattformen,
annars är de inte aktuella. Varuhuset i Göteborg som även de varit
inblandade i Platta Väst uppger att förhoppningen är att de skall kunna
erhålla lastbilar från Platta Väst leverantörerna varje dag, d v s i samma
utsträckning som vid leveranser via distributionscenter.

Plockstationen i Skövde finns än så länge endast i tanken. IKEA har enligt
Svedplan sagt att det är leverantörernas ansvar att se till att det blir plockat
på ena eller andra sättet vid direktleveranser, d v s den plockning som DC:t
sköter idag. Tanken är att Platta Väst skall försörja samma varuhus som
leverantörerna tidigare försörjt via DC:t, säger Svedplan. I Platta Väst
kommer ytterligare en part in, en carrier. Carriern måste få reda på vilka
orderrader leverantören har klara för leverans. Carriern utgörs av SJ Green
Cargo. Platta Väst kommer ta ifrån leverantören leveransplaneringen, då
utsedd carrier kommer att få tillgång till alla orderrader som Platta Väst
företagen har sammanlagt, fortsätter Svedplan.

Om plockning kommer ske i Skövde så medför det fortfarande att
leverantörerna kan skicka fulla pallar dit på samma sätt som till DC och då
påverkas inte leverantörerna, uppger TKAB. Hela systemet bygger på att
varorna måste finnas i lager hos leverantörerna. Transportören kan hämta
varor hos leverantörerna inom en halv dag och leverera dem till plattformen
när de efterfrågas. Det innebär att när leverantören säger att de kan komma
och hämta så måste varorna vara färdiga, eftersom de kan dyka upp inom
så kort tidshorisont. Detta kommer troligen höja leverantörernas lager,
menar TKAB vidare.

Det andra alternativet för att få ihop fulla lastbilar inom Platta Väst är att en
lastbil åker ut till de olika leverantörerna och fyller upp lasten. Enligt
TKAB och Svedplan innebär detta att de kanske levererar i halvpall eller
har en egen plockstation. Detta då de tror att många varuhus har svårt att ta
emot helpall av leverantörernas sortiment.
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Platta Öst är ett samarbete som startade hösten 1997 mellan fyra IKEA-
leverantörer som alla har samma destinationer. Plattformen startades för att
leverantörerna skulle komma upp i tillräckliga volymer på kortare tid och
därmed korta orderledtiden till DC:t. Till skillnad från Plattform Väst, vars
samarbete handlar om direktleveranser, är enligt Bräntorp syftet med
Plattform Öst att få ihop volymer ut till DC:t. Dock är en femte leverantör
på väg in i samarbetet, denne har stora volymer och därmed ökar
möjligheterna för att i framtiden få ihop laster så att direktleveranser kan
bli aktuella.

Börjes transport har ansvaret för Platta Öst och håller i leverantörernas
färdigvarulager. De står även för transportbokningen så att de skall kunna
samköra med de andra leverantörerna som ingår i Platta Öst. Det sker även
en kvalitetskontroll i Börjes lager vilket innebär att kvalitetsbrister inte når
ut så långt utan kan lokaliseras redan hos Börje och därmed tas tillbaka
direkt av exempelvis Bräntorp och åtgärdas.

6.6.2 Sammanfattning
•  Ett sätt att generera volymer på är medelst konsolidering eller att köra

en rutt mellan ett antal geografiskt koncentrerade leverantörer.
•  Konsolidering uppges kunna leda till kortare orderledtider

6.7 Kostnader
Under denna rubrik redogör vi för intervjudata
rörande hur totalkostnadsmodellens komponenter
påverkas av en flexibel fysisk distribution.

6.7.1 Kundservicekostnader
Servicenivåer & leveranspålitlighet - Leverantörerna får siffror från IKEA
på servicenivåer. Servicenivån mäter tillgängligheten ute på varuhusen
avseende respektive leverantörs produkter. Samtliga leverantörer har vid
intervjuerna uppgivit att de gör vad de kan för att hålla de uppsatta
nivåerna, men de anser att det är mycket upp till IKEA om nivåerna skall
hållas. Anledningen är att störningar kan uppstå vid transporterna och vid
hanteringen på distributionscentren vilket gör att servicenivåerna blir
sämre. Det är alltså svårt för IKEA att avgöra var i förädlingskedjan som
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servicenivån brister. De varuhus vi har studerat har dock visat sig ha en
tillfredsställande servicenivå och det råder ingen skillnad mellan
direktlevererat gods och varor som levereras via DC. Detta till följd av att
direktlevererat gods lagerhålls i större utsträckning. Tidigare nämndes att
tiderna inte alltid hålls vid direktleveranser. Förseningarna är dock oftast
ringa och rubbar enligt Mirjam Gustavsson i Örebro endast varuhusens
rutiner, inte dess servicenivåer. Varuhusen i Örebro och Göteborg uppger
att de inte har några stora kostnader för utebliven försäljning, vare sig för
direkt- eller DC-levererat gods, då varorna oftast finns tillgängliga i både
rätt tid och till rätt kvantitet.

Leveranssäkerhet – Idag finns en kvalitetskontroll på DC:t där någon
procent av godset som kommer från en viss leverantör kontrolleras. En
leverantör menar att det därför skulle kunna bli kvalitetsproblem vid
direktleveranser, då felaktiga varor kommer längre bort i kedjan och blir
krångligare att åtgärda. Varuhusen i Göteborg och Örebro anser emellertid
att det kvalitetsmässigt inte spelar någon roll om varorna går via ett DC
eller direkt. Returneringen av felaktiga produkter fungerar även den lika
bra tillbaka till leverantören som till DC:t. IKEA:s kostnader för felaktiga
varor är därmed inte beroende av om varorna kommer från DC eller
leverantör, menar Roger Johansson vid varuhuset i Göteborg.

6.7.2 Transportkostnader
Transportinköparen uppger att transportkostnaderna oftast blir lägre vid
direktleveranser på grund av att det är kortare körsträcka mellan leverantör
och varuhus än vad det är mellan leverantör via DC till varuhus, detta
under förutsättning att det alltjämt är fulla lastbilar. Transportkostnaderna
per kubikmeter blir som tidigare nämnts lägre ju större fyllnadsgrad i
lastbilen. Priser är förutbestämda mellan punkt A och punkt B, från enpall
till full lastbil. Kostnader som dyker upp i transporten är transporten i sig
och eventuella väntetider hos leverantör eller hos DC:t. Enligt
transportinköparen kör ibland transportörerna styckegodssändningar till DC
beroende på att den senaste sändningsdagen har gått ut och leverantören
ändå måste skicka för att det inte skall bli brist längre fram i
förädlingskedjan. Transportinköparen anser dock att det kostnadsmässigt är
mer riktigt att transportera kompletta enheter och om det går styckegods
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från en viss leverantör är det bäst att förlänga orderledtiden tills full bil
uppnås.

6.7.3 Lagerhållnings- och lagerföringskostnader
De leverantörer som intervjuats har haft svårt att uttala sig om hur deras
färdigvarulager kommer påverkas av en flexibel fysisk distribution. De har
dock uppgivit att de antagligen skulle tvingas ta över delar av den lagring
som i dagsläget sker i de olika distributionscentren. Detta för att kunna
fånga upp de svängningar som uppkommer i samband med in- och
utfasningsperioderna i DC och för att ha möjlighet att leverera direkt med
kort orderledtid. Det rör sig då främst om lagerföringskostnader eftersom
de leverantörer vi intervjuat än så länge har tillräckliga lagerutrymmen. En
annan merkostnad relaterat till lager som leverantörerna tror sig få bära vid
en flexibel fysisk distribution kan hänföras till plockning. Anledningen
består som tidigare nämnts i att vissa av de mindre varuhusen har svårt att
ta emot och hantera helpall.

Av intervjuer har det framkommit att det är lagerföringskostnader i DC
som kommer att påverkas mest av en flexibel fysisk distribution.
Anledningen till detta uppges vara att en flexibel fysisk distribution med
fler direktleveranser som följd medför att aktiviteterna i DC reduceras. Hur
mycket är enligt Mikael Albinsson (DC) beroende av den flexibla fysiska
distributionens omfattning. På ett DC finns ett antal kvantitetsoberoende
kostnader i form av byggnader, utrustning och hyror och dessa anses inte
komma att påverkas även om behovet av lagring på DC som helhet
minskar.

Däremot menar Mikael Albinsson att lagerföringskostnader såsom
kapitalbindning i DC sannolikt kommer minska vid en flexibel fysisk
distribution. Han menar vidare att det är svårt att avgöra huruvida
kostnader för personal är fasta eller ej. ”Vid en flexibel fysisk distribution
kommer det att bli svängningar i distributionscentrets beläggning, då
några varor under vissa delar av året inte kommer att passera via DC. I
sådana fall gäller det att hitta ett sätt att öka respektive minska
personalstyrkan på utifrån svängningarna, något som inte är så enkelt.”
(Mikael Albinsson, DC, Älmhult) Oavsett hur det är med



Kapitel 6 – Empiriskt resultat av fallstudien

94

personalkostnaderna anser han emellertid att lagerföringskostnaderna torde
minska utslaget på ett år, ifall en flexibel fysisk distribution skulle
implementeras.

Varuhusens lagerrelaterade kostnader förväntas öka en aning vid händelse
av en flexibel fysisk distribution. ”Vid ökad andel direktleveranser blir det
svårt för varuhusen att ha ett lika omfattande direktflöde ut till säljplats
som idag (Roger Johansson, Varuhus, Göteborg).” Orsaken är att det vid
direktleveranser handlar om större volymer och längre orderledtider. Om
direktflödet ut till säljplats minskar ökar hanteringskostnaderna inne på
varuhuset och det är relativt stora kostnader det rör sig om uppger
respondenten vid varuhuset i Örebro. Samma person hävdar dock att
hanteringskostnaderna inte kommer att öka så mycket under förutsättning
att den flexibla fysiska distributionen avser storsäljarna som omsätts snabbt
på varuhuset.

6.7.4 Sammanfattning
•  Servicenivåer uppges vara samma för direktlevererat gods som för gods

levererat via distributionscenter.
•  Transportkostnaderna uppges oftast bli lägre vid direktleveranser.
•  Leverantörerna har svårt att uttala sig om hur deras lagerrelaterade

kostnader kommer påverkas av en flexibel fysisk distribution.
•  Distributionscentrets lagerföringskostnader uppges minska vid händelse

av en flexibel fysisk distribution.
•  Flödet direkt ut på säljplats på varuhusen kan eventuellt minska vid en

ökad andel direktleveranser och leda till ökade hanteringskostnader.

När vi nu redogjort för det empiriska resultatet av fallstudien är det dags att
applicera referensramen till resultatet i en analys.
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7 Analys
apitlet inleds med en redogörelse för en flexibel fysisk distribution och

vad som kan vinnas med den. Därefter beskrivs de mest grundläggande
förutsättningar som vi anser måste vara uppfyllda för att en flexibel fysisk
distribution skall kunna genomföras. Detta mynnar ut i en variant av
flexibel fysisk distribution som vi anser vara rimlig att kunna
implementera. Denna jämförs sedan med en statisk och ur jämförelsen
kommer för- och nackdelar med en flexibel fysisk distribution. Samtidigt
belyser vi de konsekvenser som den flexibla fysiska distributionen får för de
olika aktörerna i förädlingskedjan. I kapitlet har vi lyft upp resultatet av
fallstudien på en mer generell nivå. Dock använder vi undersökt
förädlingskedja för att exemplifiera resonemangen.

