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Sammanfattning 

Stadium AB är ett av de största detaljhandelsföretagen i Sverige, som designar, köper 
och säljer sportutrustning samt sportmodeprodukter. I Stadiums butiker säljs både 
produkter från märkesleverantörer, exempelvis Adidas och Nike, samt varumärken 
med egen design, exempelvis SOC, 4D och Everest. Stadium befinner sig i en bransch 
där kundernas efterfrågan ständigt förändras med mode och säsong. Detta gör 
branschen komplex och medför att det ställs stora krav på varuförsörjningen till 
butikerna så att produkterna kommer i rätt volymer och vid rätt tidpunkt till respektive 
butik. Anledningen till detta är att undvika bristkostnader eller att bli tvungna att rea ut 
produkter med minskade intäkter som följd.  

I dagsläget använder sig Stadium av så kallade boxar för att introducera och fylla på 
butikerna med produkter. Boxarna innehåller ett förutbestämt antal av en produkt, 
exempelvis tjugo röda t-shirtar. Användningen av boxarna medför att det är svårare att 
styra rätt produkt till rätt butik, vilket kan öka kostnaderna för brist och realisation. En 
mer precis styrning av produkterna till butikerna vore möjlig att uppnå genom att 
använda styckhantering istället för boxar. Stadium är därför intresserat av hur 
styckhantering som alternativ till boxar skulle påverka logistikflödet, med avseende på 
kostnader och leveransservice, vilket är syftet med den här studien.  

För att besvara syftet med studien kartlades först kostnaderna och leveransservicen för 
boxhanteringen i dagens distributionssystem genom intervjuer, tidsstudier och analys 
av historiska data. Sedan uppskattades hur kostnaden och leveransservicen förändras 
om styckhantering används istället för boxar.  

Resultatet i denna studie är inte svart eller vitt utan hamnar i en gråzon där frasen ”det 
beror på…” skulle kunna användas. Om Stadium ska använda boxar eller styck till 
sina produkter beror mycket på den karakteristik produkten har. De tre viktigaste 
parametrarna som framkommit i denna studie som påverkar hur kostnaderna förändras 
är: 

� Antal storlekar i boxen. 

� Antal produkter i boxen. 

� Volymen för produkterna. 

Antalet storlekar i boxen och antalet produkter påverkar hanteringskostnaden i 
distributionslagret vid en övergång till styckhantering så att den ökar. Volymen för 
produkten påverkar transportkostnaderna så att den kan minska vid en övergång till 
styckhantering.  

 

 



 



 

Abstract 

Stadium AB is one of the largest sports retail chain in Sweden, which designs, buys 
and sells sports equipment and sports fashion. The range encompasses both leading 
brand products, such as Adidas and Nike, as well as Stadium's own brands, such as 
SOC, 4D and Everest. Within the fashion industry the customer demand varies with 
changes in fashion and season. This makes the industry very complex which results in 
high requirements on distribution to the stores to deliver the right number of products 
at right time to each store. The reason for this is to avoid reduced revenue caused by 
bargain sales or cost of lost sales. 

One way that Stadium uses to introduce and refill stores with products is with boxes. 
The boxes contain a predetermined number of a specific product, for example twenty 
red t-shirts. Using boxes makes it difficult to distribute the right product to the right 
store, which can increase bargain sales and costs of lost sales. A more accurate way to 
meet demand from the customers can be to replace the use of boxes with piece by 
piece handling. The purpose of the study is to provide Stadium with a decision basis of 
effects to the supply chain, in view of costs and delivery service, caused by piece by 
piece handling as an alternative to boxes.  

In order to fulfil the purpose of this thesis, delivery services and cost in the current 
distribution system induced by boxes were examined through interviews, time studies 
and analysis of historical data. Then changes in costs and delivery service induced by 
the use of piece by piece handling instead of boxes were studied. 

The conclusion of this study is not unambiguous, it results in an undefined ”it depends 
on…”. If Stadium should use boxes or pieces to distribute their products depends on 
the characteristics of the products. Three parameters that affect changes in costs when 
use piece by piece handling instead of boxes and are important to review are: 

� The number of sizes in a box. 

� The number of products in a box. 

� The volume of the product. 

 



 



 

Läsanvisningar 

För att ge läsaren en snabb överblick av innehållet i rapporten ges här en kort 
presentation av respektive kapitel. Om en viss del av rapporten intresserar läsaren kan 
vi här hjälpa till och rekommendera vissa kapitel beroende på intresse. För läsare som 
önskar en djupare insikt i studien som helhet rekommenderar vi att läsa hela rapporten. 

Kapitel 1 - Inledning 

Detta kapitel ger en introduktion till studien samt presenterar studiens syfte. Här 
inkluderas också de direktiv från Stadium som ligger till grund för arbetet i studien. Vi 
rekommenderar alla som ska läsa någon del i rapporten att läsa detta kapitel för att få 
en förståelse för förutsättningarna i studien. 

Kapitel 2 - Nulägesbeskrivning  

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av Stadium för att sedan fokusera mer 
kring Stadiums logistikflöde. Det här kapitlet rekommenderar vi till läsaren som inte 
tidigare har varit i kontakt med Stadium och deras arbetssätt. Anställda på Stadium 
rekommenderar vi att läsa kapitel 2.4.6 för att få en överblick för förutsättningarna till 
denna studie. 

Kapitel 3 - Referensram 

Kapitlet består av de teorier som ligger till grund för studien. Det inleder med en 
översiktlig beskrivning av modebranschen för att sedan fokusera mer på hur ett 
logistikflöde samt hur order- och leveransprocessen fungerar. Något som också tas upp 
är ett flertal totalkostnadsmodeller samt leveransservicebegreppet. Avslutningen på 
kapitlet tar upp två synteser för att knyta samman order- och leveransprocessen med 
totalkostnadsmodellen respektive leveransservice. Detta kapitel rekommenderar vi till 
läsaren som vill få en djupare förståelse för teorierna som ligger bakom våra 
resonemang. Kapitlet riktar sig därmed både till akademikern och till de anställda på 
Stadium.  

Kapitel 4 - Uppgiftsprecisering 

I detta kapitel bryts studiens problem ner i olika frågeställningar. Det studerade 
systemet som gäller för denna studie tas fram. Utifrån synteserna i referensramen samt 
studiens order- och leveransprocess avslutas kapitlet med att specifika synteser för den 
här studiens totalkostnadsmodell och leveransservicemodell tas fram. Vi rekom-
menderar kapitlet till läsaren som vill ta del av diskussionen om vilka kostnader och 
leveransserviceelement som är aktuella att ta med i denna studie. 

Kapitel 5 - Metod 

Kapitlet beskriver stegvis hur arbetet med studien genomförts. I denna del av 
rapporten tas möjliga felkällor upp och vilka åtgärder som genomförts för att motverka 



  

  

dessa. Detta kapitel riktar sig till läsaren som är intresserad av hur arbetet planerades 
och utfördes.  

Kapitel 6 - Kartläggning 

I detta kapitel återges information om kostnader och ledtider för Stadiums hantering av 
boxar i dagsläget. Dessutom ges information om hur styckhanterade produkter 
hanteras i dagsläget. Kapitlet avslutas med att återge personalens uppfattning om box 
och styck. Denna del av rapporten rekommenderas till anställda hos Stadium samt 
läsaren som är intresserad av den information som de följande kapitlen grundar sig på. 

Kapitel 7 - Analys 

Analyskapitlet innehåller beräkningar för hur kostnader och ledtider påverkas av 
scenariot att styckhanterade produkter ersätter boxar. Dessutom görs en jämförande 
analys mellan scenariot och kostnaderna i dagsläget. Kapitlet avslutas med en 
känslighetsanalys. Detta kapitel rekommenderar vi till alla läsare. 

Kapitel 8 - Slutsatser och rekommendationer  

Kapitlet innehåller de slutsatser och rekommendationer som denna studie resulterar i. 
Detta kapitel riktar sig till alla läsare som har ett intresse i rapporten. Avslutningen i 
kapitlet riktar sig dock till Stadium internt då det ger förslag till fortsatta studier.  

 

 



 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING 1 

1.1 BAKGRUND............................................................................................................. 2 
1.2 SYFTE .................................................................................................................... 3 
1.3 DIREKTIV ................................................................................................................ 3 
1.4 GRUNDLÄGGANDE BEGREPP ................................................................................... 4 

1.4.1 PRODUKT........................................................................................................ 4 
1.4.2 ALTERNATIV FÖR ATT TILLGODOSE BUTIKERNAS BEHOV ..................................... 4 
1.4.3 HANTERINGSSÄTT I LAGRET ............................................................................. 5 
1.4.4 LASTBÄRARE................................................................................................... 6 
1.4.5 ORDER- OCH LEVERANSPROCESSEN................................................................. 7 

2 NULÄGESBESKRIVNING 9 

2.1 STADIUM AB ........................................................................................................ 10 
2.1.1 AFFÄRSIDÉ OCH MÅL...................................................................................... 10 

2.2 AFFÄRSOMRÅDESINDELNING ................................................................................. 10 
2.3 SORTIMENT .......................................................................................................... 11 

2.3.1 AFFÄRSOMRÅDESINDELNING AV SORTIMENT.................................................... 11 
2.3.2 SÄSONGSKATEGORIER................................................................................... 12 
2.3.3 SORTIMENTSKLASSIFICERING ......................................................................... 13 

2.4 LOGISTIKFLÖDE .................................................................................................... 13 
2.4.1 INKÖP ........................................................................................................... 14 
2.4.2 LEVERANTÖRER ............................................................................................ 18 
2.4.3 TREDJEPARTSLEVERANTÖR ........................................................................... 18 
2.4.4 DISTRIBUTIONSLAGRET (DC).......................................................................... 19 
2.4.5 BUTIK ........................................................................................................... 22 
2.4.6 PRODUKTERNAS MÖJLIGA VÄGAR I LOGISTIKFLÖDET ........................................ 23 

3 REFERENSRAM 27 

3.1 KOMPLEXITETEN I MODEBRANSCHEN ..................................................................... 28 
3.2 LOGISTIKENS ROLL ............................................................................................... 28 
3.3 ORDER- OCH LEVERANSPROCESSEN ...................................................................... 30 

3.3.1 ORDERLÄGGNING OCH PROGNOS ................................................................... 31 
3.3.2 ORDERMOTTAGNING...................................................................................... 32 
3.3.3 ORDERBEHANDLING....................................................................................... 32 
3.3.4 FÄRDIGSTÄLLANDE AV ORDER ........................................................................ 32 
3.3.5 TRANSPORT .................................................................................................. 33 
3.3.6 INLEVERANS.................................................................................................. 34 

3.4 TOTALKOSTNADSSYNSÄTTET................................................................................. 35 
3.4.1 ORDERBEHANDLINGSKOSTNAD....................................................................... 38 
3.4.2 ORDERKVANTITETSKOSTNAD.......................................................................... 38 
3.4.3 LAGERHÅLLNINGS-/HANTERINGSKOSTNAD....................................................... 39 
3.4.4 LAGERFÖRINGSKOSTNAD ............................................................................... 39 
3.4.5 TRANSPORTKOSTNAD .................................................................................... 41 
3.4.6 KUNDSERVICE ............................................................................................... 41 

3.5 LEVERANSSERVICE ............................................................................................... 42 
3.5.1 LEDTID.......................................................................................................... 43 
3.5.2 LEVERANSPÅLITLIGHET .................................................................................. 43 



  

  

3.5.3 LEVERANSSÄKERHET ..................................................................................... 43 
3.5.4 LAGERTILLGÄNGLIGHET ................................................................................. 44 
3.5.5 INFORMATIONSUTBYTE................................................................................... 44 
3.5.6 FLEXIBILITET ................................................................................................. 45 
3.5.7 KUNDANPASSNING......................................................................................... 45 

3.6 KOPPLING MELLAN KOSTNADER OCH SERVICE ........................................................ 45 
3.7 SYNTES FÖR KOSTNADS- RESPEKTIVE LEVERANSSERVICEDRIVARE.......................... 46 

3.7.1 KOSTNADSDRIVARMODELL ............................................................................. 46 
3.7.2 LEVERANSSERVICEDRIVARE ........................................................................... 48 

4 UPPGIFTSPRECISERING 51 

4.1 SYSTEMBESKRIVNING............................................................................................ 52 
4.1.1 INKÖP ........................................................................................................... 53 
4.1.2 LEVERANTÖRER ............................................................................................ 53 
4.1.3 TREDJEPARTSLEVERANTÖR............................................................................ 53 
4.1.4 TRANSPORTER FRÅN LEVERANTÖRER TILL DC................................................. 53 
4.1.5 DISTRIBUTIONSLAGRET .................................................................................. 53 
4.1.6 TRANSPORT FRÅN DC TILL BUTIK.................................................................... 54 
4.1.7 BUTIK ........................................................................................................... 54 
4.1.8 STUDIENS STUDERADE SYSTEM ...................................................................... 54 

4.2 STUDIENS ORDER- OCH LEVERANSPROCESS........................................................... 55 
4.2.1 ORDER- OCH LEVERANSPROCESS MELLAN LEVERANTÖR OCH DC..................... 56 
4.2.2 LAGRING I DC ............................................................................................... 56 
4.2.3 ORDER- OCH LEVERANSPROCESS MELLAN DC OCH BUTIK ................................ 57 
4.2.4 STUDIENS STUDERADE ORDER- OCH LEVERANSPROCESS................................. 57 

4.3 STUDIENS KOSTNADSMODELL................................................................................ 58 
4.3.1 ORDERBEHANDLINGSKOSTNAD....................................................................... 58 
4.3.2 LAGERHÅLLNINGS-/HANTERINGSKOSTNAD ....................................................... 60 
4.3.3 LAGERFÖRINGSKOSTNAD ............................................................................... 64 
4.3.4 TRANSPORTKOSTNAD .................................................................................... 64 

4.4 STUDIENS LEVERANSSERVICEMODELL.................................................................... 64 
4.4.1 LEDTID.......................................................................................................... 65 
4.4.2 LEVERANSPÅLITLIGHET .................................................................................. 66 
4.4.3 LEVERANSSÄKERHET ..................................................................................... 66 
4.4.4 LAGERTILLGÄNGLIGHET ................................................................................. 67 
4.4.5 INFORMATIONSUTBYTE................................................................................... 67 
4.4.6 FLEXIBILITET ................................................................................................. 67 
4.4.7 KUNDANPASSNING......................................................................................... 67 

4.5 ÖVERSKÅDLIG SAMMANFATTNING .......................................................................... 68 

5 METOD 71 

5.1 ARBETSGÅNG ....................................................................................................... 72 
5.1.1 KLARGÖRA FÖRUTSÄTTNINGARNA .................................................................. 73 
5.1.2 NULÄGESBESKRIVNING .................................................................................. 74 
5.1.3 PLANERINGSARBETE OCH TEORI ..................................................................... 76 
5.1.4 KARTLÄGGNING ............................................................................................. 78 
5.1.5 ANALYS ........................................................................................................ 86 
5.1.6 KÄNSLIGHETSANALYS .................................................................................... 86 
5.1.7 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER ............................................................. 87 

 



  

  

6 KARTLÄGGNING 89 

6.1 KARTLÄGGNING KOSTNADER OCH LEDTID FÖR KORTSTUDS..................................... 90 
6.1.1 ORDERBEHANDLINGSKOSTNAD....................................................................... 90 
6.1.2 HANTERINGSKOSTNAD ................................................................................... 92 
6.1.3 TRANSPORTKOSTNAD .................................................................................... 99 
6.1.4 LEDTID........................................................................................................ 101 
6.1.5 SAMMANFATTNING....................................................................................... 103 

6.2 INDATA FÖR KOSTNADER OCH LEDTID FÖR STYCK ................................................. 105 
6.2.1 ORDERBEHANDLINGSKOSTNAD..................................................................... 106 
6.2.2 LAGERFÖRINGSKOSTNAD ............................................................................. 107 
6.2.3 HANTERINGSKOSTNAD ................................................................................. 107 
6.2.4 TRANSPORTKOSTNAD .................................................................................. 114 
6.2.5 LEDTID........................................................................................................ 115 

6.3 KARTLÄGGNING KOSTNADER OCH LEDTID FÖR PÅFYLLNAD UNDER SÄSONG ........... 117 
6.3.1 ORDERBEHANDLINGSKOSTNAD..................................................................... 117 
6.3.2 LAGERFÖRINGSKOSTNAD ............................................................................. 118 
6.3.3 HANTERINGSKOSTNAD ................................................................................. 119 
6.3.4 TRANSPORTKOSTNAD .................................................................................. 127 
6.3.5 LEDTID........................................................................................................ 128 
6.3.6 SAMMANFATTNING....................................................................................... 129 

6.4 INDATA FÖR KOSTNADER OCH LEDTID VID PÅFYLLNAD UNDER SÄSONG FÖR STYCK. 132 
6.4.1 HANTERINGSKOSTNAD ................................................................................. 133 
6.4.2 LEDTID........................................................................................................ 135 

6.5 YTTERLIGARE ASPEKTER KRING BOXAR OCH STYCK ............................................. 135 

7 ANALYS 137 

7.1 KOSTNADER OCH LEDTID FÖR KORTSTUDS SOM STYCK ......................................... 138 
7.1.1 ORDERBEHANDLINGSKOSTNAD..................................................................... 138 
7.1.2 LAGERFÖRINGSKOSTNAD ............................................................................. 139 
7.1.3 HANTERINGSKOSTNAD ................................................................................. 140 
7.1.4 TRANSPORTKOSTNAD .................................................................................. 147 
7.1.5 LEDTID........................................................................................................ 149 
7.1.6 SAMMANFATTNING....................................................................................... 149 

7.2 ANALYS AV KOSTNAD OCH LEDTID FÖR BOX OCH STYCK VID KORTSTUDS ............... 153 
7.2.1 ORDERBEHANDLINGSKOSTNAD..................................................................... 153 
7.2.2 LAGERFÖRINGSKOSTNAD ............................................................................. 154 
7.2.3 HANTERINGSKOSTNAD ................................................................................. 156 
7.2.4 TRANSPORTKOSTNAD .................................................................................. 164 
7.2.5 LEDTID........................................................................................................ 166 
7.2.6 SAMMANFATTNING....................................................................................... 167 

7.3 KOSTNADER OCH LEDTID FÖR PÅFYLLNAD UNDER SÄSONG SOM STYCK ................. 171 
7.3.1 HANTERINGSKOSTNAD ................................................................................. 171 
7.3.2 LEDTID........................................................................................................ 173 
7.3.3 SAMMANFATTNING....................................................................................... 174 

7.4 ANALYS AV KOSTNADER OCH LEDTID FÖR BOX OCH STYCK VID PÅFYLLNAD UNDER 
SÄSONG ......................................................................................................................... 176 

7.4.1 HANTERINGSKOSTNAD ................................................................................. 177 
7.4.2 LEDTID........................................................................................................ 179 
7.4.3 SAMMANFATTNING....................................................................................... 180 



  

  

7.5 KÄNSLIGHETSANALYS ......................................................................................... 183 
7.5.1 PLOCKARENS HANTERINGSKAPACITET .......................................................... 183 
7.5.2 VOLYMFÖRÄNDRING .................................................................................... 185 

8 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 187 

8.1 SLUTSATSER ...................................................................................................... 188 
8.1.1 KORTSTUDS ................................................................................................ 188 
8.1.2 PÅFYLLNAD UNDER SÄSONG......................................................................... 190 

8.2 REKOMMENDATION ............................................................................................. 191 
8.2.1 KORTSTUDS ................................................................................................ 191 
8.2.2 PÅFYLLNAD UNDER SÄSONG......................................................................... 191 

8.3 EFFEKTER AV STUDIENS BEGRÄNSADE SYSTEM .................................................... 192 
8.3.1 LEVERANTÖRER .......................................................................................... 192 
8.3.2 TRANSPORT FRÅN LEVERANTÖRER TILL DC................................................... 193 
8.3.3 BUTIK ......................................................................................................... 193 
8.3.4 KUND.......................................................................................................... 193 

8.4 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA PROJEKT ...................................................................... 194 
8.4.1 UPPSKATTA HUR STYCKHANTERING PÅVERKAR FÖRSÄLJNINGEN..................... 194 
8.4.2 KOSTNAD FÖR MER NOGGRANN STYRNING .................................................... 194 
8.4.3 UNDERSÖKA GRÄNSER FÖR PÅVERKANSFAKTORER ....................................... 194 
8.4.4 VERIFIERA ATT TILLRÄCKLIG KAPACITET FINNS I DC ....................................... 194 

KÄLLFÖRTECKNING 197 

BILAGOR 

BILAGA 1 – UNDERLAG TILL UTVALDA PRODUKTER MED KORTSTUDS 

BILAGA 2 – UNDERLAG TILL UTVALDA PRODUKTER VID PÅFYLLNAD 

BILAGA 3 – KOSTNADER VID KORTSTUDS FÖR UTVALDA PRODUKTER 

BILAGA 4 – KOSTNADER VID PÅFYLLNAD FÖR UTVALDA PRODUKTER 

BILAGA 5 – KOSTNADER FÖR UTVALDA PRODUKTER SOM STYCK VID KORTSTUDS 

BILAGA 6 – KOSTNADER FÖR UTVALDA PRODUKTER SOM STYCK VID PÅFYLLNAD 

BILAGA 7 – KOSTNAD FÖR UTVALDA PRODUKTER VID KORTSTUDS SOM BOX OCH STYCK 

BILAGA 8 – KOSTNAD FÖR UTVALDA PRODUKTER VID PÅFYLLNAD SOM BOX OCH STYCK 

BILAGA 9 – KÄNSLIGHETSANALYS PLOCKKAPACITET FÖR UTVALDA KORTSTUDSANDE 
PRODUKTER SOM STYCK 

BILAGA 10 – KÄNSLIGHETSANALYS PLOCKKAPACITET VID KORTSTUDS FÖR HELA PERIODEN 
SOM STYCK 

BILAGA 11 – KÄNSLIGHETSANALYS PLOCKKAPACITET VID PÅFYLLNAD FÖR UTVALDA 
PRODUKTER SOM STYCK 

BILAGA 12 – KÄNSLIGHETSANALYS PLOCKKAPACITET  

 



  

  



  

  

 



INLEDNING 

  1 

1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet 

varefter syftet formuleras. Därefter presenteras de direktiv 

från Stadium som avgränsar studien. Slutligen presenteras 

några grundläggande begrepp för studien. 



INLEDNING 

  2 

1.1 Bakgrund 
Stadium är ett av de största detaljhandelsföretagen i Sverige, som designar, köper och 
säljer sportutrustning samt sportmodeprodukter. Stadium har i dagsläget ungefär 100 
butiker i Sverige, Danmark och Finland. I butikerna säljs både produkter från märkes-
leverantörer, exempelvis Adidas och Nike, samt varumärken med egen design, 
exempelvis SOC, 4D och Everest.  

Stadium befinner sig i en bransch där kundernas efterfrågan ständigt förändras med 
mode och säsong. Detta gör branschen komplex och medför att det ställs stora krav på 
varuförsörjningen till butikerna så att produkterna kommer i rätt volymer och vid rätt 
tidpunkt till respektive butik. Anledningen till detta är att undvika bristkostnader eller 
att bli tvungna att rea ut produkter med minskade intäkter som följd.  

Att efterfrågan är säsongsvarierad gör att stora delar av Stadiums sortiment endast 
efterfrågas under kortare perioder. Detta i kombination med att kundernas efterfrågan 
är svår att förutspå gör det svårt att bestämma hur stora volymer som ska köpas in samt 
hur produkterna ska fördelas så att rätt produkt finns i rätt butik. Stadium gör alla 
större inköp av säsongvaror centralt två gånger per år och prognoserna för 
försäljningen sätts lång tid innan efterfrågan verkligen uppstår. Till exempel beställs 
höst- och vinterkläder i december året innan de ska börja säljas, men de börjar inte 
levereras från leverantör till lagret förrän under juli och augusti. 

Den tydliga säsongsindelningen kräver att Stadium snabbt kan introducera nya 
produkter i butikerna. För att göra det använder sig Stadium av så kallade startboxar 

till en stor del av produkterna. Startboxarna packas ihop hos leverantören och består av 
en typ av produkt i en färg. Finns produkten i olika storlekar (exempelvis S, M, L, XL) 
sätts startboxen ihop genom att följa en prognostiserad efterfrågan för respektive 
produkt. Detta innebär att startboxen till exempel kan bestå av 2 S, 4 M, 4 L, 1 XL. 
Sammansättningen av startboxen är olika för varje produkt och görs i samband med att 
inköparna lägger order hos leverantören.  

När introduktion av produkterna är genomförd används i många fall så kallade 
påfyllnadsboxar för att fylla på produkter i butikerna. Dessa påfyllnadsboxar består av 
ett förutbestämt antal enheter av en produkt med en storlek och färg, detta till skillnad 
från startboxarna där flera storlekar kan ligga i en box. Antalet i en påfyllnadsbox 
varierar från produkt till produkt. Påfyllnadsboxen innehåller minst av två enheter av 
en produkt. Påfyllnadsboxarna beställs från leverantören samtidigt som startboxarna. 
Till de produkter som inte hanteras med startbox eller påfyllnadsbox använder 
Stadium styckhantering. Styckhantering innebär att i distributionslagret hanteras varje 
produkt en och en. 

För att förse alla butiker med produkter vare sig de hanteras med startboxar, 
påfyllnadsboxar eller styck så använder sig Stadium av ett så kallat centraliserat lager. 
Härifrån sker leveranser fem dagar i veckan till de flesta butikerna bortsett från de 
största butikerna som får leveranser sex dagar i veckan. För att effektivisera 
lagerhanteringen har ett nytt distributionslager i Norrköping byggts. Det nya lagret har 
bland annat medfört att större delen av flödet inom lagret har automatiserats. 
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Startboxarna och en del av påfyllnadsboxarna kan nu kortstudsa i DC, vilket innebär 
att boxarna transporteras från inleveranskajen direkt till utleveranskajen för att 
levereras till butiken. Styckhanterade produkter och de flesta av påfyllnadsboxarna 
lagras in i DC för att sedan plockas till butiken efter behov. 

Stadium är övertygat om att kostnaden för plockning och färdigställandet av en order 
till butik minskat i och med det nya distributionslagret. Innan det nya lagret infördes 
ansåg Stadium att styckplockning för samtliga produkter inte var möjligt att använda 
på grund av att kostnaden var för hög, men i och med de kostnadsminskningar som det 
nya lagret medför kan styckplockning vara ett alternativ till boxar. Något som gör 
styckhantering intressant för Stadium är att det finns en större möjlighet att 
noggrannare styra produkterna till rätt butik än vid användande av boxar. Ett önskemål 
är därmed att ta fram ett beslutsunderlag för hur styckhantering istället för boxar 
påverkar logistikflödet kostnadsmässigt. Det finns även flera leveransserviceaspekter 
som kan påverkas av en övergång från boxar till styckhantering, till exempel kan 
leveransservicen påverkas genom att ledtiden från distributionslagret till butik 
förändras, vilket medför att även leveransservice ska ligga till grund för besluts-
underlaget. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett beslutsunderlag för hur styckhantering 

som alternativ till boxar vid kortstuds respektive påfyllnad från lager under säsong 

skulle påverka logistikflödet hos Stadium med avseende på kostnader och 

leveransservice. 

1.3 Direktiv 
För att undersökningen inte ska bli alltför komplex och omfattande har Stadium 
framfört vissa direktiv angående studien. 

� De produkter som ska ingå i studien är de som i dagsläget använder boxar. 

Stadium använder sig redan idag av styckhantering för vissa produkter som till 
exempel är skrymmande eller dyra. Enligt Stadium är det inte intressant att undersöka 
om de styckhanterade produkterna ska boxas på grund av deras produktegenskaper. 

� Leverantörerna anses kunna anpassa sig till styckhantering. 

Varuförsörjningens uppbyggnad påverkar hur leverantörerna ska förpacka sina 
produkter, men någon hänsyn tas inte till detta då leverantörerna anses kunna anpassa 
sig till de nya förutsättningarna som styckhantering kan innebära.  

� Studien omfattar varuförsörjning från distributionslagret till Stadium-

butikerna i Norden. 

Butiker som Red Devil, Stadium Ski och Edins tas inte med i studien då dessa butiker 
får en stor del av sina leveranser direkt från leverantörerna och inte via distributions-
lagret. Denna studie avser butiker som främst får sina leveranser från DC, detta 
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omfattar Stadium Sverige AB vilket består av Stadiumbutikerna i Sverige, Danmark 
och Finland. 

� Antalet leveransdagar till butikerna är fasta. 

Stadium har tidigare gjort noggranna utredningar kring antalet leveransdagar till 
butikerna, detta innebär att det inte är aktuellt att göra några förändringar av antalet 
leveransdagar utifrån denna studie. 

� Stadiums prognoser ses som opåverkbara. 

Prognoserna av hur mycket som Stadium förväntas sälja av en produkt avgränsas bort 
då studiens fokus ligger på att ta fram kostnader för boxar och styckhantering utifrån 
givna prognoser. 

� Kundens efterfrågan är konstant. 

På grund av att kundernas efterfrågan är något som inte direkt kan påverkas ses 
efterfrågan här som konstant. Efterfrågan kan påverkas genom till exempel 
marknadsföring, men det är inte något som hör till denna studie. 

1.4 Grundläggande begrepp 
För att läsaren snabbare ska kunna sätta sig in i rapportens innehåll görs nedan en 
begreppsöversikt som tar upp vanligt förekommande begrepp som är viktiga att förstå.  

1.4.1 Produkt 
Med produkt menas när en vara är specificerad på sin lägsta nivå, det vill säga att 
modellen, färgen och storleken på varan är bestämd. 

1.4.2 Alternativ för att tillgodose butikernas behov 
Stadium använder sig i dagsläget av tre möjliga sätt att tillgodose butikernas behov av 
produkter. Dessa beskrivs kortfattat nedan. 

 

 

L x 6

<

  

Figur 1-1: Alternativ att tillgodose butikernas behov. Startbox (t.v.), påfyllnadsbox (i mitten), styck (t.h.) 

  

S x 2 M x 3 L x 3 XL x 2 
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Startbox 

Startboxarna används för att introducera nya produkter i butikerna och packas ihop hos 
leverantören. Startboxar består av flera produkter som har samma modell och samma 
färg. Det som varieras är med andra ord antalet storlekar av den specifika modellen 
och färgen. Exempelvis kan startboxen bestå av 2 S, 3 M, 3 L, 2 XL och 
storlekskurvan sätts ihop genom att följa en prognostiserad efterfrågan för respektive 
produkt, se illustrationen till vänster i Figur 1-1. Sammansättningen av startboxen är 
olika för varje produkt och görs i samband med att inköparna lägger order hos 
leverantören.  

Påfyllnadsbox 

När introduktion av produkterna är genomförd används i många fall så kallade 
påfyllnadsboxar för att efter behov fylla på produkter i butikerna. Påfyllnadsboxar 
består av ett förutbestämt antal enheter av en produkt med en storlek och färg som 
packas hos leverantören, se illustrationen i mitten i Figur 1-1. Skillnaden mot 
startboxarna är att det endast finns en enda storlek i Påfyllnadsboxen. Antalet enheter i 
en påfyllnadsbox varierar från produkt till produkt.  

Styck 

Styckhantering är något som Stadium använder sig av till de produkter som inte 
hanteras med startbox eller påfyllnadsbox. Styckhantering innebär att varje produkt 
hanteras en och en i distributionslagret, se illustrationen till höger i Figur 1-1. 

1.4.3 Hanteringssätt i lagret 
I distributionslagret finns det två olika flödesvägar som skiljer sig ganska markant, 
dessa presenteras nedan. 

Kortstuds 

Kortstuds innebär att boxar transporteras direkt till utleveranskajen från 
inleveranskajen via ett automatiserat transportband. Detta hanteringssätt används då 
det finns en order som efterfrågar just exakt det innehållet som finns i boxen. 
Kortstuds används främst för att introducera nya produkter i butikerna. 

Påfyllnad under säsong 

Påfyllnad under säsong används för att tillgodose butikernas efterfrågan under 
försäljningssäsongen. Vid påfyllnad under säsong används endast påfyllnadsboxar 
eller styck vilka båda lagras in och plockas i lagret. Detta hanteringssätt kräver 
betydligt mer manuell hantering jämfört med kortstudsen. 
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1.4.4 Lastbärare 
Produkter kan anlända till distributionslagret i olika lastbärare från leverantörerna men 
också lämna distributionslagret i andra. De olika möjligheterna redogörs för nedan. 

 

Figur 1-2: Lastbärare vid ankomst och utleverans från distributionslagret 

Box 

För startboxar eller påfyllnadsboxar som ska kortstudsa anländer dessa som lösa kollin 
från leverantörerna. Anledningen till detta är att de ska kunna kortstudsa på transport-
bandet som direkt förflyttar boxarna från inleveranskaj till utleveranskaj för vidare 
transport till butik, se Figur 1-2. 

Låda 

Leverantörerna kan även leverera lådor till distributionslagret, se Figur 1-2. Dessa 
lådor innehåller antingen produkter som ska styckhanteras i lagret eller 
påfyllnadsboxar som ska plockas i lagret för att sedan levereras till butik när butiker 
har ett behov under försäljningssäsongen. Att även påfyllnadsboxar kommer i lådor 
beror på att hanteringen underlättas både hos leverantören, under transport och i 
distributionslagret.  

Packlåda 

För produkter som styckhanteras i lagret eller för påfyllnadsboxar som plockas i lagret 
används packlådor i vilken det som butiken har beställt stoppas ner, se Figur 1-2. Det 
innebär att butiken kan få en packlåda med många olika typer av produkter i där vissa 
kan vara styckhanterade och andra packade i påfyllnadsboxar. 

  

Leverantör Butik DC 
Box 

Låda  

Box 

Packlåda 
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1.4.5 Order- och leveransprocessen 
För att kunna svara på syftet samt att få en tydlig struktur i rapporten används order- 

och leveransprocessen som grund. Denna återkommer vid flera tillfällen i rapporten 
därav görs en översiktlig beskrivning här. Enligt Aronsson et al (2004) består 
processen av en rad aktiviteter i materialförsörjningen och distributionen som knyter 
samman ett företag med dess kunder och leverantörer, se Figur 1-3. Det finns sex 
centrala aktiviteter som ingår i order- och leveransprocessen.  

 
Ordermottagning (2) 

Orderbehandling (3) Orderläggning (1) 

Färdigställande 
av order (4) 

Leverantör Kund 

Inleverans 
till kund (6) 

Transport (5) 

Orderprocess 

Leveransprocess 

 

Figur 1-3: Order- och leveransprocessen. Källa: Aronsson et al (2004), s. 54 

Orderflödet kan delas in i tre aktiviteter där den första är orderläggning. 
Orderläggningen innebär att kunden tar reda på sina behov och meddelar detta till sin 
leverantör. Ordermottagningen sker hos leverantören och ordern registreras för att i 
nästa steg, orderbehandlingen, kunna planera in den aktuella ordern tidsmässigt i 
produktionen (Aronsson et al, 2004). 

I leveransprocessen övergår flödet i mer fysisk form där färdigställande av ordern är 
den första aktiviteten. Vad som ingår i färdigställande av order hos leverantören kan 
variera från företag till företag men kan bland annat bestå av plockning, packning eller 
produktion. Aktiviteten mellan leverantören och kunden är transport som ofta utförs 
av ett transportföretag. Den sista aktiviteten i leveransprocessen sker hos kunden och 
benämns inleverans och innefattar till exempel godsmottagning, ankomstkontroll och 
inlagring (Aronsson et al, 2004). En mer ingående beskrivning av order- och 
leveransprocessen görs i kapitel 3.3. 
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2 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel ges först en översiktlig beskrivning av 

koncernen Stadium AB för att sedan fokusera mer kring 

bolaget Stadium Sweden AB och dess logistiskflöde. 

Efterföljande delkapitel presenterar de olika aktörernas 

roll i logistikflödet. För att sedan rundas av med en 

sammanfattning av produkternas väg i logistikflödet. 
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2.1 Stadium AB 
Idén om att skapa ett sportvaruhus med sportutrustning och sportmodeprodukter som 
är tillgängligt för alla uppkom när Ulf Eklöf 1974 tog över en mindre sportaffär i 
Norrköping. Nästan tio år senare, 1983, kom Ulfs bror Bo Eklöf in i företaget och de 
började överta andra sport- och modebutiker i Stockholmstrakten. Den första Stadium-
butiken såg sitt ljus 1987 på Sergelgatan och sedan dess har antalet butiker växt och 
idag finns det ungefär 100 butiker spridda i Sverige, Danmark och Finland. I 
koncernen finns det omkring 3 000 anställda och omsättningen för 2005/2006 är 
budgeterad till 4,3 miljarder kronor. (www.stadium.se, 2006-09-02) 

2.1.1 Affärsidé och mål 
Idag är Stadiums affärsidé att: 

”vara ett detaljhandelsföretag som designar, köper och säljer sportutrustning och 

sportmodeprodukter med god design, funktion och kvalitet, till bästa pris.” 
Källa: (Presentationsmaterial svensk version, internmaterial) 

Stadiums mål är att bli en av de fem största sportkedjorna i Europa vilket innebär att 
de ska fortsätta växa inom Norden, men även till övriga Europa. Ytterligare ett mål är 
att öka omsättningen med mer än 10 % per år. Detta mål har Stadium överträffat under 
de senaste fem åren då de uppnått en ungefärlig tillväxtökning på 20 %. För att 
resurser till tillväxt ska finnas strävar Stadium efter en uthållig och stabil lönsamhet på 
minst 10 % efter avskrivningar och finansiella kostnader. (Presentationsmaterial 
svensk version, internmaterial) 

2.2 Affärsområdesindelning 
Hos Stadium underlättas arbetet genom en affärsområdesindelning som genomsyrar 
organisationen. Det finns sex olika affärsområden: 

� Footwear: Innehåller i princip alla produkter som man kan ha på fötterna. 

� Juniorwear: Detta affärsområde innehåller barnkläder. 

� Team Sports: Kläder, tillbehör till lagsport och Casalls träningsredskap, men 
även aktivitetsprodukter så som fotbollströjor inför VM. 

� Individual Sports: Innehåller sportutrustning för individuella sporter såsom 
skidor, golf, snowboard, skateboard, outdoor (tält, sovsäckar, ryggsäckar). 

� Sports Function: Affärsområdet innehåller funktionskläder för att utöva sport, 
exempelvis regnkläder och vinterjackor. 

� Sports Lifestyle: Det sista affärsområdet innehåller modekläder, exempelvis 
jeans, jackor och tröjor. 

Dessa affärsområden återspeglas i butikerna genom att dessa är indelade i olika 
avdelningar inom en butik. Inköpsavdelningen på Stadium är också indelad i olika 
grupper som arbetar med olika affärsområden och för att veta vilka produkter som hör 
till respektive affärsområde klassificeras även sortimentet. Varje affärsområde i sig 
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kan sedan delas upp i något som Stadium kallar shop. Inom Individual Sports är till 
exempel tält, golf och inlines egna shopar, se Figur 2-1.  

 

Figur 2-1: Indelning i affärsområde och shop. 

2.3 Sortiment 
Stadiums produktutbud består av sportutrustning och sportmode. Totalt finns ungefär 
30 000 olika produkter som lagras under året. Sortimentet består av två olika delar, en 
del är ett grundsortiment som finns i butik under hela året, exempelvis strumpor och 
vattenflaskor. Den andra delen i sortimentet består av produkter som endast finns i 
butiken under aktuell säsong, exempelvis badkläder, skid- och golfutrustning. Året 
delas in i två säsonger med vår/sommar och höst/vinter. Det finns ungefär 16 000 
produkter per säsong, detta antal inkluderar både grundsortimentet och säsongs-
produkterna.  

De produkter som finns i sortimentet är både produkter designade av Stadium och 
inköpta märkesprodukter. I det sortimentet som Stadium designar själva ingår märken 
som till exempel Everest, Warp, 4D och SOC. Dessa utformas av egna designers och 
tillverkas sedan av kontrakterade leverantörer. Bland de inköpta märkesprodukterna 
ingår till exempel leverantörer som Nike, Puma och Adidas. 

Produkterna i Stadiums sortiment delas in enligt tre olika principer. Indelningarna är 
oberoende av varandra och är olika sätt att se på produkten ur olika perspektiv. Affärs-
område bestämmer vilket område en produkt hör till. Säsongskategorin anger hur 
länge produkten beräknas sälja. Sortimentsklassificering anger om produkten ger 
bredd eller djup till butiken. Nedan beskrivs mer ingående vad respektive sortiments-
indelning innebär. 

2.3.1 Affärsområdesindelning av sortiment 
Som definieras i kapitel 2.2 underlättas arbetet på Stadium genom att dela in företaget 
i olika affärsområden och shopar, denna indelning gäller även för sortiment. Beroende 
på vilket sortiment det är placeras det i en viss shop. Som ses i Figur 2-2 innehåller 
shopen för golf olika sortiment som hör till denna, exempelvis bag, skor och klubbor. 
Varje sortiment kan sedan brytas ner i olika modeller, i Figur 2-2 ses till exempel 
golfskomodellen Ecco Classic Saddle Hydromax. 
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Stadium 
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Inlines Golf Tält …… 
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Som ses i Figur 2-2 är en modell uppbyggd av något som kallas variant och variabel. 
Golfskon Ecco Classic Saddle Hydromax finns i flera olika färger till exempel svart, 
röd och blå, färgerna motsvarar varianter. Varje golfsko finns sedan i flera olika 
storlekar vilket motsvaras av variabler. När en modell är på lägsta nivån, det vill säga 
variabel kallas det för produkt (en modell, en färg, en viss storlek).  

 

Figur 2-2: Hierarkisk indelning av sortiment. 

2.3.2 Säsongskategorier 
Stadium delar även in sortimentet i säsongskategorier efter under hur lång tid modellen 
beräknas sälja. Varianter som finns i grundsortimentet, det vill säga att de finns under 
hela året eller att de återkommer säsong efter säsong, kallas longlife och tillhör 
säsongskategorin longlife. Varianter som finns under kortare tid, till exempel under en 
säsong, kallas för shortlife. Indelningen i säsongskategorier för shortlife är mer 
detaljerad och indelas i kategorierna: 

� Core: En variant som nästa år kan övergå att bli en longlife. 

� Season: En variant som endast finns denna säsong och som inte återkommer. 

� Activity: En variant som endast finns för en viss aktivitet, till exempel 
landslagströjor inför fotbolls-VM. 

� Profile: En variant som är trendig, skiljer sig från en season genom att vara lite 
utöver det vanliga.  
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I exemplet som togs upp tidigare angående Ecco Classic Saddle Hydromax skulle 
säsongskategoriseringen för denna sko definieras som shortlife på grund av att det är 
en produkt som används under en del av året. Ecco Classic Saddle Hydromax, gul 
golfsko, kan ses som en profilekategori då den är lite trendig medan varianten svart 
golfsko kan ses som seasonkategori då den är lite mer klassisk. 

2.3.3 Sortimentsklassificering 
Ytterligare en indelning av produkterna är något som Stadium kallar för sortiments-
klassificering, denna används för att bestämma produktens egenskaper vad gäller att 
sätta butikens bredd och djup på sortiment. Denna indelning görs inom ett affärs-
område och en shop för att bestämma hur butiken ska förses med produkter för att 
möta behovet från de tilltänkta kunderna. De tre kategorierna som sätts på en variant 
är: 

� Base: Varianten ingår i ett grundsortiment för att skapa en bra mix av 
prisklasser och färger för att passa den stora allmänheten. 

� Super: Varianten är lite mer än base, kan vara ytterligare färger eller varianter 
som inte ingår i base.  

� Edge: Varianten är ytterliggare tillspetsad med mer extrema prisklasser och 
modeprodukter. 

I exemplet som togs upp tidigare angående Ecco Classic Saddle Hydromax skulle 
sortimentsklassificeringen för en svart sko definieras som base då den är lite mer 
klassisk, medan en gul sko skulle definieras som super då den sticker ut lite från det 
vanliga sortimentet.  

2.4 Logistikflöde 
En principiell översikt av logistikflödet hos Stadium ges genom nedanstående bild, se 
Figur 2-3. För att förtydliga Stadiums logistikflöde kan det delas in i order- och 
leveransprocesser. Leveransprocessen motsvaras av det fysiska varuflödet och 
orderprocessen motsvaras av informationsflödet. 

 

Märkes-
leverantör

3PL

DC

Samlastning

Inköp

Kund

Eget
leverantör

Butik

Fysiskt flöde

Informationsflöde  

Figur 2-3: Logistikflöde hos Stadium. 
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Sett ur order- och leveransprocessen börjar flödet hos Stadium ofta med att inköps-
avdelningen beställer produkterna från leverantören, detta på grund av att de flesta 
stora order läggs när nytt sortiment ska införas vid byte av säsong. Sedan ordern lagts 
mot leverantören har inköpsavdelningen sedan täta kontakter med både fabriks- och 
tredjepartsleverantören för att i ett tidigt skede fånga upp eventuella förseningar. 

Ordermottagning samt orderbehandling sker hos leverantören. Leverantörerna av eget 
designade märken är främst lokaliserade till Asien men finns även i Europa medan 
märkesleverantörerna oftast finns i Europa. När det sedan är dags att färdigställa 
ordern för att frakta produkterna till Stadium är transportvägen beroende av 
leverantörens placering. Från en asiatisk leverantör fraktas produkterna till en 
tredjepartsleverantör (3PL) för att sedan skeppas till distributionslagret (DC) i Sverige. 
Leveranser av produkter från Europa sker direkt till DC i Sverige. I DC tas produk-
terna emot och registreras in. 

Orderläggningen från butik till DC görs automatiskt. Butikerna är direktuppkopplade 
mot ett centralt affärssystem, så när en produkt säljs till kunden reduceras lagernivån 
direkt. När lagernivån i butiken når under en viss beställningspunkt reagerar affärs-
systemet och lägger automatiskt en order. Leveranser av produkter från DC sker till de 
flesta butiker fem dagar i veckan. Vid mottagande i butik levereras produkterna in, 
packas upp och exponeras för kunden. 

Hos Stadium är det ytterst sällan produkter skickas tillbaka från butik till DC eller att 
produkter skickas mellan butikerna, vilket även visas i Figur 2-3. Detta då Stadium 
bedömer att det kostar för mycket i hantering och transport jämfört med vinsten av att 
sälja produkten på det nya stället. Det är inte heller möjligt att skicka tillbaka 
produkter från DC till leverantör, även i detta fall beror det på att det ger upphov till 
för stora kostnader. 

Nedan beskrivs respektive aktör i logistikflödet lite noggrannare. 

2.4.1 Inköp 
Inköp hos Stadium innehåller två olika delar; dels inköp från leverantör till DC och 
dels inköp från DC till butik. Dessa två delar är i stort sett sammanlänkade i och med 
att det oftast är samma person som bestämmer hur stora kvantiteter som ska skickas till 
butikerna som också bestämmer hur stora kvantiteter som ska köpas in från leveran-
törerna. Inköparens arbete med att bestämma hur stora kvantiteter som ska skickas till 
butiken är inte så omfattande då beställningarna görs med automatik. Det som 
fokuseras här är istället inköparens arbete med att bestämma vad som ska beställas 
från leverantören. 

Generellt sett kan arbetet med att köpa in produkter från leverantörerna delas in i tre 
huvudområden; att bestämma sortimentet, att bestämma produktens volym samt 
boxarnas storlek och att lägga inköpsorder mot leverantörer. Dessa olika områden 
beskrivs nedan för att ge en övergripande bild av inköpsarbetet på Stadium. 
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Sortimentsbestämning 

Det börjar med att en budget sätts för hur mycket inköpsavdelningen får köpa in. 
Budgeten fördelas sedan ut på respektive inköpare för att bestämma hur mycket den 
personen kan köpa in.  

En stor del av inköparens arbete består av att bestämma sortimentet och vilka 
produkter som ska säljas i butikerna. Vid bestämningen av sortimentet måste 
inköparna ta hänsyn till olika kundbehov samtidigt som det är viktigt att fånga 
kommande trender. För att inköparna ska göra ett bra arbete vid sortiments-
bestämningen är de grupperade i olika affärsområden. Det finns sex affärsområden 
footwear, juniorwear, team sports, individual sports, sports function och sports 

lifestyle, se kapitel 2.2 för mer information om respektive affärsområde. Dessa 
affärsområden är i sin tur uppdelade i mindre nischade delområden som kallas för 
shopar, se Figur 2-2 för en visualisering av den hierarkiska indelningen. Att inköparna 
är indelade på affärsområden och shopar gör det lättare för inköparna att utveckla och 
förbättra sin kompetens inom sin nisch. Det underlättar också arbetet med att följa 
ändrade trender inom området.  

Boxning 

Inköparen använder sig av statistik och erfarenhet för att sätta en prognos för den 
totala efterfrågan av en produkt inför kommande säsong. Till sin hjälp använder sig 
inköparna av ett systemstöd som kallas för Sortiment och Inköp (SoI) under själva 
orderprocessen. SoI hjälper bland annat till att beräkna den totala efterfrågan av en 
produkt genom att inköparen registrerar en uppskattad kvantitet på en medelstor butik 
inom de tre kategorierna base, super och edge. För att ta hänsyn till att det finns olika 
stora butiker fördelas sedan kvantiteten med en förutbestämd faktor som gäller alla 
produkter. Till exempel kan en liten butik få 0,8 av kvantiteten som en medelstor butik 
har, medan en stor butik kan få 1,25 av kvantiteten som en medelstor butik får.  

I SoI anges också vilka storlekar som produkten ska beställas i samt hur stor andel av 
den totala volymen som respektive storlek ska ha. I SoI fastställs även hur stora 
påfyllnads- och startboxarna ska vara eller om produkten ska hanteras som styck. För 
att bestämma storleken på boxarna har inköparen ytterligare ett systemstöd som 
benämns Min/Max-modellen (MM-modellen). Utifrån information från SoI beräknar 
MM-modellen hur stor del av det totala antalet beställda varor som är optimalt att 
använda till startbox respektive påfyllnadsbox samt hur respektive box bör se ut till 
storlek. I startboxens fall bestäms även dess utseende i form av kurvan av storlekar. 
Denna information för inköparen sedan manuellt över till SoI och en order kan läggas.  

Via MM-modellen fås information om hur stora min- och maxnivåer som varje 
produkt ska ha. Denna information används sedan för att styra påfyllnaden i respektive 
butik. Minnivån anger beställningspunkten, det vill säga om lagernivån i butiken går 
under det antalet ska en order läggas för att fylla på produkten i butiken. Maxnivån 
anger hur stort antal som ska skickas till butiken vid leverans, det vill säga hur många 
påfyllnadsboxar eller antal styckhanterade produkter butiken ska få. 
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Nedan beskrivs lite noggrannare vad styckhantering, startbox och påfyllnadsbox 
innebär. 

Styckhantering 

Styckhantering är något som Stadium använder sig av till de produkter som inte 
hanteras med startbox eller påfyllnadsbox. Det kan exempelvis vara dyrare produkter 
som Stadium vill styra mer noggrant till vilken butik de ska levereras för att produkten 
ska finnas tillgänglig för kunden på rätt plats vid rätt tillfälle. Styckhantering innebär 
att varje produkt hanteras en och en i distributionslagret.  

Startbox 

För att introducera nya produkter i butikerna använder sig Stadium av startboxar. I 
startboxen packas en eller flera produkter i en modell med en variant (färg) medan 
produkterna kan vara av olika storlekar. Inköparen sätter ihop startboxen genom att 
följa en prognostiserad efterfrågan som översätts till en kurva, till exempel 1 XS, 2 S, 
5 M, 5 L och 2 XL. Fördelningen görs för att motsvara vilka storlekar som är mest 
efterfrågade i butiken vid introduktionstillfället.  

Exempel ges i Figur 2-4 för hur fördelningen kan se ut i olika startboxar med en viss 
modell av t-shirt i färgerna vit, svart och blå. Som ses i stapeldiagrammet är prognosen 
att svart t-shirt kommer att sälja mer i storlekarna M och L än vad blå t-shirt gör. För 
alla tre t-shirtarna är det samma antal av storlek XS som skickas till butikerna.  
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Figur 2-4: Storleksfördelning i startbox för vit, svart och blå t-shirt. 

Sammansättningen av boxar är olika för olika varianter och görs av inköparna minst 
sex månader innan leverans. Alla startboxar i en variant har en storleksprofil, vilket 
innebär att alla butiker får likadana boxar, det görs därmed ingen skillnad på om det är 
en stor eller liten butik som ska ha leveransen. Stadium skulle kunna skicka ut ett antal 
startboxar till en stor butik, detta är dock något som utnyttjas ytterst sällan då det 
medför mycket administrativt extraarbete för inköparen. För att hantera situationen 
med för små startboxar kompletteras leveransen inom kort med påfyllnadsboxar för att 
motsvara kundernas efterfrågan.  

Påfyllnadsbox 

Påfyllnadsboxen används huvudsakligen för att fylla på butikerna löpande under 
försäljningstiden i butiken men för vissa produkter används den även för introduktion 
av nya varor till butikerna. En påfyllnadsbox består av en produkt och innehåller ett 
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förutbestämt antal enheter av produkten. När storleken på en påfyllnadsbox ska 
bestämmas tar inköparen hänsyn till prognostiserad efterfrågan och förväntad 
försäljningstakt. Beroende på hur stor butiken är som ska ha produkten och hur stort 
suget efter produkten är levereras sedan en eller flera påfyllnadsboxar till butikerna. 

Sammanfattningsvis kan poängteras att skillnaden mellan startbox och påfyllnadsbox 
är att startboxen kan innehålla flera olika storlekar, medan en påfyllnadsbox endast 
kan innehålla en storlek, se Figur 2-5. Dock innehåller alltid båda typerna av boxar ett 
antal enheter av en variant.  

  

 

L x 6

<

 

Figur 2-5: Exempel startbox med storlekskurva (t.v.) påfyllnadsbox med en storlek (t.h.). 

Orderläggning 

Produkterna som inköparna inhandlar beställs långt i förväg på grund av långa 
ledtider. Beställningar för våren/sommaren läggs redan i juni året innan och för 
hösten/vintern läggs beställningen i december det tidigare året. För märkesprodukter 
kan dock kontinuerliga kompletteringsorder läggas under hela året. Ordern som läggs 
kommer från SoI där bland annat det totala antalet anges samt hur mycket som ska gå 
med startbox respektive påfyllnadsbox. 

Inköparen har möjlighet att lägga tre olika typer av inköpsorder mot leverantören. Den 
förväntade kvantiteten av produkten för nästa säsong kan delas upp i olika 
kombinationer av dessa tre olika ordertyper.  

Grundorder där hela eller delar av den förväntade kvantiteten för nästa säsong av en 
produkt beställs på en gång. Stadium får hem hela ordern på en gång och betalar 
denna. I detta fall är det Stadium som står för risken.  

Blockorder innebär att Stadium reserverar produkter hos leverantören och ska ta hem 
alla produkterna, men låter leverantören lagra godset och delleveranser av produkterna 
görs. Stadium står även här för risken.  

  

S x 2 M x 3 L x 3 XL x 2 
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Ett tredje alternativ är att inköparen lägger en optionsorder. Då håller leverantören på 
produkten åt Stadium och Stadium har möjlighet att beställa mer av produkten om det 
behövs men de är inte tvingade att köpa något. Leverantören och Stadium sätter ett 
slutdatum då de ska ha beslutat om de ska ha produkterna eller inte, annars kan 
leverantören sälja till någon annan. Här står leverantören för risken. 

2.4.2 Leverantörer 
Stadium har ett antal olika leverantörer till sitt sortiment. De kan delas upp i 
leverantörer till det eget designade sortimentet och märkesleverantörer som levererar 
det övriga sortimentet. Ekonomiskt sett står märkesleverantörerna för ungefär 51 % av 
den totala omsättningen, medan volymmässigt köps ungefär 35 % av volymen in från 
märkesleverantörer.  

Eget leverantörer 

Totala antalet eget leverantörer är ungefär 100 stycken. Leverantörerna finns till stor 
del i Asien, men är även lokaliserade i Europa. Asienleverantörerna används mestadels 
för stora order inför en säsong, medan leverantörerna i Europa på grund av kortare 
ledtider oftast används för komplettering av order under säsong. Asienleverantörernas 
ledtid för en order är lång då det tar tid att tillverka stora kvantiteter samt att båtfrakt 
av produkterna tar ungefär fem veckor. Startboxar och påfyllnadsboxar beställs 
färdigpackade från Asienleverantörerna. Per år levereras ungefär 1 700 containers till 
Stadium från Asien, vilket resulterar i en total volym på 44 200 m3.  

Märkesleverantörer 

Stadium har mellan 150 och 200 märkesleverantörer. Till antalet finns det flest 
märkesleverantörer i Sverige, men de leverantörer som står för största delen av volym-
leveranserna finns ute i Europa. Generellt sett utgör Stadium en relativt stor del av 
leverantörernas kundbas.  

Ledtiden för en order varierar mellan en vecka och upp till sex månader beroende på 
vilken leverantör ordern läggs hos. Stadiums önskemål om eventuell startbox kan till-
godoses beroende på hur leverantörens leveransprocess fungerar, om leverantören inte 
har möjlighet att plocka ihop en startbox skickas produkterna som styckhanterade. För 
påfyllnadsboxar är det dock inte något problem då Stadium styckhanterar dessa 
produkter i lager. 

2.4.3 Tredjepartsleverantör 
I Asien använder sig Stadium av en tredjepartsleverantör (3PL) för leveransbevakning 
av order och transportplanering. 3PL har tillgång till Stadiums ordersystem för att lätt 
kunna bevaka order och ta kontakt med leverantörerna i Asien för att se att allt står rätt 
till med en order. Skulle det vara några komplikationer rapporterar 3PL direkt till 
Stadium.  

Leverantörerna som tillverkar produkterna i Asien fraktar sitt gods till 3PL när det är 
dags för leverans. 3PL sköter sedan transportplaneringen som främst består av att boka 
båt- eller flygtransport samt att packa containers. När en container ska packas görs det 
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ordervis så att en order hålls ihop. Både containeridentiteten och om något undantag 
gjorts från den ordervisa packningen rapporteras till Stadium, vilket medför att 
Stadium vet vad en container innehåller när den kommer till Norrköping, detta under-
lättar eventuell prioritering av uppackning hos Stadium. Flygtransport används vid till 
exempel brådskande order men undviks i största möjliga mån på grund av höga 
kostnader. 

2.4.4 Distributionslagret (DC) 
Distributionslagret finns i Norrköping och togs i drift under juli 2006, det är Stadium 
som äger själva lagerbyggnaden medan lagret drivs av ett annat företag. Totala ytan i 
lagret är 45 000 m2, varav 32 000 m2 är utnyttjad till lagringsyta. Lagret kan delas in i 
två områden; buffertlager och plockområde, se Figur 2-6. Det finns ungefär 26 000 -
 27 000 pallplatser som utnyttjas som buffertlager för att fylla på plockområdet med 
produkter. Plockområdet består av 30 000 plockplatser som delas in i tre olika delar; 
högfrekvent, mellanfrekvent och lågfrekvent. Områdesindelningen är beroende på hur 
ofta produkten plockas, i den högfrekventa delen lagras produkterna på pall eller i rull-
fack. Mellanfrekventa produkter lagras på pallplatser medan produkterna i det 
lågfrekventa området lagras på hyllor.  
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Figur 2-6: Lagerlayout DC. 

Inleverans 

Det finns två olika sorters leveranser som kommer in till lagret, container och lastbilar 
med pallar. Oftast är det eget leverantörernas gods som kommer med containers 
medan märkesleverantörernas gods kommer med lastbilar. Det finns fyra lastkajer som 
endast tar emot container och sedan sexton lastkajer för att ta emot lastbilar. För 
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utleverans finns det tio lastkajer där det normalt står en trailer uppställd för påfyllnad 
vid fyra av lastkajerna. 

Totalt sett finns det ungefär tre kilometer transportband inom lagret varav en mindre 
del finns i anslutning till inleveransen för gods som kommer med container. En del av 
transportbandet vid inleveransen fraktar och sorterar inlevererade lådor som ska sättas 
på pall för att sedan lagras in i buffertlagret. En annan del av transportbandet vid 
inleveransen är till för de lådor som ska direkt till utlastningskajen. Vid den resterande 
delen av transportbandet i lagret, vilket är den största delen, sköts hopplockningen av 
de packlådor som ska skickas till butik. 

När nya produkter som tidigare inte funnits i lager inlevereras mäts och vägs 
produkterna. Detta för att kunna beräkna fyllnadsgrad i packlådorna som används när 
en order plockas.  

Inleverans med container 

Containers kommer främst från Asien och de är löslastade med lådor, det vill säga det 
finns inga pallar inne i containern. För att underlätta urlastning av containern används 
en så kallad ”Lång John”, vilket är ett rullband där en teleskopliknande arm kan föras 
in i containern. Den som packar ur containern kan då lägga på lådan och sedan för 
rullbandet in den i lagerlokalen. Lådan är etiketterad av leverantören så att en 
streckkodsläsare kan avgöra vad lådan innehåller. När lådan lastas av läses streck-
koden av för att ta reda på innehållet samt vart lådan ska.  

Både startboxar och påfyllnadsboxar kan skeppas direkt till utlastningen genom att det 
finns en order som efterfrågar just exakt det innehållet som finns i lådan, hos Stadium 
benämns detta för kortstuds. Inom logistik i allmänhet brukar detta dock benämnas 
cross-docking. Enligt Coyle et al (1996) innebär cross-docking att produkter från en 
eller flera leverantörer kommer till en samlastningsplats eller till ett lager för att direkt 
flyttas till utlastningskajen för att snabbt fraktas vidare till kunden. Detta arbetssätt 
innebär att produkterna inte behöver lagras in och Stadiums anser att kortstudsen i 
lagret innebär minskade ledtider och kostnadsbesparingar på grund av minskad 
hantering och lagring. 

Enligt uppgifter från Stadium bryter de inte en startbox och packar om den om de 
upptäcker en felbedömning av startboxens profil, det vill säga om de har bedömt 
sammansättningen av produkterna i startboxen fel. En stor orsak till att de inte bryter 
startboxen är att personalkostnaden vid ompaketering är för hög. 

De lådor som inte ska kortstudsas förs via transportbandet fram till en väntplats och 
lastas sedan på en pall för att lagras in i buffertlagret. I buffertlagret är det noga att det 
är sortrena pallar som lagras. Detta innebär att på pallarna lagras ett antal exemplar av 
en produkt exempelvis endast gula golfskor, Ecco Classic Saddle Hydromax, storlek 
39. Om det är någon plockplats som behöver pallen direkt fraktas den dit istället för till 
buffertlagerplatsen. 
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Inleverans med lastbil 

Produkter från märkesleverantörerna kommer mestadels in via inlastningskaj för 
lastbil. Oftast är pallarna från leverantören blandade samt att etiketterna inte ser ut som 
Stadium vill ha dem, vilket medför ett visst manuellt arbete för lagerpersonalen. De 
sorterar pallarna så att de blir sortrena samt sätter på lagringsetiketter med Stadiums 
format. Märkesleverantörerna skickar startbox i de fall där deras leveransprocess så 
tillåter.  

Leveranser av pallar som kommer med lastbil från eget leverantörerna som finns i 
Europa har oftast Stadiums etiketter på lådorna och är sortrena pallar vilket innebär att 
de kan levereras direkt in på lagret. 

Utleverans 

Lagret skickar leveranser fem dagar i veckan till varje butik, stora butiker som till 
exempel i Stockholm får leveranser sex dagar i veckan. Lagret har beräknad kapacitet 
för utleverans på 4 000 packlådor per dag. Orderledtiden från det att en butiks behov 
identifieras till leveransen är ungefär 48 timmar. Klockan 20.00 genereras order utifrån 
en butiks behov, då får lagersystemet information om vilka order som finns och 
initierar ett antal plocklistor. Vid 23-tiden finns alla plocklistor utskrivna på lagret. 
Under dagen därpå plockas alla order och sedan distribueras de av leverantören 
ytterligare en dag senare, det vill säga ungefär 48 timmar efter orderläggning. Nedan 
beskrivs hur plockning respektive transport till butik går till. 

Plockning 

När en order ska förberedas för plockning börjar lagersystemet med att dela upp 
ordern per affärsområde (footwear, individual sports, sports lifestyle med mera). Detta 
för att i ett senare skede underlätta uppackning i butiken då Stadiumbutikernas yta är 
indelade efter olika affärsområden. Sedan fördelar lagersystemet de olika produkterna 
så att de fyller en packlåda i taget, fyllnadsgraden beräknas på både volym och vikt. 
Det finns två olika storlekar på packlådor som väljs beroende på hur mycket som ska 
skickas till butiken. När systemet beräknat att inga fler produkter får plats i en 
packlåda genereras en plocklista som sedan skrivs ut och kan skickas vidare till första 
stationen för plockningen.  

Plockning av butiksprodukter är uppdelat i olika så kallade plockzoner där en plockare 
ansvarar för att plocka produkter inom ett visst angivet område. Som tidigare nämnts 
finns det tre olika plockområden, hög-, mellan- och lågfrekvent område, men sedan är 
respektive område indelat i olika plockzoner, se Figur 2-6. 

Plockningen börjar med att given storlek på lådan tas fram och etiketteras med 
streckkod som anger plocklistnummer. Plockning till butik underlättas genom att ett 
transportband som fraktar packlådorna används. Packlådornas etiketter bestämmer hur 
långt på transportbandet packlådan ska transporteras innan den ska stanna och fyllas på 
med produkter. Totalt finns det 52 olika plockplatser där packlådan kan avvika från 
transportbandet för att fyllas. 
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Produkter på lågfrekvent område plockas genom att använda en vagntruck som en 
plockare går med för att plocka till sig produkterna i packlådan. När packlådan är 
färdigpackad med lågfrekventa produkter transporteras den vidare på transportbandet 
till övriga plockområden eller till utlastningskajen. 

För plockning i mellan- och högfrekvent område fraktar transportbandet packlådan till 
rätt plockplats och flyttas där automatiskt av transportbandet. Plockaren lägger i 
produkterna och för sedan ut packlådan på transportbandet igen där den fortsätter till 
nästa plockplats. Om det är fullt på aktuell plockplats där packlådan ska stanna fort-
sätter lådan ett varv på transportbandet för att stanna nästa gång den kommer förbi, om 
det finns plats då. När en packlåda packats klart transporteras den av bandet fram till 
en slutstation där plockningen avrapporteras genom att streckkoden avläses. Lock och 
band sätts på packlådan och sedan förs den vidare till utlastningskajen. Alla färdig-
packade packlådor lastas osorterade på en trailer, det vill säga det sker ingen upp-
delning avseende vilken butik packlådan ska till. 

Transport 

När en trailer lastats full med packlådor hämtar transportören som Stadium anlitat 
denna och kör den till sin samlastningscentral. Där lastas packlådorna ur och sorteras 
på pallar till respektive butik. Transportören har fått information från Stadium om 
vilka order som ska skickas till respektive butik och via packlådornas etiketter kan de 
avgöra till vilken order packlådan hör till. Pallarna plastas in och stängs när alla lådor 
till en butiksorder samlats och sedan transporteras pallarna till butikerna efter ett förut-
bestämt ruttschema. Transportören har ett visst tidsfönster som ska hållas gentemot 
butiken, där butikerna oftast får leveranser på förmiddagen. 

2.4.5 Butik 
I dagsläget finns det 113 butiker i Norden, se Figur 2-7. Merparten finns i Sverige men 
det finns även tolv butiker i Danmark och åtta stycken i Finland. Antalet butiker växer 
varje år och under hösten 2006 öppnades åtta nya butiker. 

 

Figur 2-7: Geografisk butiksöversikt. Källa: Presentationsmaterial Stadium (svensk version) 
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Alla Stadiums butiker har i princip samtliga shopar och sortiment. För att butikerna 
ska kunna rikta sig mot olika kundgrupper så varieras bredden på modellutbudet. 
Bredden på butikens utbud bestäms av indelningen base, super och edge som beskrevs 
i sortimentsklassificeringen i kapitel 2.3. Denna indelning på utbudet förklarar hur 
många olika varianter och produkter kunden har att välja på för ett sortiment. Ett 
sortiment som är base ger butiken ett basutbud av modeller med de vanligaste stor-
lekarna och färgerna som efterfrågas till skillnad från edge som har ett bredare modell-
utbud med mer extrema prisklasser och modeprodukter. Vilka kunder en butik ska 
rikta sig mot bestäms centralt och kan bero på till exempel geografisk placering eller 
konkurrerade butiker i närheten. 

För att veta hur stora kvantiteter som ska levereras till respektive butik och för en shop 
använder sig Stadium sig av en volymsindelning i fem nivåer. Dessa nivåer bestäms 
centralt och grundas på hur mycket som förväntas säljas i butikernas shopar. Nivåerna 
som används är XS, S, M, L och XL där XS innebär små volymer. 

Arbetsmomenten som finns i butiken delas upp i olika ansvarsområden. Avdelnings-
ansvariga ansvarar för ett specifikt affärsområde, men kan även hjälpa till med kunder 
i andra affärsområden. Anledningen till att det finns en uppdelning inom vilket 
affärsområde man arbetar är att det krävs specifik kunskap för att kunna uppfylla 
kundens önskemål, exempelvis om skidor eller golfutrustning ska säljas behövs 
särskild kunskap om de produkterna. Andra ansvarsområden är butikschef, som 
ansvarar för butiken och även en kontorist, som tar hand om allt administrativt arbete. 
Till slut finns det även en lagerchef som tar hand om uppackning och kvittering av 
inleveranser samt lagerhållning som är knuten till butiken. 

2.4.6 Produkternas möjliga vägar i logistikflödet 
Ovan har Stadiums logistikflöde och de olika aktörernas roller i det beskrivits. Här 
görs dock en tydligare sammanfattning av vägarna som styckhanterade produkter, 
startboxar och påfyllnadsboxar kan gå, vilka lastbärare som används och i vilka skeden 
av produkternas livscykel de olika sätten kan användas.  

Leverantörerna kan förpacka produkterna på tre sätt; antingen i startboxar, 
påfyllnadsboxar eller i lådor med styckhanterade produkter. Påfyllnadsboxarna 
placeras ofta i större lådor hos leverantören för att underlätta hantering hos 
leverantören, under transport och i distributionslagret. Det är i arbetet efter ankomsten 
till distributionslagret man kan se tydiga skillnader på flödesvägen både beroende på 
hur produkterna är förpackade och i vilken del av livscykeln produkten befinner sig, de 
olika flödesvägarna beskrivs nedan. 

Introduktionen av nya produkter kan ske med startbox, påfyllnadsbox och med 
styckhantering, men det är endast startbox och påfyllnadsbox som kan kortstudsa i 
lagret. Då de styckhanterade produkterna ska plockas i lagret måste de lagras in för att 
sedan bli tillgängliga för plockning och vidare transport till butiken, se Figur 2-8. 
Lastbäraren vid användning av startbox och påfyllnadsbox är föga överraskande box 
vid både inleverans till lagret och vid utleverans från lagret. För styckhanterade 
produkter används dock olika lastbärare vid inleverans till och utleverans från lagret. 



NULÄGESBESKRIVNING 

  24 

Produkterna som styckhanteras levereras i lådor från leverantörerna, men då de 
plockas i lagret placeras produkterna i en packlåda som används för att sammanställa 
en order med produkter till butikerna. Det kan med andra ord ligga många olika 
produkter i en packlåda. 

 

Figur 2-8: Produkternas väg vid introduktion till butik. 

Då butikerna ska fyllas på med produkter under säsongen används påfyllnadsboxar 
och styckhantering. Vid påfyllnad av produkter under säsongen plockas produkterna i 
plocklagret innan de levereras till butiken, se Figur 2-9. Lastbärare vid inleverans till 
lagret är lådor för både påfyllnadsbox och styckprodukter. Även vid utleverans från 
lagret används samma lastbärare för både styck och boxar, det är packlådor som 
används som lastbärare. Anledningen till detta är att produkterna plockas ihop i lagret 
allteftersom butikerna får behov av produkterna, sammanställningen av produkterna 
som ska till butiken sker då i en packlåda, se Figur 2-9. 

 

Figur 2-9: Produkternas väg vid påfyllnad av butik under säsong. 
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Även om en produkt introducerats på ett visst sätt är det inte säkert att det är det sättet 
som används vid påfyllnad under säsong. De möjliga kombinationerna som används 
hos Stadium kan ses i Tabell 2-1. 

Introduktion  Påfyllnad under säsong 

Startbox � Påfyllnadsbox 

Startbox � Styckhantering 

Påfyllnadsbox � Påfyllnadsbox 

Styckhantering � Styckhantering 

Tabell 2-1: Kombinationer för att förse butikerna med produkter. 
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3 Referensram 

De teorier som ligger till grund för studien presenteras i 

detta kapitel. Inledningen beskriver modebranschen och 

logistikens roll i ett logistikflöde för att sedan fortsätta med 

order- och leveransprocessen. Ett flertal totalkostnads-

modeller presenteras samt leveransservicebegreppet 

introduceras. Kapitlet avslutas med att två synteser tas 

fram för att knyta samman order- och leveransprocessen 

med totalkostnadsmodellen respektive leveransservice. 
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3.1 Komplexiteten i modebranschen 
Modebranschen betraktas ofta som ett komplext system med en hög grad av kaotiska 
inslag. Detta beror till viss del på att produkterna i modebranschen har en förväntad 
karaktär av att vara kortlivade (Christopher et al, 2004). De flesta återförsäljare inom 
modebranschen har två huvudsäsonger på ett år. Generellt sett påbörjas design- och 
inköpsarbetet redan ett år innan den nya säsongen börjar och order läggs ett halvår 
innan produkterna ska lanseras. Inköpsvolymerna och produktmixen baseras på 
prognoser som grundas på historisk försäljningsdata från tidigare säsonger. Dessa 
förutsättningar gör det mycket svårt att köpa in rätt volymer och rätt produktmix i 
förhållande till den verkliga efterfrågan. Vissa modeprodukter visar sig bli 
försäljningssuccéer och säljer snabbt slut medan andra produkter måste reas ut. Detta 
gör att företagen går miste om mycket pengar på grund av felaktiga prognoser 
(Birtwistle et al, 2003). Enligt Mattila et al (2002) uppstår det stora kostnader för 
företagen inom modebranschen på grund av så kallad förlorad försäljning. Den 
förlorade försäljningen uppstår då det är brist på produkten i butiken. Denna kostnad är 
enligt Mattila et al (2002) mycket svår att kvantifiera eftersom kundernas beteende är 
svårt att tolka. Vissa kunder godtar till exempel ett substitut medan andra kunder 
kanske enbart tittat runt i butiken. 

Denna beskrivning av modebranschen har Christopher et al (2004) sammanfattat i fyra 
karakteristiska drag:  

� Korta livscykler – produkterna är designade för att fånga modetrender. Det gör 
att de endast är säljbara under en kort och säsongsbetonad period. 

� Hög osäkerhet – efterfrågan är sällan stabil och kan snabbt påverkas av till 
exempel väder, filmer eller kändisar. 

� Låg förutsägbarhet – på grund av den höga osäkerheten i efterfrågan och att 
order läggs så långt i förväg är det mycket svårt att göra precisa prognoser. 

� Hög andel impulsköp – kundernas köpbeslut fattas ofta när de ser produkten 
vilket innebär att det är viktigt att produkterna är tillgängliga i butiken.  

3.2 Logistikens roll 
Vad som menas med logistik skiljer sig något från författare till författare även om 
grunden är densamma. Björnland et al (2003) beskriver bland annat logistiken med ”de 
sju R:en” och framställer logistikens roll som att: 

”Det handlar om att säkra tillgängligheten av rätt material, i rätt mängd, i rätt 

tillstånd, på rätt plats, i rätt tid, hos rätt kund och till rätt kostnad.” 

Den här beskrivningen av logistikens roll understyrker vikten av att produkterna 
befinner sig på en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt för att skapa nytta för 
kunden. Detta betyder att företagen i den komplexa modebranschen måste ha en väl 
fungerande logistikverksamhet för att tillfredställa kundernas behov och önskemål. 
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Council of Supply Chain Management Professionals som är en inflytelserik 
organisation i logistiksammanhang gör en annan definition av vad logistik innebär: 

“Logistics Management is that part of Supply Chain Management that plans, 

implements, and controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage 

of goods, services and related information between the point of origin and the point of 

consumption in order to meet customers' requirements.”(www.cscmp.org, 2006-10-12) 

Denna definition omfattar hela varuflödet från råvara till slutkund med fokus på 
materialflöde och informationsflöde. Flödet från råvara till slutkund är något som kan 
illustreras genom Figur 3-1 och i det flödet inkluderas oftast flera olika företag (Coyle 
et al, 1996). För denna studie kommer fokus att vara på Stadiums interna logistik 
vilket medför att en mer detaljerad beskrivning av företags interna flöde görs här.  

 

Figur 3-1: Varuflöde från råvara till slutkund. Källa: Bearbetning av Coyle et al (1996), s. 10. 

Företagets interna logistikflöde liknas ibland vid ett rör, ett så kallat logistikrör. Detta 
logistikrör kan se lite olika ut beroende på vilket företag som beskrivs. Generellt sett 
består dock röret av tre huvudfunktioner som är materialförsörjning, produktion och 
distribution, se Figur 3-2. Det är enligt Aronsson et al (2004) vanligt att de tre 
huvudfunktionerna arbetar självständigt från varandra och att flödet genom röret 
stoppas upp genom att det finns olika lagerpunkter.  

För att uppnå logistikens övergripande målsättning, som är att skapa en hög 
leveransservice till låga kostnader, är det viktigt att dimensionera rörets delar utifrån 
kundernas behov samt att få kapaciteten i rörets delar någorlunda jämn. Detta för att 
inte belasta företaget med onödiga kostnader eller skapa flaskhalsar i flödet. I logistik-
sammanhang är det också viktigt att tiden det tar för materialet att röra sig genom 
logistikröret är så kort som möjligt, det vill säga att genomloppstiden är kort. Korta 
genomloppstider för med sig en rad fördelar som till exempel minskade 
kapitalbindningskostnader och bättre flexibilitet mot kunderna. Genomloppstiden är 
alltså en viktig konkurrensfaktor då den påverkar både kostnader och leveransservice 
(Aronsson et al, 2004).  
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Figur 3-2: Logistikröret. Källa: Bearbetning av Aronsson et al (2004), s. 50. 

I Stadiums fall består logistikröret av endast materialförsörjning och distribution 
eftersom Stadium inte har någon egen produktion. Flödet mellan materialförsörjningen 
och distributionen regleras med ett distributionslager. Distributionen avser den faktiska 
förflyttningen av varor till slutkunden. Distributionens mål är att transportera varor till 
den plats där kunden finns, vid den tidpunkt då kunden önskar köpa varorna. Samtidigt 
ska distributionen utföras till en så låg kostnad som möjligt (Olhager, 2000). I takt med 
att distributionen levererar ut varor till kunder måste det egna lagret fyllas på. Detta är 
materialförsörjningens roll vilket bland annat innebär att beställa och ta hem varor från 
företagets leverantörer för att kunna lagra in dessa (Aronsson et al, 2004).  

Logistikrörets huvudfunktioner binds samman av flera order- och leveransprocesser 
där ordern från kund är det som driver flödet framåt (Aronsson et al, 2004). 

3.3 Order- och leveransprocessen 
Order- och leveransprocessen är en process som inkluderar alla de aktiviteter som sker 
som en följd av att en order läggs, det vill säga från det att ordern initieras hos kunden 
tills dess att produkten är levererad till kunden (Aronsson et al, 2004). Denna process 
finns både mellan företag och mellan varje huvudfunktion i det logistikrör som 
beskrivs i kapitel 3.2.  
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Figur 3-3: Order- och leveransprocessens aktiviteter. Källa: Aronsson et al (2004), s. 54. 

Som ses i Figur 3-3 ovan har order- och leveransprocessen en integrerande roll mellan 
kund och leverantör vilket gör det strategiskt viktigt att se till helheten i flödet. 
Processen börjar med att kunden lägger en order varpå leverantören tar emot, 
färdigställer och levererar ordern. Processen avslutas med att kunden tar emot och 
inlevererar produkterna (Aronsson et al, 2004). 

Enligt flera författare, exempelvis Aronsson et al (2004), Coyle et al (1996) och 
Lambert et al (1998), är en drivande faktor genom hela order- och leveransprocessen 
tiden det tar att gå igenom hela processen, det vill säga från steg ett till och med steg 
sex i Figur 3-3 ovan. Genomloppstiden för processen har stor betydelse både 
kostnadsmässigt för företaget och för hur kunden upplever servicen som företaget 
levererar. Effektiviteten i processen kan exempelvis påverkas av en långsam och 
oregelbunden kommunikation, vilket kan leda till förlorade kunder eller onödigt dyra 
kostnader för till exempel transport, lagerhållning och lagerföring. Det är viktigt att 
identifiera ledtiderna för respektive steg i processen för att verifiera var en eventuell 
förändring kan ske för att snabba upp flödet och få en effektivare order- och 
leveransprocess (Aronsson et al, 2004; Coyle et al, 1996; Lambert et al, 1998). 

Orderprocessen, den övre delen av processen i Figur 3-3, motsvarar det administrativa 
arbetet som utförs av både kund och leverantör då en order läggs. Leveransprocessen, 
vilket motsvaras av den nedre delen processen i Figur 3-3, tar upp det fysiska flödet 
för en produkt. Det är väsentligt att båda delprocesserna fungerar på ett 
tillfredsställande sätt på grund av att om en del i processen inte fungerar störs även de 
övriga delarna och det är svårt att uppnå ett resultat som fyller målsättningen för 
företaget (Aronsson et al, 2004). 

För att förtydliga de olika aktiviteterna i order- och leveransprocessen beskrivs 
respektive aktivitet nedan. 

3.3.1 Orderläggning och prognos 
Orderprocessen börjar i det operativa arbetet i kundens inköpsprocess, det vill säga 
inköparen hos kunden gör en prognos genom att identifiera sitt behov av produkten i 
den närmaste framtiden. En avstämning av behoven görs gentemot lager för att 
bestämma när det är dags att lägga en order till leverantören. Två viktiga beslut som 
kunden ska ta är därmed; hur mycket som ska beställas och när det ska beställas. Efter 
detta beslut görs vid behov en orderläggning till leverantören. Beroende på vilken 
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samarbetsform kunden och leverantören har valt finns det olika sätt att kommunicera 
vid orderläggningen exempelvis via brev, telefon, e-post, fax eller via elektronisk data-
överföring så kallad EDI (Aronsson et al, 2004). 

3.3.2 Ordermottagning 
Ordern tas emot av leverantören och registreras i det system som används. Ofta har 
leverantören ett datoriserat system för att bearbeta och behandla sina order, dock finns 
det många exempel på manuella system. Vilket sätt ordern tas emot på avgör hur lång 
tid detta steg i orderprocessen tar (Aronsson et al, 2004; Coyle et al, 1996).  

För kundens del börjar i den här aktiviteten leveransbevakningen. Detta på grund av att 
under steg 2-5 har kunden inte full insyn i processen. Detta innebär att när ordern är 
lagd bör den bevakas så att medvetenheten om eventuella förseningar ökar. Hur 
mycket arbete som läggs ner på bevakning bestäms av ett antal olika parametrar, bland 
annat hur stort förtroende kunden har för leverantören, statistik över tidigare 
leveranspålitlighet och hur kritisk artikeln är (Aronsson et al, 2004). 

3.3.3 Orderbehandling 
Vid orderbehandlingsaktiviteten i orderprocessen planerar leverantören in ordern tids-
mässigt. Under detta steg i orderprocessen kan leverantören göra flera kontroller av 
informationen som erhållits, till exempel verifiering av att orderinformationen är 
korrekt, så som artikelnummer och kvantitet, kreditkontroll av kunden, förberedande 
av transportdokument samt rapportera status för ordern till försäljnings-, produktions- 
och ekonomiavdelningen (Ballou, 1999; Coyle et al, 1996). Under denna aktivitet i 
orderprocessen planeras och beordras även de fysiska aktiviteter som leverantören 
behöver genomföra för att färdigställa ordern (Aronsson et al, 2004).  

3.3.4 Färdigställande av order 
Detta är första steget i det fysiska orderflödet, det vill säga leveransprocessen. 
Aktiviteterna som leverantören behöver utföra inom denna process bestäms av något 
som kallas kundorderpunkt, KOP, vilket innebär att en viss produkt knyts till en viss 
kundorder, det vill säga den punkt där planerad produktion möter efterfrågan. 
Aktiviteterna innan KOP styrs av prognoser medan aktiviteter efter KOP styrs av 
kundorder (Aronsson et al, 2004; Olhager, 2000). Det är olika från företag till företag 
var KOP är placerad men enligt Olhager (2000) kan KOP vara placerad i 
distributionen, monteringen, tillverkningen eller materialförsörjningen. Aktiviteterna 
är därmed olika beroende på var i aktivitetsflödet ordern kommer in men vanliga 
aktiviteter som genomförs oavsett var KOP är lokaliserad är plockning, packning och 
avsändning (Aronsson et al, 2004). 

Plockning innebär att produkterna till en order sammanställs i lagret så att de kan 
skickas till kunden. Plockningen kan genomföras på flera sätt men ett vanligt sätt är 
enligt Ballou (1999) att man utgår från en plocklista och sammanställer de produkter 
som finns på listan. Plocklistan består av ett antal orderrader där varje rad 
representerar varje artikel. En effektivare plockning kan uppnås genom att plocklistan 
är utformad så att plockaren snabbt kan läsa den och om plocklistan är sammanställd i 
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den ordning produkterna finns lagrade. Om manuell plockning utförs går eller åker 
plockaren, med exempelvis truck, till produkterna vilket medför att sträckorna 
plockaren förflyttar sig blir långa (Aronsson et al, 2004). Transportsträckorna kan 
minskas genom valet av plockningsprincip. Ballou (1999) nämner två principer för 
plockning; zonplockning och orderplockning.  

� Zonplockning innebär att en viss plockare ansvarar för plockningen inom ett 
område i lagret. Detta medför att plockaren endast rör sig inom ett angivet 
område för att plocka ihop delar av en total order. Något som behöver beaktas 
vid zonplockning är att noggrann planering behöver göras för att hålla nere 
materialhanteringskostnaderna. Zonerna bör noga analyseras innan de delas in 
så att arbetsbelastningen i respektive zon är ungefär lika för att det inte ska 
uppstå någon flaskhals i plockningen. Dessutom medför zonplockningen ofta 
att en order delas upp så att den plockas av flera personer i olika zoner vilket 
resulterar i att en planering behövs för hur ordern ska sammanställas innan den 
levereras. Något som kan underlätta sammanställningen av ordern är att 
plockningen utförs sekventiellt från zon till zon vilket medför att ordern redan 
är sammanställd när den når slutstationen för plockningen (Ballou, 1999). 

� Orderplockning innebär att en eller flera hela order plockas färdigt av en 
person. Denna princip är lämplig att använda när produkterna plockas direkt i 
transportemballaget. Om det i lagret vanligen finns order som har få orderrader 
per order kan effektiviteten i plockningen ökas genom att samplocka flera order 
samtidigt så att det minskar den totala transportsträckan. Dock bör det 
analyseras hur lång tid sorteringen tar till respektive order så att inte tidsvinsten 
med samplockningen försvinner (Ballou, 1999; Aronsson et al, 2004).  

Innan produkterna skickas iväg till kunden behöver produkterna packas. Packning 
avser att produkterna skyddas av emballage under transporten för att undvika skador. 
Emballaget kan också underlätta transporten då produkten blir mer lätthanterlig och 
stapelbar då den är inkapslad (Ballou, 1999). Valet av transportmedel är avgörande för 
vilken typ av emballage som behövs, båt och järnväg kräver ofta kraftigare emballage 
som skyddar mot skador än vad till exempel lastbil gör (Coyle et al, 1996). 

När en order är klar för avsändning skrivs följesedel ut och transportören/speditören 
hämtar godset. Vid planering av färdigställande av order kan företaget effektivisera 
flödet genom att planera in flera order som ska till ungefär samma plats vid gemensam 
tidpunkt för att få en hög fyllnadsgrad i transporten. Detta ger en lägre transport-
kostnad sett till helheten (Ballou, 1999). 