7.1 Flexibel fysisk distribution
Flexibilitet kan definieras som förmågan till anpassning till nya situationer
(Persson & Virum 1998) och detta anser vi utgöra en nödvändighet för
förädlingskedjor i en ständigt föränderlig omvärld. Detta då kunders
efterfrågan är fluktuerande och rådande förhållanden snabbt kan förändras,
något som vi anser medföra att den fysiska distribution som är mest lönsam
idag kanske inte nödvändigtvis är det imorgon. Det gäller då att generera en
flexibilitet i den fysiska distributionen så att anpassningar ständigt kan ske
till den aktuella situationen, att bygga in flexibiliteten som en rutin. Den
flexibilitet vi avser liknar till mångt och mycket den statiska flexibilitet
som Mandelbaum (1978) definierar; “the capacity to continue functioning
effectively despite changes in the environment”.

Vi har valt att koppla samman det Bowersox & Closs (1996) kallar echelon
struktur med det Mckinnon (1989) benämner direkt system. Det handlar då
inte om att vissa produkter distribueras direkt och andra via mellanhand. Vi
menar här istället att en och samma vara distribueras direkt eller via
mellanhand (1 & 2) omväxlande i förädlingskedjan, en flexibel fysisk
distribution.

K
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Figur 20 Flexibel fysisk distribution i en förädlingskedja

Den fysiska distribution som för stunden är ekonomisk försvarbar kan då
användas och fördelarna med båda typer tillvaratas. Vi anser inte heller att
detta sker på bekostnad av en lägre kundservice. Ett resonemang som även
styrks av Bowersox & Closs, då dessa menar att det med ett rutinmässigt
flexibelt system, finns stora möjligheter att reducera kostnader till
bibehållen kundservice. Också Brehmer & Stahre (2000) anser att
flexibilitet är ett medel, som kan bidra till att den klassiska trade-off mellan
kostnader och kundservice som ofta uppstår i samband med logistiska
förbättringar, aldrig behöver inträffa.

Det är nu dags att analysera ovanstående flexibel fysisk distribution och
åter knyta an till undersökningens syfte och problemfrågor.

Syftet är att utröna förutsättningar för och konsekvenser av en flexibel
fysisk distribution för de olika aktörerna i en förädlingskedja, i vilken
detaljhandelsföretaget besitter en påtaglig maktposition.

•  Vilka förutsättningar måste en flexibel fysisk distribution bygga på?
•  Vilka konsekvenser får en flexibel fysisk distribution för de olika

aktörerna i en förädlingskedja?
•  Vilka för- och nackdelar föreligger med en flexibel fysisk distribution?

7.2 Grundläggande förutsättningar för en flexibel fysisk
distribution

Primärt ämnar vi utreda de mest övergripande förutsättningar som måste
vara uppfyllda för att en flexibel fysisk distribution skall vara möjlig att
genomföra.

Producent
(Leverantör)

Central-
lager Varuhus/

Butik

1

2
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7.2.1 Integrerad förädlingskedja
En integrerad förädlingskedja med ett tydligt supply chain synsätt anser vi
vara en av de mest grundläggande förutsättningarna för en flexibel fysisk
distribution.

Figur 21 Extern integration (källa: Stevens 1989)

SCM inbegriper materialflöden och omfattar även integrerade
informationsflöden, produktutveckling och marknadsföring. (Stevens 1989)
Vi anser att det krävs en stark aktör i kedjan, som har möjligheten att driva
igenom och förvalta ovanstående integration och överblicka hela
förädlingskedjan. Detta företag bygger upp långsiktiga relationer med de
olika aktörerna i kedjan och skapar på så vis ett förtroende som gör att de
inblandade företagen vågar investera i relationen och i den flexibla fysiska
distributionen. Exempelvis skriver IKEA tre-års kontrakt med leverantörer
och ett-års kontrakt med transportörer, vilket medför ökad trygghet och en
vilja att utveckla relationen.

Det drivande företaget är länken som håller ihop delarna och har förmågan
att initiera och implementera förändringar avseende exempelvis fysisk
distribution. Det krävs alltså en stark aktör som har såväl vilja som resurser
att utveckla och kontinuerligt utvärdera en flexibel fysisk distribution.

I en integrerad kedja har samtliga aktörer tillgång till väsentlig information.
Samtliga vi intervjuat anser att informationsspridning och transparens i
förädlingskedjan är direkt nödvändigt vid en flexibel fysisk distribution.
Genom att låta information löpa fritt i kedjan kan leverantörer tidigare få
reda på verklig efterfrågan ifrån det företag som agerar närmast den slutliga
konsumenten, vilket minskar det behov av lagring som följer av osäkerhet
avseende verklig efterfrågan (Christopher 1998). Långsiktiga relationer och
utbyte av information anser vi dessutom medföra större möjligheter för att

Leverantörer Internt flöde Kunder

Materialflöde
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bygga upp effektiva ordermetoder, såsom Vendor Managed Inventory eller
Order Point Distribution Center. Detta styrks även av Geiger & Saipe
(1996) som menar att samarbete är nära relaterat till VMI. Som nämndes i
fallbeskrivningen ställer dessa ordermetoder krav på en välutvecklad
informationsspridning. Ordermetoderna leder till stora fördelar för både
leveranssidan (leverantörer) och mottagningssidan (varuhus eller
distributionscenter). Varuhus och DC har möjlighet att lägga order varje
dag och leverantören har en närmare kontakt med marknaden vilket innebär
att de kan planera sin produktion effektivare.

I de situationer där ordrar inte administreras direkt från ett färdigvarulager,
utan måste produceras, blir kundordercykeln förlängd och därmed
orderledtiderna, vilket medför ännu större osäkerhet (Christopher 1998). Vi
anser att ordermetoder såsom avropssystem (Call-off) medför så långa
orderledtider att möjligheten att stundtals köra direkt går om intet bl a
beroende på att osäkerheten och därmed lageruppbyggnaden på varuhusen
blir alltför stor. Ordersystem likt VMI och OPDC innebär däremot att
leverantören administrerar ett färdigvarulager (se 3.2) och detta krävs för
att snabbt kunna leverera direkt till varuhusen. Används ordermetoder av
den karaktären är därmed förutsättningarna för att klara av en flexibel
fysisk distribution större.

7.2.2 Incitament till medverkan för samtliga aktörer
Supply chain management synsättet syftar enligt Christopher (1998) till att
“deliver superior customer value at less cost to the supplychain as a
whole”. Trots att detta överensstämmer väl med våra egna åsikter, d v s att
förädlingskedjan som helhet skall fokuseras, anser vi att en grundläggande
förutsättning för att en flexibel fysisk distribution skall kunna genomföras
är att samtliga aktörer i förädlingskedjan har incitament att medverka i
densamma. Även om förädlingskedjan är integrerad enligt 7.2.1 och
suboptimeringar förekommer i ringa grad, anser vi att det kan det vara svårt
för att inte säga omöjligt att övertala någon aktör i kedjan att bidra till en
flexibel fysisk distribution om de i slutändan kommer att förlora på det.
Detta även om förädlingskedjan som helhet skulle tjäna på en flexibel
fysisk distribution.
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Av det empiriska resultatet framgår att varuhusen får något ökade
kostnader till följd av en flexibel fysisk distribution. Detta är också något
som vi håller med om då en ökad andel direktleveranser innebär en ökad
lagring och hantering ute på varuhusen. Direktleveranser från leverantör till
varuhus medför vanligen längre orderledtider än leveranser via DC, vilket
leder till att lagringen ökar. Även Persson & Virum (1998) styrker
resonemanget och menar att längre orderledtider medför ökad lagerhållning
eftersom framtida efterfrågan är svårare att förutse i ett långsiktigt
perspektiv. Vi anser att den längre orderledtiden implicerar att varuhusen
måste ha en längre framförhållning vid beställningar till en
direktleverantör, de måste alltså ha en högre beställningspunkt på
direktlevererat gods, något som illustreras av figur 22.

Figur 22 Beställningspunktsystem (källa: Olhager 1996)

En högre beställningspunkt föranleder högre lagernivåer och ökad
kapitalbindning med högre kostnader som följd. Orsakssambandet i sin
helhet sammanfattas av modellen nedan.
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Figur 23 Effekter av längre orderledtider för varuhusen

Även hanteringskostnader på varuhusen kommer sannolikt öka som en
följd av flexibel fysisk distribution. Direktleveranser från leverantör till
varuhus medför ökade volymer av en och samma leverantörs sortiment
jämfört med leveranser via DC, om kravet alltjämt är fulla lastbärare.
Volymökningen leder till att direktflödet ut till säljplats på varuhusen
minskar och följaktligen till att bakomlagringen ökar med en extra
hantering som följd.

Totalt sett ökar således varuhusens kostnader vid en flexibel fysisk
distribution och det blir därmed viktigt att de erhåller incitament att
medverka, de måste kompenseras för den lagerrelaterade
kostnadsökningen. Vi anser att det bör ske i form av ett lägre inköpspris
avseende direktlevererat gods. Varuhusen måste få ta del av den besparing
som görs i och med att distributionscentret kringgås, först då finns det
någon anledning för varuhusen att effektivisera sin verksamhet och börja
arbeta med en ökad andel direktleveranser.

Ett exempel kan tas från vårt fallföretag då prissättningssystemet på IKEA
inte gynnar varuhusen avseende direktleveranser, vilket framgår av
empirin. Detta då samtliga varuhus i samma försäljningsområde har samma
inköpspris på en viss vara oavsett om de får den levererad direkt från
leverantör eller via ett DC. Varuhus som tar emot direktlevererat gods
subventionerar de varuhus som inte gör det, vilket leder till att minskningen
i inköpspris som följer av en direktleverans slås ut på samtliga varuhus och
därmed blir ringa för det enskilda varuhuset som nyttjat direktleveransen.
Minskningen i inköpspris kompenserar då inte för den ökade hanteringen
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och kapitalbindningen. Med dylikt system finns det ingen anledning för
varuhusen att öka andelen direktleveranser eftersom det bara leder till
ökade kostnader. För att en flexibel fysisk distribution skall kunna
genomföras måste alltså det prissättningssystem som IKEA använder
förändras, subventioneringen måste tas bort. Vi är dock medvetna om att
föreslagen förändring medför att de varuhus med störst kapacitet gynnas
eftersom det i första hand är de som har möjlighet att öka andelen
direktleveranser. Samtidigt missgynnas varuhus med kapacitetsbrist, i och
med att subventioneringen försvinner. Dock menar vi att den fysiska
distributionen som helhet gynnas av en förändring i prissättningssystemet
eftersom det i annat fall inte finns incitament att börja effektivisera
verksamheten med billigare direktleveranser.

Oavsett hur prissättningssystemet hos det företag som har för avsikt att
implementera en flexibel fysisk distribution ser ut, måste det vara utformat
så att varuhus eller butiker gynnas av att arbeta med direktleveranser.

Leverantörer till detaljhandelsföretagen har inte heller de i grunden några
incitament att bidra till att en flexibel fysisk distribution kan drivas igenom.
Likt varuhusen kommer de snarare att dra på sig ytterligare kostnader.
Huruvida leverantörernas lagerrelaterade kostnader kommer öka eller ej
ämnar vi reda ut ytterligare i samband med avsnittet där en statisk och
flexibel fysisk distribution jämförs 7.3. Leverantörerna kommer dock inte
att få lägre kostnader vid en flexibel fysisk distribution, de kommer
exempelvis få ett ökat behov av planering och märkning av gods eftersom
de måste ha kapacitet att på ett effektivt sätt ta emot order från, samt
leverera produkter till, såväl DC som varuhus. Det kan därför hända att de
tvingas ta ut ett något högre pris på sina varor och förlorar därmed
konkurrenskraft gentemot andra leverantörer av liknande produkter. Vi
anser att leverantörerna skall belönas strategiskt av detaljhandelsföretaget,
vilket innebär att en leverantör som är involverad i en flexibel fysisk
distribution skall värderas högre än en leverantör som inte har möjlighet att
vara det. Detta trots att priset på den förstnämnda leverantörens varor är
något högre. Detaljhandelsföretaget i en integrerad förädlingskedja skall
således endast vara intresserad av totalpriset ut till kund och inte endast
jämföra leverantörer med hänsyn till inköpspriser.
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7.2.3 Begränsning i omfattning avseende produkter & varuhus
Vi anser att endast ett begränsat antal produkter och varuhus skall ingå i en
flexibel fysisk distribution. Vi kommer därför under denna rubrik att
redogöra för vilken karaktäristik vi anser att de produkter och varuhus som
skall ingå, bör ha.