3.3.5 Transport 
Leveranser mellan företag utförs oftast med ett specialiserat transportföretag. Det är 
kontraktet mellan säljande och köpande företag som avgör vem som har ansvaret för 
upphandling av transporter. För denna aktivitet är det därmed olika vem av parterna 
som utför denna del av leveransprocessen. Något som blir allt vanligare är att 
transportbolag erbjuder kunderna möjligheten att verifiera var i flödet deras produkter 
befinner sig (Aronsson et al, 2004). 
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3.3.6 Inleverans 
Produkterna blir inte tillgängliga hos kunden förrän de inlevererats. Inleverans-
proceduren kan vara ganska omfattande och varierar mellan olika företag. De 
aktiviteter som ofta genomförs är godsmottagning, ankomstkontroll och inlagring. 
Omfattningen på respektive aktivitet är ofta olika vilket gör att tiden för att genomföra 
inleveransen kan variera mycket (Aronsson et al, 2004).  

Godsmottagning innebär att ankommande gods lossas och eventuellt omlastas, det vill 
säga godset sätts på nya pallar för en bättre hantering i lagret. I godsmottagning ingår 
också att göra en ankomstregistrering i lagersystemet. I och med detta kan eventuellt 
nya godsmärkningsetiketter skrivas ut för att märka om produkterna enligt företagets 
sätt. Nästa steg i inleveransen är att göra en eventuell ankomstkontroll vilket innebär 
att en transportskade-, kvantitets och kvalitetskontroll av produkterna genomförs, detta 
steg kan vara tidskrävande beroende på vilka produkter som ska kontrolleras. Många 
företag överlåter i dagsläget kvalitetskontrollen av produkterna till leverantören vilket 
gör att denna del av ankomstkontrollen kan tas bort eller åtminstone minskas till att 
endast innebära stickprovskontroll på produkterna. Det är däremot fortfarande relevant 
att göra kontroll av kvantiteten i leveransen samt kontroll av transportskador på 
godset. Till slut inlagras produkterna i lagret, det vill säga produkterna flyttas in i 
förråd eller i lagret och därmed blir produkterna tillgängliga för att säljas vidare till 
kunden eller användas i produktionen (Aronsson et al, 2004; Jonsson och Mattsson, 
2005). 
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De olika arbetsmomenten för respektive aktivitet i order- och leveransprocessen 
sammanfattas i tabellen nedan.  

Aktivitet Arbetsmoment 

Orderläggning Identifiera behov. 

Avstämning mot lager. 

Bestämma när och hur mycket som ska beställas. 

Lägga order. 

Ordermottagning Ta emot och registrera order 

Orderbehandling Orderkontroll 

Kreditkontroll 

Transportdokument 

Orderrapportering 

Färdigställande av order Plockning 

Packning 

Avsändning 

Transport Transport 

Inleverans till kund Godsmottagning 

Ankomstkontroll 

Inlagring 

Tabell 3-1: Sammanställning av arbetsmoment i order- och leveransprocessen. 

3.4 Totalkostnadssynsättet 
Flera författare tar upp vikten av att använda ett totalkostnadssynsätt för att effektivt 
driva logistikprocesser. Totalkostnaden innebär att alla kostnader i logistikflödet som 
påverkas av ett visst beslut och sammanhang fångas upp. Anledningen till att alla 
kostnader behöver tas med i bedömningen är att kostnaderna i logistikflödet är 
sammankopplade, en ändring i logistikflödet påverkar olika kostnadsposter på olika 
sätt, vissa kanske stiger medan andra sjunker. Att minska en enskild kostnadspost som 
till exempel transportkostnaderna, kan driva upp lagerkostnaderna för att täcka upp för 
exempelvis längre transporttider. Det är därmed viktigt att belysa att ett 
förändringsförslag kan vara ofördelaktigt även om någon kostnadspost sjunker. Genom 
att använda ett totalkostnadssynsätt minskar risken för suboptimering (Aronsson et al, 
2004; Lambert et al, 1998; Björnland et al, 2003). 
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Kostnader som kan härledas till logistikflödet bygger tillsammans upp en 
totalkostnadsmodell. Kostnadsposterna som olika författare presenterar i samband med 
totalkostnadssynsättet varierar något, det vill säga de kategoriserar kostnaderna lite 
olika, men resultatet av alla de olika modellerna är att kostnadsposterna i logistikflödet 
identifieras. Något som Aronsson et al (2004) dock är noga med att poängtera är att det 
i varje situation är viktigt att ta ställning till vilka kostnader som påverkas av den 
enskilda beslutssituationen. Inför varje beslutssituation behöver förutsättningarna för 
det fallet undersökas för att skapa en modell för just det tillfället.  

För att belysa att kategoriseringen av kostnadsposterna mellan olika totalkostnads-
modeller skiljer sig beskrivs här översiktligt totalkostnadsmodellerna som Mattsson 
(2002), Aronsson et al (2004) samt Lambert et al (1998) har definierat. 

Mattsson (2002) definierar en totalkostnadsmodell som delar in kostnaderna i två 
grupper; dels kostnader som direkt har med materialflödet att göra och dels kostnader 
som kan kopplas till produktion eller värdeförädling, se Figur 3-4. De kostnader som 
definieras som materialflödeskostnader är transport- och hanterings-, lagrings-, brist- 
och förseningskostnader samt administrativa kostnader. Produktions- eller 
förädlingskostnaderna kan definieras som kapacitetskostnader, kostnader för 
förändring av produktionstakt samt omställningskostnader. 

 

Figur 3-4: Totalkostnadsmodellen enligt Mattsson (2002). 

Den totalkostnadsmodell som Aronsson et al (2004) presenterar innehåller fem olika 
kostnadsposter som ofta kan vara aktuella att ta hänsyn till i logistiksammanhang. 
Kostnadsposterna är lagerföring, lagerhållning/hantering, transport, administration och 
övrigt, se Figur 3-5.  
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Figur 3-5: Totalkostnadsmodellen enligt Aronsson et al. Källa: Aronsson et al (2004), s. 32. 

Lambert et al (1998) presenterar en totalkostnadsmodell som har ett annorlunda 
utseende jämfört med de som Mattsson (2002) och Aronsson et al (2004) presenterar, 
se Figur 3-6. Jämförs kostnadselementen på lägsta nivå framgår att alla tre modellerna 
tar upp de kostnader som är vanligast ur logistiksynpunkt och det som främst skiljer 
modellerna åt är hur de valt att kategorisera in de olika kostnadsposterna. Lambert et 
als (1998) totalkostnadsmodell innehåller sex övergripande kostnadsposter som visar 
hur de beror av varandra, se Figur 3-6. Lambert et als (1998) totalkostnadsmodell 
påvisar tydligt komplexiteten som finns mellan hur olika kostnadsposter kan påverka 
varandra. De kostnadsposter som Lambert et al tar upp är kundservice, lagerförings-, 
transport-, orderkvantitets-, lagerhållnings-/hanterings- och orderbehandlings-

kostnad. 

 

Figur 3-6: Totalkostnadsmodellen enligt Lambert et al. Källa: Lambert et al (1998), s. 16. 
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I den här studien tas utgångspunkt från de olika kostnadsposter som Lambert et al 
(1998) använder i sin totalkostnadsmodell, kostnadsposterna beskrivs noggrannare 
nedan. Först beskrivs Lambert et als (1998) definition av kostnaden och sedan jämförs 
denna med kategoriseringen som Mattsson (2002) och Aronsson et al (2004) gjort. 

3.4.1 Orderbehandlingskostnad 
Kostnaden för orderbehandling uppstår både på kundsidan när en inköpsorder admini-
streras och på leverantörssidan när en kundorder administreras. Kostnaden kan 
exempelvis uppstå genom att kommande behov prognostiseras, order läggs och tas 
emot, transportplanering, kommunikation mellan kund och leverantör men även inom 
företaget gällande ordern (Lambert et al, 1998). Jämförs kostnadsposten för 
orderbehandlingskostnad med Mattsson (2002) och Aronsson et als (2004) modell 
skulle denna kategoriseras in som en administrativ kostnad. En skillnad jämfört med 
Lambert et als (1998) orderbehandlingskostnad är att både Mattsson (2002) och 
Aronsson el als (2004) administrativa kostnad har med information som ett 
kostnadselement som ej har direkt med en order att göra, så som kostnader för 
ekonomisk uppföljning och administration av löneutbetalningar till personal. 

Något som enligt Lambert et al (1998) stödjer en effektiv orderbehandling är infor-
mationssystem vilket gör att även posten för informationssystemskostnader inkluderas 
i orderbehandling. Även Mattsson (2002) tar upp materialstyrningssystem som en 
administrativ kostnad vilket är en skillnad gentemot Aronsson et al (2004) som tar upp 
denna kostnadspost som en övrig kostnad. Kategoriseringen av övriga kostnader 
definieras av Aronsson et al (2004) som logistikrelaterade kostnader vilka i vissa fall 
kan ha stort inflytande på den totala logistikkostnaden. De övriga kostnaderna är en 
kostnadspost som ser olika ut beroende på vilken situation som ska utredas. 

Detta resonemang resulterar i att orderbehandlingskostnaden som Lambert et al (1998) 
tar upp motsvarar Mattssons (2002) administrativa kostnad. Aronsson et al (2004) har 
däremot delat upp Lambert et als (1998) i administrativa och övriga kostnader. Både 
Mattsson (2002) och Aronsson et al (2004) utökar sina administrativa kostnader med 
något fler kostnader än vad Lambert et al gör. 

3.4.2 Orderkvantitetskostnad 
Orderkvantitetskostnader omfattar ställkostnader, prisdifferenser som uppkommer på 
grund av olika produktionskvantiteter och kostnader för kapacitetsförluster som 
uppstår i samband med avbrott eller omkoppling i produktionen. Kostnaderna uppstår 
inom produktion och inköp och är enligt Lambert et al (1998) sådana kostnader som 
varierar med ändringar av orderstorlek och frekvens.  

Orderkvantitetskostnaden är något som Mattsson (2002) delar upp i tre olika kostnads-
poster vilka är produktionsrelaterade. Kostnadsposterna är kapacitetskostnader, 
kostnader för ändring av produktionstakt och omställningskostnader. Aronsson et al 
(2004) tar däremot upp denna kostnad som en övrig logistikrelaterad kostnad vilket 
innebär att kostnaden uppstår som en konsekvens av olika val som gjorts i logistiken.  
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3.4.3 Lagerhållnings-/hanteringskostnad 
Lagerhållnings- och hanteringskostnaderna utgörs enligt Lambert et al (1998) av kost-
nader som uppstår för att äga och driva ett lager. Lagerhållningskostnaden är beroende 
på hur många lagerlokaler som finns och var de är placerade, dessutom ingår 
kostnaden för att avlöna lagerpersonal och för den hanteringsutrustning som används. 
Hanteringskostnaden är däremot beroende av vilka aktiviteter som utförs i lagret, det 
kan till exempel vara hantering av inkommande produkter, lagring, omlagring, cross-
docking, interna transporter inom lagret, hantering av utgående produkter och lättare 
montering. 

Lagerhållnings- och hanteringskostnaden är något som Aronsson et al (2004) 
definierar på samma sätt som Lambert et al (1998). Jämförs Lambert et als (1998) 
kategorisering med Mattsson (2002) är indelningen inte samma utan Mattsson har 
istället lagt in hanteringskostnader under transport- och hanteringskostnader. Mattsson 
har därmed även med de externa transporterna i denna post, något som Lambert et al 
och Aronsson et al har med som en egen kostnadspost. Mattsson har definierat 
kostnaden för att äga och driva lagret som en lagringskostnad istället för 
lagerhållningskostnad vilket Lambert et al och Aronsson et al gjort. 

3.4.4 Lagerföringskostnad 
Lagerföringskostnader är kostnader som lagrade produkter ger upphov till i lagret, den 
är med andra ord kopplad till antalet produkter i lagret. Enligt Lambert et al (1998) är 
de fyra största posterna i denna kostnad kapitalbindning, försäkringar, riskkostnader 
och lagerutrymmeskostnader. Kapitalbindningskostnaden kan ses som en 
alternativkostnad som uppkommer när man inte kan utnyttja kapitalet på bättre sätt. 
Denna post uttrycks ofta som en kalkylränta som återger hur företaget bäst kan 
förränta kapitalet. Försäkringspremien däremot är enligt Lambert et al (1998) inte helt 
proportionell mot lagernivåerna på grund av att försäkringar i första hand är inköpta 
för att täcka ett visst värde i lager under en specifik tidsperiod. Om företaget har som 
policy att uppdatera kostnaderna för försäkringen löpande gör detta att beloppet är 
någorlunda rättvisande för att kunna fördelas ut på respektive produkt. Hur 
lagerutrymmeskostnaden påverkar den totala lagerföringskostnaden beror på vilket 
slags lager företaget använder. Är det ett fabrikslager är kostnaderna i princip fasta, 
medan om det är ett lager företaget hyr kan kostnaden för lagret variera med antalet 
produkter då man betalar för utrymmet som produkterna upptar. Ett tredje alternativ är 
att företaget äger lagerbyggnaden själv och då kan kostnaderna ses som fasta då det 
oftast inte är några kostnader som har med lagerutrymmet som varierar med 
kvantiteten. Varor som hålls i lagret är enligt Lambert et al (1998) också förknippade 
med vissa riskkostnader, vilka kan bestå av att det uppstår inkurans, svinn och 
kassationer. 

Denna kostnadspost är något som Mattsson (2002) kallar lagringskostnad där 
elementen kapital-, förvarings- och värdeminskningskostnader ingår. Jämförs 
kostnadselementen mellan Lambert et al (1998) och Mattsson (2002) ses att 
kapitalkostnader motsvarar kapitalbindning och värdeminskningskostnader motsvarar 
riskkostnader, det vill säga författarna definierar dem på samma sätt. Vad gäller 
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Mattssons (2002) förvaringskostnader motsvarar de nästan Lambert et als (1998) 
lagerutrymmeskostnader. Det som skiljer dem åt är att Mattsson (2002) tar med 
kostnader för drift av lagret samt försäkringar i detta kostnadselement. Lambert et al 
(1998) har däremot drift av lagret med i lagerhållningskostnaderna samt att Lambert et 
al definierar försäkring som ett eget element i lagerföringskostnaden. Mattsson (2002) 
i sin tur inkluderar försäkringarna i förvaringskostnaderna.  

Aronsson et al (2004) inkluderar kapitalbindning och riskkostnader i lagerförings-
kostnaden. En skillnad mellan Aronsson et al (2004) och Lambert et al (1998) är att i 
riskkostnaderna inkluderar Aronsson et al försäkringar vilket Lambert et al lägger som 
en egen post i lagerföringskostnaderna. Ytterligare en skillnad mellan Aronsson et al 
och Lambert et al är att Aronsson et al inte tar med kostnader för lagerutrymmet i 
lagerföringskostnaden.  

Som framgår i resonemanget ovan är det skillnad på vilka element olika författare tar 
med i lagerföringskostnaden men det de har gemensamt är att summan av lagerförings-
kostnaden beräknas på samma sätt (Aronsson et al, 2004; Ballou, 1999; Lambert et al, 
1998). Vid uträkning utgår man från hur många produkter som i medeltal finns i lagret 
under en bestämd period, så kallad medellagernivå. För att beräkna medellagernivån 
används både säkerhetslager, SL, och orderkvantiteten, Q, det vill säga den kvantitet 
som levereras in till lagret. Ytterligare en viktig faktor när man ska beräkna 
lagerföringskostnaden är produktvärdet, p, för produkten. Produktvärdet beskriver hur 
mycket kapital som binds upp i produkten i den delen av flödet där den befinner sig 
just vid mättillfället. Multipliceras medellagernivån med produktvärdet ges något som 
kallas medellagervärdet.  

Den sista delen som behövs för att beräkna lagerföringskostnaden är lagerräntan, r, det 
är elementen i denna kostnadspost som varierar för olika författare. Enligt både 
Aronsson et al (2004) och Lambert et al (1998) beräknas lagerräntan genom att 
kalkylräntan adderas till en procentsats som beräknas genom summan av de övriga 
kostnadsposterna som ingår i lagerföringskostnaden dividerat med medellagervärdet, 
se formeln nedan. I Lambert et als (1998) fall ger detta att summan för försäkringar, 
riskkostnader och lagerutrymmeskostnader delas med medellagervärdet. Jämförs detta 
med Aronsson et als (2004) modell så skulle summan av riskkostnaderna divideras 
med medellagervärdet. 

100⋅+=
∑

värdemedellager

akalkylräntutöversterkostnadspo
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r = lagerräntan 

k = kalkylräntan 
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Slutligen kan konstateras att lagerföringskostnaden, Cr, beräknas enligt formeln: 

)
2

(
Q

SLprCr +⋅⋅=  där 

p = produktvärde 

r = lagerränta 

SL = säkerhetslager 

Q = orderkvantitet 

3.4.5 Transportkostnad 
Det är enligt Lambert et al (1998) aktiviteten transportera gods som driver transport-
kostnaderna. Transportkostnaderna kan variera beroende på vilken volym, vikt, 
avstånd, plats för avsändning samt plats för mottagande. Något som påverkar både 
kostnad och service är vilket transportsätt exempelvis lastbil, järnväg, flyg eller båt, 
som väljs för leveransen. 

Jämförs Lambert et als (1998) transportkostnader med hur Aronsson et al (2004) 
definierar sina är Aronsson et al (2004) mer detaljerad och anger att transport-
kostnaderna innefattar alla kostnader för administration och utförande av transporter. 
Administrationskostnaderna för transporter är något som Lambert et al (1998) 
inkluderar i sina orderbehandlingskostnader. I transportkostnaden inkluderas externa 
transporter till och från företaget och transporter inom företaget, det vill säga transport 
mellan företagets olika anläggningar, däremot inkluderas inte transporter inom samma 
anläggning vilket istället är en hanteringskostnad.  

Mattsson (2002) tar upp transport- och hanteringskostnader i samma post vilket gör att 
det är både externa och interna transporter som inkluderas i denna definition, detta 
skiljer sig från både Aronsson et al (2004) och Lambert et al (1998) som båda endast 
har med externa transporter i sina transportkostnader. 

Företag använder idag ofta transportföretag som utför arbetet, men det är viktigt att få 
med denna post i totalkostnaden på grund av att den är väsentlig för verksamhetens 
varuförsörjning. En låg transportkostnad kan uppnås genom större transporter mer 
sällan vilket kan medföra en sämre leveransservice, detta kan orsaka andra kostnader i 
form av exempelvis ett stopp i produktionen och ett ökat behov av säkerhetslager 
(Lambert et al, 1998; Mattsson, 2002; Aronsson et al, 2004). 

3.4.6 Kundservice 
Kostnader för kundservice består enligt Lambert et al (1998) till största delen av 
kostnad för förlorad försäljning och därmed uteblivna intäkter. Dessa kostnader 
inbegriper kostnaden för tillfälligt bortfall i försäljning samt förlust av framtida 
försäljning som kan vara ett resultat av missnöjda kunder. Kostnader för kundservice 
kan även innefatta sådana poster som är kopplade till reservdelar och service som till 
exempel kostnader för reservdelshantering, fullbordan av order och kundservice. 
Lambert et al (1998) tar också upp att det finns kostnader som kan kopplas till 
returhantering, det vill säga kostnader som uppstår när kunden vill lämna tillbaka en 
vara.  
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Även Mattsson (2002) tar brist- och förseningskostnader i sin totalkostnadsmodell. 
Enligt Mattsson (2002) kan kostnaderna utgöras av förlorad försäljning, kostnad för 
goodwillförluster, skadeståndskostnader och kostnader för externa transporter eller 
specialtransporter. Speciellt för kostnadsposten kundservice är att det är svårt att 
kvantifiera kostnaderna. Storleken på kostnaderna varierar mycket från fall till fall 
vilket gör att det är svårt att uppskatta dem med en rimlig noggrannhet (Lambert et al, 
1998; Mattsson, 2002). 

Ser man till Aronsson et als (2004) totalkostnadsmodell finns inte begreppet 
kundservice med, däremot tar de upp att det finns en stark koppling mellan 
totalkostnaderna och leveransservicen som ett företag levererar då målet för logistik är 
att leverera en hög leveransservice till en låg kostnad. Detta menar Aronsson et al 
(2004) gör att kostnadsposterna i totalkostnadsmodellen är starkt kopplade till 
leveransservicen. 

3.5 Leveransservice 
Numera är det enligt Björnland et al (2003) och Lambert et al (1998) allt viktigare för 
företagens kunder att de får ett mervärde utöver det som den fysiska produkten ger. 
Detta medför att en viktig uppgift inom logistiken är att utveckla företagets service 
gentemot marknaden så att den möjliggör att alla delar av marknaden inte bara får 
produkter med rätt egenskaper, utan också ett mervärde genom att produkterna köps 
från en bestämd leverantör (Björnland et al, 2003). Detta mervärde kan skapas genom 
marknadsföring, kvaliteten på produkterna och tjänsterna eller kundservice.  

Kundservice är ett begrepp som är svårt att hitta en enskild definition på. I Lambert et 
als (1998) totalkostnadsmodell, se Figur 3-6, är kundservice en kostnad som uppstår 
vid förlorad försäljning som beror av att varorna inte finns på rätt plats vid rätt tillfälle 
vilket är ett resultat av företagets logistiksystem. Kundservicen är enligt Lambert et al 
(1998) en process för att ge förutsättningar för att addera ett mervärde till kedjan 
mellan leverantör, kund och tredjepartsleverantör på ett kostnadseffektivt sätt. 
Björnland et al (2003) har däremot en något annorlunda innebörd i kundservice-
begreppet, innebörden av kundservice innefattar kvaliteten på alla delar mellan ett 
företag och dess kunder. Ytterligare en definition som liknar de två ovan nämnda har 
Mattsson (2002) framställt. Från en allmän utgångspunkt definierar Mattsson (2002) 
kundservice som alla aktiviteter som på ett eller annat sätt innebär direkta kontakter 
med företagets kunder. Mattsson (2002) gör också en snävare definition av 
kundservice för att bättre passa in i logistiksammanhang. I det fallet omfattar 
kundservice alla aktiviteter som har anknytning till logistikflöden. Detta är något som 
stämmer in på Björnland et als (2003) begrepp leveransservice. Björnland et al (2003) 
delar in kundservice i flera komponenter där en av dessa är leveransservice vilket är ett 
samlingsnamn på kundens uppfattning angående logistikaktiviteterna från 
leverantören. En mer detaljerad beskrivning av leveransservice kommer att göras 
nedan på grund av att det ska undersökas i studien. 

Leveransservice kan delas in i aktiviteter som sker före, under och efter leveransen. 
Vilka delar av leveransservicen som är betydelsefulla varierar från fall till fall 
beroende på till exempel bransch, konkurrensmiljö och kund. Detta innebär att det är 



REFERENSRAM 

  43 

mycket viktigt att ta reda på och vara medveten om kundens krav och förväntningar på 
leveransservicen för att leverantören ska kunna ha en strategi och egna mål för att 
kunna uppfylla dessa (Aronsson et al, 2004; Björnland et al, 2003; Christopher, 2005).  

Vad som ingår i leveransservicen och hur de benämns varierar något från olika 
författare, exempelvis tar Björnland et al (2003), Mattsson (2002) och Christopher 
(2005) upp vissa begrepp och mått som är olika och andra som är desamma. Vi har 
valt att ta utgångspunkt från Björnland et als (2003) sju leveransserviceelement då 
dessa representerar de enligt Björnland et al vanligaste serviceelementen som uppstår 
under leverans. 

3.5.1 Ledtid 
Att korta ledtiderna är något som många företag arbetar med för att vara konkurrens-
kraftiga. Innebörden i ledtid eller leveranstid som det även kallas skiljer sig något från 
olika författare. Björnland et al (2003) definierar ledtiden som tidsförloppet som finns 
mellan behovsidentifikation och behovstillfredsställelse, till skillnad från Mattsson 
(2002) som säger att det är tiden från erhållen kundorder till leverans. Vad som menas 
med leverans i Mattssons (2002) definition kan variera beroende på om man har 
utgångspunkt från leverantörens eller kundens synvinkel. Leverantörens synvinkel 
innebär att ledtiden innefattar tiden från det att ordern erhållits till dess att utleverans 
kan ske. Ur kundens synvinkel definieras ledtiden som tiden från order till dess att 
produkterna är levererade och är disponibla för användning hos kunden. I Björnland et 
als (2003) definition är utgångspunkten enbart ur kundens synvinkel och de element 
som ledtiden består av är bland annat tid att skicka en order, att behandla ordern, för 
uttag från lager, packning, extern transport och mottagning.  

3.5.2 Leveranspålitlighet 
Leveranspålitligheten eller leveransprecisionen som Mattsson (2002) benämner detta 
mått har fått ökad betydelse de senaste åren på grund av att företag bland annat får 
mindre och tätare leveranser. Leveranspålitligheten beskriver hur väl den överens-
komna leveranstiden hålls, det vill säga hur tillförlitligheten i leveranstiden är 
(Björnland et al, 2003). Vad som menas med att en leverans är i tid varierar från 
företag till företag eftersom olika produkter och verksamheter är olika tidskritiska. 
Vissa företag kräver leverans på exakt det klockslag man kommit överens om medan 
andra accepterar vissa avvikelser på ett eller annat sätt (Aronsson et al, 2004).  

Aronsson et al (2004) beräknar leveranspålitligheten som: 

100(%) ×=

leveranserantaltotalt

tidileveranserantal
nlitligheteLeveranspå  

3.5.3 Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerhet innebär att leveransen innehåller rätt mängd artiklar till rätt kvalitet 
(Björnland et al, 2003; Mattsson, 2002). Med rätt mängd kvantitet avses enligt 
Mattsson (2002) om den kvantitet som finns på leveransdokumenten är den som i 
verkligheten är levererad. Det vill säga om överenskommen kvantitet inte kan 
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levereras på grund av brist i lagret räknas inte med här, den kvantiteten omnämns 
istället i leveransserviceelementet lagertillgänglighet som beskrivs i nästa leverans-
serviceelement. Leveranssäkerheten är något som enligt Björnland et al (2003) blivit 
allt viktigare i och med att företag blir allt mer känsliga för oregelbundenheter och fel 
då de trimmat sina materialflöden. Exempel på förhållanden som påverkar 
leveranssäkerheten är administrativa fel, plockfel, leveransfel, produktskador under 
lagring eller transport. 

Enligt Aronsson et al (2004) kan leveranssäkerheten beräknas: 

100(%)ker ×=

leveranserantaltotalt

leveranserfelfriakomplettaantal
hetenLeveranssä  

Här är det viktigt att kunden och leverantören klargör vad en komplett och felfri 
leverans innebär, om det är ett visst antal procent av produkterna som ska vara felfria 
eller om det är exakt antal som räknas. Något som dessutom måste definieras är vad 
som menas med en leverans; det skulle kunna vara en orderrad, en låda eller en hel 
order (Aronsson et al, 2004).  

3.5.4 Lagertillgänglighet 
Innebörden i begreppet lagertillgänglighet är något olika beroende på författare. Enligt 
Björnland et al (2003) och Mattsson (2002) är lagertillgängligheten ett mått som talar 
om hur stor sannolikhet det är att produkten finns i lager. Lagertillgängligheten 
används som hjälp för dimensioneringsändamål för bland annat säkerhetslager. 
Lagertillgängligheten betraktas då som ett mått på leveransberedskapen från lager. Att 
varor finns i lager innebär dock inte nödvändigtvis att de kan levereras eftersom 
existerande lagerkvantiteter kan vara reserverade för annan kund och inte disponibla 
för leverans. Detta sätt att se på lagertillgängligheten tar alltså inte hänsyn till den 
faktiska leveransförmågan. Aronsson et al (2004) använder dock begreppet 
lagertillgänglighet något annorlunda som ser det som ett mått på den verkliga 
leveransförmågan från lager. Detta är något som Mattsson (2002) istället kallar för 
lagerservicenivå. Det väsentliga i denna definition är inte om produkten finns eller inte 
finns i lager utan att det är en fråga om att kunna leverera samtliga produkter på ordern 
med rätta kvantiteter till kunden. 

Lagertillgängligheten enligt Aronsson et als (2004) definition kan beräknas som: 

100(%)lg ×=

orderantaltotalt

orderlevereradeantal
änglighetlagertil  

Utseendet på formeln kan variera något beroende på vad som är viktigt för kunden att 
mäta, om det till exempel är order eller orderrader som är intressant. 

3.5.5 Informationsutbyte 
Informationsutbyte är viktigt i båda riktningarna och handlar i stor utsträckning om 
information som rör kundens behov och vad företaget kan erbjuda. Informations-
utbytet är viktigt för att informera kunden om avvikelser från det utlovade eller 
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normala, det kan till exempel vara att transporten är försenad. Utvecklingen av 
informationsteknologin har underlättat utbytet av information mellan kund och 
leverantör vilket förbättrat leveransservicen dramatiskt. Det kan vara svårt att definiera 
vad som ska vara uppfyllt för ett bra informationsutbyte, i och med detta är det svårt 
att definiera ett konkret mätbart mål (Aronsson et al, 2004; Björnland et al, 2003).  

3.5.6 Flexibilitet 
Flexibilitet har att göra med förmågan att kunna anpassa sig till nya förutsättningar, 
olika kunder har olika önskemål eller krav beroende på hur deras situation ser ut. Det 
gäller dock inte bara att klara av olika typer av kundkrav utan även att vara flexibel 
och kunna anpassa sig till nya förutsättningar, det kan till exempel handla om en 
förändrad marknadssituation på grund av konjunktur- eller efterfrågesvängningar och 
nya produktintroduktioner (Björnland et al, 2003; Mattsson, 2002). Även detta 
leveransserviceelement är svårt att mäta på ett konkret sätt och kräver att begreppet 
kan preciseras mera och delas upp i mindre delar som till exempel volymflexibilitet 
och leveransflexibilitet (Mattson, 2002). 

3.5.7 Kundanpassning 
Kundanpassning är svårt att definiera på ett konkret och mätbart sätt men innebörden 
med kundanpassning är att uppfylla enskilda kunders speciella önskemål. Till exempel 
kan kunderna kräva kortare ledtid, ett annat leveranssätt, ett annat emballage eller 
annan typ av märkning mot vad leverantören normalt brukar erbjuda (Björnland et al, 
2003).  

3.6 Koppling mellan kostnader och service 
Målet med logistik är att tillgodose kunderna med den service de behöver till en så låg 
kostnad som möjligt (Christopher, 2005). I praktiken slår man ofta fast en servicenivå 
som passar kundernas behov och utifrån den försöker man minska kostnaderna. I 
konsument- och kapitalvarumarknaden finns det vanligen en gräns för leveransservice-
nivån där den högsta lönsamheten uppnås. Med andra ord bidrar inte en högre 
leveransservice till ökad lönsamhet för produkten, se Figur 3-7. Detta beror på att vid 
en hög leveransservice växer kostnaderna kraftigt och att kunna leverera i alla 
situationer leder i princip till oändliga kostnader. Det innebär att marginalkostnaden 
blir extrem för att höja servicen vid redan höga servicenivåer. Det kunderna är villiga 
att betala för att öka leveransservicen avtar när servicenivån uppnår en tillräcklig nivå, 
detta förklarar varför intäktskurvan i Figur 3-7 planar ut (Aronsson et al, 2004).  
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Figur 3-7: Samband mellan leveransservice och lönsamhet. Källa: Aronsson et al (2004), s. 42. 

3.7 Syntes för kostnads- respektive leveransservicedrivare 
För att sammanfatta referensramen kopplas här de olika aktiviteterna i order- och 
leveransprocessen samman med kostnaderna i totalkostnadsmodellen respektive 
leveransserviceelementen. Då denna studie baseras på en situation hos Stadium, som 
befinner sig i detaljhandelsbranschen, utgår denna syntes från ett företag som endast 
levererar direkt ur lager, det vill säga inte har någon produktion, se Figur 3-8. Att 
företaget levererar direkt ur lagret gör att syntesen inkluderar även lagring som en 
aktivitet i order- och leveransprocessen. Detta medför att aktiviteterna är 
orderläggning, ordermottagning, orderbehandling, lagring, färdigställande av order, 
transport och inleverans.  

 

Figur 3-8: Syntesens studerade situation. 

3.7.1 Kostnadsdrivarmodell 
De olika kostnadsposterna i totalkostnadssynsättet kan kopplas ihop med de olika 
aktiviteterna i order- och leveransprocessen. Precis som i referensramen tas här 
utgångspunkt från Lambert et als (1998) modell vilket gör att kostnadsposterna som 
tas upp nedan är orderbehandlings-, orderkvantitets-, lagerhållnings-/hanterings-, 
lagerförings- och transportkostnad. Kostnadsposten för kundservice tas inte upp här 
utan diskuteras istället som leveransservice i kapitel 3.7.2.  

Kopplingen mellan kostnadsposterna i totalkostnadsmodellen och aktiviteterna i order- 
och leveransprocessen görs genom att identifiera vilka aktiviteter som driver 
respektive kostnadspost. I respektive kostnadspost är det olika om det är en eller flera 
aktiviteter som tas upp beroende på vilken kostnadspost som diskuteras. Nedan sker 
kopplingen mellan de olika kostnadsposterna och aktiviteterna. 

Material-
försörjning 

Distribution Leverantörer Kunder Lager 
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Orderbehandlingskostnad 

Orderbehandlingskostnaden som Lambert et al (1998) tar upp innebär kostnader för att 
administrera en order från det att den tas emot tills dess att den är levererad. Denna 
kostnadspost motsvarar väl de administrativa aktiviteterna i orderprocessen som inne-
håller orderläggning, ordermottagning och orderbehandling. De fysiska aktiviteterna i 
leveransprocessen, färdigställande av order, transport och inleverans, är inte aktuella 
att ta med i kostnaden då dessa aktiviteter handlar om att fysiskt hantera och 
distribuera produkten. 

Orderkvantitetskostnad 

Orderkvantitetskostnaden omfattar kostnader som beror av produktion och inköp, där 
avses främst kostnader som varierar med ändringar i orderkvantitet och frekvens 
(Lambert et al, 1998). Kostnaderna kan exempelvis innehålla ställtider och 
prisdifferenser på grund av olika produktions- eller inköpskvantiteter.  

Syntesen beskrivs utifrån ett företag som levererar sina produkter från lager vilket 
innebär att förändringar av produktionskostnader inte är aktuellt att fånga upp, däremot 
kan förändringar av inköpskvantiteter och inköpsfrekvenser vara intressanta. 
Anledningen till att dessa skulle vara intressanta är om inköp av en större kvantitet ger 
ett lägre pris från leverantören, det vill säga mängdrabatt vilket leder till en lägre 
orderkvantitetskostnad. Enligt order- och leveransprocessen är det i aktiviteten 
orderläggning som det bestäms när beställning ska ske och hur mycket som ska 
beställas (Aronsson et al, 2004). Orderkvantitetskostnaden tycker vi dock är olämplig 
att kategorisera in som en kostnad i order- och leveransprocessen på grund av att det är 
konsekvensen av orderläggningen som driver kostnaden och inte själva aktiviteten i 
sig. 

Lagerhållnings-/hanteringskostnad 

Lagerhållnings-/hanteringskostnaden avser kostnader för att äga och driva lagret 
(Lambert et al, 1998). Då detta avser lagring samt den fysiska hanteringen av 
produkterna omfattar denna kostnadspost leveransprocessen i order- och 
leveransprocessen. De aktiviteter som är intressanta att studera närmare är sådana där 
produkterna fysiskt hanteras, det vill säga i lagring, färdigställande av order och 
inleverans. En kostnadspost som ingår i leveransprocessen men som inte ingår i 
lagerhållnings-/hanteringskostnaden är externa transportkostnader, detta på grund av 
att dessa tas upp i en egen kostnadspost. Aktiviteterna i orderprocessen påverkar inte 
lagerhållnings-/hanteringskostnaderna därav är inte de delarna med som kostnads-
drivande aktiviteter för denna kostnadspost. 

Lagerföringskostnad 

Lagerföringskostnader är enligt Lambert et al (1998) kostnader som lagring av 
produkter ger upphov till i lagret, det vill säga kostnaden är beroende av antalet 
produkter i lagret. I order- och leveransprocessen finns ingen aktivitet som riktigt 
motsvarar denna kostnad men i denna syntes utgår vi från ett företag som levererar 
sina produkter från lager. För lagerföringskostnaden innebär detta att produkterna vid 
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lagring ger upphov till en ökning av kostnaden och medför att denna är kostnads-
drivande. 

Transportkostnad 

Lambert et al (1998) definierar transportkostnad som att aktiviteten transport är 
kostnadsdrivaren. Den transport som avses är extern transport, det vill säga mellan 
företagets anläggningar eller transport till kunden, däremot ingår inte intern transport 
som sker inom ett företags anläggningar. Detta definierar att ingen av de övriga 
aktiviteterna i order- och leveransprocessen är aktuella för att driva kostnaden 
transport. 

I Tabell 3-2 visas en sammanställning av vilka aktiviteter i order- och 
leveransprocessen som berör vilka kostnader. 

        Aktivitet 

Kostnad 

Order-
läggning 

Order-
mottagning 

Order-
behandling 

Lagring Färdig-
ställande 
av order 

Transport Inleverans 

Order-
behandling 

X X X     

Orderkvantitet        

Lagerhållning/ 
hantering 

   X X  X 

Lagerföring    X    

Transport      X  

Tabell 3-2: Koppling mellan kostnader och aktiviteter i order- och leveransprocessen. 

3.7.2 Leveransservicedrivare 
Leveransservice är ett samlingsnamn på kundens uppfattning angående logistik-
aktiviteterna från en leverantör. Vissa leveransserviceelement går att hänföra till en 
specifik aktivitet i order- och leveransprocessen medan flera spänner över en rad olika 
aktiviteter. Nedan kommer de olika leveransserviceelementen att kopplas till 
aktiviteterna i en order- och leveransprocess. Precis som i referensramen tas här 
utgångspunkt och betydelse av leveransserviceelementen från Björnland et al (2003) 
då dessa representerar de, enligt Björnland et al (2003), vanligaste leveransservice-
elementen som uppstår under leverans. 

Ledtid 

Ledtiden innebär enligt Björnland et al (2003) det tidsförlopp som finns mellan 
behovsidentifikation och behovstillfredsställelse. Den totala ledtiden gentemot kund 
består av mindre tidselement som bland annat är tid att skicka en order, att behandla 
ordern, för uttag från lager, packning, extern transport och mottagning. Detta innebär 
att alla aktiviteter i order- och leveransprocessen (orderläggning, orderbehandling, 

ordermottagning, färdigställande av order, transport och inleverans) påverkar 
ledtiden.  
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Leveranspålitlighet 

Leveranspålitligheten beskriver enligt Björnland et al (2003) hur väl den överens-
komna ledtiden hålls, det vill säga hur tillförlitligheten i ledtiden är. Då leverans-
pålitligheten i grunden bygger på ledtiden så innebär det att de aktiviteter i order- och 
leveransprocessen som ingår i ledtiden även ingår i leveranspålitligheten. Med andra 
ord ingår orderläggning, orderbehandling, ordermottagning, färdigställande av order, 

transport och inleverans. De aktiviteter som dock har störst påverkan på leverans-
pålitligheten för kunden är de som sker i det fysiska flödet då dessa i större 
utsträckning påverkas av oförutsedda händelser. 

Leveranssäkerhet 

Leveranssäkerhet innebär att leveransen innehåller rätt mängd artiklar till rätt kvalitet 
(Björnland et al, 2003). Rätt kvalitet är något som påverkas av det fysiska 
leveransflödet men också av lagringen. I alla dessa steg då produkter hanteras fysiskt 
kan skador uppstå som påverkar kvaliteten. Vad gäller rätt mängd artiklar som 
levereras är det något som beror av aktiviteten färdigställande av order och som sedan 
mäts vid inleveransen. De aktiviteter i order- och leveransprocessen som berör 
leveranssäkerheten är sammanfattningsvis lagring, färdigställande av order, transport 

och inleverans. 

Lagertillgänglighet 

Som Björnland et al (2003) definierar lagertillgängligheten så är det ett mått som talar 
om hur stor sannolikhet det är att produkten finns i lager. Något som för ett 
tillverkande företag även påverkar om produkten finns i lager är när orderläggning till 
leverantören gjorts. De aktiviteter i order- och leveransprocessen som berörs är därmed 
orderläggning och lagring. 

Informationsutbyte 

Informationsutbyte handlar om information som rör kundens behov och vad företaget 
kan erbjuda och sker i båda riktningar mellan företag och kund (Björnland et al, 2003). 
Informationsutbytet kan vara aktuellt att ha i samtliga aktiviteter i order- och 
leveransprocessen om något utöver det vanliga har inträffat som kunden behöver få 
veta. Informationsutbytet är svårt att konkretisera till något som är direkt mätbart. 
Aktiviteterna som berörs i detta leveransserviceelement är orderläggning, order-

behandling, ordermottagning, färdigställande av order, transport och inleverans. 

Flexibilitet 

Flexibilitet har att göra med förmågan att kunna anpassa sig till nya förutsättningar, det 
kan gälla nya kundkrav eller till exempel en förändrad marknadssituation (Björnland et 
al, 2003). Detta leveransserviceelement är svårt att mäta men kan på ett eller annat sätt 
hänföras till nästan samtliga delar av order- och leveransprocessen. Den aktivitet som 
flexibiliteten kan vara svår att koppla till är dock orderläggning vilken är det operativa 
arbetet i kundens inköpsprocess vilken är svår att styra över. 
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Kundanpassning 

Innebörden av kundanpassning är att uppfylla enskilda kunders speciella önskemål, 
vilka kan vara av varierande art (Björnland et al, 2003). Att kundanpassningen inte är 
något konkret innebär att det är fullt möjligt att hänföra detta leveransserviceelement 
till i princip samtliga aktiviteter i order- och leveransprocessen med undantag för 
orderläggning. Att orderläggningen inte kan kundanpassas beror på att det är en 
aktivitet som redan görs av kunden. Aktiviteten färdigställande av order kan till 
exempel beröras om kunderna efterfrågar leverans i annat emballage och transport kan 
beröras om kunden önskar ett annat transportsätt än vad som är brukligt. 

I Tabell 3-3 visas en sammanställning av vilka aktiviteter i order- och 
leveransprocessen som berör vilka leveransserviceelement. 

                  Aktivitet 

Leverans-
serviceelement 

Order-
läggning 

Order-
mottagning 

Order-
behandling 

Lagring Färdig-
ställande 
av order 

Transport Inleverans 

Ledtid X X X X X X X 

Leveranspålitlighet X X X X X X X 

Leveranssäkerhet    X X X X 

Lagertillgänglighet X   X    

Informationsutbyte X X X X X X X 

Flexibilitet  X X X X X X 

Kundanpassning  X X X X X X 

Tabell 3-3: Koppling mellan leveransserviceelement och aktiviteterna i order- och leveransprocessen. 
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4 Uppgiftsprecisering 

I detta kapitel bryts problemet ner i olika frågeställningar. 

Inledningsvis tas en systembeskrivning fram som resulterar 

i det studerade systemet för att sedan ta reda på den här 

studiens order- och leveransprocess. Utifrån synteserna 

framtagna i referensramen samt studiens order- och 

leveransprocess avslutas kapitlet med den här studiens 

synteser för totalkostnadsmodell samt leveransservice. 
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4.1 Systembeskrivning 
För att uppnå studiens syfte behöver uppgiften preciseras så att väsentliga fråge-
ställningar kan identifieras. Detta arbete underlättas väsentligt om en förståelse uppnås 
för det system som studien avser. Isolering av den del av verksamheten hos Stadium 
som studeras underlättar identifieringen av faktorer som har inverkan på studien. 
Definitionen av systemet tar sin början i syftet: 

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett beslutsunderlag för hur styckhantering 

som alternativ till boxar vid kortstuds respektive påfyllnad från lager under säsong 

skulle påverka logistikflödet hos Stadium med avseende på kostnader och 

leveransservice. 