Att transport är en viktig aktivitet i termer av logistikkostnader har
framkommit av referensramen (Ballou 1987). Bowersox & Closs (1996)
menar att transport handlar om stordriftsfördelar och de påpekar vikten av
att generera fulla lastbärare. Liknande påståenden fick vi vid samtliga
intervjuer, vilket står att finna på ett flertal ställen i det empiriska resultatet
av fallstudien. Detta implicerar att det krävs stora volymer för att god
transportekonomi skall uppnås. Stora volymer är inga problem för ett
distributionscenter och produkter som går denna väg utgör heller inga
problem volymmässigt för varuhusen, då den fulla lasten som gått in i DC
delas upp för att konsolideras med andra produkter innan de levereras till
de olika varuhusen. Varuhusen får då en mindre volym av en enskild
leverantörs sortiment vilken de kan omsätta snabbt och därmed blir deras
lagerhållning begränsad. Det är värre med leveranser som går direkt från
leverantör till varuhus. Kravet är fortfarande fulla lastbilar men det är svårt
för varuhusen att ta emot stora volymer från en och samma leverantör.
Detta trots att leverantören kan köra ut hela sitt sortiment i en lastbil. Vid
direktleveranser finns oftast inte möjligheten att få varor levererade flera
gånger per vecka, dels beroende på längre orderledtider och dels beroende
på att varorna oftast inte omsätts i sådan takt att frekventa direktleveranser
är möjligt. Ovanstående faktorer medför att kapitalbindningen i varuhusets
lager blir stor.

Om en produkt skall ingå i en flexibel fysisk distribution så kommer den
stundtals att levereras direkt från producent till varuhus och detta kräver att
den inte bygger upp för stora lager på varuhusen. Varor som lagras för
länge löper risk att bli obsoleta och minska i värde, vilket är en av flera
anledningar till att effektiv lagring blir oerhört viktigt. (Christopher 1998)
De leverantörer vi intervjuat har påpekat att deras sortiment omsätts relativt
långsamt och att deras produkter därmed skulle bli liggande för länge i
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varuhusens lager vid direktleverans. Vi anser därför att de produkter som
skall vara en del av en flexibel fysisk distribution måste vara de produkter i
detaljhandelsföretagens sortiment som säljer bäst. Dessa varor har en hög
efterfrågan och omsätts därför i en takt som gör att de inte blir liggande i
lager för länge. Därmed kan fulla lastbärare frekvent levereras till
varuhusen utan att binda upp för mycket kapital.

Ytterligare en möjlighet för att minska osäkerheten förbunden med
lageruppbyggnad anser vi vara att satsa på etablerade stabila produkter som
detaljhandelsföretaget vet säljer och där efterfrågan är lätt att förutse.
Varuhusen påpekar att det är betydligt lättare att stundtals ha ett högt
lagervärde när det är hög försäljning, eftersom varor då säljs i samma takt
som lagret på varuhuset fylls på. Detta styrker att det endast är storsäljare
som skall ingå i en flexibel fysisk distribution. En annan fördel med att
endast storsäljarna ingår är att dessa vid direktleveranser kan nyttjas för att
fylla på säljytor avsedda för andra produkter när någon av dessa gått i brist.
Vi anser att sannolikheten för att storsäljande produkter leder till
merförsäljning är större än för mindre efterfrågade varor. Bakomlagringen
avseende de direktlevererade storsäljarna kan begränsas och den ökade
exponeringen i varuhuset av dessa produkter kan leda till ökad försäljning
och därmed ökad omsättning.

Som nämndes ovan kommer de ökade direktleveranserna bestå av stora
volymer. Av detta att döma krävs det att varuhusen också har möjlighet att
kunna lagra in stora volymer. I empirin har det framförts att det endast är
de riktigt stora varuhusen som klarar av en ökad andel direktleveranser.
Exempelvis uppger varuhuset i Örebro att ”en månads försäljning på ett
litet varuhus kan motsvara en veckas försäljning på ett stort”. Dock anser
vi att det inte endast är intressant att titta på varuhusens storlek, bara för att
ett varuhus är stort behöver det inte nödvändigtvis innebära att de har en
större omsättning på varorna.

Vi menar att varuhusens kapacitet är av större intresse. Detta stöds också av
intervjuerna där både Örebro och Göteborg uppger att de kan klara av både
ökade volymer, detta trots att Örebro är ett litet varuhus till både
omsättning och yta. Båda varuhusen har visat att de klarar av en ökad
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kapacitet genom att de kan öka sin lagring vid exempelvis rea-perioder. De
har även en väl utbyggt mottagningsfunktion, vilket föranleder att de kan
klara av ökade leveransfrekvenser, vilket kan bli fallet om en flexibel
fysisk distribution ställer krav på slingtrafik mellan varuhusen med
exempelvis lossning av en halv lastbil som följd. Det bör alltså hållas i
åtanke att de varuhus som skall medverka i en flexibel fysisk distribution,
särskilt i initialskedet, bör vara varuhus där storsäljarna omsätts i hög takt
och där mottagningsfunktionen klarar av en ökad belastning.

7.2.4 Korta orderledtider
Korta orderledtider är en kritisk faktor i en förädlingskedja, då osäkerheten
ökar med tiden, vilket medför att kapitalbindningen blir större (Persson &
Virum 1998). Varuhusen kan i IKEA:s fall vänta sig en orderledtid från
distributionscentret på fem dagar. Orderledtiderna på de produkter som går
direkt från leverantör till varuhus är oftast längre, vilket inte endast torde
vara fallet för IKEA, utan även för andra detaljhandelsföretag. Vi anser att
det vid en flexibel fysisk distribution måste ställas hårda krav på
orderledtider för direktleveranserna. Anledningen till att de måste kortas
ned är att varuhusen snabbare skall kunna reagera på marknaden. Långa
orderledtider medför ökad osäkerhet och därmed behov av ökade
säkerhetslager på varuhusen, vilket även belyses av resonemanget i 7.2.2.

Av det empiriska resultatet går det dock att utläsa att de leverantörer vi har
intervjuat skulle ha mycket svårt att klara av samma orderledtidskrav på
direktleveranser som de idag har till DC, särskilt om varuhusen ligger
utanför Sveriges gränser. Trots detta anser vi att det är en förutsättning att
de leverantörer som involveras i en flexibel fysisk distribution har kapacitet
att hålla korta orderledtider såväl till DC som direkt till varuhusen.
Anledningen är att varuhusen inte får förlora för mycket på att de tar emot
en ökad andel direkt från leverantörerna. Blir orderledtiderna för långa får
varuhusen svårt att estimera när och hur mycket som skall beordras, risken
för överlager eller brist blir då alltför stor. Korta orderledtider leder till att
varuhusen kan reagera snabbare på efterfrågan samt att de med större
säkerhet vet när de klarar av att ta emot en full lastbil på direktleverans.
Slutmålet anser vi vara att leverantören kan hålla samma orderledtider vid
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direktleveranser som till DC, men i rimlighetens namn kan ytterligare några
dagar tillåtas.

Enligt Christopher (1998) gäller det att aktivt försöka korta en
förädlingskedjas sammanlagda logistikrör och göra flödet i det snabbare.
Detta anser vi ligga i linje med en ökad andel direktleveranser. Trots att
direktleveranser inte innebär lika korta orderledtider som leveranser från
DC, blir den sammanlagda orderledtiden kortare.

7.2.5 Central kontroll kontra försörjningsansvar decentraliserat till
leverantör

För att en flexibel fysisk distribution skall kunna administreras och
exploateras på bästa sätt anser vi att nödvändig information måste
koncentreras till ett och samma ställe i en förädlingskedja. Detta styrks
också av de intervjuer vi genomfört då flertalet respondenter accentuerar
vikten av en överblick för att kunna fatta adekvata beslut rörande vilken
fysisk distribution som skall brukas i en distributionskanal vid en viss
tidpunkt och för en viss artikel eller sortiment. Vi anser att det krävs en
”spindel i nätet” som har en sammanhållen bild av hur förädlingskedjan ser
ut. Detta då en flexibel fysisk distribution i annat fall med största sannolikt
skulle orsaka större skada än nytta. Detaljhandelsföretaget skulle
exempelvis kunna ålägga leverantörerna att leverera försändelser inom en
begränsad orderledtid som de inte har kapacitet att klara av. Alternativt
skulle leverantörerna kunna leverera direkt till ett varuhus som inte har
möjlighet att hantera större volymer av ett begränsat sortiment.

Av empirin framgår vidare att det finns skilda åsikter om var den
beslutsfattande funktionen skall lokaliseras. Respondenter verkande på
IKEA anser att en central enhet på detaljhandelsföretaget skall stå för
kontrollen, medan leverantörerna hävdar att beslutsfattandet i en flexibel
fysisk distribution skall decentraliseras ut till dem. Vi anser att ovanstående
meningskiljaktligheter i mångt och mycket kan hänföras till ovilja att
släppa ifrån sig ansvar och kontroll. Leverantörerna vill kanske visa att de
är duktiga och är dessutom rädda att detaljhandelsföretaget fattar beslut
utan hänsyn till deras behov, detaljhandelsföretaget vågar kanske i sin tur
inte lita på leverantörernas förmåga. Med anledning av detta anser vi att det
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krävs nya sätt att tänka, oavsett vem i förädlingskedjan som skall fatta
beslut rörande flexibel fysisk distribution. De olika aktörerna i kedjan
måste vara öppna och våga lita till övriga aktörers kapacitet. Möjligheterna
till detta menar vi öka om rätt produkter (leverantörer) och varuhus väljs ut
(se 7.2.3). De olika aktörerna får då en bekräftelse på att de leverantörer
respektive varuhus som väljs ut har erforderlig kompetens och kapacitet att
hantera en flexibel fysisk distribution, vilket torde minska oviljan till att
släppa ifrån sig kontroll.

Vi anser att valet av beslutsfattande funktion i kedjan är nära relaterat till
den flexibla fysiska distributionens omfattning. Vi kan primärt urskönja två
alternativ; ordervis och säsongsvis. Ordervis avser att kunna växla fysisk
distribution, d v s direkt eller via distributionscenter, när behovet uppstår.
Detta innebär rent teoretiskt att en och samma produkt ena dagen kan
levereras direkt och andra dagen via DC. Det andra alternativet avser
säsongsvisa växlingar av flexibel fysisk distribution, vilket innebär att
skiften i den fysiska distributionen gällande en och samma produkt endast
sker säsongsvis. Ordervis flexibel fysisk distribution kan alltså svara på det
Virum et al (1991) benämner slumpmässiga variationer i efterfrågan,
medan säsongsvis flexibel fysisk distribution endast kan svara på
säsongsmässiga fluktuationer i efterfrågan. Den största skillnaden mellan
alternativen är att den fysiska distribution endast skiftas ett par gånger per
år i säsongsvarianten. I ordervarianten finns det potential att växla fysisk
distribution för varje order.

Vid en säsongsvis flexibel fysisk distribution anser vi att den
beslutsfattande funktionen skall vara lokaliserad till någon central enhet
hos detaljhandelsföretaget. Varuhusen är uteslutna beroende på att de inte
är kompetenta nog, vilket även framkommit vid intervjuer. Vidare anser vi
att en nära interaktion med leverantörer krävs för att kunna fatta adekvata
beslut, något som är en övermäktig uppgift för varuhusen. En diskussion
kring leverantörer och beslutsfattande sker i samband med en senare
genomgång av den ordervisa varianten. Beslutsfattandet bör ske centralt på
detaljhandelsföretaget. Vi menar att den information som krävs till stora
delar redan bör finnas samlad hos detaljhandelsföretaget, de har överblick
över det fysiska flödet, de har via varuhusen en nära kontakt med
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marknaden och har naturliga kontaktytor med såväl transportörer som
leverantörer. Det är rimligt att den aktör med störst makt i en
förädlingskedja styr distributionen i densamma, denna maktposition
innehar oftast detaljhandelsföretaget och det blir därmed naturligt att de
skall stå för beslutsfattandet vid en flexibel fysisk distribution.