Det synsätt som enligt Aronsson et al (2004) är brukligt att använda i logistik-
sammanhang är systemsynsättet vilket även används i denna studie. Det är viktigt att 
utifrån kunskap om olika aktiviteter i flödet kunna se till helheten och förstå hur 
helheten påverkas vid en förändring av någon aktivitet. Att förändra en aktivitet som 
exempelvis transporter genom att köra stora transporter mer sällan kan leda till 
minskade transportkostnader. Däremot skulle denna förändring av transporterna kunna 
leda till ökade kostnader för andra aktiviteter i flödet eller försämrad service mot kund. 
I detta fall skulle möjligtvis lagerkostnaderna kunna drivas upp då fler produkter lagras 
för att täcka upp för längre transporttider eller så kan det resultera i sämre service till 
kund då produkten finns på fel plats när den efterfrågas. 

Det är alltså viktigt att se till helheten i ett logistikflöde och ha detta i åtanke, däremot 
är det inte rimligt att ta med alla delar och aktörer i logistikflödet med tanke på att det 
blir allt för komplext och omfattande. Vilka delar som tas med i denna studie 
diskuteras nedan utifrån Stadiums logistikflöde som kan ses i Figur 4-1. 

 

Märkes-
leverantör

3PL

DC

Samlastning

Inköp

Kund

Eget
leverantör

Butik

Fysiskt flöde

Informationsflöde  

Figur 4-1: Logistikflöde hos Stadium. 
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4.1.1 Inköp 
Inköp är involverade både vid beställning från leverantör och vid beställning från 
butik. Inköparnas arbete mot leverantörerna kommer med största sannolikhet påverkas 
vid en övergång från boxar till styckhantering då arbetet med boxning försvinner. För 
att kunna kvantifiera hur styckhantering istället för boxar påverkar kostnaden samt 
vilka effekter det får på leveransservicen måste inköparnas arbetssätt kartläggas.  

4.1.2 Leverantörer 
Stadiums leverantörer ligger utanför studiens studerade system på grund av givna 
direktiv för att avgränsa studien. I denna studie ligger dessutom störst fokus på 
varuförsörjning från DC till butik vilket innebär att även om leverantörerna påverkas 
av resultatet av studien är de inte det primära målet att undersöka. Den service och 
kostnadsnivå som leverantörerna erbjuder i dagsläget behandlas därmed som 
opåverkbar. 

4.1.3 Tredjepartsleverantör 
Tredjepartsleverantörens arbete som består av leveransbevakning och transport-
planering kommer inte påverkas av en förändring till styckhantering i DC. De kommer 
fortfarande att behöva leveransbevaka och transportplanera i samma utsträckning som 
tidigare då det är samma totala volym av produkter som ska behandlas. Med anledning 
av detta tillhör inte tredjepartsleverantören studiens system. 

4.1.4 Transporter från leverantörer till DC 
Efter diskussion med handledare på både Stadium och Linköpings universitet bestäms 
att transporterna från leverantör eller tredjepartsleverantör till DC inte ska tas med i 
det studerade systemet. Dessa avgränsas bort på grund av att kostnaderna för 
transporten anses vara oförändrad eller möjligtvis minskar då samma antal produkter 
ska fraktas oavsett hur de är förpackade, i box eller styck. Att det är samma antal 
produkter som fraktas innebär att det är samma volym av produkterna som ska 
transporteras och kostnadsdrivaren för leverans från leverantör till DC är volym. Att 
transportkostnaderna eventuellt skulle minska har att göra med att en möjlig volym- 
och/eller viktminskning eftersom inneremballaget försvinner vid styckhantering, denna 
kostnadsminskning uppskattas dock som liten. 

4.1.5 Distributionslagret  
Inom DC finns det flera viktiga aktiviteter vilka driver kostnader och påverkar 
leveransservicen, exempel på några är inleverans och färdigställande av order. För att 
uppfylla syftet är det centralt att kartlägga aktiviteterna i DC för att kunna bestämma 
kostnaden för startbox, påfyllnadsbox och styckhantering vid kortstuds och påfyllnad 
under säsong samt att få en uppfattning om hur leveransservicen påverkas av en 
eventuell övergång från boxar till styckhantering. DC är därmed inkluderad i det 
studerade systemet. 
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4.1.6 Transport från DC till butik 
Transporterna från DC till butik kan påverkas kostnadsmässigt om volymerna som 
fraktas förändras vid en övergång från boxar till styckhantering. Styckhantering 
möjliggör en styrning som är mer anpassad efter butikernas verkliga efterfrågan som 
inte varit möjlig att ha vid användning av boxar på grund av att boxen innehåller ett 
förutbestämt antal av produkten.  

I denna studie görs dock en avgränsning för att minska studiens komplexitet vid 
kostnadsjämförelsen mellan boxar och styckhantering som innebär att det är samma 
volymer som kommer att jämföras. Med samma volymer menas att det är samma antal 
som ingår i en box som istället styckhanteras, exempelvis kommer en påfyllnadsbox 
med 2 stycken bruna fleecetröjor i storlek large av märket Everest att styckhanteras 
som 2 stycken enskilda fleecetröjor av samma färg, storlek och märke. För startboxar 
gäller att samma antal som finns i startboxen plockas ner i en packlåda tillsammans 
med andra produkter som också ska levereras till butiken vid det tillfället. Detta 
medför att butikerna kan få färre antal lådor levererade till sig jämfört med innan då 
alla startboxar kom i egna lådor. Anledningen till att vi i studien valt att använda 
samma volym är att det skulle bli oerhört svårt att få fram butikernas verkliga 
efterfrågan, till exempel är det enligt Mattila et al (2002) mycket svårt att uppskatta 
relevanta siffror på hur mycket en butik skulle ha sålt av en vara som tagit slut.  

Trots att det är samma volymer som ska levereras till butiken tar vi reda på hur 
Stadiums transportavtal ser ut. Kostnaden för transporterna kan förändras då antalet 
lådor som skickas till butikerna förändras. I samband med att kostnaderna för transport 
till butik undersöks studeras även kostnaderna för samlastningscentralen då kostnaden 
kan förändras beroende på hur avtalet är skrivet. 

4.1.7 Butik 
Arbetet i butiken påverkas både kostnads- och leveransservicemässigt vid en 
förändring till styckhantering, detta till exempel vid inleverans av produkter då 
lagerchefens arbetsmoment kan förändras något. Försäljningen mot kund berörs inte 
vid en övergång från boxar till styckhantering då samma volymer av produkterna 
levereras till butiken, dessutom anger ett av direktiven att kundens efterfrågan ska ses 
som konstant.  

Att kundernas efterfrågan ses som konstant är också en anledning till att slutkunden 
inte ingår i det studerade systemet, dock påverkas systemet genom att kundens 
efterfrågan styr vad som ska levereras till butiken. 

4.1.8 Studiens studerade system 
De delar av logistikflödet som är relevanta att fokusera på i denna studie är 
sammanfattande i Figur 4-2 och är de delar som ligger innanför den markerade rutan 
vilken symboliserar studiens system. De delar som är med i studien är inköp, DC, 
transport till butik och butikerna. Att butiken enbart är med till hälften i Figur 4-2 har 
att göra med att det inte är alla aktiviteter i butiken som kommer påverkas av en 
övergång till styckhantering. Den aktiviteten som påverkas är inleveransen till butiken. 



UPPGIFTSPRECISERING 

  55 

 

Märkes-
leverantör

3PL

DC

Samlastning

Inköp

Kund

Eget
leverantör

Butik

Fysiskt flöde

Informationsflöde

Studerat
system

 

Figur 4-2: Logistikflöde hos Stadium och studiens studerade system. 

4.2 Studiens order- och leveransprocess 
För att på ett strukturerat sätt kunna konkretisera frågor angående kostnader och 
leveransservice tar vi utgångspunkt i order- och leveransprocessen som tidigare 
nämnts i referensramen, se kapitel 3.2. Order- och leveransprocessen delas upp i ett 
antal olika aktiviteter som knyter samman materialförsörjningen och distributionen i 
ett företag med dess kunder och leverantörer (Aronsson et al, 2004). I Figur 4-3 ses 
aktiviteterna i order- och leveransprocessen som ingår i materialförsörjningen och 
distributionen hos Stadium. 

 

Figur 4-3: Aktiviteter i order- och leveransprocessen som berör Stadium. 

Som ses i Figur 4-3 finns det två order- och leveransprocesser som spelar in i denna 
studie; mellan leverantör och DC samt mellan DC och butik. De aktiviteter i order- 
och leveransprocessen som studeras noggrannare i denna studie skiljer sig mellan de 
två olika flödena. De aktiviteter som nedan beskriver en för studien anpassad order- 
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och leveransprocess är sådana som via det studerade systemet angivits att de ska tas 
med.  

4.2.1 Order- och leveransprocess mellan leverantör och DC 
Av order- och leveransprocessens sex aktiviteter är det endast två stycken i flödet 
mellan leverantör och DC som ingår i studien. Orderläggning till leverantör är en av 
dessa. Orderläggning till leverantör är något som sköts av Stadiums inköpsavdelning 
vars arbete kan komma att se annorlunda ut om boxarna tas bort och ersätts med 
styckhantering i lagret. I inköparnas arbete som det ser ut idag ingår bland annat att 
bestämma innehållet i samt storleken på startboxar och påfyllnadsboxar. Denna del av 
arbetet kommer att påverkas vid styckhantering, exempelvis så kommer inköparna inte 
längre behöva bestämma hur stor en påfyllnadsbox ska vara. 

När det gäller aktiviteterna ordermottagning, orderbehandling och färdigställande av 

order är dessa inte med i studien på grund av att detta är aktiviteter hos leverantören 
och enligt direktiv från Stadium ingår inte leverantörerna i denna studie. 

Vad gäller transport till DC från leverantörerna är denna aktivitet inte med i studien då 
vi, som framgått även i diskussionen angående studiens system, valt att avgränsa bort 
transporterna. Detta på grund av att kostnaderna för transporten anses vara oförändrad 
eller möjligtvis att kostnaden minskar då samma antal produkter fraktas oavsett hur de 
är förpackade, i box eller som styck.  

Inleverans till DC kommer däremot att vara den andra aktiviteten i order- och 
leveransprocessen mellan leverantör och DC som ska studeras. Arbetet vid 
inleveransen till DC påverkas både kostnads- och leveransmässigt, till exempel kan 
ledtiden påverkas av att kortstuds med startboxar inte längre kan användas vid en 
övergång till styckhantering vilket också resulterar i ökade hanteringskostnader. 

4.2.2 Lagring i DC 
Lagringen av produkter är enligt teorin inget som ingår i order- och leveransprocessen 
men det är den aktivitet som binder samman de två order- och leveransprocesserna, se 
Figur 4-3. Under tiden produkter befinner sig i lagret förflyttas de en eller flera gånger, 
det kan till exempel vara flytt från ankomsten till lagerplats, från lagerplats till 
plockplats. Dessa moment kallas ofta för inlagring och omlagring. I denna studie 
kommer exempelvis styckhanterade produkter att förflyttas inom lagret vilket medför 
att hanteringen inom DC undersöks. 

Ytterligare något som påverkas i denna del av systemet är att i samband med att 
produkter lagras uppstår en lagerföringskostnad. Denna kostnad är beroende av hur 
många produkter som lagras samt hur lång tid produkterna befinner sig i lagret. I och 
med att produkterna i box som ska kortstudsa aldrig behöver lagras har dessa heller 
ingen lagerföringskostnad. Vid en övergång till styckhantering kommer dock dessa 
produkter att behöva gå in i lagret vilket resulterar i att lagerföringskostnaden på-
verkas. Efter detta resonemang kan konstateras att aktiviteten lagring i DC ingår i 
studien. 
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4.2.3 Order- och leveransprocess mellan DC och butik 
I order- och leveransprocessen mellan DC och butik är det något fler aktiviteter som 
ska ingå i studien. Som diskuterats i studiens system görs en avgränsning som innebär 
att det är samma volymer som i dagsläget skickas till butikerna som ska styckhanteras 
istället för att hanteras som boxar. Detta medför att varken beställningspunkten, som 
motsvaras av minnivåerna, eller det antal som ska fyllas på i butiken, det vill säga 
maxnivån kommer att förändras. Därmed är varken orderläggning till DC, order-

mottagning eller orderbehandling relevant att ta med i studien. Ytterligare en 
anledning till att dessa tre aktiviteter inte är med i denna studies orderprocess är att alla 
tre aktiviteterna sker per automatik i det centrala affärssystemet som redan idag är 
anpassat för att klara styckhantering.  

Färdigställande av order till butik är med i studiens leveransprocess eftersom både 
kostnader och leveransservice kan påverkas då det är här den allra största förändringen 
äger rum vid införandet av styckhantering. Det är exempelvis möjligt att det kan ta 
längre tid att färdigställa en order vilket påverkar både kostnaden och ledtiden. 

Att transport till butik är en aktivitet i leveransprocessen som ska vara med i studien 
diskuterades i det studerade systemet och det beror på att det kan uppstå skillnader i 
kostnader eller leveransservice vid övergång till styckhantering. Att det uppstår en 
förändring beror på att det inte är samma antal lådor som skickas trots att produkternas 
volym är den samma som skickas med styckhantering som med boxar.  

Vad gäller inleverans till butik är denna aktivitet med i studien då tiden det tar att 
packa upp en packlåda i butiken kan förändras. Det påverkar i så fall både kostnad och 
leveransservice. 

4.2.4 Studiens studerade order- och leveransprocess 
Utifrån diskussionen ovan kan man urskilja vilka aktiviteter som ingår i studiens 
order- och leveransprocess, dessa visas i Figur 4-4. 

 

Figur 4-4: Studiens order- och leveransprocess. 

Lagring 

Order-
läggning till 
leverantör 

Leverantör 

Inleverans  
till DC 

Orderprocess 

Leveransprocess 

Butik 

Transport till butik 

Färdig-
ställande 
av order 
till butik 

Orderprocess 

Leveransprocess 

DC 

Order-
behandling 
DC 

Inleverans  
till butik 

Ordermottagning Ordermottagning 

Transport till 
DC 

Färdig-
ställande 
av order 

Order-
behandling 

Order-
läggning 
till DC 



UPPGIFTSPRECISERING 

  58 

Studien hos Stadium ska enligt syftet leda fram till ett beslutsunderlag för att 
eventuellt ersätta boxar med styckhantering baserat på kostnader och leveransservice. 
För att uppfylla detta syfte bryts problemet ner i mindre delfrågor som tillsammans 
hjälper till att besvara syftet. Nedan definieras studiens kostnadsmodell och aktuella 
leveransserviceelement där varje del börjar med en diskussion för att sedan avslutas 
med en sammanställning av de frågor som framkommit i diskussionen. 

4.3 Studiens kostnadsmodell 
En totalkostnadsmodell ska enligt Aronsson et al (2004) anpassas inför varje situation 
den används då de delar som är intressanta att lägga fokus på kan vara 
situationsberoende. En grund till totalkostnadsmodellen hämtas från den syntes som 
byggdes upp i kapitel 3.7.1. I syntesen kopplades kostnaderna ihop med aktiviteterna i 
order- och leveransprocessen.  

För att kunna avgöra hur en eventuell övergång från boxar till styckhanering skulle 
påverka Stadiums kostnader kartläggs kostnaderna för personalens arbete. Något att 
poängtera vad gäller personalkostnader är att det är en kostnad som kan ses som 
halvfast, det vill säga att kostnaden är fast inom ett visst intervall och sedan förändrar 
sig språngvis. Detta innebär att det är det inte säkert att Stadium kommer att erhålla 
hela den kostnadsförändring som vi kommer fram till. Anledningen till att personal-
kostnaden kan ses som halvfast är att det inte alltid är säkert att en förändring av 
tidsåtgången resulterar i neddragning eller anställning av personal, det kan vara så att 
personalen kan utföra andra arbetsuppgifter om tid finns över eller att arbetet 
effektiviseras vid utökande av arbetstiden. I denna studie kommer vi att se 
personalkostnaden som rörlig då vi fokuserar på att ersätta boxar med styck. För att 
kunna jämföra kostnaderna behöver vi hitta de kostnadsposter som förändras i och 
med övergången från box till styck och skulle vi se på personalkostnaden som fast 
skulle i princip kostnaderna inte förändras något. Dock är det viktigt att poängtera att 
om man skulle studera Stadiums totala personalkostnader för inköpare, lagerpersonal 
eller butikspersonal skulle de inte förändra sig i enlighet med det vi kommer fram till. 
Detta på grund av att det inte är säkert att förändringen medför nedskärning eller 
anställning av personal. 

Nedan kommer vår kostnadsmodell byggas upp utifrån vad som är relevant att ta med i 
denna studie. 

4.3.1 Orderbehandlingskostnad 
Orderbehandlingskostnaden är den administrativa kostnaden för att hantera en order. 
Enligt Lambert et al (1998) kan orderbehandlingskostnaden innehålla prognoser, 
orderläggning, transportplanering och kommunikation till inblandade aktörer, så som 
kunden, leverantören eller inom det egna företaget. Syntesen som togs fram i 
referensramen, se kapitel 3.7, angav att aktiviteterna från order- och leveransprocessen 
som kan kopplas till orderbehandlingskostnaden är orderläggning, ordermottagning 
och orderbehandling. 
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I denna studie är det, som diskuterats i kapitel 4.2.1, aktiviteten orderläggning till 
leverantör som ingår i det studerade systemet därav ingår orderläggningen i order-
behandlingskostnaden. Orderläggning innebär enligt Aronsson et al (2004) att man gör 
en prognos för att identifiera sitt behov för att sedan bestämma när ordern ska läggas 
och genomföra själva orderläggningen. I denna studie är fokus enbart på arbetet kring 
att lägga själva ordern då det är ett direktiv från Stadium att vi inte ska titta på hur 
prognostiseringen görs. Vi kommer inte heller titta på när ordern ska läggas då 
Stadium redan vet att de behöver lägga sina order minst sex månader innan behovs-
datumet och detta inte påverkas av övergången från boxar till styck. 

Sett utifrån de tre huvuduppgifter som en inköpare på Stadium har, det vill säga att 
bestämma sortiment, bestämma produktens volym, boxarnas storlek samt att lägga 
ordern till leverantören, är det orderläggning och boxning som har betydelse för 
studien. I denna del av studien är det intressant att undersöka inköparens tidsåtgång i 
arbetet med att bestämma storlek och utseende på boxar samt att bestämma min- och 
maxnivåer till butik då tiden för orderläggningen och boxningen troligen kommer att 
förändras vid en övergång till styckhantering.  

En parameter som också utreds är tidsåtgången för att lägga en order. Tidsåtgången för 
orderläggningen identifieras för startbox, påfyllnadsbox samt styck för att kunna 
jämföra hur inköparens arbete påverkas vid en eventuell förändring till att enbart 
beställa i styck. Att lägga själva ordern till leverantören kan göras på olika sätt 
beroende på hur nära samarbete Stadium har med leverantören. Detta avgör hur lång 
tid som går åt till orderläggning, ska e-post skickas tar det administrativt längre tid att 
genomföra än om leverantören och Stadium är elektroniskt sammankopplade för att 
skicka order. Är Stadium och leverantören elektroniskt sammankopplade sker en 
överföring av inköpsorder i samband med att inköparen bekräftar att inköpsordern ska 
utföras. För att utifrån tidsåtgången kunna beräkna en orderbehandlingskostnad 
kartläggs även Stadiums kostnader för en inköpare.  

En parameter som är relevant att ta reda på är om Stadium har olika ordersärkostnader 
för om ordern innehåller startbox, påfyllnadsbox eller styck. Ordersärkostnaden 
används för att fördela ut administrativa kostnader på respektive order (Aronsson et al, 
2004).  

Sortimentsbestämningen samt prognostiseringen av kvantiteter kommer att utföras på 
samma sätt oberoende om startbox, påfyllnadsbox eller styck används. Prognoserna är 
redan avgränsande med direktiv men här görs det ytterligare en avgränsning i och med 
att inköparens arbete med att bestämma sortiment under året inte tas med. 

Det är även väsentligt att fånga inköparnas åsikter vad gäller boxar och styckhantering 
eftersom deras arbetssätt påverkas vid en eventuell övergång till styckhantering. 
Därför vill vi även ta reda på vilka för- och nackdelar som de ser med startbox, 
påfyllnadsbox samt styckhantering. 
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� Hur lång tid tar det att bestämma kurvan/kvantiteten i en startbox? 

� Hur lång tid lägger en inköpare på att ta fram kvantiteten till en 

påfyllnadsbox? 

� Hur lång tid tar det att bestämma min- och maxnivå för påfyllnad till 

butiken? 

� Finns det olika ordersärkostnader beroende på om det är en order med 

startbox, påfyllnadsbox eller styck som ska läggas? 

� Hur lång tid tar det att lägga en order mot leverantören i dagsläget där 

ordern har produkter med startbox, påfyllnadsbox respektive styck? 

� Vad är inköparens uppfattning om för- och nackdelar med påfyllnadsbox, 

startbox samt styckhantering? 

� Hur stor är orderbehandlingskostnaden för inköparens arbete? 

4.3.2 Lagerhållnings-/hanteringskostnad 
Lagerhållnings- och hanteringskostnaden definieras av Lambert et al (1998) och 
Aronsson et al (2004) som kostnaden för att äga och driva ett lager. Lagerhållnings-
kostnaden innebär de fasta kostnaderna som uppstår av hur många lagerlokaler som 
finns och hanteringsutrustning. I denna studie tar vi inte med lagerhållningskostnaden 
eftersom denna inte påverkas av vilka aktiviteter som krävs vid box eller styck. 
Stadium har ett nytt lager där det finns plats för produkterna samt att det finns 
hanteringsutrustning för att klara av en eventuell förändring från boxar till styck. 

Hanteringskostnaden innebär enligt Aronsson et al (2004) och Lambert et al (1998) en 
kostnad som är beroende av de aktiviteter som utförs, exempelvis ankomst, lagring, 
omlagring och interna transporter inom lagret. Hanteringskostnaden bygger på den tid 
det tar för personalen att utföra aktiviteterna, vilket medför att det är personalkostnader 
och inte de fasta kostnaderna som är relevanta att kartlägga. Enligt syntesen som togs 
fram i referensramen, se kapitel 3.7, är det aktiviteterna lagring, färdigställande av 
order och inleverans i leveransprocessen som beaktas. I denna studie inkluderar vi all 
fysisk hantering av produkterna, översätts detta till aktiviteterna i Stadiums leverans-
process blir det i inleverans till DC, lagring, färdigställande av order och inleverans till 
butik.  

Stadium driver inte själva lagret utan har överlåtit det på ett externt företag som är 
specialiserat på den typen av verksamhet. För att få en klar bild över hur kostnaderna 
vid aktiviteter i lagret ser ut kartläggs hur avtalet dem emellan är konstruerat. Detta ger 
mer information om förutsättningarna för kostnaderna i lagret, vilket används även i 
övriga aktiviteter i order- och leveransprocessen som rör lagret.  

� Hur påverkas kostnaderna för lagret av avtalet? 
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Inleverans till DC 

Enligt Aronsson et al (2004) består inleveransaktiviteten av flera olika moment som 
rör hanteringen av godset. Det kan exempelvis vara att godset ska kontrolleras, 
märkas, packas och paletteras eller inlagras. I Stadiums fall kartläggs alla moment som 
ingår vid inleverans i DC för att identifiera hur mycket tid som går åt vid inleverans-
aktiviteten för boxar respektive styckprodukter. Det som i denna studie är mest 
intressant att titta på är kostnaderna som rör lagerpersonalens arbete, detta på grund av 
att det är deras arbetstid som kan komma att påverkas om styckhantering ska ersätta 
boxar. Som framgått i nulägesbeskrivningen, kapitel 2.4.4, kan produkterna gå två 
vägar när de inlevereras, de kan kortstudsas för att snabbt skickas ut till en butik med 
behov av just den kvantitet av produkten som kommit in, eller så kan produkterna 
lagras in på lager för att i ett senare skede plockas till butiken. Kortstudsen minskar 
hanteringskostnaden i lagret, kostnaden för att använda kortstuds måste dock ändå 
identifieras för att ge underlag till totala kostnaden för kortstuds av startbox och 
påfyllnadsbox. 

En övergång från kortstudsande boxar till styck kan påverka antalet lådor som 
levereras till DC då leverantörerna får möjlighet att förpacka produkterna på annat sätt, 
det vill säga de skulle kunna öka antalet produkter som får plats i en låda.  

Enligt teorin ingår även inlagring av godset i aktiviteten inleverans, denna del av 
inleveransaktiviteten behandlar vi i kostnadsposten lagring istället. 

För alla produkter som inlevereras i lager identifieras tiden som används vid 
inleveransen. Kartläggningen görs oavsett hur produkten ska hanteras vidare i lagret, 
det vill säga om den ska kortstudsa eller inte, detta på grund av att kostnaderna i 
dagsläget samt kostnaderna vid övergång till styck ska beräknas.  

� Vilka aktiviteter ingår i inleverans i distributionslagret både för 

kortstudsande produkter och för produkter som inlevereras till lager? 

� Hur stor är hanteringskostnaden för inleveransaktiviteten vid kortstuds? 

� Hur stor är hanteringskostnaden för inleveransaktiviteten för påfyllnads-

boxar respektive styckprodukter vid påfyllnad under säsong? 

� Hur påverkas antalet lådor in till DC av en övergång från kortstudsande 

boxar till styckprodukter? 

Lagring 

Denna aktivitet ligger mellan de två order- och leveransprocesserna från leverantör till 
butik och är enligt teorin inte en egen aktivitet i order- och leveransprocessen. Inom 
denna del kan dock hanteringskostnader uppstå genom inleverans, så kallad inlagring 
samt genom omflyttning inom lagret, något som kan kallas omlagring. Hos Stadium 
uppstår omlagring då produkterna ska flyttas från inleverans till buffertlager och då 
plockplatsen ska fyllas på med nya produkter från buffertlagret. Detta leder till att 
tiderna för transporter inom lagret är intressanta att studera. 
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� Vid vilka tillfällen utförs transporter av produkter inom lagret? 

� Hur påverkas de interna transporterna i lagret av övergång från boxar till 

styck? 

� Hur stor hanteringskostnad leder omlagringen inom lagret till? 

Färdigställande av order 

En aktivitet i leveransprocessen som kommer att förändras mycket om Stadium 
övergår från boxar till styckhantering är färdigställande av order. Denna aktivitet 
innebär olika saker för olika företag och produkter beroende på var kundorderpunkten, 
KOP, är placerad i flödet (Aronsson et al, 2004). För denna studie avses de moment 
som utförs i DC som plockning, packning och avsändning eftersom varorna redan 
finns i lagret. Det är väsentligt att undersöka lagerpersonalens uppfattning om boxar 
och styckhantering eftersom deras arbetssätt påverkas vid en eventuell övergång till 
styckhantering. Därför vill vi även fånga vilka för- och nackdelar som de ser med 
startbox, påfyllnadsbox samt styckhantering.  

En kostnad som inte Lambert et al (1998) tar upp i sin totalkostnadsmodell är 
emballagekostnader. Emballagekostnaden uppstår i samband med aktiviteten 
färdigställande av order i leveransprocessen, i och med detta har vi valt att lägga in 
denna kostnadspost i hanteringskostnaderna. Då de kortstudsande produkterna ska 
styckhanteras kommer de att ge upphov till emballagekostnader som inte funnits förut 
då de ska läggas i en packlåda vid plockningen. För påfyllnadsboxar som redan i 
dagsläget plockas och läggs i packlådor kommer antagligen inte emballagekostnaden 
förändras.  

För de produkter som i dagsläget hanteras med boxar är förändringen till styck-
hantering ganska stor. Styckhanteringen gör ingen skillnad på om det är kortstudsande 
boxar eller om det är påfyllnadsboxar som ska plockas, samma arbete utförs i vilket 
fall, det vill säga plockning av styckhanterade produkter. Det som är relevant att ta upp 
är hur hanteringskostnaden för dessa boxar förändras genom att styckhantering 
används. För att bestämma hanteringskostnaden ska tiden det tar att styckplocka 
samma antal produkter som finns i en box identifieras. Även plocktiden för en 
påfyllnadsbox är relevant att studera då denna kan användas för att jämföra hanterings-
kostnaden med styckhantering av en box. Detta innebär därmed att plocktiden för 
påfyllnadsbox ska identifieras. 

I lagret är plockområdet uppdelat i olika plockzoner. Enligt Ballou (1999) är det 
viktigt att de olika plockzonerna är uppdelade i områden med ungefär samma 
arbetsbelastning för att inte en plockzon ska bli en flaskhals. Plockzonerna ska även 
minimera sträckan plockaren behöver gå för att utföra arbetet. Detta kräver att 
produkterna placeras i rätt plockzon så att en ofta efterfrågad produkt inte placeras i en 
plockzon där sträckan är lång att gå, det vore effektivare att placera produkten med 
hög efterfrågan i en plockzon med kort gångsträcka. I denna studie kan plocktiden för 
styckhanterade produkter och påfyllnadsboxar påverkas av vilken plockzon produkten 
är placerad i, detta beroende på hur långt plockaren behöver gå till produkten. 
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Plockzonens påverkan på plocktiden utreds för att avgöra hur hanteringskostnaden i 
stort ändras.  

Då produkterna är färdigplockade ska lådorna avsändas vilket innebär att de från 
utlastningskajen ska flyttas till lastbilen och detta medför att de kostnader som finns 
vid utleverans från lagret kartläggs. 

� Hur stor är emballagekostnaden för en styckhanterad box som förut 

kortstudsat? 

� Hur påverkar plockzonerna plocktiden? 

� Hur stor är hanteringskostnaden för att plocka en påfyllnadsbox? 

� Hur stor är hanteringskostnaden för att plocka motsvarande antal som 

finns i boxar med styckhantering? 

� Hur stor är hanteringskostnaden vid utleverans från lagret? 

� Vad är lagerpersonalens uppfattning om för- och nackdelar med startbox, 

påfyllnadsbox samt styckhantering? 

Inleverans till butik 

Enligt Aronsson et al (2004) består inleveransaktiviteten av flera olika moment som är 
att kontrollera godset, märka godset, packa och sätta godset på pallar samt inlagring av 
godset. I Stadiums fall kartläggs alla moment som ingår vid inleverans i butik för att 
identifiera hur mycket tid som går åt vid inleveransaktiviteten för boxar respektive 
styckhantering. 

Vid inleveransen är det relevant att undersöka om arbetssättet ändras samt om det tar 
längre tid för personalen att packa upp styckhanterade produkter jämfört med 
produkter i boxar. Med att packa upp produkterna menas att de är färdiga för att tas ut i 
butiken eller placeras i butikens lager. 

Det är väsentligt att undersöka butikspersonalens åsikter vad gäller boxar och styck-
hantering eftersom deras arbetssätt kan påverkas vid en eventuell övergång till styck-
hantering. Därför vill vi även fånga vilka för- och nackdelar som de ser med startbox, 
påfyllnadsbox samt styckhantering.  

� Vilka aktiviteter ingår i inleverans i butik? 

� Hur stor är hanteringskostnaden för butikspersonalens arbete för boxar 

respektive styckhantering? 

� Vad är butikspersonalens uppfattning om för- och nackdelar med startbox, 

påfyllnadsbox samt styckhantering?  
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4.3.3 Lagerföringskostnad 
Lagerföringskostnaden är enligt Lambert et al (1998) den kostnad som uppstår för att 
produkter lagras. Denna kostnad är därmed beroende av vilka kvantiteter av varje 
produkt som lagras. Lambert et al (1998) tar upp fyra stora poster som bygger upp 
denna kostnad, dessa är kapitalbindning, försäkringar, riskkostnader och lager-
utrymmeskostnader. För att ta reda på lagerföringskostnaden identifieras de poster som 
är relevanta att ta med i lagerräntan hos Stadium.  

Att lagerföringskostnaden påverkas hos Stadium beror på att produkterna som kan 
kortstudsas, det vill säga startboxar och en del påfyllnadsboxar, kommer att lagras in 
vid styckhantering. Därför behöver tiden produkterna befinner sig i lagret innan de 
utlevereras identifieras, detta både för kortstudsande produkter som ska styckhanteras 
och för påfyllnadsboxar som normalt plockas. Anledningen till att tiden för 
påfyllnadsboxarna som normalt plockas ska identifieras är att en total kostnad för 
dagsläget ska tas fram i studien. 

� Vilka poster är relevanta att ta med i lagerräntan? 

� Hur stor är lagerräntan hos Stadium? 

� Hur lång tid befinner sig produkterna i lagret? 

� Hur påverkas lagerföringskostnaden av en övergång från kortstudsande 

boxar till styckhantering? 

4.3.4 Transportkostnad 
Enligt Lambert et al (1998) kan transportkostnaden, som uppstår på grund av att gods 
transporteras externt från företaget, vara beroende av volym, vikt, avstånd, plats för 
avsändning samt plats för mottagande. Som beskrevs i syntesen i referensramen, se 
kapitel 3.7, är det aktiviteten transport i leveransprocessen som är knuten till 
transportkostnaden. Hos Stadium sköter ett externt företag transporterna samt sortering 
av packlådor till butik. För att ta reda på hur transportkostnaden ser ut och hur den 
påverkas vid styckhantering identifieras den stora kostnadsdrivaren i Stadiums 
transportavtal. 

� Hur ser transportavtalet ut? 

� Hur påverkas transportkostnaden av en övergång från kortstudsade boxar 

till styckhantering? 

4.4 Studiens leveransservicemodell 
Leveransservice är ett samlingsnamn på kundens uppfattning angående logistikaktivi-
teterna från leverantören. Leveransservicen brukar vanligen delas upp i mindre 
element för att göra den möjlig att mäta (Björnland et al, 2003). Nedan diskuteras 
elementen för att se vilka som är intressanta att ta med i studien. De 
leveransserviceelement som är intressanta att ta med är de som möjligen kan påverkas 
vid ett eventuellt införande av styckhantering i DC. I referensramen, se kapitel 3.7, 
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sattes en syntes upp där leveransserviceelementen kopplades till respektive aktivitet i 
order- och leveransprocessen. Diskussionen nedan kommer att ta utgångspunkt från 
den syntesen och sedan anpassas till den här studiens förutsättningar. I samband med 
att de leveransserviceelementen som är intressanta tas upp kommer även ett 
resonemang om vilka frågeställningar som måste besvaras för att uppfylla syftet med 
studien. 

4.4.1 Ledtid 
Ledtidsbegreppet som det kommer används i denna studie kan liknas vid Mattsons 
(2002) sätt att se på det från ett kundperspektiv. Detta innebär att ledtiden definieras 
som tiden från order till dess att produkterna är levererade och är disponibla för 
användning hos kunden. I denna studie kommer ledtiden att innebära tiden som 
uppstår mellan erhållen order tills produkterna är klara för att placeras i butikens lager 
eller klara att tas ut i butiken. I studien ses alltså ledtiden ur ett butiksperspektiv och 
det som är intressant för studien är ledtidsförändringar som kan uppkomma på grund 
av användning av styckhantering istället för boxar. 

Då ledtiden ska bestämmas i dagsläget måste hänsyn tas till att kundorderpunkten 
(KOP) ligger på olika ställen beroende på om det är ledtid för boxar som kortstudsar 
eller om det är boxar som tas från lager som ska undersökas. Det är olika vilka 
aktiviteter som är med i order- och leveransprocessen mellan de två olika alternativen. 
För kortstudsade boxar ligger orderpunkten vid inleverans eftersom det redan finns en 
order på dessa när de kommer in på lastkajen till skillnad från den påfyllningen från 
lager av butikerna då orderpunkten ligger i plocklagret, se Figur 4-5. 

 

Figur 4-5: Ledtid innan ändring. (Observera att tidsaxeln inte är skalenlig). 

Vid en övergång till styckhantering är det inte längre möjligt med kortstuds utan 
produkterna måste gå in i lagret för att kunna plockas. Detta innebär att ledtiden kan 
komma att påverkas på grund av det extra hanteringsarbetet i lagret som måste utföras 
vid inleveransen och färdigställande av ordern, men också det extra arbete som kan 
uppstå vid inleveransen till butik. Att produkterna kommer gå in i lagret betyder även 
att produkter behöver lagras en tid innan de kan plockas, detta kan naturligtvis även 
det påverka ledtiden mot butikerna. Anledningen till att produkterna kan behöva lagras 
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är att kötider uppstår inom lagret då aktiviteter ska utföras, exempelvis kan en produkt 
få stå i kö en tid innan en truck kommer och flyttar den från ankomst till plockplats, 
det kan ta tid innan den ordern som ska plockas är just den som hanteras. Allt detta 
medför att det tar tid för produkten att genomgå hela flödet i lagret. I Figur 4-6 visas 
hur ledtiden kommer att förändras då produkterna styckhanteras. 

 

Figur 4-6: Ledtid med styckhantering. (Observera att tidsaxeln inte är skalenlig). 

För den vanliga påfyllningen av butik är det inga nya aktiviteter som tillkommer utan 
här är det endast det eventuella extra tiden för hanteringsarbetet som spelar in. Detta 
innebär att av ledtiden kommer att undersökas från aktiviteten färdigställande av order 
till och med inleverans till butik. 

� Hur lång är ledtiden för kortstudsande boxar samt för påfyllnadsboxar 

idag? 

� Hur förändras ledtiden till butik vid en övergång till styckhantering för 

påfyllning av butikerna från lager under säsong respektive kortstudsade 

boxar? 

4.4.2 Leveranspålitlighet 
Leveranspålitligheten beskriver hur väl den överenskomna leveranstiden hålls, det vill 
säga hur tillförlitligheten i leveranstiden är (Björnland et al, 2003). Det som påverkar 
leveranspålitligheten är till stor del de aktörer som är involverade i logistikflödet och 
då det är samma aktörer som tidigare anser vi att leveranspålitligheten inte är 
intressant att undersöka närmre. 

4.4.3 Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerhet innebär att leveransen innehåller rätt mängd artiklar till rätt kvalitet 
(Björnland et al, 2003). Enligt syntesen som togs fram i referensramen, se kapitel 3.7, 
ingår aktiviteterna lagring, färdigställande av order, transport och inleverans i detta 
leveransserviceelement. I denna studie kommer vi ha fokus på att butikerna får rätt 
vara i rätt mängd då detta är något som kan förändras vid en övergång från boxar till 
styckhantering vid färdigställandet av en order. Förändringen sker främst genom att 
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varje produkt ska plockas istället för att plocka en box med ett större antal av en 
produkt i den. Kvaliteten på levererade produkter kan visserligen även den påverkas 
beroende på om boxar eller styckhantering används. Detta är dock mycket svårt att ta 
hänsyn till eftersom det inte går att ta reda på vart i flödet kvaliteten förändras då det 
inte görs några direkta kvalitetskontroller vid inleveransaktiviteten till DC. Därför blir 
det mycket svårt att säga hur styckhanteringen påverkar kvaliteten.  

Detta leveransserviceelement är något som vi såg som relevant att undersöka i denna 
studie då leveranssäkerheten påverkas av förändringen med övergång till styck, men 
tyvärr finns det inte tillräckligt med historisk data för att kunna undersöka denna, detta 
då lagret togs i drift under juli 2006 och vår studie bedrivs under hösten 2006. 

4.4.4 Lagertillgänglighet 
Lagertillgängligheten är ett mått som talar om hur stor sannolikhet det är att produkten 
finns i lager (Björnland et al, 2003). I denna studie kommer inte detta leverans-
serviceelement att undersökas eftersom vi inte ska undersöka hur mycket eller hur ofta 
de ska beställa varor till DC från leverantörerna. Förenklingar i studien medför att det 
är samma volymer som levereras till butiken med boxar som översätts till styck-
hantering därför kommer inte heller detta påverka lagertillgängligheten.  

4.4.5 Informationsutbyte 
Informationsutbytet är bland annat viktigt för att kunna informera kunden om 
avvikelser från det utlovade eller normala (Björnland, 2003). Enligt vad som framgår i 
syntesen i referensramen, se kapitel 3.7, är informationsutbytet viktigt i alla delar i 
order- och leveransprocessen. Att införa styckhantering istället för boxar är dock inget 
som kommer att påverka informationsutbytet mellan aktörerna i det studerade systemet 
eftersom stora delar av sortimentet redan idag är styckhanterat. Aktörerna är också 
desamma som tidigare vilket innebär att det inte finns någon anledning att studera 
detta leveransserviceelement noggrannare. 

4.4.6 Flexibilitet 
Flexibilitet har att göra med förmågan att kunna anpassa sig till nya förutsättningar, det 
kan gälla nya kundkrav eller till exempel en förändrad marknadssituation (Björnland et 
al, 2003). Enligt syntesen som definierades i referensramen, se kapitel 3.7, är detta 
leveransserviceelement inte något som går att koppla direkt till någon aktivitet i order- 
och leveransprocessen och kommer därför inte beröras av studien. 

4.4.7 Kundanpassning 
Kundanpassning har att göra med att uppfylla enskilda kunders speciella önskemål 
angående exempelvis transporter eller emballage (Björnland et al, 2003). Som 
återförsäljare har Stadium liten möjlighet att kundanpassa produkterna de säljer. Hur 
produkterna transporteras till butikerna och i vilket emballage som ska användas har 
bestämts centralt, det finns med andra ord ingen anledning till att i denna studie 
undersöka detta leveransserviceelement. 
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4.5 Överskådlig sammanfattning 
Under uppgiftspreciseringen har en syntes som gäller för den här studien vuxit fram. I 
syntesen framgår vilka kostnader och leveransserviceelement som påverkas under 
respektive aktivitet i order- och leveransprocessen.  

En överskådlig sammanfattning för studiens kopplingar mellan varje aktivitet och 
kostnadspost visas i Tabell 4-1. I denna studie skiljer sig de steg i leveransprocessen 
som är aktuella att studera. Denna skillnad består i att det är olika steg för boxar som 
kortstudsar och för boxar som plockas i lagret, därför finns det en fördelning på 
kortstuds och påfyllning i tabellerna nedan. För att påvisa skillnaden innan och efter 
förändring finns även en uppdelning om kopplingen gäller box eller styck, det vill säga 
box avser produkterna innan förändringen och styck avser produkterna efter 
förändringen då produkterna ska styckhanteras i lagret. 

                           Aktivitet 

 Kostnad 

Order-
läggning 

Inleverans 
till DC 

Lagring Färdig-
ställande 
av order 

Transport 
till butik 

Inleverans 
till butik 

Box X      
Kortstuds 

Styck X      

Box X      

Order-
behandling På-

fyllning Styck X      

Box       
Kortstuds 

Styck   X    

Box   X    
Lagerföring 

På-
fyllning Styck   X    

Box  X  X  X 
Kortstuds 

Styck  X X X  X 

Box  X X X  X 
Hantering 

På-
fyllning Styck  X X X  X 

Box     X  
Kortstuds 

Styck     X  

Box     X  
Transport 

På-
fyllning Styck     X  

Tabell 4-1: Studiens syntes för logistikkostnader kopplade till aktiviteterna i order- och 
leveransprocessen. 
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Utifrån diskussionen i uppgiftspreciseringen framgår att det endast är ett 
leveransserviceelement som är aktuellt att studera i denna studie, det är ledtiden. I 
Tabell 4-2 ses även tydligt skillnaden mellan vilka aktiviteter som ingår i ledtiden 
beroende på om produkterna använder kortstuds eller om det rör sig om påfyllning 
från lagret.  

                         Aktivitet 

Leverans- 
serviceelement 

Inleverans 
till DC 

Lagring Färdig-
ställande 
av order 

Transport 
till butik 

Inleverans 
till butik 

Box X  X X X 
Kortstuds 

Styck X X X X X 

Box   X X X 
Ledtid 

Påfyllning 
Styck   X X X 

Tabell 4-2: Studiens syntes för leveransserviceelementen kopplade till aktiviteterna i order- och leverans-
processen.
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5 Metod 

I detta kapitel beskrivs arbetsgången för studien. Det inleds 

med stegen i arbetsgången, efter detta ges en djupare 

beskrivning av varje steg i arbetsgången. Löpande i texten 

är felkällor och metodkritik invävt. 
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5.1 Arbetsgång 
När en tidsbegränsad studie genomförs är det viktigt att arbetet planeras för att man 
ska nå fram till målet inom tidsbegränsningen (Yin, 2003). Både när aktiviteter ska ske 
och vilka aktiviteter som ska utföras behöver planeras. Det finns många olika sätt att 
bedriva en utredning på, men den metod vi har valt att ta utgångspunkt i är de steg som 
Aronsson et al (2004) presenterar för att på ett strukturerat och genomtänkt sätt kunna 
genomföra ett utvecklings- eller förändringsarbete inom logistik. Anledningen till att 
vi valde denna metod för att planera arbetet var att det är anpassat till studier just inom 
logistik. De steg som Aronsson et al (2004) presenterar har vi bearbetat för att passa 
denna studies situation bättre, se Figur 5-1 där de olika stegen i arbetsgången 
visualiseras. För en lyckad studie är det enligt Aronsson et al (2004) viktigt att alla 
stegen i arbetsgången följs.  