Vi vill betona vikten av att beslutsfattandet sker i interaktion med de övriga
aktörerna i förädlingskedjan. Det handlar då om dubbelriktad information.
Detta då detaljhandelsföretaget dels måste delge övriga aktörer information
om när den flexibla fysiska distributionen i distributionskanalen skall växla
och dels måste erhålla information från övriga aktörer för att kunna fatta
riktiga beslut.

Av empirin framgår att informationsspridning vid problem som uppstår kan
vara bristfällig. Detta anser vi vara oacceptabelt om en flexibel fysisk
distribution skall kunna genomföras. Varuhusen måste exempelvis bli varse
eventuella förseningar i transporter för att kunna planera sin bemanning
och för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Vi vill betona vikten av det
Abrahamsson (1992) benämner effektiv information. Med detta menas att
informationen endast skall vara den som efterfrågas och finnas tillgänglig i
rätt tid. En flexibel fysisk distribution ställer krav på en stor
informationsmängd och det är därför nödvändigt att begränsa
informationsmängden till det som är viktigt så att mottagaren kan använda
den direkt.

Vår åsikt är att detaljhandelsföretaget måste försäkra sig om att dess
varuhus har kapacitet att under en viss säsong klara av att ta emot och
hantera direktleveranser från ett ökat antal leverantörer. Vidare bör
detaljhandelsföretaget veta att leverantörerna som skall ingå i den flexibla
fysiska distributionen klarar av att uppfylla sina åtaganden, de måste
således erhålla information rörande produktionskapacitet och nivåer i
färdigvarulagret, från leverantörerna. Detaljhandelsföretaget bör även
kapacitetssäkra transporter och därmed även föra en dialog med
transportören. Behovet av informationsspridning till och från
beslutsfattaren (detaljhandelsföretaget) illustreras översiktligt av figuren
nedan.
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Figur 24 Informationsspridning till och ifrån beslutsfattaren i en
flexibel fysisk distribution

Om en flexibel fysisk distribution istället skall avse ordervisa skiften anser
vi att det finns en möjlighet att leverantörerna eventuellt kan stå för
beslutsfattandet under förutsättning är att de använder sig av ordermetoden
Vendor Managed Inventory (se referensram 4.7.2). Anledningen till detta
står att finna i figur 25.

Figur 25 Antal kontaktytor vid försörjningsansvar hos leverantör
kontra detaljhandelsföretag
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Om ett detaljhandelsföretags centrala funktion står för beslutsfattandet
måste de enligt modellen vara i kontakt med tio aktörer (fem leverantörer,
DC samt fyra varuhus), se heldragna linjer. Om istället en leverantör står
för beslutsfattandet handlar det endast om interaktion med fem aktörer (DC
samt fyra varuhus), se streckade linjer. Det faktum att det finns betydligt
fler leverantörer än varuhus leder till att det alltid kommer att finnas behov
av betydligt fler kontaktytor om detaljhandelsföretaget fattar besluten.
IKEA har exempelvis 2000 leverantörer, 14 DC och 139 varuhus. Om alla
dessa skulle omfattas av en flexibel fysisk distribution, vilket i och för sig
är en utopi, skulle det bli 2153 kontaktytor om IKEA stod för
beslutsfattandet att jämföras med 153 för en leverantör. Siffran 153 skulle
dessutom sjunka, då det inte finns någon leverantör som kan försörja
samtliga DC och varuhus.

Sammantaget kan det således sägas att komplexiteten blir betydligt högre
om detaljhandelsföretaget fattar beslut rörande en flexibel fysisk
distribution. Vi står dock fast vid att detaljhandelsföretaget bör fatta beslut i
säsongsvarianten, enligt tidigare motivering. Vid säsongsvarianten behöver
interaktionen mellan aktörerna i förädlingskedjan inte ske så ofta, det
kanske bara handlar om några gånger per år för att kontrollera att de
varuhus och leverantörer som valts ut att medverka i en flexibel fysisk
distribution också klarar av det. Vid ordervisa skiften krävs en mer
kontinuerlig utvärdering av kontaktytorna. Vid den ordervisa varianten
anser vi därför att enkelhet bör premieras och att leverantörerna skall ta
beslut och använda ordermetoden VMI.

Det handlar då om att ge leverantören mandat att fullt ut försörja vissa
marknader, leverantörerna planerar då både produktion och distribution.
Detaljhandelsföretaget bör dock alltjämt ”scanna av marknaden” för att
utröna vilka leverantörer och varuhus som har kapacitet att ingå i en
flexibel fysisk distribution. Försörjningsansvar hos leverantörerna medelst
VMI kommer ställa ökade krav på information. Av empirin framgår att
leverantörerna i dylika fall måste erhålla insyn i såväl varuhus som
distributionscentrens lagersaldon, vilket i sin tur kommer ställa krav på
ökad automatik i informationssystemen. OPDC och beslutsfattande hos
leverantör är alltså inget alternativ, då dylik ordermetod bygger på
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beställningspunkter. Leverantören har då ingen insyn i DC och varuhusens
lagersaldon, något som är nödvändigt för att på ett adekvat sätt kunna
avgöra när varor skall distribueras direkt till varuhus och när det bättre
lämpar sig med försändelser till DC.

7.2.6 Säsongvisa kontra ordervisa skiften av fysisk distribution
Vi anser att det är viktigt att informationen om hur flödet ser ut vid en
flexibel fysisk distribution förmedlas till de olika aktörerna i
förädlingskedjan. En flexibel fysisk distribution kommer troligen leda till
en större osäkerhet och enligt Christopher (1998) råder det ett positivt
förhållande mellan osäkerhet och informationsbehov, d v s en större
osäkerhet kräver större informationsbehov. Information om när det skall
skiftas från direktleveranser till leverans via distributionscenter är något
som måste komma de berörda aktörerna tillhanda, för att generera en
planeringshorisont. Detta är också något som merparten av personerna vi
intervjuat uttryckt önskemål om. De flesta anser sig behöva en tidshorisont
för att kunna planera sina aktiviteter på bästa sätt, alternativt att det tidigare
definieras vilken fysisk distribution i förädlingskedjan som skall nyttjas
under förutbestämda delar av året.

I empirin framkom det att transportörens förmåga att klara skiften i den
fysiska distributionen är beroende av hur transportören planerat sin trafik.
Dock ansågs möjligheten att klara av skiften som goda, under förutsättning
att de får en planeringshorisont. Detaljhandelsföretaget måste kommunicera
hur rutterna i en flexibel fysisk distribution kommer se ut. En möjlighet
anser vi vara att skriva in flexibiliteten i de kontrakt som skrivs med
transportören. Här bestäms de aktuella rutterna och kanske även i vilka
förutbestämda intervall som skiftena kommer att ske, något som kan liknas
vid det Jensen (1997) benämner transportflexibilitet, d v s att tidigare delge
transportörerna information om transportbehov. Ordervisa skiften i den
fysiska distributionen skulle inte ge transportören den planeringshorisont
de kräver. Även om transportören skulle klara av de mer frekventa skiftena
som troligen ordervisa skiften innebär, är det sannolikt att det kommer
driva upp transportkostnaderna/m3 eftersom de hela tiden måste ha en
beredskap för att kunna hantera situationen.
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Att en flexibel fysisk distribution medför att distributionscentrens
beläggning kommer att variera står enligt empirin klart. Stundtals kommer
varor som normalt passerar DC att passera förbi, men detta kommer inte att
ske obemärkt. För att DC:t skall kunna planera sin verksamhet krävs det att
de vet när varorna kommer eller inte kommer. Vad gäller lageryta anser vi
att problemet inte kommer bli så allvarligt då denna yta är flexibel vilket
innebär att det inte är svårt att förändra dess storlek uppåt eller nedåt. Det
största problemet blir snarare bemanningen. Om inte DC vet hur stor del
som kommer att lagras in kan detta innebära att de stundtals är
underbemannade och stundtals överbemannade. Vi anser att de bästa
möjligheterna för DC:t att planera sin verksamhet är om produkterna som
ingår i en flexibel fysisk distribution endast växlar från direktleveranser till
leveranser via DC och vice versa, säsongsvis.

En viktig del för DC är att förmå planera hur mycket de kan gå ned i
lagersaldon under de delar av året som direktleveranser från leverantör till
varuhus nyttjas. Vid ökad andel direktleveranser behöver DC:t inte
lagerhålla den produkt som delvis går direkt, i lika stor utsträckning.
Naturligtvis kommer produkten fortfarande till stor del ingå i DC:s
sortiment eftersom produkten endast levereras direkt från leverantör till de
varuhus som har storleken och kapaciteten att klara av det. För de varuhus
som inte klarar av direktleveranser kommer denna produkt fortfarande
lagerhållas på DC. Sammantaget kan DC:t dock gå ned i lager och därmed
minskar lagerföringskostnaden. Om DC i förväg har vetskap om vilken
produkt, hur stor andel av produkten samt när denna produkt skall levereras
direkt från producent till varuhus, kan de bättre bedöma hur mycket de kan
gå ned i lagersaldon inför direktleveranserna. Ordervisa skiften anser vi
försvåra planeringsarbetet för DC:t avseende både bemanning och
planering av storlek på lagersaldon. Detta då den ordervisa varianten
medför att DC aldrig vet säkert vilka produkter, hur stor andel av dessa
produkter samt när de kommer att levereras direkt från leverantör till
varuhus eller via DC:t.

Liksom DC måste även varuhusen planera sin bemanning. Vid en ökad
andel direktleveranser måste det finnas personal som kan hantera lasten vid
varumottagningen och den ökade andelen varor på lagret. De människor
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som arbetar med hanteringen måste ha möjlighet att få rimliga
arbetsscheman åtminstone för en månad framöver. Denna framförhållning
torde bli svår att uppnå om den flexibla fysiska distributionen skiftar
beroende av hur mycket som efterfrågas vid varje ordertillfälle. Varuhusen
har även uppgivit att de är i behov av tydliga rutiner och precision gällande
direktleveranser, de är med andra ord inte flexibla i mottagningsfunktionen
(Jensen 1997). En flexibel fysisk distribution kommer driva upp andelen
direktleveranser och då krävs det att dessa fungerar oklanderligt med en
hög leveranspålitlighet. Anländer inte direktleveranserna exakt när de är
ämnade riskerar de att dyka upp samtidigt som DC-leveranserna eller andra
direktleveranser och medför då eventuellt att varuhusen inte har kapacitet
att klara av att hantera dem. Ett förfarande för att få dessa direktleveranser
att flyta på ett mer tillfredsställande sätt för varuhusen, är att erbjuda dem
en metod som möjliggör en ökad planering, d v s att transportplanen är
fixed. Med fixed transportplan avses att det i förväg är bestämt vilken dag
och vid vilken exakt tidpunkt direktleveransen anländer. På detta sätt kan
varuhusen se till att få direktleveranserna när inte DC-leveranserna är så
betungande. Med en fixed transportplan ökar därmed planeringshorisonten
och även varuhusens förmåga att budgetera antalet anställda.

Sammanfattningsvis har vi alltså uppfattningen att en förutsättning för den
flexibla fysiska distributionen är att den endast skall växla beroende av
säsongssvängningar i efterfrågan. Transportör, DC och varuhus kräver en
viss planeringshorisont och den skulle vara svår att erbjuda vid en fysisk
distribution som växlar ordervis. Vad gäller leverantörerna så anser vi även
att de behöver en planeringshorisont, detta grundar vi i det faktum att de
bör planera sin produktion och färdigvarulager beroende på de in- och
utfasningsperioder som kommer ske i DC.

Av det empiriska resultatet framgår att leverantören i tid kan behöva få
reda på när de exempelvis skall skifta från att leverera sina varor direkt till
varuhus till att leverera via DC. I detta fall måste leverantörerna bygga upp
DC:s lager avseende den specifika produkten eller sortimentet samtidigt
som varuhusen försörjs direkt ytterligare en tid tills DC:t är redo att börja
leverera igen till de aktuella varuhusen. Detta scenario skulle, enligt oss
innebära att leverantören måste ha tid att planera sin produktion d v s öka
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sin produktion under en viss tid för att under en period försörja både
varuhus och DC. Motsatsen är när leverantören går från att leverera till DC,
till att leverera direkt till varuhusen. I detta fall skall DC:t tömmas på den
andel av den specifika produkten eller sortimentet som nu skall levereras
direkt till varuhus. Anledningen till denna utfasning av DC är att minimera
lagerföringskostnaden i DC. Under övergångsperioden sker alltså
leveranser från DC för att tömma detsamma, vilket innebär att leverantören
måste gå ned i antalet leveranser. Även detta scenario medför ökad
planering för leverantören då de måste minska produktionskapaciteten.

Säsongssvängningarna för de varor som väljs ut för en flexibel fysisk
distribution torde i förväg gå att förutspå med relativt hög säkerhet.
Detaljhandelsföretaget bör ha en ganska klar uppfattning om när
efterfrågetoppar respektive dalar infaller, exempelvis vet de att kampanjer
kommer att driva upp efterfrågan. På detta sätt kan de i förväg förbereda
aktörerna i kedjan på när vissa varor kommer gå direkt från leverantör till
varuhus eller när de passerar ett DC och därmed ge dem den
planeringshorisont de kräver.

7.2.7 Ökad andel direktleveranser i högsäsong kontra lågsäsong
Resonemanget kring behovet av planeringshorisont har lett fram till att en
flexibel fysisk distribution skall innebära säsongsvisa skiften. Det är nu
dags att avgöra om växlingarna mellan direktleveranser och leveranser via
distributionscenter skall ske i lågsäsong eller högsäsong. Av empirin
framgår att det råder delade meningar angående just detta. De flesta har
ansett att varor skall levereras direkt från leverantör till varuhus när det är
högsäsong för att sedan levereras via ett DC när försäljningen minskar. Vi
har dock även erhållit åsikter som stödjer det motsatta, d v s att
direktleveranserna bör vara förlagda i lågsäsong och leveranserna via DC i
högsäsong.

Vi anser att det är värt att ta fasta på motiveringarna till endera alternativ.
Motiveringen till direktleveranser i högsäsong handlar om att det är lättare
att generera stora volymer och därmed enklare att involvera ett större antal
leverantörer och varuhus i den flexibla fysiska distributionen. Motiveringen
till direktleveranser i lågsäsong inbegriper varuhusens begränsade kapacitet
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vid högsäsong. Båda ståndpunkter är viktiga att ta hänsyn till, då de i mångt
och mycket utgör förutsättningar för en flexibel fysisk distribution. Höga
volymer är av vikt, då det leder till fulla lastbärare och följaktligen en god
transportekonomi, enligt resonemanget i 7.2.3, varuhusen måste även ha
kapacitet att hantera en ökad andel direktleveranser för att en flexibel fysisk
distribution överhuvudtaget skall vara genomförbar. Vi anser dock att
bådadera kan uppnås om direktleveranserna sker i högsäsong och
leveranser via DC i lågsäsong.

Vårt resonemang bygger på att betydligt fler leverantörer kan generera fulla
lastbärare inom en rimlig orderledtid om försäljningen på deras produkter
är hög. Vi anser att det är viktigt att många leverantörer involveras i en
flexibel fysisk distribution, då det i annat fall blir svårt att motivera
investeringar i exempelvis informationssystem. Vidare menar vi att
varuhusens eventuella kapacitetsproblem inte nödvändigtvis behöver vålla
så stora bekymmer. Motiveringen till detta hänförs närmast till
diskussionen i 7.2.3. Där nåddes insikten att omsorgsfullt urval av
produkter och varuhus att ingå i en flexibel fysisk distribution är av vikt.
Om de produkter som med säkerhet kommer att sälja väljs ut, behöver inte
lagerföringskostnaderna på varuhusen öka så mycket, som en följd av att
dessa produkter omsätts väldigt snabbt i högsäsong och inte hinner binda
upp så mycket kapital i lager. De varuhus vi intervjuat anser sig kunna ta
emot en ökad andel direktleveranser i högsäsong, vilket även det stödjer
vårt resonemang.

Vidare framgår av empirin att DC har haft svårt att hinna leverera gods i
högsäsong, vilket leder till brister på varuhuset. Vi är av åsikten att brister
avseende en produkt levererad via DC kan fyllas ut med de
direktlevererade varorna, vilket kan öka omsättningen på dessa ytterligare,
då de får en ökad exponering. Detta är också praktiskt genomförbart då det
av det empiriska resultatet framkommit att säljytan på varuhuset som är
avsedd för en viss produkt eller produktgrupp är flexibel och är enkel att
förändra. Om de varor som har högst efterfrågan i högsäsong levereras
direkt från leverantör istället för från DC, minskar också det höga tryck
som vid högsäsong uppstår på DC. Om nivåerna på varuhuset sjunker som
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en följd av kapacitetsbrist på DC i högsäsong, vore det enligt vår mening
fruktbart att snabbt kunna fylla upp dem igen med direktleveranser.

7.2.8 Enhetliga kontra konsoliderade leveranser
Det har rakt igenom uppsatsen diskuterats kring svårigheterna för
leverantörerna att få ihop fulla lastbilar under en rimlig tidshorisont vid de
tidpunkter leveranser sker direkt från leverantör till varuhus, likaså har vi
tagit upp problemen för varuhusen att ta emot en full lastbil från en och
samma leverantör. Det är endast ett begränsat antal leverantörer med
storsäljare, samt ett begränsat antal varuhus i en förädlingskedja som kan
ingå i en flexibel fysisk distribution p g a volymkravet. För att lyckas knyta
an fler leverantörer och varuhus till en flexibel fysisk distribution bör
transporterna se annorlunda ut.

Ett sätt för leverantörerna att nå upp i erforderliga volymer på kort tid är
genom samlastning av varor från flera leverantörer, inom en geografiskt
avgränsad yta, vid en konsolideringspunkt likt Platta Väst som beskrevs i
empirin. Denna konsolideringspunkt kan vara en brytpunkt inom vilken det
sker omlastning och sortering av gods Även aktiviteter som lagring,
ompackning och plockning kan ske i brytpunkten (Tarkowski et al 1995).
Om brytpunkten kan leva upp till Helmroths (1993) tre kriterier; vikt &
volymberoende, enhetslast samt leveransfrekvens finns det goda
möjligheter att sänka orderledtiderna och öka leveransfrekvensen vilket
innebär mindre kapitalbindning i varuhusets lager. Vi anser dock att det
kan finnas risk för att en dylik brytningspunkt endast ersätter den funktion
som distributionscentret har idag, d v s lagring och i viss mån plockning.
Dock är det bättre att lagra varorna så långt bak i förädlingskedjan som
möjligt. Ju längre bak i kedjan som produkterna lagras desto mindre kapital
binder de upp. Detta innebär att det kostar mer att lagra produkterna i DC:t
än närmare leverantören, eftersom bl a en värdeadderande transport kan
knytas till varorna när de ligger i DC:t (Coyle et al 1996).

Konsolideringspunkten kan även vara av mer merge in transit karaktär
vilket innebär att varorna från de olika leverantörerna inte lagras på platsen
utan ersätts med mergepunkter där produkterna konsolideras till färdiga
kundsändningar (Cai et al 1998). En konsolideringspunkt utan lagring är
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naturligtvis att föredra men den för även med sig en del problem. Höga
krav måste ställas på planering. Skall inte varorna lagras vid
konsolideringspunkten så måste de anlända dit i rätt tid. Om sedan varorna
måste plockas och stuvas om är det nödvändigt att detta kan hanteras
effektivt på plats så att de rätta produkterna i rätt antal går ut till rätt
varuhus.

Ett annat alternativ är att inte ha en gemensam konsolideringspunkt, istället
kör transportören slingtrafik (Helmroth 1993) mellan ett antal geografiskt
nära angränsande leverantörer och hämtar upp varor tills full last genereras.
I IKEA:s fall skulle detta exempelvis kunna innebära att carriern som
sköter transporten kör en rutt mellan TKAB, Svedplan och ytterligare ett
antal leverantörer i samma region. Carriern levererar sedan den
konsoliderade lasten till något av IKEA:s varuhus. En annan variant på
slingtrafik är att carriern hämtar upp varor från endast en leverantör för att
sedan transportera dennes produkter till ett flertal varuhus. För IKEA kan
det betyda att carriern fyller upp en lastbil hos Svedplan för att sedan
leverera halva lasten till varuhuset vid Kungens kurva och den resterande
delen hos varuhuset i Barkaby. Båda varuhusen är belägna i
stockholmsregionen. Varianten kommer dock innebära att lossning av
halva lastbilar sker vid varuhusen och om det inträffar i för stor
utsträckning drivs leveransfrekvensen upp och varuhusens
mottagningsfunktion löper risk att bli överbelastad.

Ovanstående former av konsolideringspunkter och slingtrafik har olika
fördelar och vilken av metoderna som är bäst lämpad för att komma upp i
volymer är beroende av hur situationen ser ut. En lösning som torde
fungera på kort sikt är slingtrafik mellan leverantörerna eftersom denna
form inte kräver någon uppbyggnad av konsolideringspunkter.
Förutsättningen är dock att fulla pallar kan hämtas hos leverantörerna, då
plockstationer inte alltid står att finna hos dem. Även slingtrafik mellan
varuhus är en variant för att få fler leverantörer och varuhus att medverka
till en flexibel fysisk distribution på kort sikt. Plockstationer ute hos
leverantören, alternativ vid en brytpunkt anser vi dock vara ett sätt för att i
framtiden även få de mindre varuhusen att medverka i en flexibel fysisk
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distribution. Anledningen är att de mindre varuhusen inte klarar av lika stor
andel helpallar och därmed kräver mer plockat gods.

Ett annat alternativ består i att ta bort kravet på fulla lastbilar vid
direktleveranser. Fördelarna med detta är att fler leverantörer och varuhus
kan involveras i en flexibel fysisk distribution. Det skulle vidare kunna leda
till att hantering och kapitalbindning ute på varuhusen inte blir så stor. Med
mindre laster kan en större andel av godset gå direkt ut på säljplats och
därmed minskar hanteringen. En mindre last säljs dessutom slut snabbare
än en full last, allt annat lika, och binder då mindre kapital i varuhuset. Med
sämre fyllnadsgrad i lastbilar sker en trade-off mellan kapitalbindning och
transportkostnad (Lambert & Stock 1993). Detta då den största nackdelen
med minskad fyllnadsgrad i lastbilar, är att transportkostnaderna/m3 drivs
upp. Risken är då att förtjänsten som görs genom att DC kringgås äts upp.
Detta då transport handlar om stordriftsfördelar och att transport-tariffer i
de flesta fall tenderar att belöna stora sändningar framför mindre
(Bowersox & Closs 1996).

Ytterligare nackdelar består i att det likt vid slingtrafik mellan varuhusen
driver upp leveransfrekvenserna och följaktligen ställer höga krav på
varuhusens mottagningsfunktion. Vidare innebär alternativet att antalet
lastbilar ute på vägarna ökar, vilket inverkar negativt på miljön. Vi anser att
nackdelarna sannolikt väger över fördelarna, vilket leder till att vi fortsatt
kommer utgå ifrån fulla lastbilar som ett krav. Dock menar vi att det i vissa
fall kan vara lönsammare med en lägre fyllnadsgrad i lastbilar, om det
exempelvis rör sig om korta körsträckor mellan leverantör och varuhus, och
då bör det även finnas en möjlighet till just detta.