 

Figur 5-1: Vägen till målet. Källa: Bearbetning av Aronsson et al (2004), s. 166. 

Utifrån Figur 5-1 kommer arbetsmomenten för respektive steg i arbetsgången att 
presenteras. Tillvägagångssättet för arbetsmomenten beskrivs rent praktiskt och 
kopplas till vedertagen metodteori som också löpande förklaras. 
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5.1.1 Klargöra förutsättningarna 
Enligt Aronsson et al (2004) är klargörande av förutsättningarna för studien en viktig 
grund för alla inblandade parter. I denna del måste syftet med studien klarläggas och 
logistikflöden att studera bestämmas. I detta steg läggs grunden för vad som förväntas 
komma fram av studien.  

Vi klargjorde förutsättningarna för denna studie genom möten med handledaren och 
andra kontaktpersoner på Stadium samt med handledaren på Linköpings universitet. 
En sammanställning av diskussionerna presenterandes i en uppgiftsbeskrivning där vi 
bland annat formulerade bakgrunden till problemet och ett syfte bestämdes med 
hänsyn till direktiven från Stadium. I detta skede finns en viss risk för att uppgifts-
beskrivningen och syftet kan bli fel på grund av missförstånd eller att begrepp kan 
tolkas på olika sätt. Konsekvenserna av denna risk vore att vi inte svarar på det som 
uppdragsgivaren önskar i sin uppgift. I denna studie försökte vi förebygga miss-
förstånd angående uppgiften genom att det vid ett flertal tillfällen förts utförliga 
diskussioner med uppdragsgivaren och handledaren vid Linköpings universitet kring 
syftet och vad beslutsunderlaget bör innehålla. Utifrån syftet med studien och med 
utgångspunkt i de steg som Aronsson et al (2004) presenterar för att strukturera ett 
utvecklings- eller förändringsarbete utvecklades denna arbetsgång för studien, se Figur 
5-1 ovan. 

Studiens inriktning 

Under klargörandet av uppgiften insåg vi att en del av studien består av en omfattande 
utredning av Stadiums verksamhet och kostnaderna i distributionsflödet i dagsläget. 
Utredningen skildrar endast hur det ser ut när studien genomförs och inte varför 
verksamheten eller kostnaderna ser ut som de gör. Detta tyder på att denna del av vår 
studie har en inriktning som Lekvall och Wahlbin (2001) skulle kalla beskrivande. 
Den beskrivande inriktningen används enligt Lekvall och Wahlbin (2001) nämligen 
för att kartlägga fakta och är enbart beskrivande.  

Studiens karakteristik 

För att angripa problemet på rätt sätt i det fortsatta arbetet i studien reflekterade vi över 
karakteristiken för utredningen. Då vi i studien kommer att titta på ett urval av alla 
Stadiums produkter och undersöka dessa med utgångspunkt från utvalda aktiviteter i 
Stadiums verksamhet framgår det att studien bygger på empiriska data hämtade från 
företagets verksamhet. Att data är inhämtat från företagets verksamhet medför att 
jämförelser inte enkelt kan göras med andra företag. Utifrån denna beskrivning kan 
man enligt flera författare (Lekvall och Wahlbin, 2001; Yin, 2003; Eisenhardt, 1989) 
kategorisera denna studie som en fallstudieansats. Lekvall och Wahlbin (2001) anger 
att fallstudieansatsens fokus ofta är riktad mot detaljerade och djupgående 
beskrivningar av enskilda fall för att få förståelse för enskilda effekter. Både Lekvall, 
Wahlbin (2001) och Yin (2003) beskriver att fallstudieansatsen är lämplig då upp-
giften bygger på information som är unik för en studie och när några få faktorer 
påverkar det man är intresserad av samt där påverkan sker på ett komplext sätt. I 
studien hos Stadium kommer vi att använda oss av flera olika typer av empiriskt 
material, detta är något som Eisenhardt (1989) lyfter fram som ett kriterium som gör 
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att fallstudie är lämpligt då de har en förmåga att hantera ett flertal olika typer av 
empiriskt material. Data kan samlas in genom exempelvis dokument, intervjuer, 
enkäter och observationer.  

En nackdel med fallstudieansatsen är att den kan anses som att det är svårt att 
generalisera resultatet i studien. Enligt Yin (2003) stämmer det att resultatet av studien 
är specifikt för det fall som studerats, men det som är generaliserbart och som är 
lärdomen är möjligheten att förstå vad det är som driver de olika delarna i systemet. 
Detta innebär att det är metoden och tillvägagångssättet som är generaliserbart till ett 
annat fall, men tyvärr är det inte möjligt att applicera resultatet direkt på ett annat fall. 
I denna studie uppnås med andra ord en analytisk generaliserbarhet men tyvärr ingen 
statistisk generaliserbarhet. 

5.1.2 Nulägesbeskrivning 
För att kunna göra en bra studie är det enligt Aronsson et al (2004) viktigt att ha god 
kunskap om hur verksamheten fungerar. I nulägesbeskrivningen för vår studie skildras 
hur verksamheten drivs och hur flöden från leverantör till butik fungerar. Att veta hur 
nuläget ser ut påverkar i viss mån hur studien ska planeras och vilken teori som kan 
vara relevant (Aronsson et al, 2004).  

Den information som var intressant att ta reda på i detta skede av studien rörde hur 
Stadiums verksamhet drivs och hur de logistiska flödena såg ut. Denna typ av 
information benämns för kvalitativ och består av data som beskriver processer och hur 
beteenden fungerar (Lekvall och Wahlbin, 2001).  

Primärdata 

Information om hur nuläget såg ut i denna studie inhämtades främst genom intervjuer 
men också genom studiebesök på distributionslagret. Studiebesöket på distributions-
lagret gav en övergripande bild av hur lagerarbetet fungerade. Denna typ av infor-
mation som vi själva samlar in är så kallad primärdata (Lekvall och Wahlbin, 2001; 
Björklund och Paulsson, 2003).  

Intervjuerna som gjordes under denna del av arbetsgången förbereddes innan genom-
förandet av varje intervju genom att sammanställa ett frågedokument. Frågedoku-
mentet följdes under intervjun men avvikelser gjordes för att fånga upp intressanta 
områden som dök upp efterhand. Detta upplägg stämmer överens med den semi-

strukturerade intervjutekniken som Lekvall och Wahlbin (2001) tar upp. Den semi-
strukturerade intervjun är i grunden strukturerad genom att en intervjuplan följs men 
tillåter en flexibilitet beroende på vad respondenten svarar.  

En risk med intervjuerna som gjorts är att missförstånd kan uppstå på grund av till 
exempel otydliga frågor eller liknande och effekterna av detta är att respondenten ger 
ett felaktigt svar beroende på tolkningen av frågeställningen. Frågorna under 
intervjuerna försökte vi ställa på ett så objektivt sätt som möjligt för att undvika 
vinklade frågor som kan påverka respondentens svar. Detta stärker något som kallas 
studiens objektivitet, vilket är viktigt för att uppnå ett trovärdigt resultat i studien 
(Björklund och Paulsson, 2003). För att objektiviteten ska öka är det enligt Björklund 
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och Paulsson (2003) viktigt att fakta återges på ett korrekt sätt och att vinkling av fakta 
och argumentation inte ska påverkas av de synpunkter som författarna själva tror på. 
Med andra ord är det viktigt att det i studien tydliggörs och motiveras på ett sådant sätt 
att läsaren själv kan bilda sig en egen uppfattning av resultatet. 

För att motverka risken med missförstånd under intervjuerna ställdes inga direkta 
kontrollfrågor, men däremot fungerade följdfrågor som ett sätt att säkerställa infor-
mationen. Detta är något som kan sägas öka studiens validitet och reliabilitet. 
Validiteten avser i vilken utsträckning den undersöker det som är avsett att undersökas 
(Björklund och Paulsson, 2003). Reliabiliteten avser istället hur tillförlitlig studien är 
och i vilken utsträckning samma resultat uppnås om man upprepar undersökningen. 
Att vi under intervjuerna försökte ställa frågorna så objektivt som möjligt är något som 
stärker validiteten i studien.  

För att säkerställa informationen från intervjuerna har vi i största möjliga mån ställt 
samma frågor till flera respondenter. Detta arbetssätt är något som stärker studiens 
reliabilitet. Att man ställer samma frågor till flera respondenter för att säkerställa 
informationen kan även kallas triangulering (Björklund och Paulsson, 2003). 
Trianguleringen hjälper även den till att öka både studiens validitet och reliabilitet. 

Ytterligare en risk med intervjuer är att intervjuaren tolkar svaren från respondenten på 
ett felaktigt sätt. I denna studie användes triangulering genom att båda författarna var 
närvarande under intervjuerna för att erhålla flera perspektiv på respondentens svar. 
Detta minskar risken för att tolka respondentens svar felaktigt.  

Vissa kompletterande frågor har ställts till respondenten efter en personlig intervju via 
e-post eller telefon. Enligt Björklund och Paulsson (2003) är nackdelen med denna typ 
av intervjuform att det inte går att se respondentens kroppsspråk vilket kan leda till att 
informationen kan missuppfattas. Vid dessa tillfällen, då frågorna ställts i efterhand via 
e-post eller telefon, har vi försökt stärka validiteten och reliabiliteten genom att ställa 
frågorna på ett tydligt sätt så att de inte kan tolkas på ett felaktigt sätt från respon-
dentens sida.  

Sekundärdata 

I nulägesbeskrivningen hämtades även information från Stadiums Internetsida samt 
från presentationsmaterial för företaget. Data som redan är insamlad och sammanställd 
i ett annat syfte än studiens benämns sekundärdata (Lekvall och Wahlbin, 2001).  

Lekvall och Wahlbin (2001) menar att kvaliteten på undersökningen beror mycket på 
vilken typ av data som samlas in under studien. En risk med sekundärdata är att den 
kan vara sammanställd i ett helt annat syfte och därför blir ryckt ur sitt sammanhang 
när den används vid fel tillfälle. En annan risk är att sekundärdata är föråldrad och inte 
längre är aktuell. Effekterna av dessa fel skulle kunna vara att informationen i 
sekundärdata används i fel sammanhang och därmed ger felaktig information. De 
källor som används i nulägesbeskrivning i denna studie kan dock ses som relevanta då 
det handlar om översiktlig information om företaget. För att ytterligare säkerställa 
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riktigheten i informationen gjordes kontroll att hemsidan var uppdaterad samt att 
presentationsmaterialet var aktuellt. 

5.1.3 Planeringsarbete och teori 
Parallellt med nulägesbeskrivningen genomfördes planeringsarbete och teoriinsamling. 
Att dessa ligger parallellt beror på att verksamhetens nuläge delvis ligger till grund för 
att närmare kunna bestämma vad som måste undersökas och hur detta ska göras, men 
också vilka teorier som kan vara intressanta att använda. 

Referensram 

I den teoretiska referensramen samlas vedertagna teorier eller modeller som rör 
studien och dess problemområden. I denna studie har litteraturstudier legat till grund 
för referensramen. En stor styrka med litteraturstudier är enligt Björklund och 
Paulsson (2003) att mycket information kan samlas in med hjälp av små ekonomiska 
medel under förhållandevis kort tid. 

Referensramen ligger enligt Lekvall och Wahlbin (2001) till grund för, styr och 
avgränsar hela upplägget av undersökningen. I den här studien används teorierna i 
både uppgiftspreciseringen och analysen vilket medför att de har stor påverkan på 
studiens resultat. Det är därför viktigt att teorierna som används är relevanta för 
studien. Litteratur och teorier, så kallad sekundärdata, har vi valt utifrån litteratur-
studier baserade på kunskap från tidigare kurser under utbildningen samt referenslistor 
från kurslitteratur och relevanta examensarbeten. Ytterligare ett sätt som litteratur åter-
fanns på var genom diskussion med handledaren på Linköpings universitet samt att vi 
med hjälp av olika nyckelord sökte i databaser på Linköpings universitetsbibliotek. 
Litteraturen har bestått av till exempel böcker och artiklar i tidskrifter.  

I litteraturstudien finns en risk att relevanta teorier förbisetts, vilket kan ha påverkat 
uppgiftspreciseringen och analysen, till exempel kan viktiga frågeställningar i upp-
giftspreciseringen inte ha tagits med. En anledning till detta kan vara att teoristudien 
inte varit tillräckligt omfattande och inte gått tillräckligt djupt. Denna risk kan före-
byggas med att planera tillräckligt med tid för att genomföra sökning efter relevant 
litteratur så att referensramen får rätt omfattning. Dessutom kan grundliga sökningar 
inom flera källor, till exempel flera av bibliotekens databaser, göra att referensramen 
underbyggs med djupare information.  

Något att vara medveten om när det gäller en tidsbegränsad studie är att det alltid finns 
mer att undersöka och mer att läsa, men att en avvägning behöver göras för hur lång 
tid som finns för att göra en litteraturstudie. Under litteraturstudien finns det också en 
risk för att teorier och modeller kan ha feltolkats på grund av att de ryckts ur sitt 
sammanhang, vilket påverkar studiens resultat i och med att relevanta frågeställningar 
kan ha missats (Björklund och Paulsson, 2003). Vi försökte undvika dessa möjliga 
felkällor genom att underbygga teorierna i referensramen genom triangulering, det vill 
säga med flera författare, sökning i olika databaser på biblioteket som Ebrary, 
Business Source Premier, Emerald med flera. Teorierna som vi använt i studien kan 
ses som pålitliga då många av böckerna används som kurslitteratur på hög akademisk 
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nivå och artiklarna är publicerade i ansedda tidskrifter som till exempel International 
Journal of Retail & Distribution Management.  

För att sammanställa informationen i referensramen har vi gjort en egen syntes i slutet 
av kapitlet. Enligt Björklund och Paulsson (2003) kan syntesen utgå från existerande 
modeller eller att man skapat en modell själv, modellen styr sedan datainsamling samt 
analys av insamlade data. I denna studie utgår vi från existerande modeller genom att 
vi i vår syntes kopplar ihop de olika teorierna samt att ett ställningstagande görs om 
hur vi ser på totalkostnadsmodellerna, order- och leveransprocessen samt leverans-
service. 

Uppgiftsprecisering 

För att beskriva arbetets tekniska och metodmässiga upplägg räcker det enligt Lekvall 
och Wahlbin (2001) inte med att ha syftet som utgångspunkt. Det behövs en uppgifts-
precisering som mer konkret beskriver vad som ska undersökas. Det mest centrala i 
uppgiftspreciseringen är att fastställa innehållet i studien. Denna precisering bör leda 
fram till konkreta frågor som ska besvaras i undersökningen. 

Uppgiftsprecisering för vår studie har haft sin grund i syftet. För att avgränsa vilken 
del av logistikflödet hos Stadium som vi ska undersöka definierades först studiens 
studerade system. Det studerade systemet utformades efter samtal med handledarna på 
Stadium samt med handledaren på Linköpings universitet. Diskussionerna fördes kring 
vilka delar av Stadiums verksamhet som var relevanta att ta med för att uppnå syftet 
men också hur omfattande arbetet kunde vara för att studien skulle hinnas med inom 
den tidsbegränsning som fanns. För att studien inte skulle bli för omfattande disku-
terades även vilka avgränsningar som var rimliga att göra.  

Nästa steg i uppgiftspreciseringen var att ta fram systemets order- och leveransprocess, 
till grund för denna var studiens studerade system samt order- och leveransprocessen 
som beskrivits i referensramen. Med utgångspunkt i det studerade systemet och 
studiens order- och leveransprocess utfördes nu arbetet med att ställa upp konkreta 
frågor för att hjälpa till att uppnå målet med studien. Som hjälp för att strukturera 
arbetet användes syntesen som sattes upp i referensramen. Utifrån denna tar vi fram en 
kostnadsmodell och en leveransservicemodell som är anpassad för att besvara syftet i 
denna studie. Inom varje del i kostnads- respektive leveransservicemodellerna 
framkom ett antal frågor som behöver besvaras för att exempelvis ta reda på transport-
kostnaden. 

Under uppgiftspreciseringen har vi försökt beskriva och visa vårt resonemang kring 
hur vi tagit ett beslut, detta för att ge läsaren en möjlighet att själv ta ställning till hur 
våra beslut påverkar studien och att vi undersöker det som avses att undersökas. Detta 
är något som också ökar studiens validitet och objektivitet. 

Det finns en viss risk att vi kan ha missuppfattat bakgrunden till Stadiums problem-
ställning, att studien inte fångar det egentliga målet och att viktiga frågeställningar 
missats. Om till exempel gränserna i det studerade systemet dragits på ett felaktigt sätt 
är risken ganska stor för att viktiga frågeställningar kan ha förbisetts. Konsekvenserna 
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om vi missuppfattat uppdragsgivarens problemställning är att målet med studien inte 
uppnås, om vi däremot missat vissa frågeställningar kan vi i princip ge ett felaktigt 
beslutsunderlag. För att öka validiteten och förebygga missuppfattning av problem-
ställningen har vi under flera diskussioner och samtal med handledarna klargjort bådas 
syn på problemet, vilket innebär att vi ser risken för missuppfattning som liten. Hand-
ledarna på Stadium har också läst rapporten under arbetets gång för att säkerställa 
arbetets riktning. I studien ökas reliabiliteten genom att vi skaffat kunskap och för-
ståelse för problemet vilket medfört att vi kunnat ta reda på relevant teori och denna 
teori har sedan legat till grund för frågeställningarna, detta minskar risken för felaktiga 
eller missade frågeställningar.  

Felaktiga tolkningar av teorin kan ha påverkat vissa motiveringar i uppgiftsdiskus-
sionen som i sin tur kan resultera i felaktiga frågeställningar. Risken för feltolkning av 
teorierna som användes i uppgiftspreciseringen hör ihop med de felkällor som kan 
finnas i referensramen. Till exempel kan teorierna ha ryckts ur sitt sammanhang och 
tolkats på ett felaktigt sätt. Detta har vi försökt undvika genom att återge teorierna på 
ett så objektivt sätt som möjligt och genom att ta stöd från flera författare inom 
området. 

5.1.4 Kartläggning  
I denna del av arbetet kartlade vi Stadiums arbete noggrannare än i nuläges-
beskrivningen, detta för att kunna besvara frågorna som framkommit i uppgifts-
preciseringen och därmed också uppfylla syftet. Kartläggningen består av två delar, 
dels en informationsinsamling som består av bland annat intervjuer, historiska data och 
observationer i form av tidsstudier. Den andra delen är kostnadsberäkning där den 
insamlade informationen används för att beräkna kostnaderna för både boxarna som 
levererats för utvalda produkter och en totalkostnad för samtliga boxar som levererats 
under en utvald period. Anledningen till att vi valde ut vissa produkter var att vi, om 
möjligt, ville se vilka egenskaper hos en produkt som kunde påverka om det var för-
delaktigt att använda box eller inte. Nedan beskrivs först hur vi gått till väga vid 
informationsinsamlingen för att sedan specificera hur kostnadsberäkningarna genom-
förts. 

Informationsinsamling 

Informationsinsamlingen har genomförts på tre olika sätt genom intervjuer, 
insamlande av historiska data och observationer. Att informationsinsamlingen genom-
förts på flera olika sätt är något som ökar studiens validitet då informationen inte 
enbart baseras på en insamlingsmetod. 

Studiens omfattande informationsinsamling skildrar endast hur det såg ut när studien 
genomfördes och inte varför kostnaderna eller verksamheten såg ut som den gjorde. 
Detta tyder på att denna del av vår studie hade en inriktning som Lekvall och Wahlbin 
(2001) skulle kalla beskrivande.  
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Intervjuer  

Intervjuer användes som en viktig del vid informationsinsamlandet. Intervjuerna var 
semistrukturerade och har använts för att få kunskap om samtliga aktiviteter i order- 
och leveransprocessen. Antalet respondenter som intervjuats för respektive aktivitet i 
order- och leveransprocessen varierade men för varje aktivitet intervjuades så pass 
många personer att vi haft möjlighet att triangulera svaren vilket ökar validiteten och 
reliabiliteten i studien. Vi använder samma semistrukturerade teknik för intervjuerna 
som togs upp under nulägesbeskrivningen, även här finns samma risker som förut och 
de förebyggs på samma sätt som tidigare, se kapitel 5.1.2. 

I samråd med handledaren på Stadium och andra kontaktpersoner på företaget 
bestämdes urvalet av lämpliga personer att intervjua. Detta för att hitta respondenter 
med rätt kompetens för att svara på frågor som rörde olika delar av Stadiums verk-
samhet. Här finns en viss risk för att de mest lämpade personerna inte valdes ut vilket 
kan påverka studiens utfall. Denna risk får ändå ses som liten då personalen på 
Stadium har god insikt i vad andra arbetar med och är duktiga på. 

De respondenter som intervjuades representerar fyra områden i Stadiums verksamhet: 

� Logistik. 

� Inköp. 

� Distributionslagret. 

� Butik. 

Logistikavdelningen intervjuades för att få den övergripande kunskapen om flödet av 
produkter från DC till butikerna.  

Personal på inköpsavdelningen hos Stadium intervjuades för att få kunskap om hur 
inköpsarbetet går till samt att få en uppfattning om hur arbetet skulle utvecklas om 
boxarna skulle tas bort. En viktig del av intervjuerna med respondenterna på inköps-
avdelningen var urvalet av produkterna. Urvalet gjordes i samråd med inköps-
assistenter från olika affärsområden för att få intressanta och representativa produkter 
från hela Stadiums sortiment. Vid urvalet var det viktigt att hitta produkter med olika 
egenskaper och karakteristik för att kunna dra slutsatser om vilka faktorer som 
påverkar en ökning eller minskning av kostnaderna vid styckhantering. Vid urvalet av 
produkter finns en risk att de valda produkterna inte är representativa för Stadiums 
sortiment. För att undvika detta valdes produkterna ut av inköpsassistenter med god 
produktkännedom samtidigt som vi var tydliga med vad de skulle användas till.  

I distributionslagret intervjuade vi flera respondenter som arbetade inom olika delar i 
DC, exempelvis ansvariga för arbetet och personalen vid plockning och inleverans, 
plockpersonal, ankomstpersonal och truckförare. Då Stadiums lager nyligen är byggt 
har vi även intervjuat representanter för Swisslog som dimensionerat utrustningen i 
lagret. Detta för att få en uppfattning om de ser några hinder i den förändring som en 
övergång från boxar till styckhantering skulle medföra. 
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I butikerna intervjuade vi butikschefer och lageransvariga för att få en uppfattning om 
hur arbetet sker i butiken. I dessa intervjuer framgick att vi kunde begränsa 
omfattningen av kartläggningen för arbetet i butiken. Detta genom att upplägget av 
arbetet i butiken är att lagerchefen packar upp och kvitterar produkterna. I och med att 
produkterna packas upp ses dessa som styckhanterade efter detta arbete oavsett om 
produkterna ankommit till butiken i box eller som styckhanterade i packlådan. Detta 
medför att vi inte kartlägger arbetet för inlagring och upplockning av produkterna i 
butiken. 

Historiska data 

Insamling av historiska data från Stadiums datasystem har också det varit en viktig 
informationskälla. I samråd med handledaren på Stadium valdes en representativ 
tidsperiod för vilken de historiska data studerades. Den här typen av information som 
grundas på historiska data är något som Lekvall och Wahlbin (2001) kallar för 
kvantitativ. Kvantitativ data är insamlad information som kan uttryckas i sifferform 
och analyseras med matematiska beräkningsmetoder (Lekvall och Wahlbin, 2001). 

De historiska data som samlades in kom främst från Stadiums affärssystem IFS 
Applications. Från IFS Applications hämtades bland annat information om 
produkterna samt inköps- och orderhistorik. Systemstödet SoI och lagersystemet som 
används i DC har även dessa använts för att få fram detaljerad information rörande 
produkterna. Det finns en viss risk att historiska data som hämtats från framför allt 
affärssystemet är felaktig då flytten till det nya centrallagret kan ha ställt till problem. 
Detta eftersom flytten mellan olika lager kan påverka spårbarheten av information. En 
annan risk som kan påverka validiteten var att frågorna som ställdes till datasystemen 
inte motsvarade det som efterfrågades. Detta kan ha resulterat i ett felaktigt data-
underlag som analyserats. För att säkerställa de historiska data som hämtats gjordes 
stickprov i dataunderlaget för att kontrollera dess riktighet. Dessutom har vi under 
studiens gång också haft möten med flera personer som är väl insatta i Stadiums 
logistikflöde och datasystem för att kontrollera rimligheten i det underlag som vi 
använt för vidare analys. 

Observation 

En viktig del i kartläggningsfasen var att ta reda på tidsåtgången för flera av 
aktiviteterna i order- och leveransprocessen. För orderläggning till leverantör gjordes 
detta genom intervjuer men för de övriga arbetsmomenten genomförde vi tidsstudier.  

Tidsstudier är en så kallad direktanalys vilket innebär att arbetet analyseras direkt 
genom att studera hur arbetet genomförs. Tidsstudier kan bland annat syfta till att 
fastställa tid för en speciell operation (Olhager, 2000). Innan vi genomförde 
tidsstudierna för respektive aktivitet delades arbetet upp i mindre operationssteg för att 
få en detaljerad beskrivning av arbetsmomenten. Dessa låg också till grund för tid-
studieblanketterna som användes för att notera uppmätta tider på.  

För varje operationssteg genomförde vi upprepade tidtagningar med stoppur för att 
kunna beräkna ett tillförlitligt medelvärde av tidsåtgången. Resultatet av tidsstudierna 
är därmed genomsnittliga tider som sedan används i beräkningarna. Tiden som har 
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uppmätts är den tid det har tagit för en vanlig anställd att genomföra arbetsmomenten 
för aktiviteten och har även inkluderat tid för viss avvikelse för normala rutiner. 
Avvikelser från normala rutiner kan till exempel vara vid plockningen i DC att de 
ibland fick krypa in i ställagens rullfack för att sträcka sig efter kartonger som hade 
fastnat. Att tidmätningarna inkluderar avvikelser från det normala är något som Waters 
(2002) kallar för normaltid. 

Kostnadsberäkningar 

I denna del av studien har vi använt oss av den information som framkommit i kart-
läggningen. Här är viktigt att poängtera att vi har indexerat de prisuppgifter vi fått 
under kartläggningen. Anledningen till indexeringen var att det framkom känslig 
information som prisuppgifter och kostnader i avtal som Stadium inte vill offentlig-
göra. Detta innebär att de kostnader och priser som används i beräkningarna inte 
stämmer överens med de verkliga kostnader vi fått givet. Dock har vi indexerat alla 
kostnader på samma sätt så förhållandet mellan kostnaderna är fortfarande densamma.  

Alla kostnadsberäkningarna har genomförts för två olika delar; utvalda produkter och 
kostnaden för alla boxar som levererats under en utvald period. Mätperioden har 
bestämts tillsammans med Stadium för att få en representativ period som är tillräckligt 
lång. Underlaget från informationsinsamlingen var på en mer detaljerad nivå för de 
utvalda produkterna än underlaget för alla boxar under den utvalda perioden. Detta 
medför att vid beräknande av den totala kostnaden för hela perioden har det varit 
nödvändigt att göra fler antaganden och generaliseringar. För att läsaren ska kunna 
bedöma om antaganden och generaliseringar är rimliga presenteras dessa för 
respektive kostnadspost nedan. 

Något att poängtera är att alla kostnadsberäkningar har gjorts på samma sätt och att 
beräkningarna återfinns både i kapitel 6 och i kapitel 7. Anledningen till att 
beräkningarna används på två ställen är att först görs beräkningen för hur kostnaden 
ser ut i dagsläget och sedan görs den för ett scenario där styckhantering används 
istället för boxarna. De olika delarna kostnadsberäkningarna genomförts för är: 

� Boxar med kortstuds i dagsläget. 

� Boxar som påfyllnad under säsong i dagsläget. 

� Styckhantering av boxar som förut kortstudsat. 

� Styckhantering av boxar som förut använts för påfyllnad under säsong. 

Nedan beskrivs översiktligt hur respektive kostnadsberäkning genomförts. 

Orderbehandlingskostnad 

Orderbehandlingskostnaden beräknas både för dagsläget och för scenariot med styck-
hantering. Underlaget för kostnadsberäkningen av orderbehandlingskostnaden består 
av tidsåtgången för de olika delarna av inköparnas arbete, det kan delas upp i arbete 
med systemstödet SoI och MM-modellen. Tidsåtgången har vi fått given både för 
order där boxning ska genomföras samt order med enbart styck. Kostnaden för 
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inköparnas och inköpsassistenternas arbete beräknades med hjälp av en genomsnittlig 
representativ lön inom branschen.  

För totalkostnaden är det antalet varianter som framkommit i underlaget med 
historiska data som använts för att beräkna den totala orderbehandlingskostnaden. För 
både den totala kostnaden och för utvalda produkter görs antagandet att en order läggs 
en gång. Anledningen till antagandet är att det är när inköparen eller inköpsassistenten 
lägger ordern första gången inför en säsong som boxningen genomförs, om de behöver 
komplettera ordern under säsongen så används boxningen som gjordes första gången. 
Det är därmed en förenkling att en order endast läggs en gång inför en säsong. 

Lagerföringskostnad 

Lagerföringskostnaden beräknas för scenarierna med styckhantering och för boxar 
som plockas i lagret under säsong. Anledningen till detta är att kortstudsande boxar 
inte ger upphov till någon lagerföringskostnad. 

Lagerföringskostnaden beräknas genom att lagerräntan, som erhölls av Stadiums 
logistik och IT chef, multipliceras med antalet produkter, produktvärdet och det antal 
dagar som produkterna befinner sig i DC. Antalet produkter, produktvärdet och antalet 
dagar som produkterna befinner sig i DC är något som fås från underlaget i 
affärssystemet. 

För påfyllnadsboxar under säsong har en förenkling gjorts vad gäller antalet dagar som 
produkterna befinner sig i DC. Detta genom att vi räknar dagarna från senaste 
inleveransen för produkten tills sista dagen i den representativa period vi använt för 
underlaget. Denna förenkling kan medföra att lagerföringskostnaden avviker från den 
verkliga kostnaden genom att antalet dagar inte motsvarar de dagar som produkten 
legat i lagret. Dock har det inte varit möjligt att ta reda på så detaljerad information om 
produkterna under tidsramen för denna studie. Vi bedömer dock att lagerförings-
kostnaden är en mindre del av den totala kostnaden vilket medför att det inte ger ett 
stort genomslag på slutresultatet. 

Hanteringskostnad 

Hanteringskostnaden byggs upp av fyra olika delkostnader. Beräkningarna av 
kostnaderna beskrivs nedan. För att beräkna personalkostnaderna har vi i alla 
aktiviteterna som berör DC använt oss av en genomsnittslön för en lagerarbetare. 

Inleverans till DC 

Inleverans till DC kan ske på två sätt, via container eller via lastbil. Utifrån 
kartläggningen har vi tider på hur lång tid respektive inleveranssätt har tagit. 

För de utvalda produkterna fanns detaljerad information om hur inleveransen till DC 
skett, i de fall vi inte hittade informationen i affärssystemet så frågade vi inköps-
assistenten som då kunde ange på vilket sätt produkterna levererade. För alla 
produkterna som levererats under perioden fanns det dock inte så detaljerad 
information. Här har vi hämtat information om leveranssättet från den senaste 
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inköpsordern som levererats till DC. I de fall där inte leveranssättet på inköpsordern 
klart har definierat vilket sätt det ankommit på (det finns leveranssätt ’*’ som inte 
definierar detta) har vi tittat på hur liknande produkter levererats och använt detta. 

Något som behövs vid beräkning av hanteringskostnaden för inleverans till DC är hur 
många lådor som kommer vid inleveransen. När kostnaden för de kortstudsande 
produkterna i dagsläget beräknas, det vill säga när produkterna inlevererats i boxar, 
gör vi antagandet att en box är en låda. Däremot när vi beräknar kostnaderna för 
produkterna som kommer in som styck eller när boxarna kommer in som påfyllnad 
under säsong utgår vi från hur många produkter som får plats i en låda. För de utvalda 
produkterna har vi fått givet från inköpsassistenterna hur många produkter en 
leverantör kan lägga i en låda av en viss produkt.  

För totalkostnaden har vi däremot fått göra ett generaliserande att det får plats 20 
stycken produkter i en låda från leverantören. Denna generalisering bygger på 
underlag från intervjuerna i kartläggningen, vi har fått denna siffra given under flera av 
intervjuerna. En risk med denna generalisering är att kostnaden för inleverans till DC 
inte stämmer för totalkostnaden om det är så att det får plats fler än 20 stycken per 
låda. Då vi har fått antalet givet från flera respondenter under intervjuerna bedömer vi 
dock att felet inte är så stort. 

Lagring 

Hanteringskostnaden vid lagring innebär förflyttningar av produkterna inom lagret. 
Kostnadsberäkningen gjordes för kortstudsande boxar som inlevererades med lastbil 
samt för alla produkter som lagrades in i DC, det vill säga för påfyllnadsboxar under 
säsong samt för alla styckhanterade produkter. För att kunna beräkna hur mycket 
förflyttningarna inom DC kostar behövde vi information om truckhastigheter, avstånd 
i lagret och volymerna för produkterna. Truckhastigheterna har vi fått givet från de 
konsulter som dimensionerat lagret och därmed bestämt vilka slags truckar som ska 
användas. Vi har verifierat medelhastigheterna för truckarna genom att samtala med 
truckförarna i DC för att få även deras uppfattning om hastigheterna. 

Avstånden inom lagret har vi tagit fram genom att mäta på ritningen över lagret. En 
risk här är att vi mätt fel på ritningen, eller att ritningen inte motsvarar hur lagret blev 
när det var färdigbyggt. Vi har motverkat mätfel på ritningen genom att kontrollmäta 
några av sträckorna i lagret, efter den verifieringen kunde vi konstatera att ritningen 
verkade korrekt.  

Något som även används här är volymen för produkterna, detta för att bestämma hur 
många pallar som ska förflyttas inom lagret. Vi har utgått från att en EUR-pall rymmer 
volymen 1 584 dm3. De utvalda produkterna har haft volymerna angivna i affärs-
systemet. Då den totala kostnaden beräknades var det en del av produkterna som 
saknade volym, där har vi fått göra ett antagande att varje produkt har volymen 
3,8 dm3. Detta antagande kommer från angivelser från logistikavdelningen på 
Stadium, där de i tidigare studier tagit reda på medelvolymen för en produkt. Här finns 
en risk att den antagna volymen inte motsvarar medelvolymen som logistik-
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avdelningen trott. Vi har försökt ta reda på hur osäkerheten i volymen påverkar studien 
genom att göra en känslighetsanalys på denna parameter. 

För produkter som ska lagras in kan förflyttningar från inleveranskajen ske antingen 
till plockplats eller till buffertplats. Vi har här gjort ett antagande att första pallen alltid 
förflyttas till plockplats, detta för att produkten ska bli tillgänglig för plockning. Då det 
är olika volymer som kan lagras in på de olika plockplatserna har vi använt ett 
medelvärde för hur mycket som får plats på plockplatsen. Vi har, i samråd med 
Stadium, bedömt att det är troligt att de produkter som inlevereras till lagret ska 
placeras på högfrekvent eller mellanfrekvent plockplats. Detta då plockningen ska ske 
för att fylla på butiken under säsong, eller i scenarioberäkningen för kortstuds ska 
användas för att introducera en ny produkt i butiken. Alla övriga pallar för en produkt 
förflyttas till buffertlagret för att sedan fylla på plockplatsen vid behov. 

Sammanfattningsvis använde vi produkternas volym för att ta reda på antalet pallar 
som skulle förflyttas i lagret och sedan multiplicerade vi dessa med kostnaden för att 
förflytta pallarna.  

Färdigställande av order 

Hanteringskostnaden för färdigställande av order inkluderar tre olika aktiviteter; 
initiera packlåda, plockning och utleverans. Det är påfyllnad under säsong samt 
scenarierna med styckhanterade produkter som alla aktiviteter inkluderas i, för kort-
studsande boxar inkluderas endast utleverans av lådan. Underlaget för tidsåtgången till 
alla aktiviteterna i färdigställande av order har inhämtats genom tidsstudier i DC.  

Kostnaden för att initiera en packlåda samt utleveranskostnaden är beroende av 
volymen för produkterna. Detta på grund av att många produkter sammanställs i en 
packlåda vilket medför att varje produkt inte ska bära hela kostnaden för packlådan. 
Här finns samma osäkerhet som för förflyttningar i lagret, vi har gjort antagandet med 
3,8 dm3 för de produkter som inte har volym angivet i affärssystemet. Det har gjorts en 
känslighetsanalys för att verifiera hur detta antagande påverkar resultatet i studien. 
Packlådans volym har i studien satts till 120 dm3 och är indexerad då Stadium inte vill 
offentliggöra den riktiga volymen på packlådan. 

För att kunna beräkna hur lång tid plockningen tar gjordes tidsstudier på hög- 
respektive mellanfrekvent plockning och sedan har ett medelvärde för plocktiderna 
beräknats. Anledningen till att en medeltid används är att det inte går att bedöma i 
vilken plockzon en viss produkt kommer att placeras. Medeltiden gav en generell tid 
som kunde användas i beräkningarna.  

För att beräkna plockkostnaderna för scenarierna med styckhanterade produkter 
behövdes en uppfattning om hur många produkter en plockare kan ta i en plockvända. 
Denna information inhämtades genom att dels studera plockarna när de arbetade, men 
även genom att fråga ett flertal av plockarna hur många produkter de i genomsnitt kan 
ta i ett plock. När resultatet av plockarnas uppfattning gjordes framkom att plockarna 
var ganska samstämmiga om att det var ungefär 7 stycken produkter som kan tas i en 
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plockvända. För att verifiera hur denna uppskattning påverkar resultatet av studien har 
vi gjort en känslighetsanalys på denna parameter. 

Vid aktiviteten utleverans från lager har kortstudsande boxar endast en liten del i den 
aktiviteten då boxarna transporteras till trailern som de är. Boxarna transporteras till 
utleveransen och packas in i trailern, vilket innebär att det är tiden för att placera 
boxen i trailern som ligger till grund för kostnaden. Packlådorna packas in i trailern, 
men genomgår också något fler arbetsmoment med lockpåsättning och kvittering av 
godset. Packlådorna används till boxar som fyller på butikerna under säsong samt till 
styckhanterade produkter och som påpekades förut fördelas denna kostnad till 
produkten utifrån hur stor volym produkten har. 

Sammantaget kan sägas att i kostnaden för färdigställande av order för kortstudsande 
boxar ingår endast placering av lådan i trailern som beräknas enligt tidsåtgången för 
detta multiplicerat med den genomsnittliga lönen för en lagerarbetare. För boxar som 
fyller på butikerna under säsong samt för produkter som styckhanteras ingår fler 
moment i hanteringskostnaden. Den sammanlagda tiden för plockningen multipliceras 
med den genomsnittliga lönen för en lagerarbetare samt andelen av kostnaden för att 
initiera en packlåda och utleveransen adderas till kostnaden. 

Inleverans till butik 

Vid inleverans till butik har vi vid studiebesök i två butiker genomfört tidsstudier av 
lagerchefens arbete med att packa upp och kvittera godset, både när produkterna 
kommer i boxar och när de är styckhanterade. Det visade sig att skillnaden mellan att 
plocka upp styckhanterade varor samt att plocka upp produkter från boxar inte var så 
stor, men det fanns dock en liten skillnad. 

En risk med att välja ut två av Stadiums drygt 100 butiker är att vi inte valt ut 
representativa butiker. För att säkerställa att två lämpliga butiker valts ut har vi genom 
telefonintervju med lagerchefer i ett flertal butiker tagit reda på deras arbetssätt vid 
inleverans till butik. Det visade sig att Stadiums butiker har ett relativt standardiserat 
arbetssätt vid inleverans varvid vi kunnat konstatera att de två butikerna vi valt är 
representativa. 

I butikerna är det lagercheferna som plockar upp varorna vilket gjorde att vi har använt 
oss av en genomsnittlig lön inom branschen för dessa när vi beräknar kostnaden för 
inleverans till butik. Beräkningen sker genom att tidsåtgången multipliceras med den 
genomsnittliga lönen. Vi har generaliserat tiden för hur lång tid det tar att packa upp 
produkterna till 5 sekunder per produkt, detta påverkar till största del boxar med 
många produkter. En del boxar kan bli dyrare än vad som är rimligt då den 
lageransvarige kanske inte i detalj räknar produkterna då det är en stor mängd som ska 
kontrolleras. Att kostnaden kan bli högre än vad som är rimligt är vi medvetna om, 
men det skulle bli för komplext att ta hänsyn till olika sätt att utföra godsmottagning 
beroende på hur många produkter som ska inlevereras. 
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Transportkostnad 

Transportkostnaderna inkluderar transport av produkterna från DC till butik. Av 
transportavtalet framgår att Stadium betalar ett visst belopp per kolli. Transportavtalet 
är något som är känslig information som Stadium inte vill offentliggöra vilket medför 
att det inte presenteras i detalj. Prisuppgifterna i transportavtalet har indexerats innan 
beräkningarna genomförs. 

Att transportavtalet är angivet med en kostnad per kolli innebär att en kortstudsande 
box är ett kolli och bär hela sin kostnad. För en styckhanterad produkt eller 
påfyllnadsbox under säsong som levereras till butiken i en packlåda är det istället 
volymen som avgör hur stor del av kostnaden denna ska bära. Här har vi samma 
osäkerhet som förut, att vi använt oss av volymen 3,8 dm3 för produkter där uppgift 
om volym saknats i affärssystemet. Som förut kommenterats är känslighetsanalys av 
denna parameter gjord för att se hur studiens resultat påverkas av denna osäkerhet.  

5.1.5 Analys 
Analysen börjar med en beräkning av scenariot för styckhantering, det vill säga hur 
kostnaderna för kortstuds och påfyllnad under säsong skulle ha förändrats om 
styckhantering införs. I kapitlet ovan beskrevs närmare hur beräkningarna har 
genomförts. Dessutom definierades hur ledtiden påverkas av de olika scenarierna samt 
vilka övriga aspekter som respondenterna framkommit med i intervjuerna angående 
boxar och styckhantering. 

I analysen jämfördes även de kostnads- och ledtidsberäkningar som tidigare tagits 
fram och mynnade bland annat ut i flera slutsatser som ligger till grund för rekom-
mendationerna. Kostnadsjämförelserna har varit på olika nivåer, vi har både jämför de 
totala kostnaderna för boxar mot styck men även de ingående kostnadsposterna i total-
kostnaden.  

Det finns alltid en risk att felaktiga slutsatser dras vid analysen och en stor anledning 
till detta kan vara felaktigheter som uppkommit vid kartläggningen, det vill säga att 
ingående data är felaktig. Det är dock något som säkerställts under kartläggningen 
genom att flera källor till informationen använts. En annan risk är att felaktiga 
slutsatser dragits på grund av bristande erfarenhet av den här typen av analys. Här 
förlitar vi oss dock på de kunskaper vi har inom området och på de teorier som tagits 
fram för studien.  

5.1.6 Känslighetsanalys 
I detta steg ska robustheten i kostnadsberäkningen och leveransservicen analyseras. En 
robust lösning ska klara att vissa parametrar ändras utan att stora förändringar sker 
varken för kostnad eller för service. I känslighetsanalysen har vi ändrat en parameter i 
taget och gjort om kostnadsberäkningen för att se vilken påverkan parametern har på 
slutresultatet.  
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När vi genomfört våra känslighetsanalyser har vi utgått från två kriterier: 

� De som har låg reliabilitet eftersom de medför en minskad trovärdighet till 
studiens resultat. De parametrar som valts ut på grund av sin låga reliabilitet är 
de som vi under kartläggningen uppfattat som osäkra och för vilka vi 
säkerställer hur de påverkat studiens resultat. 