Dock anser vi att det torde finnas leverantörer som själva kan generera en
full last inom en rimlig tid och att det även finns varuhus med kapacitet att
ta emot full last från en leverantör. I detta fall är alltså konsolidering eller
slingtrafik inte aktuellt. Emellertid kan konsolidering eller slingtrafik vara
en förutsättning för en flexibel fysisk distribution i de fall volymer är
omöjliga att uppnå.



Kapitel 7 – Analys

118

7.3 Jämförelse statisk respektive flexibel fysisk
distribution

Nu har vi nått så långt i analysen att det kan fastslås att en flexibel fysisk
distribution förutsätter en integrerad förädlingskedja bestående av en stark
aktör som har förmåga att driva igenom förändringar. Integrationen leder
även till att ordermetoder såsom OPDC eller VMI kan nyttjas, vilka även
de utgör förutsättningar för en flexibel fysisk distribution. Vidare krävs att
aktörerna i förädlingskedjan har incitament att medverka i en flexibel
fysisk distribution och de som till synes förlorar på densamma måste
kompenseras. Den flexibla fysiska distributionen skall inte heller omfatta
samtliga varuhus och produkter, endast de varuhus med störst kapacitet och
de produkter som säljer absolut bäst skall väljas ut. Vidare skall
beslutsfattandet hållas centralt inom detaljhandelsföretaget, då en flexibel
fysisk distribution rimligen skall innebära säsongsvisa skiften av fysisk
distribution. Detta då aktörerna i förädlingskedjan är i behov av en
planeringshorisont. Direktleveranser skall ske i högsäsong, då störst
volymer kan genereras. För att involvera ytterligare varuhus och
leverantörer kan en konsolideringspunkt eller slingtrafik hos antingen
leverantör eller varuhus nyttjas. Detta är emellertid endast aktuellt om inte
volymer kan genereras på annat sätt.

Ovanstående utgör vårt alternativ rörande en flexibel fysisk distribution
som i det närmaste skall jämföras med en statisk fysisk distribution i en
förädlingskedja. Med en statisk fysisk distribution menar vi det förhållande
som vanligen råder i en förädlingskedja i vilket ett detaljhandelsföretag
ingår, d v s att en viss produkt alltid antingen distribueras direkt eller via ett
distributionscenter (Mckinnon 1989). Ur jämförelsen kommer även för-
och nackdelar med en flexibel fysisk distribution.

Jämförelsen kommer att ske utifrån ett totalkostnadsresonemang i vilket
påverkan på parametrarna i nedanstående modell kommer att undersökas
(se även 4.11.3 i referensramen). Lagerföringskostnaderna hos leverantör,
distributionscenter och varuhus kommer i sin tur att delas upp i
kapitalbindning och kostnader kopplade till arbete i lager.
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Figur 26 Parametrar att jämföra, avseende en statisk respektive
flexibel fysisk distribution

Som nämndes i rapportens avgränsningar kommer kostnader ej att
kvantifieras, utan vi skall endast uttala oss om i vilken riktning kostnaderna
kommer att påverkas. Detta kommer primärt att ske utifrån följande tecken:

•  ++ stor kostnadsökning
•  +   liten kostnadsökning
•  0   oförändrade kostnader
•  -    liten kostnadsminskning
•  --   stor kostnadsminskning

I samband med att vi jämför det statiska med det flexibla alternativet
kommer även konsekvenser för respektive aktör i kedjan att belysas.

7.3.1 Leverantörer
Som nämndes i det empiriska resultatet har de leverantörer vi intervjuat
haft svårt att uttala sig om hur deras lagerrelaterade kostnader kommer att
påverkas av en flexibel fysisk distribution. Vi anser dock att deras
kapitalbindning i färdigvarulager sannolikt kommer att öka en aning
jämfört med en statisk fysisk distribution. Anledningen till detta relaterar
till in- och utfasning av distributionscentret, något som kommer få
konsekvenser för leverantörerna. I övergångsperioden mellan
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direktleveranser ut till varuhus och leveranser till DC, måste DC fyllas på
samtidigt som full utlastning från leverantör till varuhus alltjämt fortgår.
Detta kommer ställa krav på leverantörernas färdigvarulager. De måste ha
höga lagernivåer för att inom en rimlig orderledtid kunna leverera till båda
mottagarna. Av det empiriska resultatet framgår att leverantörerna redan
idag har en fluktuerande orderingång som en följd av bullwhip-effekten
och att de dessutom upplevt in- och utfasning av DC i samband med
introduktion av nya produkter. Dock anser vi att de svängningar som
uppstår vid in- och utfasning i DC som kommer av en flexibel fysisk
distribution är av en större amplitud. Detta leder sammantaget till att
leverantörernas kapitalbindning ökar vid en flexibel fysisk distribution,
dock inte så mycket eftersom leverantörerna redan idag erfar svängningar.
En ytterligare anledning till att kapitalbindningen inte kommer öka så
mycket menar vi vara att inte samtliga varuhus som en leverantör försörjer
kommer att omfattas av en flexibel fysisk distribution. In- och utfasningen
av DC kommer således endast att ske för den andel av en viss produkt som
levereras till varuhus som ingår i en flexibel fysisk distribution.

En ytterligare konsekvens av en flexibel fysisk distribution för leverantörer
kan hänföras till bullwhip-effekten. Vi anser att bullwhip-effekten bör
minska under de delar av året som en leverantörs varor distribueras direkt
till varuhus, något som även styrks av det empiriska resultatet. Detta beror
på att information rörande verklig försäljning snabbare når leverantören vid
direktleveranser. Vid leveranser via DC försenas informationen och når
inte leverantören i realtid, vilket i högre grad leder till att orderingången
inte speglar vad som verkligen säljs. Sammantaget minskar alltså bullwhip-
effekten vid en flexibel fysisk distribution eftersom andelen
direktleveranser ökar. Detta leder i sin tur till en jämnare orderingång i
högsäsong hos de leverantörer som ingår i en flexibel fysisk distribution,
vilket torde innebära att leverantörernas färdigvarulager minskar något och
reducerar ökningen i kapitalbindning som diskuterades ovan.
Resonemanget styrks även av Gadde och Håkanson (1993) som menar att
efterfrågeinformation i realtid kan bidra till att minska den osäkerhet som
är förbunden med förändringar i utbud och efterfrågan, vilket i sin tur kan
leda till minskat behov av lagerhållning, med lägre kapitalbindning som
följd.
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Vi anser inte att leverantörerna kommer dra på sig ytterligare kostnader för
arbete i lager vid en flexibel fysisk distribution. Visserligen blir
märkningen av gods mer komplex, då varor skall kunna destineras till såväl
varuhus som DC, dock anser vi att eventuellt tillkommande kostnader
förknippande med märkning är negligerbara. Om samtliga varuhus skall
involveras i en flexibel fysisk distribution kan det däremot bli frågan om
ökade kostnader för arbete i lager, eftersom plock hos leverantörerna då
sannolikt blir en förutsättning, vilket också styrks av empirin. Dock har vi i
vårt alternativ för en flexibel fysisk distribution valt att exkludera de
varuhus som kräver splittade pallar, vilket leder till att det inte blir några
ökade kostnader för arbete i lager hos leverantör. I de fall där en leverantör
inte ensam kan generera, för en flexibel fysisk distribution erforderliga
volymer, kan det bli tal om slingtrafik, något som diskuterades i 7.2.8. Om
transportören skall köra en rutt mellan ett antal geografiskt koncentrerade
leverantörer och samla ihop gods kommer detta leda till en ökad
leveransfrekvens ut ifrån den enskilda leverantören. Anledningen till detta
består i att det vid slingtrafik hämtas små volymer hos respektive leverantör
och att det inte handlar om fulla lastbilar av en leverantörs sortiment. Med
ökad leveransfrekvens ökar också hanteringen på leverantörernas
färdigvarulager, vilket driver upp kostnaderna. Likt plockat gods ingår inte
slingtrafik i vårt grundalternativ för en flexibel fysisk distribution och
kostnader för arbete lager förblir alltjämt oförändrad.

Vi är av åsikten att inte heller leverantörernas lagerhållningskostnader
kommer att påverkas av en flexibel fysisk distribution. Lagringen kommer
sannolikt inte öka i sådan omfattning att krav på ytterligare lagerbyggnader
ställs, något som även styrks av det empiriska resultatet av fallstudien.

En flexibel fysisk distributions påverkan på leverantörernas kostnader kan
sammanfattas av tabellen nedan.
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Kostnader för

Kapitalbindning hos leverantörer +
Arbete relaterat till lager hos
leverantörer

0

Lagerhållning hos leverantörer 0

Tabell 1 En flexibel fysisk distributions påverkan på leverantörernas
kostnader

En flexibel fysisk distribution kommer vidare innebära att leverantörerna
måste vara mer precisa vid utleveranser. Orsaken är att ett DC är betydligt
mer flexibelt i mottagningsfunktionen än vad varuhusen är. Vid
direktleveranserna till varuhus fungerar det som tidigare nämnts inte så bra
med en flexibel transportplan, vilket innebär att leverantörerna måste vara
redo att lasta lastbilen vid en exakt tidpunkt.

7.3.2 Transportörer
Vid en teoretisk fördjupning framgår, att det finns skilda åsikter rörande
huruvida transportkostnader ökar eller ej vid reducering av antalet
lagerpunkter i en förädlingskedja. Coyle et al (1992) menar att
transportkostnaderna minskar med att antalet lagerpunkter ökar, därför att
det är lättare att konsolidera varor och därmed komma upp i större volymer
vid fler lagerpunkter. Om resonemanget appliceras till en flexibel fysisk
distribution framkommer att Coyle et al:s motivering går om intet, då en
flexibel fysisk distribution alltjämt innebär fulla lastbärare. Sussams (1993)
menar att om fulla lastbilar direkt till kund kan genereras så torde
kostnaderna för att transportera en full last direkt, vara lika stora som att
transportera en full last till ett lager. Vi anser att detta även är fallet vid en
flexibel fysisk distribution. Dock medför direktleveranser mellan leverantör
och varuhus kortare transportsträcka än leveranser från leverantör via
distributionscenter till varuhus. En flexibel fysisk distribution innebär ökad
andel direktleveranser, vilket leder till kortare körsträcka och därmed lägre
transportkostnader.

Enligt resonemanget i 7.2.6 anser vi att transportörerna inte har några
problem att klara av en flexibel fysisk distribution om de erhåller en
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planeringshorisont. Vid säsongsvisa skiften av flexibel fysisk distribution
erhåller de just detta och de kommer sannolikt inte att behöva ta ut ett
högre pris av detaljhandelsföretaget eftersom transportörer vanligen har ett
väl utbyggt trafiknät. Sammantaget anser vi därför att transportkostnaderna
kommer minska en aning vid en flexibel fysisk distribution. De ökade
planeringskostnader som transportören eventuellt få bära som ett resultat av
att transportplanen vid direktleveranser från leverantör till varuhus skall
vara fixed, anser vi vara försumbara vid jämförelse med den minskade
körsträckan.

Kostnader för

Transport -

Tabell 2 En flexibel fysisk distributions påverkan på
transportkostnader

Om det blir fråga om konsolideringspunkter eller slingtrafik för att uppnå
volymer, förändras kostnadsbilden något. I båda dessa fall ökar den totala
transportsträckan jämfört med vårt grundalternativ för en flexibel fysisk
distribution. Hur mycket är svårt att sia om, då det i mångt och mycket
handlar om var leverantörer, varuhus och konsolideringspunkter är
geografiskt lokaliserade.