� De som har stor påverkan på slutresultatet. Här har vi gjort ett urval utifrån att 
parametern påverkar många delar i order- och leveransprocessen vilket medför 
att de har en större inverkan på slutresultatet.  

En parameter som vi till exempel valt att göra känslighetsanalys på är volymen för en 
produkt vid totalkostnadsberäkningen. Volymen är en uppskattning vi fått, visserligen 
från flera personer, men det är en uppgift som skulle kunna påverka resultatet på 
lösningen därav gjorde vi en känslighetsanalys på denna. Känslighetsanalysen visade 
dock att volymen inte har så stor inverkan på resultatet som vi befarat, vilket gör att 
resultatet i studien är robust med avseende på den parametern. 

Ytterligare en parameter som vi gjort en känslighetsanalys på är antalet en plockare 
kan ta med sig i en plockvända. Detta då vi uppfattade att denna uppskattning skulle 
kunna påverka slutresultatet till stor del. Dock framkom vid känslighetsanalysen att det 
inte var så stor påverkan vid styckhantering av kortstudsande boxar. För styck-
hanterade produkter som förut skickats i påfyllnadsboxar för påfyllnad under säsong är 
kostnadspåverkan något större, men inte större än att vi drar slutsatsen att studiens 
resultat är robust även med avseende på plockkapaciteten.  

En risk som finns i känslighetsanalysen är att vi inte fångar in parametrarna som är 
relevanta för slutresultatet, det vill säga att vi missar en parameter med låg reliabilitet. 
Denna risk tror vi är liten då vi har god kunskap om hur beräkningarna utförts. 

5.1.7 Slutsats och rekommendationer 
Utifrån kartläggningen, analysen och känslighetsanalysen sammanställs de slutsatser 
vi kunnat dra i studien. Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) ska slutsatserna i en studie 
svara logiskt på det ursprungliga syftet. Enligt vårt syfte skulle vi ta fram ett 
beslutsunderlag till Stadium för huruvida de ska använda styckhantering eller boxar. I 
den analys som gjorts i denna studie kan konstateras att det inte går att ge ett entydigt 
svar för när boxar eller styck ska användas, utan att det är beroende av produkternas 
karakteristik. Detta är något som påverkar den rekommendation som vi ger Stadium 
samt att det öppnar upp möjligheten till fler framtida studier vilket är något som tas 
upp i slutet av kapitlet. 
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6 Kartläggning 

I detta kapitel beskrivs den information som framkommit i 

kartläggningen. Kostnaden som Stadium i dagsläget har 

för kortstuds och påfyllnad under säsong beräknas, samt 

information om hur styckhanterade produkter i dagsläget 

hanteras i DC. Kartläggning av ledtiden för kortstudsande 

boxar, påfyllnad under säsong och styckhanterade 

produkter återges också. För varje alternativ av hantering 

för produkterna, box eller styck, återges även övriga 

aspekter så som personalens åsikter. 
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6.1 Kartläggning kostnader och ledtid för kortstuds 
Kartläggningen följer de kostnadsposter och leveransserviceelement som framkommit 
i syntesen i uppgiftspreciseringen att de ska tas med för kortstudsande boxar, se kapitel 
4.5. Något att notera här är att de kostnader som återges i kartläggningen är indexerade 
då Stadium inte vill offentliggöra de verkliga kostnaderna. Dock är kostnaderna 
indexerade på samma sätt vilket medför att förhållandet mellan kostnaderna fort-
farande är detsamma. De tider som används i detta kapitel är genomsnittliga tider som 
inhämtats vid tidsstudier av arbetet. 

I detta kapitel kartläggs först arbetssättet i varje aktivitet som ingår i de utvalda 
kostnadsposterna i logistikflödet. För respektive kostnadspost genomförs sedan 
kostnadsberäkningar på utvalda produkter samt Stadiums hela sortiment av 
kortstudsande boxar som levererats under den utvalda perioden. Specifik information 
om utvalda produkter, som exempelvis inköpspris, leveranssätt, antal boxar levererade 
till butik med mera, visas i Bilaga 1. Kartläggningen av kortstudsande boxar avslutas 
med att leveransserviceelementet ledtid beskrivs. 

Kostnadsposterna som tas upp för kortstudsande boxar är: 

� Orderbehandlingskostnad 

� Hanteringskostnad 

� Transportkostnad 

6.1.1 Orderbehandlingskostnad 
Orderläggningen mot leverantörerna görs antingen av inköparen eller av dennes 
assistent. Kostnaden som uppstår för denna post baseras på den tid som inköparen eller 
inköpsassistenten lägger ner på att genomföra orderläggningen för en produkt.  

Som framgick i uppgiftspreciseringen, se kapitel 4.3.1, ingår i denna studie att 
kartlägga tidsåtgången för inköparnas arbete med att lägga order mot leverantören och 
att bestämma innehållet samt storleken på startboxar och påfyllnadsboxar. Tids-
åtgången vid orderläggningen skiljer sig något beroende på vilka moment som måste 
genomföras och hur komplicerat det är att genomföra momenten.  

Att bestämma storleken och innehållet i startboxen eller påfyllnadsboxen tar 
55 sekunder. Arbetet med att bestämma storleken och innehållet i startboxen 
inkluderar även att bestämma min- och maxnivåer för produkten vilket styr påfyll-
naden i butikerna. Minnivån anger beställningspunkten, det vill säga vid vilken 
lagernivå en order ska läggas för att fylla på butiken med produkter. Maxnivån anger 
hur många påfyllnadsboxar som butiken ska fyllas på med. 

Då inköparen eller inköpsassistenten lägger order till leverantören registrerar de 
boxarnas storlek samt vid nyintroduktion av produkter i butik fördelas även boxarna 
till respektive butik. Tidsåtgången för inköparen eller inköpsassistenten att lägga en 
order mot leverantören är 131 sekunder. I Figur 6-1 visas en överskådlig samman-
fattning över arbetsmomenten. 
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Figur 6-1: Orderbehandlingskostnad per produkt och order vid kortstuds. 

Vid kartläggningen av kostnaden för detta moment så skiljer sig kostnaden åt beroende 
på om det är inköparen eller inköpsassistenten som genomför själva momentet. Vi har 
därför valt att utgå från en genomsnittslön i våra beräkningar och denna uppgår till 
3,85 kronor per minut, vilket i sin tur ger att orderbehandlingskostnaden blir 
11,91 kronor för en produkt.  

Utvalda produkter 

De utvalda produkterna som studerats närmare är elva till antalet och kommer från 
olika affärsområden. De har valts ut med att hjälp av inköpsassistenter för att få 
representativa produkter i olika prisklasser och med olika antal i boxarna. Av de elva 
utvalda produkterna är det åtta stycken som har en storlekskurva i boxen, övriga 
produkter har endast en storlek i varje box. För mer detaljerad information om dessa 
produkter se Bilaga 1. Orderbehandlingskostnaden för respektive produkt visas i 
Tabell 6-1.  

Produkt Antal boxar Kronor totalt Kronor per box 

Socka 101 11,91 0,12 

Byxa 104 11,91 0,11 

Allvädersbyxa dam 120 11,91 0,10 

Barnjacka 26 11,91 0,46 

Skidjacka 105 11,91 0,11 

Skidjacka extreme 20 11,91 0,60 

Springsko 103 11.91 0,12 

Kalsong 384 11,91 0,03 

Hockeytröja 1 11,91 11,91 

Skosnöre 108 11,91 0,11 

T-shirt 4 11,91 2,98 

Tabell 6-1: Orderbehandlingskostnad för utvalda produkter vid kortstuds. 

Orderbehandlingskostnaden kan sägas vara en fast kostnad per orderläggning och 
produkt, se Tabell 6-1. Detta eftersom den totala orderbehandlingskostnaden för en 
order inte varierar med antalet kortstudsade boxar av produkten.  

Bestämma innehåll 
samt storlek på box 

Orderläggning 
mot leverantör 

55 s/produkt och order 
3,50 kr/produkt och order 

131 s/produkt och order 
8,40 kr/produkt och order 
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Ser man till hockeytröjan, där det endast är en box som levererats, är 
orderbehandlingskostnaden per box lika som den totala kostnaden. Detta då den 
belastas med hela orderbehandlingskostnaden som för de övriga produkterna fördelas 
på ett större antal boxar. Exempelvis har kalsongerna en orderbehandlingskostnad per 
box som är 0,03 kronor på grund av att antalet boxar är relativt stort. Närmare bestämt 
har 384 boxar levererats till butikerna. 

Totalt för undersökningsperioden 

Vår undersökning visade att tidsåtgången är ungefär tre minuter för att lägga en order 
för en produkt. Utifrån informationen från affärssystemet kunde vi se att de genomfört 
orderläggningar för ungefär 1 300 varianter vilket motsvarar ungefär 7 400 produkter 
som det lagts order för. Sammantaget ger detta en total orderbehandlingskostnad för 
den utvalda perioden på 88 159 kronor. 

6.1.2 Hanteringskostnad 
Hanteringskostnaden uppstår till stor del av de olika aktiviteterna som finns i DC, även 
om hantering i butikerna också den bidrar till denna kostnadspost. Stadiums avtal med 
företaget som driver DC är ett så kallat kostplusavtal, vilket innebär att Stadium står 
för alla företagets kostnader plus en viss vinstandel. Dessa kostnader består delvis av 
personalkostnader och i studien används en för branschen genomsnittlig lön för en 
lagerarbetare på 185 kronor per timme, vilket resulterar 3,08 kronor per minut. Den 
genomsnittliga lönen är inklusive sociala avgifter och används för beräkningar av 
hanteringskostnaderna i DC. Kartläggningen av respektive aktivitets kostnad redogörs 
för nedan. 

Inleverans till DC 

Inleveranserna till DC kan göras antingen via lastbil eller via container. Beroende på 
vilket av dessa alternativ godset levereras med ser arbetet olika ut och tar olika lång 
tid. Arbetet skiljer sig också beroende på om godset ska kortstudsa i lagret eller om det 
ska lagras in för att sedan plockas, vilket även det innebär att hanteringstiden varierar. 
Här hanteras dock endast tider för inleveranser med kortstudsande produkter.  

Inleverans med container  

För produkter som ska kortstudsa och levereras till DC med container är arbets-
momenten relativt få. Det första som görs är att lasta ur containern med hjälp av ett 
transportband som kan föras in i containern. De urlastade lådorna skannas därefter av 
innan de transporteras vidare på transportbandet mot utleveransen. Hanteringstiden för 
det kortstudsande godset från container är 13 sekunder per box vilket med hjälp av 
genomsnittslönen motsvarar en kostnad på 0,67 kronor per box, se Figur 6-2.  
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Figur 6-2: Hanteringskostnad per box vid inleverans i DC från container vid kortstuds. 

Utöver urlastning från container tillkommer arbete för mätning och vägning av en av 
boxarna från produktens inleverans, vilket tar 180 sekunder per inleverans eller kostar 
9,25 kronor per inleverans. Det är mycket viktigt att notera att den hanteringskostnad 
per box som uppkommer är beroende av hur många boxar som levereras vid en 
inleverans då det endast är en box som mäts och vägs. En box väljs ut på grund av att 
den ses som representativ för övriga boxar som kommer i samma inleverans. Den 
primära anledningen till mätning och vägning är att lagersystemet ska kunna beräkna 
hur påfyllnadsboxar och styckhanterade produkter ska kunna packas i packlådorna på 
ett så effektivt sätt som möjligt. 

Inleverans med lastbil 

Arbetsmomenten vid inleverans med lastbil inkluderar urlastning av lastbilen samt 
eventuellt manuell sortering av godset. Att sortering behöver göras beror på att många 
leverantörer blandar godset på pallarna, det vill säga det är flera produkter som 
kommer på en pall. När produkterna ska hanteras i DC ska godset vara placerat på en 
enskild pall som är sortren, det vill säga endast en produkt finns på den pallen. 
Sorteringsarbetet utförs för alla blandade pallar utan att personalen vet om produkterna 
ska kortstudsa eller inte.  

Urlastning från lastbil tar 10 sekunder per box medan sortering tar 60 sekunder per 
box, används den genomsnittliga lönen på 3,08 kronor per minut ges en kostnad på 
3,60 kronor per box. Efter sorteringen skapas en palletikett för godset på pallen, det är 
vid det tillfället instruktion om kortstuds fås. Då produkterna ska kortstudsas till-
kommer tid för att placera godset på kortstudsbanan i DC, hanteringstiden är 
10 sekunder per box och kostar 0,52 kronor per box. Den sammanlagda kostnaden för 
inleverans från lastbil är 4,12 kronor per box. I Figur 6-3 visas en sammanfattning av 
de arbetsmoment som ingår vid inleverans från lastbil. 

 

Figur 6-3: Hanteringskostnad per box vid inleverans i DC från lastbil vid kortstuds. 

En hantering som inte tagits upp ovan är att även vid leverans med lastbil mäts och 
vägs en box per inleverans vilket, som för leverans med container, tar 180 sekunder 
per inleverans. Den totala hanteringskostnaden per inlevererad box kommer således 
även den att variera beroende på antalet boxar som inleveransen består av. 

13 s/box 
0,67 kr/box 

Urlastning och 
skanning 

Mätning och 
vägning av box 

180 s/inleverans 
9,25 kr/inleverans 

Sortering och 
pallbyggande 

10 s/box 
0,51 kr/box 

60 s/box 
3,08 kr/box 

Hantering vid 
kortstudsbana 

10 s/box 
0,51 kr/box 

Mätning och 
vägning av låda 

180 s/inleverans 
9,25 kr/inleverans 

Urlastning från 
lastbil 
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Utvalda produkter 

Av de utvalda produkterna är det ungefär hälften av dem, det vill säga 6 stycken, som 
levereras via lastbil, övriga inlevereras från container. Att inleverans sker via lastbil 
medför att hanteringskostnaden blir betydligt högre än för container då det tillkommer 
extra sorteringstid samt extra hantering vid kortstudsbanan. Antalet boxar som 
inlevereras påverkar den totala inleveranskostnaden för produkten då mätning och 
vägning för en låda i inleveransen görs. I Tabell 6-2 visas inleveranskostnaden för 
respektive produkt.  

Produkt Inleveranssätt Antal 
inlevererade 

boxar 

Kronor 
totalt 

Kronor per 
box 

Socka Lastbil 101 424,47 4,20 

Byxa Container 104 78,73 0,76 

Allvädersbyxa dam Container 120 89,42 0,75 

Barnjacka Lastbil 26 116,14 4,47 

Skidjacka Lastbil 105 440,92 4,20 

Skidjacka extreme Container 20 22,61 1,13 

Springsko Lastbil 103 432,69 4,20 

Kalsong Container 384 265,78 0,69 

Hockeytröja Lastbil 1 13,36 13,36 

Skosnöre Container 108 81,40 0,75 

T-shirt Lastbil 4 25,69 6,42 

Tabell 6-2: Inleveranskostnad DC för utvalda produkter vid kortstuds. 

För flera produkter som levererats in med lastbil, exempelvis sockorna, skidjackan och 
springskon är inleveranskostnaden ungefär 4,20 kronor per box. Att kostnaden för 
dessa är så lika beror på att det är ungefär 100 stycken boxar som är inlevererade för 
dessa produkter.  

Jämförs inleveranskostnaden för lastbil med kostnaden för inleveranser från container 
är den ungefär 0,70 kronor per box för produkter där antalet boxar är mer än 100 
stycken, exempelvis byxorna, allvädersbyxorna för dam, kalsongerna och skosnörena. 
Det är därmed en relativt stor skillnad per box i kostnaden för att leverera in från 
lastbil jämfört med inleverans från container. Hockeytröjan har precis som för order-
behandlingskostnaden en hög kostnad per box på grund av att det endast har beställts 
hem en box. 

Totalt för undersökningsperioden 

Inleveranskostnaden för Stadiums totala sortiment av boxar som kortstudsar under den 
utvalda perioden kan även den delas upp i container och lastbil. Den totala kostnaden 
vid inleverans i DC är 309 626 kronor, se Tabell 6-3. 
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Inleveranssätt Andel av boxar Kostnad  
[kronor] 

Andel av kostnad 

Container 70 %   92 436 30 % 

Lastbil 30 % 217 191 70 % 

Tabell 6-3: Inleveranskostnad i DC för hela undersökningsperioden vid kortstuds. 

I underlaget som tagits ut från affärssystemet kan ses att ungefär 70 % av boxarna 
levereras till DC i container medan ungefär 30 % har levererats med lastbil. Ser man 
till kostnaden för att ta hand om godset vid inleverans i DC är förhållandet precis 
tvärtom. Inleveranskostnaden för lastbil står för 70 % av kostnaden medan inleverans 
från container står för 30 % av kostnaden, se Tabell 6-3. Detta påvisar ytterligare att 
det är mycket dyrare att hantera godset vid inleverans från lastbil.   

Lagring 

Denna kostnadspost tar upp hanteringskostnader som rör förflyttningar inom lagret. 
För kortstudsande produkter är det endast förflyttning av kortstudsade produkter från 
lastbilarnas inleveranskaj till kortstudsbanan som inkluderas. Denna tid, från last-
bilarnas inleveranskaj till kortstudsbanan, är 164 sekunder per pall.  

Antalet pallar som flyttas för en produkt bestäms av två parametrar. Dels hur många 
boxar som inlevereras samt volymen för boxarna, detta då volymen för boxarna och 
antalet boxar som inlevererats skiftar från produkt till produkt. I DC används så 
kallade EUR-pallar som har längden 12 decimeter, bredden 8 decimeter och pallarna 
kan lastas 16,5 decimeter på höjden, vilket medför att volymen för en pall är 
1 584 dm3. Kostnaden för att förflytta en kortstudsande box varierar därmed från 
produkt till produkt. Att förflytta en pall från inleverans till kortstudsbanan kostar 8,43 
kronor vid användande av en genomsnittslön på 3,08 kronor per minut. 

 

Figur 6-4: Hanteringskostnad per pall för transport inom DC vid inleverans från lastbil vid kortstuds. 

164 s/pall 
8,43 kr/pall 

Transport av pall 
vid kortstuds 
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Utvalda produkter 

Hanteringskostnaden för förflyttning från inleveranskaj till kortstudsbanan görs enbart 
för produkter som inlevererats med lastbil. Det är därför produkter som inlevereras 
med lastbil som inkluderas i Tabell 6-4. 

Produkt Antal boxar Volym  
[dm3/box] 

Kronor totalt Kronor per box 

Socka 101 42,00 25,28 0,25 

Barnjacka 26 94,30 16,86 0,65 

Skidjacka 105 103,40 58,99 0,56 

Springsko 103 131,40 75,85 0,74 

Hockeytröja 1 63,00 8,43 8,43 

T-shirt 4 13,20 8,43 2,11 

Tabell 6-4: Hanteringskostnad för transport inom DC vid inleverans från lastbil för utvalda produkter 
vid kortstuds. 

Som ses i Tabell 6-4 visar resultatet tydligt hur kostnaden per box är beroende av hur 
många boxar som inlevererats och volymen på dem. För hockeytröjan och t-shirten 
skiljer sig inte kostnad totalt, men kostnad per box är åtskilda. Detta beror på att 
produkterna får båda plats på varsin pall, men när kostnaden per box tas fram är det 
antalet lådor som kostnaden fördelas ner på varav hockeytröjan har en högre kostnad 
per box då endast en box inlevereras.  

Ser man istället till skidjackorna och springskorna är det ungefär samma antal boxar, 
105 respektive 103 stycken som inlevererats, men volymerna är ganska skilda 103,4 
dm3 per box respektive 131,4 dm3 per box. Det är detta som gör att kostnaden per box 
och kostnaden totalt skiljer sig en del. För skidjackan är det 7 pallar som ska 
transporteras från inleveransen till kortstudsbanan, för springskon är det däremot 
9 pallar som ska transporteras.  

Totalt för undersökningsperioden 

Hanteringskostnaden för förflyttning inom DC för Stadiums totala sortiment av boxar 
som kortstudsar kan även den delas upp i container och lastbil. Som kommenterades i 
inleverans till DC kan det i underlaget som tagits ut från affärssystemet ses att 68 % av 
boxarna levereras till DC i container medan 32 % har levererats med lastbil. 

Det är inleveranser som sker med lastbil som ger upphov till hanteringskostnad för 
förflyttning inom DC. Denna kostnad uppgår till 15 153 kronor. 

Färdigställande av order 

Färdigställande av order kan delas in i tre olika arbetsområden när det gäller produkter 
som lagras och plockas. Dessa är initiering av packlåda, plockning och utleverans till 
trailer. För produkterna som transporteras via kortstudsbanan är det endast det sist-
nämnda arbetsmomentet, utleverans, som ingår i färdigställande av order. 
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Utleverans 

För kortstudsande boxar består hanteringen vid detta arbetsområde av att lyfta ner 
boxen från transportbandet och placera denna i trailern. Arbetet med att lasta i trailern 
är relativt automatiserat då transportbandet förs in i trailern för att effektivisera arbetet. 
Detta medför att utleveranstiden är 6 sekunder per box och kostnaden är 0,31 kronor 
per box beräknat på en genomsnittslön med 3,08 kronor per minut. 

 

Figur 6-5: Hanteringskostnad per box vid utleverans från DC vid kortstuds. 

Utvalda produkter 

Utleveranskostnaden för respektive produkt är den samma om man jämför kostnaden 
per box, se Tabell 6-5, detta på grund av att varje box tar lika lång tid att placera i 
trailern. Däremot är totalkostnaden för produkterna lite olika beroende på hur många 
boxar som levererats till butikerna.  

Produkt Antal boxar Kronor totalt Kronor per box 

Socka 101 31,14 0,31 

Byxa 104 32,07 0,31 

Allvädersbyxa dam 120 37,00 0,31 

Barnjacka 26 8,02 0,31 

Skidjacka 105 32,38 0,31 

Skidjacka extreme 20 6,17 0,31 

Springsko 103 31,76 0,31 

Kalsong 384 118,40 0,31 

Hockeytröja 1 0,31 0,31 

Skosnöre 108 33,30 0,31 

T-shirt 4 1,23 0,31 

Tabell 6-5: Utleveranskostnad för utvalda produkter vid kortstuds. 

Totalt för undersökningsperioden 

Under den utvalda perioden har 176 979 stycken kortstudsande boxar utlevererats från 
DC. Med kostnaden 0,31 kronor per box innebär detta att utleveranskostnaden för 
Stadiums totala sortiment av kortstudsande boxar är 54 569 kronor. 

6 s/box 
0,31 kr/box 

Lasta packlådan i 
trailern 



KARTLÄGGNING 

  98 

Inleverans till butik 

Arbetet med inleverans av godset i butikens lager utförs till stor del av den lager-
ansvarige i butiken. Vid inleveransen till butiken tar den lageransvarige emot pallarna 
och packar upp produkterna. Under uppackningen av varorna kvitteras produkterna 
mot beställningen.  

Då det är den lageransvarige som packar upp produkterna är det genomsnittslönen för 
denne som vi utgår från. En för branschen genomsnittlig lön för lageransvariga 
används, denna är 176,55 kronor per timme eller 2,99 kronor per minut. Tiden det tar 
att packa upp och kvittera en produkt är 5 sekunder vilket motsvarar kostnaden 0,25 
kronor per styck. Den parameter som påverkar kostnaden för inleverans i butik är 
därmed antalet av produkten som finns i boxen.  

 

Figur 6-6: Hanteringskostnad per produkt vid inleverans i butik vid kortstuds. 

Utvalda produkter 

Inleveranskostnaden i butik för de utvalda produkterna visas i Tabell 6-6. Något som 
till stor del påverkar kostnaden vid inleverans i butiken är antalet produkter i boxarna 
då det tar 5 sekunder per styck att plocka upp produkten. Detta visar sig klart i 
kostnaden per box för butik då till exempel skosnörena kostar 124,68 kronor per box 
att plocka upp på grund av att det är 500 stycken i boxen. För sockorna eller hockey-
tröjan är kostnaden istället 7,48 kronor per box, men där är antalet produkter färre med 
30 stycken i en box. 

5 s/produkt 
0,25 kr/produkt 

Uppackning och 
kvittering av varor 
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Produkt Antal produkter i 
varje box 

Kronor totalt Kronor per box 

Socka 30 755,59 7,48 

Byxa 10 259,34 2,49 

Allvädersbyxa dam 7 209,47 1,75 

Barnjacka 6 38,90 1,50 

Skidjacka 6 157,10 1,50 

Skidjacka extreme 5 24,94 1,25 

Springsko 12 308,22 2,99 

Kalsong 10 957,58 2,49 

Hockeytröja 30 7,48 7,48 

Skosnöre 500 13 465,91 124,68 

T-shirt 5 4,99 1,25 

Tabell 6-6: Hanteringskostnad vid inleverans i butik för utvalda produkter vid kortstuds. 

Totalt för undersökningsperioden 

Under den utvalda perioden har Stadiums butiker tagit emot 1 542 802 stycken 
produkter som har kortstudsat i box. Detta medför att inleveranskostnaden i butik är 
384 727 kronor baserat på en genomsnittslön för en lageransvarig som är 2,99 kronor 
per minut då uppackningen och kvitteringen av en produkt tar 5 sekunder. 

6.1.3 Transportkostnad 
Stadiums transportavtal bygger på en fast kostnad per kolli. Kostnaderna per kolli 
varierar något beroende på vilket land leveransen ska till, priserna regleras i 
transportavtalet. Något att notera här är att då en box kortstudsar räknas den som ett 
kolli på grund av att det är en enskild låda som levereras till butik. 

I DC fylls en trailer med godset vid utleveransen. Transportföretaget hämtar trailern 
när den är full och kör den till sin samlastningscentral. Vid utleveransen från DC läggs 
packlådorna och boxarna blandat i lastbilen vilket medför att vid samlastnings-
centralen lastas bilen ur och packlådorna sorteras på pallar så att de kan levereras till 
respektive butik. Då en pall är full eller att det inte finns fler lådor till den butiken 
plastas pallen in för att hålla godset på plats under transporten. Pallarna transporteras 
sedan till butikerna efter ett förutbestämt ruttschema. All denna hantering i 
samlastningscentralen med sortering och plastning av pallarna, ingår i det kollipris 
som står angivet i Stadiums transportavtal. 

I underlaget från Stadiums affärssystem framgår inte hur många boxar av varje 
produkt som levererats till vilket land. Vi har därför antagit att andelen kortstudsande 



KARTLÄGGNING 

  100 

boxar som levereras till respektive land är proportionerligt mot ländernas butiksandel 
eftersom transportkostnaden varierar beroende på vilket land ett kolli ska till. 

Utvalda produkter 

Transportkostnaden till butik för de kortstudsande boxarna återges i Tabell 6-7. Något 
att notera är att transportkostnaden är relativt lika för produkterna, med undantag för 
hockeytröjan och t-shirten. Att dessa sticker ut beror på att det endast är få boxar som 
levereras iväg till butik för dessa två produkter vilket gör att de olika kollipriserna till 
de olika länderna får stor genomslagskraft på kostnaden per box. Som ses nedan spelar 
antalet boxar stor roll för produkternas totalkostnad. 

Produkt Antal boxar Kronor totalt Kronor per box 

Socka 101 2 323 23 

Byxa 104 2 392 23 

Allvädersbyxa dam 120 2 760 23 

Barnjacka 26 598 23 

Skidjacka 105 2 415 23 

Skidjacka extreme 20 460 23 

Springsko 103 2 369 23 

Kalsong 384 8 832 23 

Hockeytröja 1 21 21 

Skosnöre 108 2 484 23 

T-shirt 4 108 27 

Tabell 6-7: Transportkostnad till butik för utvalda produkter vid kortstuds. 

Totalt under undersökningsperioden 

Transportkostnaden för hela Stadiums sortiment av boxar som kortstudsat under den 
utvalda perioden uppgår totalt till 3 352 500 kronor. Boxarna som levererats till 
butiken har proportionerligt fördelats till respektive land med utgångspunkt från 
fördelningen av butiker. I Tabell 6-8 återges fördelningen av transportkostnaden per 
land. 

 Danmark Finland Sverige 

Transportkostnad [kr] 499 740 460 810 2 391 950 

Kostnadsandel 15 % 14 % 71 % 

Tabell 6-8: Transportkostnad till butik för hela undersökningsperioden fördelat på respektive land vid 
kortstuds. 
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6.1.4 Ledtid 
I denna studie är definitionen av ledtid att det är tiden från order till dess att 
produkterna är levererade och disponibla i butiken, se kapitel 4.4.1. I uppgifts-
preciseringen definierades att ledtiden i flödet från och med inleverans till DC till och 
med inleverans i butik är den del av logistikflödet hos Stadium som ska kartläggas, se 
kapitel 4.5. Nedan återges hur ledtiden från och med inleverans till DC till och med 
inleverans i butik ser ut för kortstudsande boxar. Ledtiden för kortstudsande boxar 
byggs upp av följande delar: 

� Inleverans till DC 

� Färdigställande av order 

� Transport till butik 

� Inleverans till butik 

Inleverans i DC 

Inleverans i DC kan göras på två sätt, antingen från lastbil eller från container. Om 
inleveransen sker från lastbil är arbetet till stor del manuellt, vilket innebär att det är 
ganska tidskrävande. Pallarna som kommer från leverantören är ofta blandade med 
olika produkter, vilket betyder att vid inleveransen behöver pallarna sorteras om då det 
vid hantering i DC endast får finnas en produkt på en pall. Även de boxar som ska 
kortstudsa sorteras till nya pallar och när väl detta är gjort skapas så kallade 
palletiketter, det är då personalen vid inleveransen får reda på att boxarna ska 
kortstudsa. När en pall ska kortstudsas transporteras den till en automatiserad kort-
studsbana och där lastas packlådorna på transportbandet för att föras vidare till 
utlastningskajen. 

I och med att arbetet med inleveranser från lastbil är mycket manuellt tar det i 
genomsnitt 1,5 dag innan de kortstudsande boxarna har sorterats och förflyttats till 
kortstudsbanan. Inkluderat i denna tid är viss väntetid då pallarna väntar på nästa 
arbetsmoment. Exempelvis då de blandade pallarna är avlastade från lastbilen kan det 
ta ett tag innan personalen börjar sortera pallarna, den tid som blir mellan två 
arbetsmoment kallas väntetid. 

Inlevereras godset med container är arbetet mycket mer automatiserat. Detta innebär 
att när godset ska lastas ur containern förs ett transportband in för att effektivisera 
urlastningen. Lådan transporteras sedan på transportbandet till en skanningsstation där 
etiketten som leverantören fäst på lådan skannas. Det är vid skanningen det avgörs att 
det finns ett behov av boxen i en butik så att den ska kortstudsa. Boxen transporteras 
sedan vidare på transportbandet mot utlastningskajen.  

Arbetet med inleveranser från container är ganska automatiserat vilket medför att tiden 
vid inleverans är kort, det tar i genomsnitt 0,5 dag innan den kortstudsande boxen har 
lämnat inleveransen. Att det ändå är 0,5 dag beror på att det är väntetider innan godset 
lastas ur containern i DC. 
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Färdigställande av order 

För kortstudsande boxar består färdigställande av order att göra utleveransen från DC. 
Detta går mycket snabbt, tar endast några sekunder på grund av att arbetet med 
utleverans är automatiserat. Den kortstudsande boxen transporteras på transportband 
ända in i trailern för att sedan placeras i trailern. I och med att tiden vid färdigställande 
av order är så pass kort ser vi den som marginell att räkna med i den totala ledtiden. 

Transport till butik 

Transport till butik innehåller, förutom själva transporten, även boxarnas väntetid i 
trailern vid DC samt tiden för sortering i samlastningscentralen. Då godset är lastat i 
trailern vid DC fraktas det till samlastningscentralen för sortering och palletering till 
respektive butik. De produkter som ena dagen hanterats i DC skickas nästa dag till 
butik, exempelvis det som ankommit till DC och lagts i trailern på tisdagen skickas 
iväg från samlastningscentralen på onsdagen. 

Transporterna till butikerna går under natten och morgontimmarna för att varje butik 
ska få sin leverans på morgonen. Stadium har avtalat vissa tidsfönster med 
transportföretaget, vilket innebär att speditören har en bestämd tidpunkt för när 
leveransen ska ske till respektive butik. 

Något att notera är att tiden för transport skiljer sig beroende på i vilket land samt var i 
landet butikerna ligger. Summeras resonemanget ovan fås ett tidsspann för hur lång 
ledtiden är för transporterna, denna är 1-2 dagar. 

Inleverans till butik 

Arbetet med inleverans i butiken utförs av den lageransvarige. När godset har 
ankommit packas pallarna upp och produkterna kvitteras. Enligt intervjuade 
lageransvariga är detta arbete något som oftast utförs under den arbetsdag som godset 
ankommer på. I vissa fall kan det dock ta mer tid beroende på hur stor leveransen är, 
men det är undantagsfall att inte uppackning sker under ankomstdagen. Detta innebär 
att ledtiden i butiken är i genomsnitt 1 dag. 
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6.1.5 Sammanfattning  
Nedan presenteras en sammanfattning av kostnader och ledtid utifrån det som framgått 
i de tidigare avsnitten rörande kortstuds. 

Kostnader 

En sammanfattning av kostnaderna för de utvalda produkterna samt för Stadiums hela 
sortiment av boxar som kortstudsat i DC vid leverans till butik under den valda 
perioden redovisas nedan. De olika kostnadsposterna summeras till en total kostnad för 
respektive produkt av de utvalda produkterna samt i en total kostnad för hela Stadiums 
sortiment av boxar som kortstudsat i DC vid leverans till butik. 

Utvalda produkter 

Tidigare har kostnadsposterna för de utvalda produkterna redovisats en och en, här 
görs en sammanställning av dessa, se Tabell 6-9. Hanteringskostnaden i tabellen är en 
sammanslagning av aktiviteterna som ligger till grund för kostnaden, det vill säga 
inleverans i DC, lagring, färdigställande av order och inleverans i butik. För att se 
kostnaderna i diagramform, se Bilaga 3. 

Tabell 6-9: Totalkostnad för utvalda produkter vid kortstuds. 

Produkt Kostnad Kronor totalt Kronor per box 
Orderbehandling 11,91 0,12 
Hantering 1 236,48 12,24 
Transport 2 323,00 23,00 Socka 

Summa 3 571,39 35,36 

Orderbehandling 11,91 0,11 
Hantering 370,14 3,56 
Transport 2 392,00 23,00 

Byxa 

Summa 2 774,05 26,67 

Orderbehandling 11,91 0,10 
Hantering 335,89 2,80 
Transport 2 760 23,00 

Allvädersbyxa dam 

Summa 3 107,80 25,9 

Orderbehandling 11,91 0,46 
Hantering 179,91 6,92 
Transport 598,00 23,00 

Barnjacka 

Summa 789,82 30,38 

Orderbehandling 11,91 0,11 
Hantering 689,39 6,57 
Transport 2 415,00 23,00 

Skidjacka 

Summa 3 116,30 29,68 

Orderbehandling 11,91 0,60 
Hantering 53,71 2,69 
Transport 460,00 23,00 

Skidjacka extreme 

Summa 525,62 26,29 
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Produkt Kostnad Kronor totalt Kronor per box 

Orderbehandling 11,91 0,12 
Hantering 848,52 8,24 
Transport 2 369,00 23,00 

Springsko 

Summa 3 229,43 31,36 

Orderbehandling 11,91 0,03 
Hantering 1 341,76 3,49 
Transport 8 832,00 23,00 

Kalsong 

Summa 10 185,67 26,52 

Orderbehandling 11,91 11,91 
Hantering 29,58 29,58 
Transport 21,00 21,00 

Hockeytröja 

Summa 62,49 62,49 

Orderbehandling 11,91 0,11 
Hantering 13 580,61 125,75 
Transport 2 484,00 23,00 

Skosnöre 

Summa 16 076,52 148,86 

Orderbehandling 11,91 2,98 
Hantering 40,34 10,09 
Transport 108,00 27,00 

T-shirt 

Summa 160,25 40,07 

 

Totalt under undersökningsperioden 

Totalkostnaden för boxar som kortstudsar av Stadiums hela sortiment för under-
sökningsperioden återges i Figur 6-7, den sammanlagda kostnaden är 4 204 733 
kronor. I Figur 6-7 kan ses att transportkostnaden är en mycket stor del av den totala 
kostnaden för kortstudsen, då den står för 80 % av kostnaden. Detta beror, som även 
beskrivits i kapitel 6.1.3, på att transporterna betalas per kolli oavsett volym för boxen. 
Precis som för de utvalda produkterna är lagerföringskostnaden noll då boxarna kort-
studsar vilket medför att de inte är någon längre tid i DC och ger således inte upphov 
till någon lagerföringskostnad. Hanteringskostnaden består främst av kostnader för 
inleverans i DC och i butiken då det är på dessa ställen produkterna hanteras. 
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Figur 6-7: Totalkostnad för Stadiums hela sortiment av boxar som kortstudsat under utvald period. 

Ledtid 

I Figur 6-8 ses en övergripande sammanfattning av ledtiden som uppkommer vid 
kortstudsande boxar. Anledningen till att sammanfattningen sker på en övergripande 
nivå är att ledtiden är lika oavsett om man ser till en enskild produkt eller om man 
följer alla produkter. 

 

Inleverans
till DC

Färdig-
ställande
av order

Inleverans
till butik

Transport
till butik

Lastbil:

Container:

1,5 dag   0 dag          1 - 2 dagar         1 dag

0,5 dag   0 dag          1 - 2 dagar         1 dag

�  3,5 - 4,5 dagar

�  2,5 - 3,5 dagar

 

Figur 6-8: Ledtid för produkter som kortstudsar i DC. 

6.2 Indata för kostnader och ledtid för styck 
Kartläggningen följer de kostnadsposter och leveransserviceelement som framkommit 
i syntesen i uppgiftspreciseringen att de ska tas med för styckhanterade produkter vid 
övergång från kortstudsande boxar, se kapitel 4.5. Något att notera här är att de 
kostnader som återges i kartläggningen är indexerade då Stadium inte vill 
offentliggöra de verkliga kostnaderna. Dock är kostnaderna indexerade på samma sätt 
vilket medför att förhållandet mellan kostnaderna fortfarande är detsamma. 
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För att beräkna hur kostnaden och ledtiden påverkas vid en övergång från kort-
studsande boxar till styckplockning i DC har en kartläggning av kostnaderna och 
arbetet som förändras eller tillkommer vid styckhantering gjorts. Kartläggningen 
bygger på de produkter som Stadium i dagsläget styckhanterar i DC. Det är kart-
läggningen av arbetet, kostnaden och ledtiden vid styck som återges i detta kapitel, 
beräkningar och analys av hur styckhantering påverkar kostnaderna och ledtiden vid 
övergång från kortstudsande boxar görs i kapitel 7.1. 

Kostnadsposterna som tas upp är: 

� Orderbehandlingskostnad 

� Lagerföringskostnad 

� Hanteringskostnad 

� Transportkostnad 

6.2.1 Orderbehandlingskostnad 
Som beskrevs i kapitel 6.1.1 är det inköparen eller inköpsassistenten som lägger order 
till leverantören. Kostnaden baseras på den tid det tar att genomföra orderläggningen 
för en produkt. 

Vid styckhantering minskar arbetsmomenten vid orderläggningen. Förberedelsen 
innan ordern kan läggas minskar till att enbart inkludera att bestämma min- och max-
nivåer till butikerna. Som framgick i kapitel 6.1.1 är arbetsmomenten fler när boxar 
ska beställas, då behöver även storlek och innehåll i boxarna bestämmas. Det 
förenklade arbetet vid styckhantering medför att det tar 11 sekunder att bestämma min- 
och maxnivåerna till butik. 

Även arbetet med att lägga order till leverantören förenklas vid beställning av 
styckprodukter jämfört med boxade produkter. Anledningen till att beställningen 
förenklas är att det är mindre komplext att registrera en order med styckprodukter, 
jämfört med en order med boxade produkter. Detta medför att tiden för orderläggning 
uppgår till 98 sekunder per produkt och order. En överskådlig sammanfattning av 
arbetsmomenten görs i Figur 6-9.  

 

Figur 6-9: Orderbehandlingskostnad per produkt vid styckhantering. 

Orderbehandlingskostnaden är därmed ungefär 7 kronor per produkt baserat på en 
genomsnittslön för inköparen och inköpsassistenten på 3,85 kronor per minut. 

Bestämma min- och 
maxnivåer till butik 

Orderläggning 
mot leverantör 

11 s/produkt och order 
0,70 kr/produkt och order 

98 s/produkt och order 
6,30 kr/produkt och order 
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6.2.2 Lagerföringskostnad 
De produkter som genererar en lagerföringskostnad är endast de som lagras in för att 
sedan plockas. För att beräkna lagerföringskostnaden för dessa produkter används en 
lagerränta på 20 % per år. Av denna utgör kalkylräntan ungefär 10 % och den 
resterande delen består av bidrag från försäkringar, inkurans och svinn.  

Lagerföringskostnaden är något som varierar mellan de olika produkterna då lagrings-
tiden för produkterna varierar samt att det är olika hur många produkter som lagras. 
Produkterna som plockas som styck i lagret har en extra lagringstid på tre dagar 
gentemot produkterna som kortstudsar. Detta är tiden det tar för produkterna från in-
leverans tills att de är tillgängliga för plockning.  

En annan viktig komponent vid beräkning av lagerföringskostnaden är produktvärdet. 
I denna studie baseras produktvärdet på det inköpspris som Stadium har från sina 
leverantörer. För de utvalda produkterna kan det indexerade inköpspriset ses i Bilaga 
1. 

6.2.3 Hanteringskostnad 
Precis som för kortstudsade produkter uppkommer hanteringskostnaderna till stor del 
av hantering av produkterna i DC, men även av hantering i butikerna. Personal-
kostnaderna är desamma som i fallet med de kortstudsade produkterna. Avtalet som 
Stadium har med det företag som driver DC är ett så kallat kostplusavtal, se kapitel 
6.1.2. I denna studie används en för branschen genomsnittlig lön, inklusive sociala 
avgifter, på 185 kronor per timme, vilket resulterar i en kostnad på 3,08 kronor per 
minut. Denna genomsnittliga lön används för beräkningarna av hanteringskostnaderna 
i DC. 

Inleverans till DC 

Inleveranserna till DC kan, precis som för kortstuds, levereras antingen via container 
eller via lastbil. Vid inleverans med container utökas arbetsmomenten något för 
styckprodukter, medan vid inleverans med lastbil är arbetsmomenten desamma. 

Något som framkommit i kartläggningen är att vissa produkter som levereras till DC 
inte är prismärkta från leverantör. Mestadels är det produkter som levereras av eget 
leverantörer som är prismärka, medan produkter från märkesleverantörer oftast inte är 
prismärkta. För produkter som inte är prismärkta som levereras i boxar sker pris-
märkning i respektive butik, annars görs detta i DC. För styckhanterade produkter 
ingår alltså prismärkning i DC som ett arbetsmoment vid inleveransen. Denna 
hanteringstid har vi dock valt att inte ta med i beräkningarna då vi antar att de 
produkter som prismärks i butiken idag även i fortsättningen kommer att göra det. 
Anledningen till detta antagande är att det inte systemmässigt går att se vilka produkter 
som ska prismärkas vid inleveransen i DC. 

Inleverans med container 

För produkter som ska lagras in och kommer till DC med container är arbetsmomenten 
något fler än för de produkter som kortstudsar. Det första som görs är att lasta ur 
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containern med hjälp av ett transportband som kan föras in i containern. De urlastade 
lådorna skannas därefter av innan de åker vidare på transportbandet mot palleteringen. 
Arbetet vid palleteringen inkluderar att lyfta lådorna till en pall som kan lagras in i 
lagret samt att skapa en palletikett. Hanteringstiden för urlastning och skanning är, 
som för de kortstudsande boxarna, 13 sekunder per låda vilket motsvaras av en 
kostnad på 0,67 kronor per låda. Den tid som tillkommer vid styckprodukter är 
palleteringen som tar 9 sekunder per låda vilket motsvarar kostnaden 0,46 kronor per 
låda. Kostnaderna är beräknade med hjälp av genomsnittslönen 3,08 kronor per minut. 
Sammanlagt är kostnaden vid inleverans med container ungefär 1,13 kronor per låda, 
se Figur 6-10. 

 

Figur 6-10: Hanteringskostnad per låda vid inleverans i DC från container vid styckhantering. 

Det tillkommer även arbete för mätning och vägning av en av lådorna från produktens 
inleverans, vilket tar 180 sekunder per inleverans och motsvaras av kostnaden 
9,25 kronor per inleverans. Kostnaden för mätning och vägning varierar beroende på 
hur många lådor som kommer vid en inleverans. Den primära anledningen till mätning 
och vägning är, som kommenterades vid inleverans av kortstudsande boxar, att 
lagersystemet ska kunna beräkna hur påfyllnadsboxar och styckhanterade produkter 
ska kunna packas i packlådorna på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Inleverans med lastbil 

Precis som för kortstudsande boxar inkluderas arbetsmomenten urlastning av lastbilen 
samt eventuellt manuell sortering av godset vid inleverans med lastbil. Att sortering 
behöver göras beror på att många leverantörer blandar godset på pallarna, det vill säga 
det är flera produkter som kommer på en pall. När produkterna lagras in i DC ska 
godset vara placerat på en enskild pall som är sortren, det vill säga endast en produkt 
finns på den pallen, vilket medför att sortering måste göras av godset.  

Urlastning från lastbil tar 10 sekunder per låda samt sortering tar 60 sekunder per låda 
och kostnaden 3,60 kronor per låda vid användning av en genomsnittlig lön på 
3,08 kronor per minut. Efter sorteringen skapas en palletikett för godset på pallen och 
pallen är sedan klar för att lagras in. I Figur 6-11 visas en sammanfattning av de 
arbetsmoment som ingår vid inleverans från lastbil. 

Urlastning och 
skanning 

Palletering 

13 s/låda 
0,67 kr/låda 

9 s/låda 
0,46 kr/låda 

Mätning och 
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180 s/inleverans 
9,25 kr/inleverans 
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Figur 6-11: Hanteringskostnad per låda vid inleverans i DC från lastbil vid styckhantering. 

Även vid inleverans via lastbil mäts och vägs en låda per inleverans. Detta tar 
180 sekunder vilket, med en genomsnittslön på 3,08 kronor per minut, motsvarar 
9,25 kronor per inleverans. Den totala hanteringskostnaden per inlevererad låda 
kommer således även den att variera beroende på antalet lådor som inleveransen består 
av. 

Lagring 

Lagring tar upp hanteringskostnader som rör förflyttningar inom lagret. 
Förflyttningarna rör främst transporter till lagringsplatser i DC, det vill säga till buffert 
eller till plockplats.  

Antalet pallar som flyttas för en produkt bestäms, precis som vid kortstuds, av två 
parametrar som kan variera från produkt till produkt. Parametrarna är hur många lådor 
som inlevereras samt volymen för lådorna. I DC används så kallade EUR-pallar där 
volymen som kan utnyttjas på en pall är 1 584 dm3. Något att belysa är också att alla 
produkterna lagras på enskilda pallar, det vill säga en modell, en viss färg, en viss 
storlek läggs på en pall. Därmed har varje produkt egna plockplatser. Kostnaderna för 
att förflytta produkterna varierar därmed för varje produkt beroende på hur mycket 
som inlevererats.  

När produkterna ska inlevereras för lagring kan hanteringen delas upp i två delar, 
förflyttningarna av första pallen samt resterande pallar. Det som är speciellt med första 
pallen är att den levereras direkt till plockplats, medan resterande pallar levereras till 
buffertlagret. För en påminnelse om hur lagerlayouten ser ut, se Figur 6-12. 
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Figur 6-12: Lagerlayout DC. 

Ett antagande som gjorts i denna studie, och som påverkar transporttiderna för en pall, 
är att medelvärdet för volymen som får plats på en hög- och mellanfrekvent plockplats 
används. Detta medför att det på en plockplats får plats volymen 924 dm3. Detta 
innebär att det är ungefär volymen av en halv EUR-pall får plats på plockplatsen. Alla 
kostnader för transporterna inom lagret är beräknat på genomsnittslönen 3,08 kronor 
per minut för personalen. 

Tiderna för förflyttning av första pallen visas i Figur 6-13. Transporttiden för pallen 
varierar beroende på om inleveransen skett med container eller lastbil, vilket även 
visas i Figur 6-13. Sker inleveransen med container tar transporten till plockplatsen 
359 sekunder per pall, vilket medför kostnaden 18,45 kronor per pall. Om inleveransen 
istället sker med lastbil är tidsåtgången för transport till plockplatsen 311 sekunder per 
pall och kostnaden är då 15,98 kronor per pall. Då plockplatsen är fylld med godset 
transporteras pallen till plockplatsens så kallade hämta/lämna plats. Dessa är placerade 
i kortändan av varje ställage som ses i Figur 6-12.  

Finns det gods kvar på pallen förflyttas den till buffertlagret i DC för lagring vilket tar 
126 sekunder per pall till kostnaden 6,48 kronor, se Figur 6-13. Då behov uppstår 
transporteras de kvarvarande produkterna från buffertlagret till plockplatsen vilket tar 
215 sekunder per pall, vilket motsvarar kostnaden 11,05 kronor. 

Hämta / Lämna plats 
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Figur 6-13: Genomsnittliga transporttider inom DC för första pallen vid styckhantering. 

Om en produkt levereras på flera pallar kommer de resterande pallarna levereras in till 
buffertlagret direkt från inleveransen. Även vid förflyttningen till buffertlagret är det 
olika tider beroende på ankomstsättet, se Figur 6-14. Att förflytta pallen från 
inleverans via container till buffertlagret tar 184 sekunder per pall, vilket ger 
kostnaden 9,46 kronor per pall. Förflyttning från inleveranskajen för lastbil till 
buffertlagret kräver en tidsåtgång på 126 sekunder per pall, motsvarande kostnad är 
8,48 kronor per pall.  

När behov uppstår för de lagrade produkterna transporteras de till plockplats vilket tar 
215 sekunder per pall, kostnaden motsvaras av 11,05 kronor per pall. Om det finns 
produkter kvar på pallen då plockplatsen är fylld lagras de åter in på buffertplatsen 
vilket kräver en transport på 126 sekunder per pall, vilket resulterar i kostnaden 
6,48 kronor per pall.  

Då behov av de resterande produkterna uppstår transporteras pallen till plockplatsen 
för att fylla på de sista produkterna. Tidsåtgången för förflyttning från buffertlager till 
plockplatsen är även denna gång 215 sekunder per pall och kostnaden är 11,05 kronor 
per pall. 
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Figur 6-14: Genomsnittliga transporttider inom DC för resterande pallar vid styckhantering. 

Färdigställande av order 

Färdigställande av order kan delas in i tre olika arbetsområden när det gäller produkter 
som lagras och plockas. Dessa är initiering av packlåda, plockning och utleverans till 
trailer.  
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Initiering av packlåda 

Vid plockning av produkterna till butik används en packlåda med volymen 120 dm3. 
Lagersystemet använder sig av volymen i dm3 då plocklistan för en packlåda ska 
bestämmas och då kan olika produkter eller boxar ta olika stort utrymme i packlådan 
beroende på hur längd, bredd och höjdförhållandet är fördelat. Om man till exempel 
utgår från att en produkt har volymen 8 dm3 kan dessa exempelvis vara fördelade 
enligt Tabell 6-10.  

Längd [dm] Bredd [dm] Höjd [dm] Volym [dm3] 
2 2 2 8 
1 2 4 8 
8 1 1 8 

Tabell 6-10: Exempel på olika volymsfördelningar för en produkt. 

Det är med andra ord produktens form som avgör hur snabbt lådan blir full. Det kan 
vara flera olikformade produkter i lådan som inte tar så stor plats om man summerar 
volymen, men då de fysiskt ska placeras i lådan så blir det mycket tomrum. Detta på 
grund av att längd, bredd och höjd inte riktigt stämmer överens för att packlådan ska 
fyllas optimalt.  

För att kunna släppa ut en packlåda på transportbandet för att plocka produkter i den 
krävs att packlådan viks ihop och att butiksordern skannas. Dessa moment görs 
manuellt och tiden det tar att både vika ihop packlådan och skanna butiksordern är 
12 sekunder per packlåda till en kostnad av 0,63 kronor per packlåda, detta med en 
genomsnittslön på 3,08 kronor per minut, se Figur 6-15.  

 

Figur 6-15: Hanteringskostnad för initiering av packlåda vid styckhantering. 

Då packlådan används för att sammanställa en order till butiken kan den innehålla 
många olika produkter. Beroende på produkternas volym är det olika hur många 
produkter som får plats i en låda. Detta innebär att då kostnaden för att initiera en 
packlåda ska tas fram har produkternas volym en stor påverkan på hur stor kostnaden 
blir. 

Plockning 

Plocktiden består av gångtid till plockplatsen och tiden det tar att plocka produkter 
från plockplatsen. Gångtiden till och från plockplatsen är 30 sekunder per plockning, 
vilket med en genomsnittlig lön på 3,08 kronor per minut ger en kostnad på 
1,54 kronor per plockning, se Figur 6-16.  

Hopvikning av pack-
låda samt skanning 

12 s/packlåda 
0,63 kr/packlåda 
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Utifrån intervjuer av personalen vid plockzonerna görs ett antagande att plock-
personalen i genomsnitt kan hantera 7 styckhanterade produkter i taget. Detta påverkar 
hur många gånger plockaren behöver gå för att plocka allt till en orderrad. Är det till 
exempel 10 produkter som ska plockas behöver plockaren gå två gånger, medan är det 
5 produkter som ska plockas behöver plockaren endast gå en gång. 

Tiden det tar att plocka produkterna från plockplatsen varierar. I beräkningarna har vi 
dock använt oss av en separat tid på 6 sekunder för den första produkten vilket 
motsvarar en kostnad på 0,31 kronor per produkt, se Figur 6-16. För de resterande 
produkterna som plockaren kan hantera tar det 3,5 sekunder per styck och ger 
kostnaden 0,18 kronor per produkt. Anledningen till att den första produkten tar längre 
tid att plocka är att det finns en viss uppstartstid för denna. Plockkostnaden varierar 
således med antalet som ska plockas. 

 

Figur 6-16: Hanteringskostnad för plockning vid styckhantering. 

Om 7 produkter ska plockas är tidsåtgången total sett 57 sekunder per plockning vilket 
motsvarar kostnaden 2,93 kronor per plockning vid en genomsnittslön på 3,08 kronor 
per minut. 

Utleverans 

Arbetsmomenten vid utleverans är något fler för packlådor som kommer på transport-
banan från plockzonerna än för kortstudsande boxar. Det första som görs är att plock-
listan prickas av i affärssystemet och eventuella avvikelser i plockningen, om till 
exempel produkten inte fanns vid plockplatsen. För att följesedeln till butiken ska bli 
rätt registreras eventuella avvikelser från plocklistan i affärssystemet. Efter 
kvitteringen sätts ett lock på packlådan och två band sätts om lådan för att hålla ihop 
den under transport till butiken. Då lådan är klar förs den ut på transportbandet igen 
och transporteras till trailern. Nästa steg i utleveransen är att lådan lastas på en 
väntande trailer. Arbetet här är relativt automatiserat då transportbandet förs in i 
trailern för att effektivisera arbetet. 

Vid utleveransen tar det 20 sekunder för att i affärssystemet kvittera det som plockats 
och sätta lock på packlådan, detta motsvarar en kostnad på 1,03 kronor per packlåda, 
se Figur 6-17. Tiden att lasta packlådan på trailern tar 6 sekunder per packlåda vilket 
ger en kostnad på 0,31 kronor per packlåda. 

Gångtid ToR 
Plockning av 
första produkten 

30 s/plockning 
1,54 kr/plockning 

6 s/plockning 
0,31 kr/plockning 

Plockning av 
resterande 6 
produkter 

3,5 s/produkt 
0,18 kr/produkt 



KARTLÄGGNING 

  114 

 

Figur 6-17: Hanteringskostnad per packlåda för utleverans från DC vid styckhantering. 

Packlådan används för att sammanställa en order till butiken och kan därför innehålla 
många olika produkter. Det är respektive produkts volym som avgör hur många 
produkter som totalt får plats i lådan. Detta innebär att då kostnaden för att utleverera 
en packlåda ska tas fram har produkternas volym en stor påverkan på hur stor 
kostnaden blir. 

Inleverans till butik 

Precis som vid inleverans av kortstudsande boxar utförs arbetet med inleverans av 
godset i butikens lager av den lageransvarige. Arbetet innebär att vid inleveransen tar 
den lageransvarige emot och packar upp produkterna. Vid uppackningen av produk-
terna kvitteras produkterna mot beställningen. Den lön som används vid beräkningarna 
är en för branschen genomsnittlig lön är 176,55 kronor per timme, vilket resulterar en 
lönekostnad på 2,99 kronor per minut.  

Tiden det tar att packa upp och kvittera en produkt som är styckplockad och placerad i 
en packlåda är 6 sekunder, vilket motsvarar 0,30 kronor per produkt. Antalet av 
produkten som ska packas upp är därmed den parameter som påverkar kostnaden för 
inleverans i butik. 

 

Figur 6-18: Hanteringskostnad per produkt för inleverans i butik vid styckhantering. 

6.2.4 Transportkostnad 
Som angivits tidigare i kartläggningen för kortstudsande boxar, se kapitel 6.1.3, 
bygger Stadiums transportavtal på en fast kostnad per kolli. Då Stadium inte vill 
offentliggöra dessa kostnader används indexerade kostnader i beräkningarna.  

Packlådorna som används i DC för att sammanställa en order till butiken kan innehålla 
många olika produkter. Det är produkternas volym som bestämmer hur många 
produkter som får plats i lådan. Detta innebär att produkternas volym har stor inverkan 
på transportkostnaden. 

6 s/produkt 
0,30 kr/produkt 

Uppackning och 
kvittering 

Kvittering och 
lockpåsättning 

Lasta packlådan 
i trailern 

20 s/packlåda 
1,03 kr/packlåda 

6 s/packlåda 
0,31 kr/packlåda 
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6.2.5 Ledtid 
För att bestämma ledtiden vid styckhantering av produkterna i DC har vi utgått från 
produkter som styckhanteras idag. Ledtiden för styckhantering innehåller fler delar än 
ledtiden för kortstudsande boxar. Detta på grund av att produkterna har en annan 
flödesväg genom lagret vilket påverkar tiden produkterna befinner sig i lagret innan de 
är tillgängliga för att transporteras till butik. Ledtiden för styckhantering byggs upp av 
följande delar: 

� Inleverans till DC 

� Lagring 

� Färdigställande av order 

� Transport till butik 

� Inleverans till butik 

Inleverans till DC 

Precis som för kortstudsande boxar är tidsåtgången vid inleverans i DC olika beroende 
på hur leverans sker till DC, via lastbil eller container. Ledtiden för inleverans av 
styckhanterade produkter är densamma som för kortstudsade boxar det vill säga 
inleveransen tar 1,5 dag då ankomsten skett med lastbil och 0,5 dag då ankomsten 
skett med container. Anledningen till att inleveransrutinen tar så mycket längre tid 
med lastbil är att pallarna ofta måste sorteras och palleteras om då produkterna ligger 
blandade på en pall från leverantören.  

Här bör noteras att den ledtid som är kartlagd för styckhanterade produkter förutsätter 
att produkterna är prismärkta från leverantören. Är inte produkterna prismärkta från 
leverantören och de kommer in som styckprodukter prismärks de i DC. Anledningen 
till att vi inte kartlagt ledtiden inklusive prismärkning är att det ej systemmässigt går 
att spåra vilka produkter som prismärks i DC. Vi har därmed i denna studie gjort ett 
antagande att produkterna inte prismärks i DC.  

Lagring 

När produkterna är palleterade och klara vid inleveransen är de färdiga för att 
transporteras in i lagret. Första pallen för en produkt vid inleverans transporteras till 
plockplatsen medan resterande pallar, om sådana finns, transporteras till buffertlagret 
för att sedan användas för att fylla på plockplatsen vid behov. 

I kartläggningen har framgått att det är en del väntetid då pallarna får vänta på 
transport via truck, därför tar det ungefär 0,5 dag innan pallen som ska till plockplats 
är tillgänglig. Vi har kartlagt när första pallen når plockplatsen på grund av att det är 
då produkterna kan börja plockas till butiken. Detta medför att vi inte tittat på ledtiden 
för att transportera övriga pallar, som kommit med samma inleverans, till buffertlagret. 
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Färdigställande av order 

I färdigställande av order för styckhanterade produkter ingår tiden det tar innan 
produkten är plockad samt tiden för utlastningen i trailer. När en produkt är placerad 
på plockplatsen är den redo för plockning, det kan dock dröja innan de order som 
produkten hör till är de som plockas. Det som även påverkar tidsåtgången är hur 
mycket övriga produkter som ska plockas vid just detta tillfälle, är det en hektisk 
period då mycket ska plockas kan väntetiden bli längre än om det inte är så många 
order som ska plockas på en dag. Ledtiden i plockningen är ungefär 1 dag. 

Vid utleveransen från DC ingår tid för att transportera packlåda, kvittera godset, sätta 
på lock på packlådan samt att placera packlådan i trailern. Tidsåtgången för detta 
moment är inte stort då flödet är automatiserat. Detta medför att vi anser att denna tid 
ingår i ledtiden för plockningen. 

Sammantaget är ledtiden för att genomföra färdigställande av order ungefär 1 dag. 

Transport till butik 

Aktiviteten transport till butik förändras inte mellan styckhanterade produkter och 
kortstudsande boxar. Detta innebär att transport till butik innehåller, förutom själva 
transporten, även tiden för sortering i samlastningscentralen samt eventuell väntetid i 
trailern vid DC. Anledningen till att ledtiden i denna aktivitet inte förändras är att 
arbetssättet med transporten inte påverkas av produkternas förpackningssätt, det vill 
säga om produkterna är placerade i en packlåda eller om det är en box som kortstudsat 
i lagret.  

Då tidsspannet är samma som för kortstudsande boxar resulterar detta i 1-2 dagars 
ledtid för transport till butik. 

Inleverans till butik 

Då inleverans till butik sker är det, precis som förut, den lageransvarige som tar hand 
om pallarna. Arbetet med att ta hand om inleveransen inkluderar samma steg som vid 
kortstuds av boxarna, att packa upp pallarna och kvittera produkterna. Inleveransen 
sker på samma sätt som för de kortstudsande boxarna vilket medför att ledtiden i 
butiken är densamma, det vill säga 1 dag. 
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Sammanfattning av ledtid för styckhanterade produkter 

I Figur 6-19 ses en övergripande sammanfattning av ledtiden som uppkommer för 
produkter som styckplockats i DC. Anledningen till att sammanfattningen sker på en 
övergripande nivå är att ledtiden är lika oavsett om man ser till en enskild produkt eller 
om man följer alla produkter. 

 Lastbil:

Container:

1,5 dag          0,5 dag   1 dag           1 - 2 dagar         1 dag

0,5 dag          0,5 dag   1 dag           1 - 2 dagar         1 dag

� 5 - 6 dagar

� 4 - 5 dagar

Inleverans
till DC

Färdig-
ställande
av order

Inleverans
till butik

Transport
till butik

Lagring

 

Figur 6-19: Ledtid för produkter som styckhanteras i DC. 

6.3 Kartläggning kostnader och ledtid för påfyllnad under 
säsong 

Mycket av kartläggningen med avseende på kostnader och ledtid för boxar med 
påfyllnad under säsong är densamma som för kortstudsande boxar. Därför kommer 
inte aktiviteter som är oförändrade att presenteras i detalj här, utan endast en samman-
fattning presenteras. Det som däremot skiljer sig mellan kortstudsande boxar och 
boxar med påfyllnad under säsong kommer presenteras mer ingående. För att se den 
mer detaljerade kartläggningen av det som är oförändrat när det gäller kostnads-
posterna för kortstudsande boxar och påfyllnadsboxar bör kapitel 6.1 läsas. 

Även här bör noteras att kostnadsuppgifterna är indexerade då Stadium inte vill 
offentliggöra de verkliga kostnaderna. Precis som för kortstuds är alla kostnader 
indexerade på samma sätt vilket medför att proportionerna mellan kostnaderna är 
desamma. 

6.3.1 Orderbehandlingskostnad 
Att lägga en order till leverantör med påfyllnadsboxar uppskattas ta 180 sekunder, se 
Figur 6-20. Detta resulterar i en orderläggningskostnad på 11,91 kronor per order 
baserat på en genomsnittslön på 3,85 kronor per minut för inköparen och 
inköpsassistenten. 

 

Figur 6-20: Orderbehandlingskostnad per produkt och orderläggning vid påfyllnad under säsong. 

Orderläggning 
mot leverantör 

Bestämma 
innehåll samt 
storlek på box  

55 s/produkt och order 
3,50 kr/produkt och order 

131 s/produkt och order 
8,40 kr/produkt och order 
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Utvalda produkter 

De utvalda produkterna som levereras med påfyllnadsbox från lagret är 10 stycken och 
kommer från några olika affärsområden. Påfyllnadsboxar har som tidigare nämnts 
ingen storlekskurva utan består endast av en enda storlek i boxen. Mer information om 
dessa utvalda produkter kan ses i Bilaga 2. 

Produkter Antal boxar Kronor totalt Kronor per box 

T-shirt 249 11,91 0,05 

T-shirt basic 647 11,91 0,02 

Sandaler 964 11,91 0,01 

Skridskoryggsäck 69 11,91 0,17 

Skidhandske 6 11,91 1,99 

Kalsong 259 11,91 0,05 

Socka 339 11,91 0,04 

Hockeytröja 3 11,91 3,97 

Game control 177 11,91 0,07 

Skosnöre 100 11,91 0,12 

Tabell 6-11: Orderbehandlingskostnad för utvalda produkter som levereras med boxar vid påfyllnad 
under säsong. 

I Tabell 6-11 kan orderläggningskostnaderna för respektive produkt ses nedbrutet per 
påfyllnadsbox samt den totala kostnaden för att lägga ordern för samtliga boxar av 
produkten. Som ses i kolumnen som presenterar den totala orderläggningskostnaden 
för respektive produkt är kostnaden 11,91 kronor för samtliga produkter eftersom 
arbetet vid orderläggningen inte skiljer sig från produkt till produkt. Kolumnen som 
visar kostnaden per box skiljer sig däremot beroende på hur många boxar som 
levererats av produkten. Tittar man till exempel på sandalerna så har dessa levererats 
ut i 964 stycken boxar, se Tabell 6-11, vilket resulterar i en kostnad på per box på 0,01 
kronor. 

Totalt under undersökningsperioden 

I likhet med orderbehandlingskostnaden för samtliga kortstudsande boxar som 
presenterades i kapitel 6.1.1 kommer kostnaden för samtliga påfyllnadsboxar som 
skickats under den utvalda perioden uppgå till 68 444 kronor.  

6.3.2 Lagerföringskostnad 
Lagerföringskostnaden för produkterna med påfyllnadsbox som plockas i lagret 
baseras i likhet med de styckhanterade produkterna på en lagerränta på 20 % per år, se 
kapitel 6.2.2. Antalet dagar som påfyllnadsboxarna lagerhålls varierar från produkt till 
produkt och är beroende på när den senaste inköpsordern levererades in till DC. Det 
produktvärde som använts i beräkningarna är inköpspriset från leverantörerna. 
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Utvalda produkter 

Lagerföringskostnaden för respektive utvald produkt presenteras i Tabell 6-12. I 
tabellen ses att både kostnaden per box och den totala kostnaden för respektive 
produkt varierar kraftigt. De faktorer som spelar in för kostnaden per box är 
inköpspriset, hur många produkter som finns i boxen och hur länge produkterna lagras. 
Skridskoryggsäcken lagras till exempel endast i 49 dagar men får en relativt hög 
lagerföringskostnad, se Tabell 6-12, just på grund av boxens höga produktvärde på 
totalt 915,84 kronor för tre ryggsäckar. Påfyllnadsboxen med hockeytröjan innehåller 
många produkter, 20 stycken tröjor, till ett totalt värde på 1 196,6 kronor och lagras i 
hela 125 dagar vilket förklarar den höga lagerföringskostnaden per box som Tabell 
6-12 visar.  

Den stora variationen för den totala kostnaden mellan produkterna beror till stor del på 
antalet påfyllnadsboxar av produkten och antalet produkter som finns i varje box, se 
Tabell 6-12. 

Produkter Antal 
dagar 

Inköpspris 
[kr/st] 

Kronor 
totalt 

Kronor per 
box 

T-shirt 115 21,82 867,80 3,49 

T-shirt basic 86 7,89 2 438,97 3,77 

Stadium sandaler 103 8,83 2 922,49 3,03 

Skridskoryggsäck 49 305,18 859,84 12,46 

Skidhandske 29 79,62 7,70 1,28 

Kalsong 64 26,49 1 219,72 4,71 

Socka 7 15,50 306,51 0,90 

Hockeytröja 125 59,83 124,65 41,55 

Game control 68 255,98 2 567,48 14,51 

Skosnöre 22 0,35 106,94 1,07 

Tabell 6-12: Lagerföringskostnad för utvalda produkter vid påfyllnad under säsong. 

Totalt under undersökningsperioden 

För samtliga påfyllnadsboxar som plockats och levererats från lager uppgår den totala 
lagerföringskostnaden till 1 370 736 kronor för den studerade perioden. Även här är 
det antal boxar, antal produkter i boxen, produktvärde och lagringstid som avgör 
lagerföringskostnadens storlek. 

6.3.3 Hanteringskostnad 
Hanteringskostnaderna uppstår vid olika delar av logistikflödet. De flesta aktiviteter 
som rör hanteringskostnaden utförs i DC, men även vid inleveransen till butik. I DC är 
det ett annat företag som driver verksamheten åt Stadium via ett kostplusavtal, se 
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kapitel 6.1.2. Utifrån kostplusavtalet blir genomsnittslönen i DC 3,08 kronor per 
minut.  

Inleverans till DC 

Inleveransen till DC kan komma antingen via lastbil eller via container som tidigare 
nämnts i motsvarande avsnitt i kapitel 6.1.2. Beroende på om lastbil eller container 
används ser arbetet lite olika ut och tar olika lång tid. Viktigt att poängtera är också att 
lådorna från leverantören kan innehålla flera påfyllnadsboxar vilket underlättar 
hanteringen. 

Inleverans med container  

Vid inleverans med container underlättas urlastningen av att ett transportband förs in i 
containern. Därefter skannas lådorna och streckkoder klistras fast på lådorna så att 
lagersystemet vet var lådorna ska transporteras på transportbandet. Dessa arbets-
moment tar 13 sekunder per låda till en kostnad av 0,67 kronor per låda. För produkter 
som ska lagras in transporteras lådorna på transportbandet till stationen för palletering. 
Här placeras boxarna på pallar så att sortrena pallar byggs. Själva byggandet av en pall 
är något som görs manuellt och tar 9 sekunder per låda vilket innebär en kostnad på 
0,46 kronor per låda.  

Utöver dessa tider tillkommer tiden för att skapa palletikett vilken fördelas på antalet 
inlevererade lådor. Mätning och vägning är även det något som tillkommer och som 
utförs för en låda per inleverans det tar 180 sekunder per inleverans. Beroende på hur 
många lådor som kommer vid en inleverans så varierar alltså kostnaden för mätning 
och vägning utslaget per låda. Den primära anledningen till mätning och vägning är att 
lagersystemet ska kunna beräkna hur påfyllnadsboxar och styckhanterade produkter 
ska kunna packas i packlådorna på ett så effektivt sätt som möjligt. I Figur 6-21 kan 
kostnaderna per låda ses för de olika arbetsmomenten. Hanteringskostnaderna är i 
likhet med tidigare baserade på en genomsnittslön på 3,08 kronor per minut. 

 

Figur 6-21: Hanteringskostnad per låda från container vid påfyllnad under säsong. 

Inleverans med lastbil 

Urlastning av lastbil är något som görs manuellt med hjälp av truck, tiden det tar att 
lasta av en låda är 10 sekunder vilket motsvaras av en kostnad på 0,51 kronor per låda, 
se Figur 6-22. Sorteringsarbetet, som uppkommer på grund av att de inlevererade 
pallarna ofta har blandade lådor, är något som även det görs manuellt. I samband med 
sorteringen så byggs sortrena pallar och detta manuella arbete förklarar den stora 
tidsskillnaden jämfört med inleverans från container. Sorteringsarbetet uppgår till hela 
60 sekunder per låda. Dessutom tillkommer hanteringskostnader för mätning och 

Urlastning och 
skanning 

Palletering 

13 s/låda 
0,67 kr/låda 

9 s/låda 
0,46 kr/låda 

Mätning och 
vägning av låda 

180 s/inleverans 
9,25 kr/inleverans 
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vägning samt för palletikettering. I likhet med inleverans från container varierar 
kostnaden för denna med hur många lådor som levererats in. 

 

Figur 6-22: Hanteringskostnad per låda från lastbil vid påfyllnad under säsong. 

Utvalda produkter 

Hanteringskostnaden som uppstår vid inleveransen för de utvalda produkterna 
presenteras i Tabell 6-13. I denna tabell kan konstateras att leveranssättet spelar in på 
kostnaden på grund av att det tar längre tid att hantera lådorna från lastbil. Den andra 
viktiga påverkansfaktorn är antalet påfyllnadsboxar som ryms i en inlevererad låda. En 
inlevererad låda av t-shirtar innehåller till exempel 6 stycken påfyllnadsboxar till 
skillnad mot skosnörena där en inlevererad låda också är en påfyllnadsbox. Ju fler 
påfyllnadsboxar som ryms i en inlevererad låda resulterar i en lägre kostnad per box 
vilket också påverkar den totala kostnaden för alla levererade boxar. För t-shirtarna 
blir kostnaden per box 0,69 kronor mot skosnörenas kostnad på 3,77 kronor, se Tabell 
6-13. 

Produkter Inleveranssätt Antal inlevererade 
lådor 

Kronor 
totalt 

Kronor per 
box 

T-shirt Lastbil 42 170,66 0,69 

T-shirt basic Container 432 688,41 1,06 

Sandaler Container 161 227,57 0,24 

Skridskoryggsäck Container 35 99,71 1,45 

Skidhandske Container 1 2,06 0,34 

Kalsong Container 52 76,46 0,30 

Socka Lastbil 68 76,46 0,76 

Hockeytröja Lastbil 2 8,12 2,71 

Game control Lastbil 107 600,84 3,39 

Skosnöre Container 100 376,99 3,77 

Tabell 6-13: Inleveranskostnad till DC vid påfyllnad under säsong. 

Totalt under undersökningsperioden 

Hanteringskostnaden vid inleveransen för samtliga påfyllnadsboxar som levererats in i 
lager under den studerade perioden uppgår till 272 027 kronor. Viktigt att poängtera är 
att vid denna beräkning av hanteringskostnaden för inleverans i DC för samtliga 
påfyllnadsboxar så gjordes antagandet att 20 produkter får plats i varje låda från 

Urlastning Sortering och 
pallbyggande  

10 s/låda 
0,51 kr/låda 

60 s/låda 
3,08 kr/låda 

180 s/inleverans 
9,25 kr/inleverans 
 

Mätning och 
vägning av låda  
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leverantören till skillnad från de utvalda produkterna där vi hade specifik information. 
Anledningen till antagande var att det inte gick att få fram så specifik information ur 
affärssystemet. Kvantiteten 20 produkter i varje låda fick vi given från både inköpare, 
logistiker och lagerpersonal på Stadium. 

Lagring 

Denna aktivitet rör pallförflyttningar inom lagret till buffert eller plockplats. De 
faktorer som spelar in på antalet pallförflyttningar är, som nämndes i motsvarande 
avsnitt i kapitel 6.2.3, antalet boxar av produkten som ska lagras in samt volymen på 
dessa. Detta innebär då att kostnaden för förflyttningarna varierar från produkt till 
produkt. Volymen som kan lastas på en EUR-pall är 1584 dm3.  

Den första pallen som inlevereras antas gå direkt till plockplats och denna transporttid 
varierar om inleveransen ankommit med container eller med lastbil. Transporttiden 
från container är 359 sekunder per pall till en kostnad av 18,45 kr och tiden från lastbil 
är 311 sekunder vilket innebär en kostnad på 15,98 kr, se Figur 6-23. Plockplatsen 
rymmer drygt en halv pall, närmare bestämt 924 dm3, vilket är ett genomsnitt av 
plockplatsernas storlek från högfrekvent och mellanfrekvent plockzon. Ryms inte alla 
pallens lådor på plockplatsen kommer pallen att transporteras till buffertlagret i DC 
vilket tar 126 sekunder till en kostnad av 6,48 kronor, se Figur 6-23. De kvarvarande 
produkterna på pallen kommer därefter att transporteras till plockplatsen när behov 
uppstår vilket tar 215 sekunder, se Figur 6-23.  

 

Är pallen
tom?

Inleverans
container

Inleverans
lastbil

Plockplats
hämta/lämna

359 s/pall
18,45 kr/pall

311 s/pall
15,98 kr/pall

KLAR

Buffert

NEJ

215 s/pall
11,05 kr/pall

126 s/pall
6,48 kr/pall

JA

 

Figur 6-23: Genomsnittliga tider för inleverans av första pallen vid påfyllnad under säsong. 

Om en produkt levereras på flera pallar kommer de resterande pallarna levereras in i 
buffertlagret direkt från inleveransen och tiden det tar beror på ankomstsättet. Från 
container tar det 184 sekunder per pall och från lastbil 126 sekunder per pall, se Figur 
6-24 för motsvarande kostnader. När behov uppstår för de lagrade pallar transporteras 
via plockplats till en hämta/lämna station vilket tar 215 sekunder per pall. Finns det 
varor kvar på pallen lagras de åter in på buffertplats vilket tar 126 sekunder per pall, se 
Figur 6-24. Från buffertplatsen tar transporten 215 sekunder per pall när plockplatsen 
återigen behöver fyllas på. 
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Figur 6-24: Genomsnittliga tider för inleverans av resterande pallar vid påfyllnad under säsong. 

Utvalda produkter 

Hanteringskostnaden som uppstår i samband med den interna förflyttningen i DC för 
de utvalda produkterna med påfyllnadsbox kan ses i Tabell 6-14. Som tidigare nämnts 
i ovanstående avsnitt spelar antalet boxar och deras volym en avgörande roll för hur 
många pallar som behöver förflyttas i DC.  

Jämförs kostnaden per box mellan t-shirt basic som levererats ut i hela 647 påfyllnads-
boxar med skridskoryggsäckarna där 69 påfyllnadsboxar levererats ut kan man tydligt 
se att påfyllnadsboxarnas volym har betydelse. Kostnaden för skridskoryggsäckarna är 
betydligt högre trots att det är färre antal boxar som förflyttats vilket beror på den stora 
volymskillnaden mellan produkternas boxar, se Tabell 6-14. För t-shirt basic ryms i 
genomsnitt 65 påfyllnadsboxar på en pall till skillnad mot skridskoryggsäckarna där 
endast 23 påfyllnadsboxar genomsnittligen får plats på pallen. Detta förklarar 
kostnadsskillnaden per box. De produkter som dock får allra högst hanteringskostnad 
per box är de produkter med få boxar som till exempel skidhandskarna och hockey-
tröjorna. Dessa produkter ryms på en enda pall men då det är så få påfyllnadsboxar 
som kostnaden ska fördelas på blir kostnaden hög utslaget per box.  

Produkter Antal 
boxar 

Volym 
[dm3/box] 

Kronor 
totalt 

Kronor per 
box 

T-shirt 249 13,20 86,08 0,35 

T-shirt basic 647 23,72 378,22 0,58 

Sandaler 964 26,84 626,89 0,65 

Skridskoryggsäck 69 57,89 94,50 1,37 

Skidhandske 6 8,71 18,45 3,07 

Kalsong 259 24,00 150,06 0,58 

Socka 339 28,67 226,27 0,67 

Hockeytröja 3 42,00 15,98 5,33 

Game control 177 25,55 103,60 0,59 

Skosnöre 100 33,72 86,08 0,86 

Tabell 6-14: Hanteringskostnad för transport inom DC vid påfyllnad under säsong. 
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Totalt under undersökningsperioden 

Hanteringskostnaden för förflyttningar inom lagret för samtliga påfyllnadsboxar 
uppgår till 153 444 kronor för den studerade perioden. Värt att notera för denna siffra 
är att det inte varit möjligt att få fram riktig volyminformation för samtliga 
påfyllnadsboxar. För dessa produkter har en genomsnittlig volym använts på 3,8 dm3 
per produkt.  

Färdigställande av order 

Färdigställande av order kan delas in i tre olika arbetsområden när det gäller produkter 
som lagras och plockas. Dessa är initiering av packlåda, plockning och utleverans till 
trailer. Kartläggningen av indata för respektive arbetsområde presenteras nedan 
separat. Hanteringskostnaden för färdigställande av order redovisas dock i sin helhet 
där de tre arbetsområdenas kostnader har summerats.  

Initiering av packlåda 

Vid plockning av produkterna till butik används en packlåda för att sammanställa 
produkterna. Packlådan vi räknat med har en volym på 120 dm3.

  

För att kunna släppa ut en packlåda på transportbandet och plocka produkter i den 
krävs att packlådan viks ihop och att butiksordern skannas. Dessa moment görs 
manuellt och innebär en hanteringskostnad. Tiden det tar är 12 sekunder per packlåda 
till en kostnad av 0,63 kronor, se Figur 6-25. För att på ett rättvist sätt fördela 
kostnaden som uppstår för initieringen av packlådan till respektive produkt är det 
produktens volym som bestämmer hur mycket av kostnaden produkten ska bära. 
Kostnaden per kubikdecimeter är 0,06 kronor baserat på packlådans volym, 120 dm3. 

 

Figur 6-25: Hanteringskostnad för initiering av en packlåda vid påfyllnad under säsong. 

Plockning 

Plocktiden består av gångtid till plockplatsen och tiden det tar att plocka en 
påfyllnadsbox från plockplatsen. Gångtiden till och från plockplatsen är 30 sekunder 
per plockvända vilket motsvaras av en kostnad på 1,54 kronor per box, se Figur 6-26. 
Ett antagande som görs är att plockpersonalen kan ta en påfyllnadsbox i taget, det som 
påverkar hur många gånger plockaren behöver gå till plockplatsen är alltså antalet 
påfyllnadsboxar som ska levereras ut av produkten. I beräkningarna har vi använt oss 
av att det tar 6 sekunder att plocka en påfyllnadsbox från plockplatsen, se Figur 6-26.  

Hopvikning av 
packlåda samt 
skanning 

12 s/packlåda 
0,63 kr/packlåda 
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Figur 6-26: Hanteringskostnad för plockning av en påfyllnadsbox vid påfyllnad under säsong. 

Utleverans 

Vid utleveransen tar det ungefär 20 sekunder att kvittera det som plockats i 
affärssystemet och sätta lock på packlådan. Tiden att lasta packlådan på trailern tar 
6 sekunder per packlåda, se Figur 6-27. Den totala kostnaden vid utleveransen för en 
packlåda blir då 1,34 kronor. Beroende på boxens volym varierar hanteringskostnaden 
per box.  

 

Figur 6-27: Hanteringskostnad vid utleverans för packlåda vid påfyllnad under säsong. 

Utvalda produkter 

I Tabell 6-15 presenteras den summerade hanteringskostnaden för samtliga tre 
arbetsområden som färdigställande av order består av, det vill säga kostnaden för 
initiering av packlåda, plockning och utleverans till trailer.  

Kostnaden för initiering av packlådan är något som är proportionerligt mot volymen 
som boxen upptar i packlådan, detta återspeglas för kostnaden per box. Studeras till 
exempel skridskoryggsäcken i Tabell 6-15 ses en högre kostnad än andra mindre 
påfyllnadsboxar på grund av att denna kostnad beror av boxens volym.  

I Tabell 6-15 ses tydligt att de produkterna med många påfyllnadsboxar får en hög 
total kostnad. Detta beror på att plockaren får gå många gånger till produktens 
plockplats eftersom plockaren endast kan ta en box i taget. Plockplatsen för sandalerna 
kommer till exempel besökas 964 gånger, se Tabell 6-15.  

Hanteringskostnaden för utleveransen till trailer är även den i likhet med kostnaden för 
initiering av packlådan proportionerlig mot volymen som produkten upptar i pack-
lådan. Produkter med liten volym får således en låg kostnad per box. 

Gångtid ToR 
Plockning av 
påfyllnadsbox  

30 s/box 
1,54 kr/box 

6 s/box 
0,31 kr/box 

Kvittering och 
lockpåsättning 

Lasta packlåda i 
trailer 

20 s/packlåda 
1,03 kr/packlåda 

6 s/packlåda 
0,31 kr/packlåda 
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Produkter Antal 
boxar 

Volym 
[dm3/box] 

Kronor totalt Kronor per 
box 

T-shirt 249 13,20 687,71 2,76 

T-shirt basic 647 23,72 2 256,91 3,49 

Sandaler 964 26,84 3 570,52 3,70 

Skridskoryggsäck 69 57,89 403,58 5,85 

Skidhandske 6 8,71 14,71 2,45 

Kalsong 259 24,00 908,56 3,51 

Socka 339 28,67 1 298,44 3,83 

Hockeytröja 3 42,00 14,25 4,75 

Game control 177 25,55 639,86 3,62 

Skosnöre 100 33,72 417,96 4,18 

Tabell 6-15: Hanteringskostnad för färdigställande av order för påfyllnadsboxar vid påfyllnad under 
säsong. 

Totalt för undersökningsperioden 

Den totala hanteringskostnaden för färdigställande av order uppgår till 621 310 kronor. 
Hanteringskostnaden vid initiering av packlåda och utleverans baseras, i likhet med 
beräkningarna vid lagring, på en volym på 3,8 dm3 per produkt för de påfyllnadsboxar 
där volyminformation saknats i affärssystemet. 

Inleverans till butik 

Under uppackningen av varorna i butik räknas antalet produkter i varje påfyllnadsbox 
för att kvitteras mot beställningen. Att ta en box och kontrollräkna innehållet tar 
5 sekunder per enskild produkt i boxen, se Figur 6-28. Detta motsvaras av en kostnad 
på 0,25 kronor per styck och är baserat på en för branschen genomsnittlig lön för en 
lageransvarig, vilken är 2,99 kronor per minut. 

 

Figur 6-28: Hanteringskostnad för inleverans till butik vid påfyllnad under säsong. 

Uppackning 
och kvittering 

 

5 s/produkt 
0,25 kr/produkt 



KARTLÄGGNING 

  127 

Utvalda produkter 

Hanteringskostnaden som uppstår vid inleverans till butik är direkt proportionerligt 
mot antalet produkter då kostnaden för uppackningen av produkterna är 0,25 kronor 
per styck. En box som skosnörena med 500 produkter i får alltså en hög kostnad per 
box till skillnad mot skidhandskarna där en box innehåller två produkter, se Tabell 
6-16.  

Produkter Antal boxar Antal produkter 
i varje box 

Kronor 
totalt 

Kronor per 
box 

T-shirt 249 5 310,46 1,25 

T-shirt basic 647 20 3 226,83 4,99 

Sandaler 964 12 2 884,70 2,99 

Skridskoryggsäck 69 3 51,62 0,75 

Skidhandske 6 2 2,99 0,50 

Kalsong 259 10 645,86 2,49 

Socka 339 30 2 536,08 7,48 

Hockeytröja 3 20 14,96 4,99 

Game control 177 3 132,41 0,75 

Skosnöre 100 500 12 468,43 124,68 

Tabell 6-16: Hanteringskostnad för inleverans till butik för boxar vid påfyllnad under säsong. 

Totalt under undersökningsperioden 

Under den studerade perioden är det 2 319 359 stycken produkter från boxar som 
packats upp och kvitterats i butik. Då varje produkt kostar 0,25 kronor att packa upp 
resulterar detta i en hanteringskostnad för inleveransen till Stadiums butiker på 
578 376 kronor. 

6.3.4 Transportkostnad 
Som tidigare nämnts i bland annat kapitel 6.1.3 har Stadium ett transportavtal som 
bygger på ett fast pris per kolli som fraktas. Kostnaderna per kolli varierar något 
beroende på vilket land leveransen ska till, priserna regleras i transportavtalet. I 
kollipriset inkluderas förutom själva transporten även sortering i samlastnings-
centralen. Påfyllnadsboxar som plockas i lagret läggs i packlådor som transporteras 
vilket innebär att det är packlådan som har ett fast kollipris. Transportkostnaden för en 
påfyllnadsbox är alltså proportionerlig mot den volym som den kräver i packlådan.  