7.3.3 Distributionscenter
Vi anser att kapitalbindningen på distributionscentren kommer minska vid
en flexibel fysisk distribution. När det är högsäsong och vissa leverantörer
levererar huvudandelen av sina artiklar direkt till varuhus kan DC gå ner i
lagernivåer, vilket följaktligen leder till att kapitalbindningen minskar. DC
måste dock ändå hålla ett lager av samtliga produkter eftersom vissa
varuhus inte kan omfattas av en flexibel fysisk distribution. Minskningen i
kapitalbindning på DC är således beroende av hur många leverantörer och
varuhus som involveras i den flexibla fysiska distributionen. Reduceringen
i kapitalbindning på DC anser vi vara den största enskilda
kostnadsförändringen vid en flexibel fysisk distribution.
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Även kostnader relaterat till arbete i lager vid DC anser vi kommer minska
vid en flexibel fysisk distribution. Motiveringen är densamma som ovan, d
v s att en flexibel fysisk distribution medför att färre varor behöver passera
genom DC. I högsäsong när direktleveranserna ökar och den fysiska
distributionen via DC minskar, behövs det alltså inte lika mycket personal i
DC som lossar/lastar lastbilar, mottar och hanterar godset jämfört med vad
som är fallet vid en statisk fysisk distribution. In- och utfasningsperioderna
som tidigare förklarats kommer även de att få konsekvenser. Lagernivåerna
i DC avseende en viss produkt som ingår i en flexibel fysisk distribution
kommer att fluktuera över året, vilket ställer krav på att lagerytorna är
flexibla och lätt kan dimensioneras om. Av det empiriska resultatet
framkommer att så är fallet och dimensionering av lagerytorna kommer
således inte medföra en ökad hanteringskostnad.

Av det empiriska resultatet framkommer att lagerhållningskostnader, som
bl a består av kostnader för att driva lagret d v s byggnader och utrustning,
inte kommer att påverkas av en flexibel fysisk distribution även om
behovet av lagring på DC som helhet minskar. Vi anser emellertid att de
externlager som DC får hyra för att klara en ökad beläggning i högsäsong
kan knytas till lagerhållningskostnader. När behovet av lagring på DC
minskar i högsäsong som en följd av en flexibel fysisk distribution skulle
eventuellt något externlager kunna undvikas att hyra, vilket leder till en
lägre lagerhållningskostnad. Detta gäller dock endast den förädlingskedja
vi undersökt och det är svårt att uttala sig om i vilken omfattning
externlager hyrs av andra detaljhandelsföretag. Med anledning av detta
väljer vi att behandla lagerhållningskostnader i DC vid en flexibel fysisk
distribution som oförändrade jämfört med en statisk fysisk distribution.
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Kostnader för

Kapitalbindning hos DC --
Arbete relaterat till lager hos DC -
Lagerhållning hos DC 0

Tabell 3 En flexibel fysisk distributions påverkan på
distributionscentrens kostnader

En ytterligare konsekvens är som tidigare nämnts att en flexibel fysisk
distribution medför en avlastning för DC i högsäsong. Om storsäljarna
distribueras direkt från leverantör till varuhus minskar trycket på DC i
högsäsong. Om DC avlastas minskar även risken för att det blir brister på
varuhusen, vilket kommer utredas ytterligare nedan.

7.3.4 Varuhus
Kapitalbindningen i varuhusen kommer att öka som en följd av de ökade
direktleveranser som en flexibel fysisk distribution för med sig.
Orderledtiderna är längre för direktlevererat gods vilket ökar lagringen.
Kapitalbindningens storlek är dock även beroende av hur snabbt de
direktlevererade varorna omsätts. Om storsäljarna verkligen omsätts i en
hög hastighet minimeras tiden de ligger i lager.

Som en följd av de ökade volymerna vid direktleveranser ökar även
hanteringen i varuhusen vid en flexibel fysisk distribution. När inte varorna
kan köras direkt ut på säljplats måste de delvis bakomlagras. Detta medför
extra hantering då de först måste placeras i lagret för att sedan, efter hand,
plockas fram när det blir plats på varuhusets säljytor. Om den flexibla
fysiska distributionen driver upp leveransfrekvensen vid varuhusen som en
följd av t ex slingtrafik mellan varuhus, innebär det även att kapaciteten
måste ökas i mottagningsfunktionen, d v s ökad bemanning under
högsäsong när fler produkter levereras direkt från leverantör.

De kvantitetsoberoende lagerhållningskostnaderna hos varuhusen anser vi
inte påverkas av en flexibel fysisk distribution. Så länge de direktlevererade
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varorna håller sig på en rimlig nivå anser vi att det inte är nödvändigt att
bygga ut lager eller hyra in externlager.

Vi hävdar att kostnaden för utebliven försäljning kommer att minska vid en
flexibel fysisk distribution. Vid högsäsong kommer direktleveranserna att
avlasta DC som då kan ha svårt att klara av att hålla servicenivåerna
gentemot varuhuset. Därmed är chansen större att varuhusen kan hålla de
uppsatta servicenivåerna och kostnaden för utebliven försäljning minskar
följaktligen i högsäsong.

Kostnader för

Kapitalbindning hos varuhus +
Arbete relaterat till lager hos
varuhus

+

Lagerhållning hos varuhus 0
Utebliven försäljning hos varuhus -

Tabell 4 En flexibel fysisk distributions påverkan på varuhusens
kostnader

Om konsolideringspunkter eller slingtrafik kommer att nyttjas för att få
ihop volymer kommer troligen ovanstående tabell se annorlunda ut. Kan
flera leverantörers sortiment konsolideras i en last kommer inte
kapitalbindningen i varuhusens lager att öka i samma utsträckning, då en
konsoliderad last sannolikt omsätts snabbare än en enhetlig last från en
leverantör. Resultatet blir detsamma om transportören kör en slinga mellan
ett antal varuhus. Även arbete relaterat till lager hos varuhus kommer se
annorlunda ut. Konsolideras varorna från flera leverantörer minskar
hanteringen då fler produkter kan placeras direkt ut på säljplats. Samma sak
händer om det körs slingtrafik till ett flertal varuhus, dock driver denna
metod upp arbetet vid mottagningsfunktionen eftersom
leveransfrekvenserna ökar för varuhusen.
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7.3.5 Totalt
En flexibel fysisk distributions inverkan på de olika aktörerna i
förädlingskedjan kostnadsmässigt sammanfattas i tabell 5.

Kostnader för

Kapitalbindning hos leverantörer +
Arbete relaterat till lager hos
leverantörer

0

Lagerhållning hos leverantörer 0
Transport -
Kapitalbindning hos DC --
Arbete relaterat till lager hos DC -
Lagerhållning hos DC 0
Kapitalbindning hos varuhus +
Arbete relaterat till lager hos
varuhus

+

Lagerhållning hos varuhus 0
Utebliven försäljning hos varuhus -

Tabell 5 En flexibel fysisk distributions totala påverkan på kostnader

Enligt Abrahamsson (1992) bör företag sträva efter att minimera den totala
kostnaden i hela förädlingskedjan istället för att minimera kostnader för
varje aktör då detta kan leda till suboptimeringar. Vi anser att
förädlingskedjan som helhet tjänar på en flexibel fysisk distribution, då
kostnadsminskningarna i de flesta fall är större än kostnadsökningarna.
Kapitalbindningen hos leverantörerna ökar inte så mycket, då de redan har
fluktuerande orderingång. Reduceringen av transporkostnader är relativt
omfattande men minskar om slingtrafik nyttjas. De största
kostnadsnedskärningarna inträffar i distributionscentret, då såväl
kapitalbindning som arbete i lager minskar relativt mycket..
Kapitalbindningen på varuhusen ökar beroende på längre orderledtider vid
direktleveranser. Om rätt varuhus och rätt leverantörer väljs ut torde dock
inte ökningen bli så omfattande. Korta orderledtider och produkter med hög
försäljning är viktigt. Även kostnader för arbete relaterat till lager hos
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varuhus ökar som en följd av att direktflödet ut till säljplats minskar.
Kostnaderna för utebliven försäljning kan minska en aning i högsäsong,
men det rör sig inte om några större summor.

Det är nu dags att göra en återkoppling till de olika synsätt avseende
kostnader relaterat till antalet lagerpunkter som framfördes i referensramen
4.11.3. Vi har nått insikten att transportkostnader på intet sätt ökar vid
exkluderandet av DC, utan snarare minskar. Även kostnader för utebliven
försäljning minskar något vid en flexibel fysisk distribution med fler
direktleveranser, vilket implicerar att Abrahamssons (1992) sätt att se på
kostnader och lagerpunkter överensstämmer med och styrker våra resultat.

Analysens viktigaste delar kommer i det närmaste sammanfattas i
rapportens slutsatser.
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8 Slutsatser
nder denna rubrik kommer vi säkerställa att problemfrågorna besvarats

och syftet uppfyllts, d v s slutsatserna är i mångt och mycket en kort
sammanfattning av vad vi kommit fram till i analysen. Vi kommer även att
diskutera vårt resultats allmängiltighet, samt ge förslag på framtida studier
inom området.

8.1 Förutsättningar för en flexibel fysisk distribution
Vi ämnar att under denna rubrik kortfattat redogöra för de mest
grundläggande förutsättningar som vi anser måste vara uppfyllda för att en
flexibel fysisk distribution skall kunna genomföras.

Förädlingskedjan måste vara integrerad med ett tydligt supply chain
synsätt eftersom samarbete är av yttersta vikt. En integrerad kedja kan även
leda fram till högt utvecklade ordersystem såsom OPDC och VMI, vilka i
det närmaste är ett krav för att en flexibel fysisk distribution skall fungera.
Även om förädlingskedjan är integrerad kan det finnas behov av att skapa
incitament till medverkan i en flexibel fysisk distribution. Detta innebär att
de förtjänster som görs av en flexibel fysisk distribution skall fördelas
bland inblandade aktörer. I synnerhet varuhus och leverantörer bör
kompenseras för sin medverkan, då vi nått insikten att det är dessa aktörer
som kan komma att få ökade kostnader som en följd av en flexibel fysisk
distribution.

Vi vill även framhålla vikten av att involvera rätt produkter och rätt
varuhus i en flexibel fysisk distribution. Endast de produkter i ett
detaljhandelsföretags sortiment som säljer bäst, bör ingå. Det handlar då
om stabila produkter för vilka efterfrågan är lätt att förutse. Även en
selektion av varuhus att medverka i en flexibel fysisk distribution är
nödvändigt och då är det inte endast storlek som skall fokuseras utan
snarare kapacitet i mottagningsfunktion, på lager samt säljyta. Om den
fysiska distributionen skall kunna växla i en förädlingskedja måste berörda
aktörer vidare erhålla en planeringshorisont, de måste i förväg veta när en
produkt skall övergå från att distribueras direkt till att distribueras via DC.
Detta implicerar att säsongsvisa skiften i fysisk distribution är en

U
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förutsättning. För att generera volymer och för att avlasta
distributionscentren skall direktleveranserna vara förlagda i högsäsong.
Detaljhandelsföretaget bör stå för beslutsfattandet i en flexibel fysisk
distribution eftersom de har överblick över hela kedjan. Beslutsfattande bör
dock ske i nära interaktion med övriga aktörer. Dubbelriktad
informationsspridning är en förutsättning, detaljhandelsföretaget måste
delge övriga aktörer information om när den fysiska distributionen skall
skiftas och måste samtidigt erhålla information om kapacitet och
lagernivåer för att kunna fatta rätt beslut.

Ytterligare förutsättningar för en flexibel fysisk distribution kan hänföras
till nedanstående punkter.

•  I möjligaste mån enhetliga leveranser men eventuellt konsolidering eller
slingtrafik.

•  Hög precision vid direktleveranser, hög leveranspålitlighet &
leveranssäkerhet.

•  Fixed transportplan vid direktleveranser.
•  Förbättrad informationsspridning vid problem som uppstår.
•  Korta orderledtider vid såväl direktleveranser som vid leveranser via

DC.

8.2 En flexibel fysisk distributions konsekvenser för
aktörerna i en förädlingskedja

Det är nu dags att belysa vilka konsekvenser en flexibel fysisk distribution
får för de olika aktörerna i förädlingskedjan. Även detta kommer att ske
kortfattat eftersom motiveringarna redan står att finna i analysen. Vi
kommer att inleda med konsekvenser för leverantörer för att sedan
behandla transportörer, distributionscenter och varuhus i nämnd ordning.

Det är främst leverantörernas färdigvarulager som påverkas av en flexibel
fysisk distribution. In- och utfasningen av distributionscenter leder till
svängningar i orderingång, vilket i sin tur sannolikt leder till att
leverantörerna måste administrera ett större färdigvarulager med något
ökad kapitalbindning som följd. Samtidigt kommer svängningar relaterade
till bullwhip-effekten att minska i högsäsong, då direktleveranser nyttjas. En
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flexibel fysisk distribution ställer även ökade krav på
informationsspridning från leverantörerna, då de måste förmedla
information rörande kapacitet och lagernivåer till beslutsfattande enhet på
detaljhandelsföretaget. Ytterligare konsekvenser för leverantörerna står att
utläsa av nedanstående punkter.

•  Ökat antal destinationer att leverera till.
•  Större krav på precision vid leveranser direkt till varuhus.
•  Ökad utleveransfrekvens om slingtrafik mellan flera leverantörer

nyttjas.

Transportörerna är de aktörer som kommer att påverkas minst av en
flexibel fysisk distribution. Anledningen till detta är att de redan är relativt
flexibla eftersom de i de flesta fall har ett mycket väl utbyggt trafiknät. En
flexibel fysisk distribution kommer emellertid innebära att de måste
försörja nya korridorer. Transportörerna skall under vissa delar av året
försörja korridoren mellan leverantör och varuhus för att andra delar av året
försörja korridoren mellan leverantör och distributionscenter alternativ
mellan DC och varuhus. Detta ställer i sin tur ökade krav på ruttplanering
hos transportörerna. Även transportörerna måste förmedla information
rörande kapacitet till den beslutsfattande enheten på detaljhandelsföretaget.
Detta för att säkerställa att åtaganden avseende en viss korridor kan
uppfyllas.

Även distributionscentren kommer att påverkas av ovan nämnda in- och
utfasningsperioder. Stundtals kommer många varor att passera DC medan
flödet i högsäsong begränsas som en följd av en ökad andel
direktleveranser. Distributionscentren avlastas således i högsäsong
eftersom de varor som efterfrågas mest, säkras genom direktleveranser. De
fluktuationer i distributionscentrens lagernivåer som följer av in- och
utfasningsperioderna, ställer även krav på ökad planering avseende
bemanning. Den minskade distributionen via DC i högsäsong leder vidare
till såväl minskad kapitalbindning som minskad lastning/lossning,
mottagning samt hantering av varor. Också DC måste förmedla
information rörande lagernivåer och kapacitet till beslutsfattande enhet.
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En ökad andel direktleveranser leder till att varuhusen får ökade
hanteringskostnader. Detta då flödet direkt ut på säljplats minskar i
högsäsong. En flexibel fysisk distribution medför även en ökad
kapitalbindning på varuhusen, beroende på att det är längre orderledtider på
direktlevererat gods. Ytterligare konsekvenser som en flexibel fysisk
distribution kommer att ha för varuhusen sammanfattas i följande punkter:
•  Ökad planering bemanningsmässigt
•  Krav på förmedlande av information rörande kapacitet och lager till

beslutsfattande enhet på detaljhandelsföretaget.
•  Ökad servicenivå i högsäsong, då DC avlastas.
•  Ökad leveransfrekvens vid slingtrafik mellan varuhus.

8.3 För- & nackdelar med en flexibel fysisk distribution
Det är nu dags att summera fördelarna respektive nackdelarna med en
flexibel fysisk distribution kontra en statisk fysisk distribution. De flesta
för- och nackdelarna har redan berörts varför redovisningen sker i
punktform i nedanstående figur.

Figur 27 För- och nackdelar med en flexibel fysisk distribution

 Möjlighet att anpassa den
fysiska distributionen efter
efterfrågan.

 Minskad kapitalbindning i
DC.

 Minskade kostnader relaterat
till arbete i lager på DC.

 Minskad belastning i
högsäsong på DC.

 Minskade kostnader för
utebliven försäljning i
högsäsong.

 Lägre transportkostnader i
förädlingskedjan som helhet som
en följd av ökad andel
direktleveranser.

Ökad osäkerhet för
inblandade aktörer.

 Sannolikt högre
kapitalbindning hos leverantör.

 Ökad kapitalbindning för
varuhusen som en följd av ökad
andel direktleveranser.

 Lägre flöde direkt ut på
säljplats för varuhusen i
högsäsong och därmed ökade
hanteringskostnader.

NackdelarFördelar
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8.4 Avslutande diskussion
I inledningen av denna rapport skrev vi att vi anser att dagens
distributionsstrukturer är stela och inte alltid anpassas efter rådande
förhållanden. Vi menade att en framtida utmaning blir att bygga in en
flexibilitet i de annars så statiska strukturerna. Med flexibilitet avsåg vi just
förmågan att anpassa sig till förändrade förhållanden. Frågan som kan
ställas är hur flexibel den variant av flexibel fysisk distribution vi
presenterat i denna rapport är. Endast vissa produkter och varuhus får
medverka. Aktörerna i kedjan kräver en planeringshorisont vilket medför
att skiften i den fysiska distributionen måste annonseras i god tid. Fulla
lastbilar är ett krav. Fixed transportplan krävs vid direktleveranser för att
erbjuda varuhusen den precision som de efterfrågar.

Ovanstående förutsättningar kan låta allt annat än flexibla. Dock är vi av
åsikten att den flexibilitet som en flexibel fysisk distribution kan erbjuda
visar på en större anpassning till rådande omständigheter. Detta jämfört
med statiska förädlingskedjor, i vilka den fysiska distributionen bestäms en
gång för en viss produkt och förblir sådan under en mycket lång tid. Vi
anser även att den variant av flexibel fysisk distribution som vi presenterat
är ett första steg på vägen, mot något som i framtiden kan utvecklas till att
innebära en högre grad av flexibilitet. När relationerna och
informationsspridningen i förädlingskedjorna förbättras och aktörernas
planeringshorisont kan kortas finns det goda möjligheter att även tillfälliga
förändringar i efterfrågan kan styra skiften i den fysiska distributionen.

En annan fråga som kan ställas är om det alltid är positivt med flexibilitet.
En mer statisk förädlingskedja med en fysisk distribution där aktörerna
alltid vet att produkt A går via DC och produkt B direkt från leverantör till
varuhus innebär tydliga rutiner och större trygghet för aktörerna i kedjan.
Inga in- och utfasningsperioder som påverkar leverantör och DC.
Varuhusen vet vilka varor som går direkt och via DC och kan förbereda sig
därefter. DC vet vilka produkter som passerar deras lager osv. Vi hävdar
dock att den fysiska distributionen ständigt måste utvecklas för att anpassas
till marknadens krav och en inbyggd flexibilitet i denna fysiska distribution
anser vi vara ett steg i rätt riktning. Dessutom behöver inte flexibilitet
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innebära större osäkerhet. Mandelbaum (1978) menar att flexibilitet bl a
innebär att fortsätta fungera effektivt trots förändringar i omvärlden.
Flexibiliteten kan då vara något som byggs in i den fysiska distributionen
och efterhand blir som en rutin. Skiftningar mellan att leverera direkt och
via DC för en specifik produkt kan då ske per automatik där de inblandade
aktörerna är väl införstådda i den flexibla fysiska distributionens
verkningar. De har då ett förutbestämt handlingsmönster att agera efter och
därmed minskar osäkerheten hos aktörerna i förädlingskedjan.

En annan sorts osäkerhet som kan dyka upp har att göra med att
direktleveranserna ökar i en fysisk flexibel distribution. De olika aktörerna
måste lära sig att lita på varandra. Detaljhandelsföretaget och varuhusen
måste våga lita på att leverantörerna klarar av de behov av
leveranspålitlighet och leveranssäkerhet som direktleveranser kräver.
Leverantören å sin sida bör ha förtroende för att detaljhandelsföretaget kan
ta rätt beslut om hur den fysiska distributionen skall se ut, så att
leverantören verkligen har kapacitet att klara av direktleveranser när så
krävs. Vi anser att ett nytt sätt att tänka kommer att krävas i
förädlingskedjorna. Graden av suboptimering bör minskas och om
förädlingskedjan är för funktionsorienterad idag så krävs det ett klarare
processtänkande i framtiden. Förädlingskedjan måste öppnas upp och ses i
sin helhet och informationen måste löpa friktionsfritt för att osäkerheten
skall minska och för att aktörerna skall kunna lita på varandra

8.5 Rapportens allmängiltighet
I vår undersökning har vi eftersträvat möjligheten till generaliseringar och
att därmed kunna överföra kunskap till andra förädlingskedjor än enbart
den vi undersökt. Främst har avsikten varit att kunna uttala oss om möbel-
och heminredningsbranschen då det är en dylik kedja vi undersöker.
Analysen ligger på en sådan strategisk nivå att vi anser detta vara möjligt.
Med strategisk nivå avses att vi fokuserat på de övergripande strukturer i en
förädlingskedja som torde vara relativt lika för de flesta
detaljhandelskedjor. Vi är dock medvetna om att vi endast undersökt en
förädlingskedja med IKEA i centrum och det är svårt att dra slutsatser
utifrån endast denna. En väg att gå för att öka trovärdigheten hade varit att
undersöka ett flertal förädlingskedjor inom detaljhandeln och göra en
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jämförelse dem emellan. Det hade varit av intresse att undersöka
detaljhandelsföretag som handlar med kläder, vitvaror, sportartiklar etc för
att se om våra resultat hade varit applicerbara även på dylika
förädlingskedjor. Tyvärr har vår undersökning varit omfattande och det har
inte funnits utrymme för jämförande studier.

8.6 Förslag till vidare forskning
Eftersom flexibel fysisk distribution är ett relativt outforskat ämne anser vi
att det finns stora utrymmen för fortsatt forskning inom området. Vår åsikt
är att det i framtiden kommer bli mer aktuellt med frekventare skiften i den
fysiska distributionen. Finns volymen och informationen är möjligheterna
för att ordervis kunna växla mellan direktleveranser och leveranser via ett
distributionscenter goda. I en nätverksekonomi finns potentialen att ha
olika relationer med olika aktörer i förädlingskedjan. En leverantör kan t ex
först ha en relation med ett DC, för att så fort volymerna ökar ta kontakt
med en transportör som kan köra direkt istället och därmed blir den fysiska
distributionen i förädlingskedjan mer flexibel. Ett framtidsscenario som kan
vara av intresse att undersöka är om den fysiska distributionen kan växla
beroende på kapacitet. I detta fall fyller leverantören på i det varuhus eller
DC där det finns utrymme. Tanken är att lagernivåerna på alla punkter skall
jämnas ut. Om leverantören skall fylla på någonstans i förädlingskedjan
måste denne hitta den punkt där lagernivån i dagsläget är lägst.
Leverantören försöker på detta sätt balansera lagernivåerna och sprida ut
dem i hela kedjan. På detta sätt vet leverantören att det varuhus eller DC
som varorna levereras till också har kapaciteten att ta emot dem. Om tid
finns anser vi även att det skulle vara fruktbart att inte enbart fördjupa sig i
en förädlingskedja, utan ta sig an ett flertal och på det sättet uppnå större
validitet, samt ställa de olika förädlingskedjorna mot varandra och på så
sätt utröna i vilka kedjor olika distributionsstrategier lämpar sig bäst.
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