Utvalda produkter 

Påfyllnadsboxarnas volym är alltså det som är avgörande för hur stor transport-
kostnaden per box blir. Skidhandskarna har en liten volym per påfyllnadsbox och får 
därmed en låg kostnad per box, se Tabell 6-17. I likhet med tidigare är naturligtvis 
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antalet levererade boxar avgörande för hur hög den totala transportkostnaden blir för 
respektive produkt. 

Produkter Antal 
boxar 

Volym 
[dm3/box] 

Kronor totalt Kronor per 
box 

T-shirt 249 13,20 747,00 3,00 

T-shirt basic 647 23,72 3 235,00 5,00 

Sandaler 964 26,84 4 820,00 5,00 

Skridskoryggsäck 69 57,89 759,00 11,00 

Skidhandske 6 8,71 12,00 2,00 

Kalsong 259 24,00 1 295,00 5,00 

Socka 339 28,67 2 034,00 6,00 

Hockeytröja 3 42,00 21,00 7,00 

Game control 177 25,55 885,00 5,00 

Skosnöre 100 33,72 700,00 7,00 

Tabell 6-17: Transportkostnad till butik för påfyllnadsboxar vid påfyllnad under säsong. 

Totalt under undersökningsperioden 

Den totala transportkostnaden för samtliga påfyllnadsboxar som levererats under 
studiens period är 1 136 406 kr. I Tabell 6-18 ses hur transportkostnaden till respektive 
land har sett ut samt hur stor kostnadsandel det motsvarar.  

 Danmark Finland Sverige 

Transportkostnad [kr] 159 537 142 124 834 745 

Kostnadsandel 14 % 12,5 % 73,5 % 

Tabell 6-18: Transportkostnad till butik fördelat på respektive land för påfyllnadsboxar vid påfyllnad 
under säsong. 

6.3.5 Ledtid 
Ledtidsbegreppet som används i denna studie är tiden det tar från att butiken lägger en 
order tills att beställningen är levererad och kvitterad i butiken. För dessa produkter 
som fungerar som påfyllnad av butikerna läggs order när produkterna redan finns på 
plockplats, det vill säga att kundorderpunkten finns vid aktiviteten färdigställande av 
order. För en noggrannare diskussion se kapitel 4.4.1. Att kundorderpunkten ligger vid 
färdigställande av order innebär att ledtiden består av följande delar: 

� Färdigställande av order 

� Transport till butik 

� Inleverans till butik 
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Färdigställande av order 

Tiden det tar för att färdigställa en order beror till stor del på hur stor ordern är samt 
om det är mycket att göra vid de olika plockzonerna. Vissa plockperioder är betydligt 
mer intensiva än andra och då kan vissa väntetider uppstå vid de olika plockzonerna. 
Tiden för utleverans ingår naturligtvis också i ledtiden även om den i sammanhanget 
utgör en ytterst liten del. Ledtiden som uppstår vid färdigställande av order är ungefär 
1 dag.  

Transport till butik 

Tiden som uppstår vid transport till butik inkluderar själva tranporten samt sortering 
och palletering vid samlastningscentralen. Transporttiden varierar något beroende på 
vilket land transporten ska till, men transportledtiden är ungefär 1-2 dagar, för 
noggrannare diskussion se motsvarande avsnitt i kapitel 6.2.5. 

Inleverans till butik 

Tiden för uppackning och kvittering av produkterna är något som varierar beroende på 
hur stor inleveransen är. En genomsnittlig tid för inleveransen till butik är dock 1 dag, 
för noggrannare diskussion se motsvarande avsnitt i kapitel 6.2.5. 

6.3.6 Sammanfattning 
Nedan presenteras en sammanfattning av kostnader och ledtid utifrån det som framgått 
i de tidigare avsnitten rörande påfyllnad under säsong. 

Kostnader 

I detta avsnitt sammanfattas de olika kostnaderna för de utvalda produkterna samt för 
alla påfyllnadsboxar som levererats i packlådor under perioden. 
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Utvalda produkter 

I Tabell 6-19 ses de fyra olika kostnadsposterna för respektive produkt. Hanterings-
kostnaden består som tidigare presenterats av inleverans till DC, lagring, färdig-
ställande av order och inleverans till butik. Kostnadssammanställningen för de utvalda 
produkterna kan även ses i diagramform i Bilaga 4. 

Tabell 6-19: Totalkostnad för påfyllnadsboxar vid påfyllnad under säsong. 

Produkt Kostnad Kronor totalt Kronor per box 
Orderbehandling 11,91 0,05 
Lagerföring 867,80 3,49 
Hantering 1 254,91 5,04 
Transport 747,00 3,00 

T-shirt 

Summa 2 881,62 11,58 

Orderbehandling 11,91 0,02 
Lagerföring 2 438,97 3,77 
Hantering 6 550,37 10,12 
Transport 3 235,00 5,00 

T-shirt basic 

Summa 12 236,25 18,91 

Orderbehandling 11,91 0,01 
Lagerföring 2 922,49 3,03 
Hantering 7 309,68 7,58 
Transport 4 820,00 5,00 

Sandaler 

Summa 15 064,08 15,62 

Orderbehandling 11,91 0,17 
Lagerföring 859,89 12,46 
Hantering 649,41 9,41 
Transport 759,00 11,00 

Skridskoryggsäck 

Summa 2 280,21 33,04 

Orderbehandling 11,91 1,99 
Lagerföring 7,70 1,28 
Hantering 38,21 6,37 
Transport 12,00 2,00 

Skidhandske 

Summa 69,82 11,64 

Orderbehandling 11,91 0,05 
Lagerföring 1 219,72 4,71 
Hantering 1 780,94 6,88 
Transport 1 295,00 5,00 

Kalsong 

Summa 4 307,57 16,64 

Orderbehandling 11,91 0,04 
Lagerföring 306,51 0,90 
Hantering 4 320,09 12,74 
Transport 2 034,00 6,00 

Socka 

Summa 6 672,51 19,68 
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Produkt Kostnad Kronor totalt Kronor per box 

Orderbehandling 11,91 3,97 
Lagerföring 124,65 41,55 
Hantering 53,32 17,77 
Transport 21,00 7,00 

Hockeytröja 

Summa 210,88 70,29 

Orderbehandling 11,91 0,07 
Lagerföring 2 567,48 14,51 
Hantering 1 476,72 8,34 
Transport 885,00 5,00 

Game control 

Summa 4 941,11 27,92 

Orderbehandling 11,91 0,12 
Lagerföring 106,94 1,07 
Hantering 13 349,46 133,49 
Transport 700,00 7,00 

Skosnören 

Summa 14 168,31 141,68 
 

Totalt under undersökningsperioden 

För alla påfyllnadsboxar som levererats ut under den studerade perioden kan de olika 
kostnadsposterna ses i Figur 6-29, den totala kostnaden uppgår till 4 200 736 kronor. 
Orderbehandlingskostnaden står inte för mer än ungefär 2 % av totalkostnaden. Den 
enskilt största kostnadsposten är hantering vilken utgör 39 % av totalkostnaden i övrigt 
är kostnaden för lagerföring och hantering ganska jämt fördelade på ungefär 30 % 
vardera av den totala kostnaden. 
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Totalkostnad för påfyllnadsboxar

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

kkr

Transport 1 136 400

Hantering 1 625 156

Lagerföring 1 370 736

Orderbehandling 68 444  

Figur 6-29: Totalkostnad för samtliga påfyllnadsboxar som levererats vid påfyllnad under säsong. 

Ledtid 

I Figur 6-30 ses en generell sammanställning av ledtiden för påfyllnadsboxar från DC. 
Anledningen till att sammanfattningen sker på en generell nivå är att ledtiden är lika 
oavsett om man ser till en enskild produkt eller om man följer alla produkter. 

 

Färdig-
ställande
av order

Inleverans
till butik

Transport
till butik

1 dag              1 - 2 dagar         1 dag � 3 - 4 dagar

 

Figur 6-30: Ledtid för påfyllnadsboxar vid påfyllnad under säsong från lager. 

6.4 Indata för kostnader och ledtid vid påfyllnad under 
säsong för styck 

Vid styckhantering av påfyllnadsboxarna är de flesta aktiviteterna och arbets-
momenten lika som för plockade påfyllnadsboxar. Detta innebär att det inte är många 
kostnadsposter som förändras vid styckhantering. Närmare bestämt är det endast 
hanteringskostnaden som förändras och som presenteras här. Att det inte sker någon 
förändring för de övriga kostnadsposterna eller ledtiden beror på att det vid styck-
hanteringen är samma antal produkter som ska levereras och de går samma väg i 
lagret. I dagsläget plockas boxar i lagret medan i detta scenario ska samma antal 
produkter som finns i boxen plockas som styck istället, vilket medför den förändrade 
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hanteringskostnaden. För att studera indata för de kostnaderna som rör order-
behandling, lagerföring och transport bör kapitel 6.3 läsas. Den enda kostnadspost som 
tas upp här är därmed: 

� Hanteringskostnad 

Även här bör noteras att kostnadsuppgifterna är indexerade då Stadium inte vill 
offentliggöra de verkliga kostnaderna. Precis som förut är alla kostnader indexerade på 
samma sätt vilket medför att proportionerna mellan kostnaderna är desamma. 

6.4.1 Hanteringskostnad 
Hanteringskostnaden påverkas av två aktiviteter, dessa är färdigställande av order och 
inleverans till butik. Att inleverans till DC och lagring inte ändras beror på att de 
inlevererade lådorna från leverantörerna är lika till antalet och har samma volym som 
när påfyllnadsboxar plockas.  

Färdigställande av order 

Färdigställande av order kan som tidigare nämnts delas in i tre olika arbetsområden när 
det gäller produkter som lagras och plockas. Dessa är initiering av packlåda, plockning 
och utleverans till trailer.  

Initiering av packlåda 

Vid styckhantering av produkterna är det samma packlåda som vid påfyllnadsboxar 
som används vilket medför att packlådan är lika stor det vill säga 120 dm3. 

För att kunna släppa ut en packlåda på transportbandet och plocka produkter i den 
krävs att packlådan viks ihop och att butiksordern skannas. Tiden det tar att utföra 
dessa moment är 12 sekunder per packlåda till en kostnad av 0,63 kronor, se Figur 
6-31. För att fördela kostnaden som uppstår för initieringen av packlådan på ett rättvist 
sätt för olika produkter motsvaras kostnaden av volymen som produkten tar upp i 
packlådan. 

 

Figur 6-31: Hanteringskostnad för initiering av en packlåda vid styckhantering. 

Plockning 

Den genomsnittliga gångtiden till plockplatsen är som tidigare 30 sekunder. Skillnaden 
från att hantera boxar är däremot att plockaren istället ska hantera produkterna 
styckvis. Ett antagande har gjorts utifrån intervjuer om att en plockare kan hantera 7 
styckhanterade produkter i taget vilket påverkar hur många gånger plockaren behöver 
gå till plockplatsen för att plocka fler. 

Hopvikning av 
packlåda samt 
skanning 

12 s/packlåda 
0,63 kr/packlåda 
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Tiden det tar att plocka produkterna från plockplatsen varierar något. I beräkningarna 
har vi dock använt oss av en separat tid på 6 sekunder för den första produkten vilket 
motsvarar en kostnad på 0,31 kronor per plockning. För de resterande produkterna som 
plockaren kan hantera tar det 3,5 sekunder per styck och kostar 0,18 kronor per 
plockning, se Figur 6-32. Anledningen till att den första produkten tar längre tid att 
plocka är att det finns en viss uppstartstid för denna. Plockkostnaden varierar således 
med antalet som ska plockas. 

 

Figur 6-32: Hanteringskostnad för plockning vid styckhantering. 

Utleverans 

Vid utleveransen tar det 20 sekunder att kvittera det som plockats i affärssystemet och 
sätta lock på packlådan. Tiden att lasta packlådan på trailern tar 6 sekunder per 
packlåda, se Figur 6-27. Den totala kostnaden vid utleveransen för en packlåda blir då 
1,34 kronor. Beroende på volymen av det som fraktas varierar hanteringskostnaden.  

 

Figur 6-33: Hanteringskostnad för utleverans av packlåda vid styckhantering. 

Inleverans till butik 

Under uppackningen av varorna i butik räknas och kvitteras alla styckhanterade 
produkter som kommer i en packlåda. Att kontrollräkna innehållet i en packlåda tar 
6 sekunder per produkt i packlådan, se Figur 6-34. Detta motsvaras av en kostnad på 
0,31 kronor per styck och är baserat på en för branschen genomsnittlig lön för en 
lageransvarig vilken är 2,99 kr per minut. 

 

Figur 6-34: Hanteringskostnad för inleverans till butik vid styckhantering. 

Uppackning 
och kvittering 

6 s/produkt 
0,31 kr/produkt 
 

Gångtid ToR 

 

Plockning av 
första 
produkten 

30 s/plockning 
1,54 kr/plockning 
 

6 s/plockning 
0,31 kr/plockning 
 Plockning av 

resterande 6 
produkter 

3,5 s/produkt 
0,18 kr/produkt 
 

Kvittering och 
lockpåsättning 

Lasta packlåda 
i trailer  

20 s/packlåda 
1,03 kr/packlåda 

6 s/packlåda 
0,31 kr/packlåda 
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6.4.2 Ledtid 
För styckhanterad påfyllnad av butik från lager är ledtiden densamma som för 
påfyllnadsboxar som plockats i lager se kapitel 6.3.5. Att ledtiden inte skiljer sig beror 
på att varuflödet ser lika ut för de båda fallen samt att ledtidsstudien gjorts på 
produkter som styckhanteras idag. De delar som den totala ledtiden består av är 
följande: 

� Färdigställande av order (1 dag) 

� Transport till butik (1-2 dagar)  

� Inleverans till butik (1 dag) 

Sammanfattning av ledtid vid påfyllnad under säsong för styck 

I Figur 6-35 visas en generell sammanställning av ledtiden för styckhanterade 
produkter som levereras från DC. Anledningen till att sammanfattningen sker på en 
generell nivå är att ledtiden är lika oavsett om man ser till en enskild produkt eller om 
man följer alla produkter. 

 

Färdig-
ställande
av order

Inleverans
till butik

Transport
till butik

1 dag              1 - 2 dagar         1 dag � 3 - 4 dagar

 

Figur 6-35: Ledtid för styckhanterade produkter vid påfyllnad under säsong från lager. 

6.5 Ytterligare aspekter kring boxar och styck 
I grunden för beslutsunderlaget ligger information och beräkningar som rör kostnader 
och ledtid. Beslutet om att införa styckhantering kan dock inte enbart grundas på dessa 
aspekter utan det är också viktigt att andra synpunkter lyfts fram. I detta avsnitt 
presenteras åsikter kring hur arbetet påverkas för personalen vid inköp, i distributions-
lagret samt i butik då boxar respektive styckhantering används. Åsikterna har fram-
kommit vid intervjuer av personal från de studerade delarna i logistikflödet.  

Inköp 

Den allmänna uppfattningen som personalen vid inköpsfunktionen har kring styck-
hantering är att det skulle kunna underlätta deras arbete i viss utsträckning. 
Anledningen till det är att det merarbete som tillkommer för att bestämma innehållet i 
en box inte behöver utföras vid styckhantering. Vid styckhantering av alla produkter 
skulle inköparen inte behöva lägga ner det här merarbetet som boxarna kräver utan 
deras arbete skulle förenklas.  

Styckhantering av produkterna gör det även möjligt att kunna styra volymerna till 
butikerna på ett bättre sätt. I butiker där en viss produkt säljer bra kan man öka 
leveranserna på ett mer fördelaktigt sätt vid styckhantering än vad boxar med fasta 
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kvantiteter tillåter. Då boxar används låser man upp produkter i butiker där produkten 
inte säljer bra som istället skulle ha kunnat säljas i andra butiker. Bättre styrning till 
butik är med andra ord något som kan minska kostnader som uppstår vid förlorad 
försäljning och realisation. 

Distributionslagret 

Uppfattningarna om de kortstudsade boxarna i lagret är att dessa är enkla att hantera 
och att de snabbt kan levereras till butik. Anledningen till detta är att flödesvägen i 
lagret är enkel och kräver lite hantering eftersom de kortstudsade boxarna i stort sett 
endast behöver transporteras på rullbandet för utleverans. Vid användande av 
styckhantering och boxar för påfyllnad av butik under säsong är dock 
hanteringsarbetet i lagret något som är mer krävande, vilket även skulle bli fallet för 
om de kortstudsade boxar skulle började styckhanteras. 

Ett problem som finns i lagret vid plockningen av boxar för påfyllnad av butik under 
säsong är att dessa ökar risken för felplock. Plockpersonalen har en tendens till att läsa 
fel på sina plocklistor om det är en påfyllnadsbox som ska levereras eller om det är en 
styckhanterad produkt. Detta missförstånd fanns inte tidigare när Stadium använde sig 
av sina gamla lager eftersom de då hade ett lager som hanterade enbart boxar och ett 
lager som enbart hanterade styckhanterade produkter. Införande av styckhantering för 
samtliga produkter innebär alltså en eliminering av den här typen av felplock.  

Butik 

I butik är den allmänna åsikten att de tror att styckhantering för samtliga produkter 
skulle kräva mer tid för uppackning och kvittering. De menar att den ökade 
hanteringen beror på att produkterna då skulle komma blandade i packlådorna vilket 
innebär ökat sorteringsarbete för att kvittera produkterna. I dagsläget är det sällan de 
räknar innehållet i alla levererade boxar med många produkter i utan de gör 
stickprovskontroller och i övrigt litar de på vad som står på boxen vilket förenklar 
uppacknings och kvitteringsarbetet. 

Ytterligare en nackdel som ses i butik är att det inte blir lika smidigt att introducera en 
ny produkt. Idag sker introduktionerna ofta med startboxar vilket innebär att de kan ta 
hela startboxen till podiet i butiken och snabbt få upp alla storlekar för försäljning. Vid 
styckhantering skulle denna möjlighet försvinna eftersom det inte längre blir säkert att 
alla storlekar av en produkt hamnar i samma packlåda. Att de inte hamnar i samma 
packlåda beror på att i lagret har varje storlek sin egen plockplats samt att 
lagersystemet försöker optimera volymutnyttjandet i packlådan och kan sprida ut 
produktens storlekar i flera packlådor till butiken. 
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7 Analys 

I detta kapitel beräknas kostnaden för styckhantering av 

kortstudsade boxar samt för påfyllnadsboxar. Det görs 

också en jämförande analys av kostnaderna och ledtiden 

mellan box- och styckhantering. Kapitlet avslutas därefter 

med en känslighetsanalys av kostnadsberäkningarna. 
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7.1 Kostnader och ledtid för kortstuds som styck 
I denna del används den information som framgår i kartläggningen för hur Stadium 
hanterar styckhanterade produkter i dagsläget, se kapitel 6.2. Den informationen 
används här för att beräkna ett scenario om hur kostnaden och ledtiden skulle 
förändras om de produkter som i dagsläget kortstudsar i DC istället skulle levereras 
som styckhanterade produkter från DC.  

Nedan tas information om respektive kostnadspost och ledtiden upp. Dessutom visas 
hur styckhantering påverkar kostnaden för utvalda produkter och för hela Stadiums 
sortiment av kortstudsande boxar för den studerade perioden.  

Notera att det är kostnad per box som presenteras för varje utvald produkt. 
Anledningen till att kostnaden per box redovisas är att i ett senare kapitel ska en analys 
av kostnaden för boxen som kortstuds och som styck göras. I beräkningarna nedan, för 
både utvalda produkter och totalt under undersökningsperioden, har därmed samma 
antal som finns i en box använts för att styckhantera produkten. 

7.1.1 Orderbehandlingskostnad 
Orderbehandlingstiden för att lägga en order till leverantör är, som framgår i kapitel 
6.2.1, sammanlagt 109 sekunder per order, vilket beräknat på en genomsnittslön för en 
inköpare och inköpsassistent motsvarar en kostnad på 7 kronor per order. Order-
behandlingstiden inkluderar att bestämma min- och maxnivåer samt lägga order till 
leverantören. 

Utvalda produkter 

Precis som förut är det elva produkter som är utvalda för att representera olika affärs-
områden, prisklasser och boxstorlekar. Orderbehandlingskostnaden för respektive 
produkt visas i Tabell 7-1. 
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Produkt Antal boxar Kronor totalt Kronor per box 

Socka 101 7,00 0,07 

Byxa 104 7,00 0,07 

Allvädersbyxa dam 120 7,00 0,06 

Barnjacka 26 7,00 0,27 

Skidjacka 105 7,00 0,07 

Skidjacka extreme 20 7,00 0,35 

Springsko 103 7,00 0,07 

Kalsong 384 7,00 0,02 

Hockeytröja 1 7,00 7,00 

Skosnöre 108 7,00 0,06 

T-shirt 4 7,00 1,75 

Tabell 7-1: Orderbehandlingskostnad för utvalda kortstudsade produkter som styck. 

Orderbehandlingskostnaden kan, som även framgått i kartläggningen, sägas vara en 
fast kostnad per orderläggning och produkt, se kolumnen kronor totalt i Tabell 7-1. 
Den totala orderbehandlingskostnaden för en order varierar inte med antalet 
kortstudsade boxar av produkten.  

Kostnaderna nedbrutet per kortstudsad box är olika för produkterna, på grund av att då 
vägs även antalet boxar som beställts vid en orderläggning in. Antalet boxar som 
levererats till butikerna och som använts vid beräkning av kronor per box visas i 
Tabell 7-1. 

Totalt under undersökningsperioden 

Under den studerade perioden genomfördes orderläggningar för 1 300 varianter, vilket 
motsvarar att det lades order för ungefär 7 400 produkter. Antalet orderläggningar 
tillsammans med kostnaden för att lägga en order, 7 kronor per orderläggning ger en 
total orderbehandlingskostnad för perioden på 51 858 kronor. 

7.1.2 Lagerföringskostnad 
I och med att styckhantering av produkterna kräver att de stannar i lagret i tre dagar så 
uppstår i detta fall en lagerföringskostnad. Som angavs i kapitel 6.2.2 är lagerräntan 
20 % per år, varav kalkylräntan utgör ungefär 10 % och den resterande delen består av 
bidrag från försäkringar, inkurans och svinn. 

Något som påverkar lagerföringskostnaden är hur lång lagringstiden är samt hur 
många produkter som lagras. För produkterna som plockas som styck i lagret är 
lagringstiden tre dagar, jämfört med produkterna som kortstudsar.  
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Utvalda produkter 

Lagerföringskostnaden för de utvalda produkterna kan ses i Tabell 7-2. Barnjackan får 
en relativt hög lagerföringskostnad per box på grund av det höga inköpspriset. Detta 
till skillnad från springskon som är betydligt billigare i inköp men som får en hög 
lagerföringskostnad, både för kronor totalt och för kronor per box, för att det är ett 
stort antal som köpts in, se Tabell 7-2.  

Produkt Antal 
produkter 

Inköpspris 
[kr/st] 

Kronor totalt Kronor per box 

Socka 3 030 15,50 78,28 0,78 

Byxa 1 040 103,82 179,92 1,73 

Allvädersbyxa dam 840 71,30 99,82 0,83 

Barnjacka 156 717,24 186,47 7,17 

Skidjacka 630 264,59 277,83 2,65 

Skidjacka extreme 100 457,59 76,27 3,81 

Springsko 1 236 385,53 794,13 7,71 

Kalsong 3 840 26,49 169,54 0,44 

Hockeytröja 30 59,83 2,99 2,99 

Skosnöre 54 000 0,35 31,50 0,29 

T-shirt 20 21,82 0,73 0,18 

Tabell 7-2: Lagerföringskostnad för utvalda kortstudsade produkter som styck. 

Totalt under undersökningsperioden 

Lagerföringskostnaden för hela Stadiums sortiment av kortstudsande boxar som 
istället lagras in för att plockas som styck är 205 403 kronor. Detta bygger på att det är 
ungefär 1 593 300 stycken produkter som lagras under ungefär tre dagar i DC, till 
lagerräntan 20 %. Under de tre dagarna som produkterna finns i lagret ingår utöver en 
hel del väntetid bland annat lagringstid, tid för plock med mera. 

7.1.3 Hanteringskostnad 
Precis som för kortstudsade produkter uppkommer hanteringskostnaderna till stor del 
av hantering av produkterna i DC, men även av hantering i butikerna.  
Kostnadsposterna som tas upp nedan inkluderar inleverans till DC, lagring, 
färdigställande av order och inleverans till butik. 

Inleverans till DC 

Inleveranserna till DC kan komma antingen via container eller via lastbil. Vid 
inleverans med container ingår aktiviteterna med utlastning från container, skanning 
av låda samt att placera lådan på pall. Tidsåtgången för dessa arbetsmoment är, som 
ses i kapitel 6.2.3, 22 sekunder per låda vilket medför kostnaden 1,13 kronor per låda 
beräknat på en genomsnittlig lön för personalen i lagret. Vid inleverans med lastbil 
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ingår aktiviteterna utlastning från lastbil, sortering och palletering av lådorna. I detta 
fall är tidsåtgången 17 sekunder per låda och ger upphov till kostnaden 3,60 kronor per 
låda, se kapitel 6.2.3.  

I dessa arbetsmoment är inte mätning och vägning av en låda i inleveransen inkluderat. 
Det tar ungefär 180 sekunder per inleverans, eller kostar 9,25 kronor per inleverans, att 
genomföra mätning och vägning av produkterna. 

Utvalda produkter 

Hanteringskostnaden för de utvalda produkterna vid inleverans i DC visas i Tabell 7-3. 
I tabellen visar kolumnen antal inlevererade lådor hur många lådor med styck-
hanterade produkter som kommer in från leverantören. Kolumnen kronor per box visar 
dock kostnaden för att leverera motsvarande kvantitet som finns i en kortstudsad box 
till butiken.  

Om det i lådan från leverantören får plats många styckhanterade produkter kommer 
antalet lådor från leverantören vara mycket färre än antalet boxar som levererats från 
leverantören. Sammanlagt innehåller dock båda leveransmöjligheterna samma totala 
antal produkter för en modell, exempelvis 23 lådor med sockor innehåller 3 030 
produkter, vilket motsvarar 101 boxar med 30 stycken produkter i varje box. 

Ytterligare en aspekt som påverkar antalet lådor från leverantören är att när 
produkterna ska levereras till DC är en produkt placerad i en enskild låda det vill säga 
för en modell och en färg kommer varje storlek i en enskild låda. Detta utmärker sig 
speciellt för hockeytröjan där en box har skickats till butiken med en storlekskurva 
med 6 storlekar. På grund av att boxen innehåller 6 storlekar inlevereras som styck 
kommer det 6 lådor in till DC. 
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Produkt Inleveranssätt Antal 
inlevererade 

lådor 

Kronor 
totalt 

Kronor 
per box 

Socka Lastbil 23 119,74 1,19 

Byxa Container 57 129,19 1,24 

Allvädersbyxa 
dam 

Container 42 93,73 0,78 

Barnjacka Lastbil 10 72,97 2,81 

Skidjacka Lastbil 35 172,15 1,64 

Skidjacka extreme Container 5 51,90 2,60 

Springsko Lastbil 129 547,29 5,31 

Kalsong Container 77 96,30 0,25 

Hockeytröja Lastbil 6 77,08 77,08 

Skosnöre Container 108 131,35 1,22 

T-shirt Lastbil 1 12,85 3,21 

Tabell 7-3: Hanteringskostnad vid inleverans till DC för utvalda kortstudsade produkter som styck. 

En produkt som har en hög kostnad per box är hockeytröjan, anledningen till den höga 
kostnaden är att det endast är en box som levereras till en butik. Den produkt som 
utmärker sig med högst inleveranskostnad är springskon, denna produkt har levererats 
ut i stor kvantitet till butikerna, det har under hösten levererats 1 236 stycken skor, 
vilket även medför att det är många lådor skulle ha inlevererats från leverantören. 
Inleveransen sker via lastbil vilket även detta medför att kostnaden ökar för produkten 
då det är mycket dyrare med inleverans från lastbil än från container. 

Totalt under undersökningsperioden 

Inleveranskostnaden för att styckhantera Stadiums totala sortiment av boxar som förut 
kortstudsat kan delas upp i container och lastbil. Den totala kostnaden vid inleverans i 
DC är 260 592 kronor, se Tabell 7-4. 

Inleveranssätt Andel av boxar Kostnad  
[kronor] 

Andel av kostnad 

Container 70 % 126 823 49 % 

Lastbil 30 % 133 769 51 % 

Tabell 7-4: Inleveranskostnad i DC för hela undersökningsperioden för produkter hanterade som styck 
istället för kortstudsande boxar. 

Jämförs andelen boxar med andelen av kostnaderna för inleverans via lastbil och 
container ses att förhållandena inte överensstämmer. Exempelvis är kostnaden jämt 
fördelad mellan container, 49 %, och lastbil, 51 %, men ser man till andelen boxar är 
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det 70 % som levererats i container. Anledningen till att inte kostnaderna speglar 
andelen boxar är att det är dyrare att inleverera med lastbil än vad det är med 
container. 

Lagring 

Denna del av hanteringskostnaden tar upp kostnaden för interna transporter i DC, se 
kapitel 6.2.3 för mer detaljerad information. När styckhanterade produkter inlevererats 
ska de förflyttas till plockplats och buffertplats.  

Den första pallen som inlevereras förflyttas till plockplatsen för att göra produkterna 
tillgängliga för plockning. Tiderna och kostnaderna för förflyttning av en pall till 
plockplats visas i Figur 7-1. 

 

Är pallen
tom?

Inleverans
container

Inleverans
lastbil

Plockplats
hämta/lämna

359 s/pall
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311 s/pall
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126 s/pall
6,48 kr/pall

JA

 

Figur 7-1: Genomsnittliga transporttider inom DC för första pallen vid styckhantering. 

Övriga pallar som inlevereras för en produkt förflyttas till buffertlager för att när 
behov uppstår förflyttas till plockningen och göra produkten tillgänglig för plockarna. 
Tider och kostnader för att förflytta de resterande pallarna visas i Figur 7-2. 
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Figur 7-2: Genomsnittliga transporttider inom DC för resterande pallar vid styckhantering. 

Det som driver kostnaden för transport inom DC är en kombination av antalet 
inlevererade produkter och volymen för produkterna, då det är dessa parametrar som 
bestämmer hur många pallar som ska förflyttas. 
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Utvalda produkter 

Hanteringskostnaden för att transportera de styckhanterade produkterna inom DC visas 
i Tabell 7-5.  

Produkt Antal 
boxar 

Volym 
[dm3/box] 

Kronor totalt Kronor per 
box 

Socka 101 42,0 98,98 0,98 

Byxa 104 36,5 129,14 1,24 

Allvädersbyxa dam 120 25,6 92,24 0,77 

Barnjacka 26 94,3 63,93 2,46 

Skidjacka 105 103,4 290,19 2,76 

Skidjacka extreme 20 32,3 92,24 4,61 

Springsko 103 131,4 354,12 3,44 

Kalsong 384 20,4 188,08 0,49 

Hockeytröja 1 63,0 95,89 95,89 

Skosnöre 108 38,1 112,3 1,04 

T-shirt 4 13,2 15,98 4,00 

Tabell 7-5: Hanteringskostnad vid transport inom DC för utvalda kortstudsade produkter som styck. 

Då kortstudsade boxar ska styckhanteras är även hur många storlekar som fanns i 
boxen något som påverkar transportkostnaden inom DC. Detta på grund av att i DC 
hanteras en storlek av en produkt på en enskild pall. Att storlekarna spelar in i antalet 
transporter visar sig speciellt för hockeytröjan där 6 pallar ska förflyttas med få antal 
produkter på varje på grund av att en storlek är placerad på en pall och det är få 
produkter som ska levereras till butiken. För produkter med endast en storlek i boxen 
som sedan styckplockas blir inte kostnaden för plockningen så framträdande, 
exempelvis för kalsongerna. 

Totalt under undersökningsperioden 

Hanteringskostnaden för förflyttningar inom DC för Stadiums totala sortiment av 
boxar som styckhanteras, istället för att kortstudsa i DC, uppgår till 188 670 kronor. 
Detta bygger på att det är ungefär 1 593 300 stycken produkter in- och utlevereras i 
DC under den valda tidsperioden och därför behöver förflyttas inom DC.  

Färdigställande av order 

Färdigställande av order kan delas upp i tre arbetsområden som är initiering av 
packlåda, plockning och utleverans. Här ges en översiktlig redogörelse av respektive 
arbetsområde för närmare beskrivning se kapitel 6.2.3. 

Innan plockningen påbörjas måste en packlåda vikas ihop och butiksordern, som ska 
packas, skannas för att i affärssystemet initiera att plockningen påbörjats. Dessa 
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moment görs manuellt och tiden det tar att både vika ihop packlådan och skanna 
butiksordern är ungefär 12 sekunder per packlåda, till en kostnad av 0,63 kronor per 
packlåda. Kostnaden för packlådan fördelas ut på respektive produkt baserat på hur 
stor volym produkten har. Anledningen till detta är att en packlåda används för att 
sammanställa en order till butik vilket innebär att packlådan kan innehålla många olika 
produkter. Produkternas volym har därmed en stor inverkan på hur stor kostnaden för 
initieringen av packlådan blir. 

När samma produkter som förut fanns i en box ska plockas som styck är antalet 
storlekar som finns i boxen något som påverkar plockkostnaden. Detta på grund av att 
varje storlek av produkten ligger på en egen plockplats vilket medför att ju fler 
storlekar som ingår i boxen, desto fler antal plockningar genomförs. 

Plocktiden består av gångtid till plockplatsen och tiden det tar att plocka produkter 
från plockplatsen. Gångtiden till och från plockplatsen är 30 sekunder per plockning, 
vilket ger en kostnad på 1,54 kronor per plockning. Själva plockningen kan sedan 
delas in i plockning av första produkten, vilket tar 6 sekunder och motsvarar kostnaden 
0,31 kronor per produkt. Resterande produkter som plockaren kan hantera tar ungefär 
3,5 sekunder per styck eller kostar 0,18 kronor per produkt. Antalet produkter som en 
plockare kan ta på en gång är 7 stycken, ska fler produkter plockas får plockaren gå 
fler gånger. Plockkostnaden varierar således med antalet som ska plockas. 

Slutligen ska packlådan utlevereras innan arbetet färdigställande av order är färdigt. 
Vid utleveransen genomförs en kvittering och eventuell avvikelserapportering av 
plocklistan, som hör till packlådan, i affärssystemet. Sedan sätts ett lock på lådan och 
den förseglas med två band för att hålla ihop i transporten. Nästa steg i utleveransen är 
att lasta packlådan på en väntande trailer. Sammanlagt tar dessa arbetsmoment 
26 sekunder per packlåda vilket motsvarar en kostnad på 1,34 kronor per packlåda. 
Precis som vid initiering av packlåda fördelas kostnaden för utleverans på hur stor del i 
packlådan respektive produkt tar. Detta då packlådan används för att sammanställa en 
order till butiken och därför kan innehålla många olika produkter. Sammantaget har 
även här produkternas volym en stor påverkan på hur stor kostnaden för utleverans 
blir. 

Utvalda produkter 

Hanteringskostnaden för färdigställande av order för utvalda produkter som 
styckplockas istället för att kortstudsa i DC visas i Tabell 7-6. Vid denna kostnad är 
det antalet produkter som ska plockas som påverkar kostnaden mest. För sockorna 
behöver plockaren till exempel gå fem gånger för att plocka alla 30 produkterna som 
motsvarar en box. Däremot så behöver plockaren endast gå en gång för att plocka 
samma antal produkter som motsvarar antalet i en box för allvädersbyxorna. Den 
produkt som till stor del utmärker sig med en hög kostnad är skosnörena, där det är 
500 stycken produkter som ska plockas, vilket medför att plockaren ska gå 72 gånger 
för att kunna plocka allt till en box. 

Något som också påverkar hur många gånger plockningen behöver utföras är om 
boxen som ska plockas som styck innehåller en storlekskurva. Varje storlek lagras på 



ANALYS 

  146 

en enskild lagerplats vilket medför att om det är många storlekar i en box och få 
produkter av varje storlek blir plockkostnaden hög. Ett exempel är skidjackan extreme 
där fem plock måste utföras då alla 5 produkterna har olika storlek. 

Produkt Antal produkter 
i varje box 

Volym 
[dm3/box] 

Kronor 
totalt 

Kronor per 
box 

Socka 30 42,0 1 850,13 18,32 

Byxa 10 36,5 1 665,44 16,01 

Allvädersbyxa dam 7 25,6 1 365,20 11,38 

Barnjacka 6 94,3 371,24 14,28 

Skidjacka 6 103,4 1 739,79 16,57 

Skidjacka extreme 5 32,3 229,57 11,48 

Springsko 12 131,4 2 705,65 26,27 

Kalsong 10 20,4 2 514,49 6,55 

Hockeytröja 30 63,0 21,44 21,44 

Skosnöre 500 38,1 22 983,44 212,81 

T-shirt 5 13,2 13,93 3,48 

Tabell 7-6: Hanteringskostnad för färdigställande av order för utvalda kortstudsande produkter som 
styck. 

Volymen spelar in för denna kostnad både vid initiering av packlåda och vid 
utleveransen, dessa delar i den totala kostnaden för färdigställande av order är dock 
relativt liten då plockkostnaden är den dominerande kostnaden. Exempelvis har de 12 
produkterna av springskorna en stor volym vilket medför att utleveranskostnaden är 
1,46 kronor per styckplockad box. En produkt som har en liten volym, så som 
exempelvis t-shirten har däremot en lägre utleveranskostnad på 0,15 kronor per 
styckplockad box.  

Totalt under undersökningsperioden 

Hanteringskostnaden för färdigställande av order genom styckhantering för Stadiums 
totala sortiment av boxar som kortstudsat under studiens period är 1 897 485 kronor. 
Den totala kostnaden domineras av kostnaden för plockningen, detta då varje produkt 
ska hanteras manuellt under plockningsaktiviteten. 

Inleverans till butik 

Inleveransen till butik innebär att den lageransvarige i butiken tar emot och packar upp 
produkterna. Vid uppackningen kvitteras produkterna mot beställningen. Tidsåtgången 
för att packa upp och kvittera en styckplockad produkt från en packlåda är 6 sekunder 
vilket motsvarar 0,30 kronor per produkt. Antalet produkter som ska packas upp är den 
väsentliga parameter som påverkar kostnaden för inleverans till butik. 
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Utvalda produkter 

Hanteringskostnader vid inleverans i butik för utvalda kortstudsande produkter som 
levereras styckhanterade i packlådor visas i Tabell 7-7. Jämförs kostnaden per box för 
respektive produkt i tabellen ses att antalet produkter som finns i varje box avgör hur 
stor kostnaden per box är. Exempelvis kostar skidjackorna extreme endast 1,50 kronor 
att inleverera per box, då plockas fem produkter upp, medan för sockorna där 30 
produkter plockas upp kostar 8,98 kronor att inleverera. Extremast är, precis som vid 
plockningen, skosnörena som kostar 149,62 kronor att inleverera men då är det också 
500 stycken skosnören som ska packas upp. 

Produkt Antal produkter i 
varje box 

Kronor totalt Kronor per box 

Socka 30 906,70 8,98 

Byxa 10 311,21 2,99 

Allvädersbyxa dam 7 251,36 2,09 

Barnjacka 6 46,68 1,80 

Skidjacka 6 188,52 1,80 

Skidjacka extreme 5 29,92 1,50 

Springsko 12 369,86 3,59 

Kalsong 10 1 149,09 2,99 

Hockeytröja 30 8,98 8,98 

Skosnöre 500 16 159,09 149,62 

T-shirt 5 5,98 1,50 

Tabell 7-7: Hanteringskostnad vid inleverans till butik för utvalda kortstudsade produkter som styck. 

Totalt under undersökningsperioden 

I butiken är det 1 542 800 produkter som under den studerade perioden har inlevererats 
som kortstudsande boxar. Hanteringskostnaden dessa produkter ger upphov till om de 
som styckhanterade produkter i packlådor inlevereras till butik är 461 672 kronor. 

7.1.4 Transportkostnad 
Transportavtalet som Stadium har bygger på en fast kostnad per kolli, för en närmare 
beskrivning av detta se kapitel 6.2.4. För styckhanterade produkter motsvarar ett kolli 
en packlåda vilket medför att kostnaden för transporten behöver fördelas utifrån 
produkternas volym. Detta på grund av att en packlåda kan innehålla många olika 
produkter och transportkostnaden ska fördelas rättvist. 

Utvalda produkter 

Transportkostnaden för leverans till butik vid styckhantering av utvalda produkter som 
förut har kortstudsat i DC visas i Tabell 7-8. Jämförs kostnad per box mellan 
produkterna ses att volymen spelar stor roll för transportkostnadens storlek. Då samma 
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antal som finns i en box är placerade i packlådan då de plockas som styck kan 
fortfarande volymen per box användas, se kolumnen volym i Tabell 7-8. Till exempel 
kostar springskorna 25 kronor per box att transportera till butiken, medan t-shirtarna 
endast kostar 2 kronor per box. Skillnaden på kostnaderna kommer från skillnaden i 
volym, boxen för springskon har en volym på 131,4 dm3 medan t-shirten har en volym 
på 13,2 dm3. 

Produkt Antal 
boxar 

Volym 
[dm3/box] 

Kronor totalt Kronor per 
box 

Socka 101 42,0 808 8 

Byxa 104 36,5 728 7 

Allvädersbyxa dam 120 25,6 600 5 

Barnjacka 26 94,3 494 19 

Skidjacka 105 103,4 2 100 20 

Skidjacka extreme 20 32,3 140 7 

Springsko 103 131,4 2 575 25 

Kalsong 384 20,4 1 536 4 

Hockeytröja 1 63,0 11 11 

Skosnöre 108 38,1 756 7 

T-shirt 4 13,2 8 2 

Tabell 7-8: Transportkostnad till butik för utvalda kortstudsade produkter som styck. 

Totalt under undersökningsperioden 

Den totala transportkostnaden för leveranser från DC till butikerna uppgår till 
1 105 709 kronor. Denna kostnad baseras på produkter som under den studerade 
perioden har levererats via kortstudsande boxar från DC, men där transportkostnaden 
beräknats för att samma antal produkter levereras som styckhanterade produkter 
istället. 

I transportavtalet som Stadium har är det olika transportkostnader för Sverige, 
Danmark respektive Finland, fördelningen av totalkostnaden för dessa länder visas i 
Tabell 7-9. 

 Danmark Finland Sverige 

Transportkostnad [kr] 155 532 138 557 811 620 

Kostnadsandel 14 % 13 % 73 % 

Tabell 7-9: Transportkostnad till butik för undersökningsperioden fördelat på respektive land för boxar 
som styckhanteras. 
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7.1.5 Ledtid 
Det är svårt att säga exakt hur ledtiden påverkas då alla kortstudsande boxar 
styckhanteras i lagret men en uppskattning är att den inte kommer att skilja sig så 
mycket från tiden det tar att styckhantera produkter idag. Med andra ord kommer 
ledtiden vara densamma som presenterades i kapitel 6.2.5 där ett mer detaljerat 
resonemang förs kring respektive del.  

Inleverans till DC 

Tidsåtgången vid inleverans i DC är olika beroende på hur leverans sker till DC, via 
lastbil eller container. Ledtiden för inleverans av styckhanterade produkter är 1,5 dag 
då ankomsten skett med lastbil och 0,5 dag då ankomsten skett med container.  

Lagring 

När lådorna är palleterade och klara vid inleveransen är de färdiga för att transporteras 
in i lagret. Första pallen för en produkt vid inleverans transporteras till plockplatsen 
medan resterande pallar, om sådana finns, transporteras till buffertlagret för att sedan 
användas för att fylla på plockplatsen vid behov. Det tar ungefär 0,5 dag innan den 
första pallen är tillgänglig för plock vid plockplatsen. 

Färdigställande av order 

I färdigställande av order för styckhanterade produkter ingår tiden det tar innan 
produkten är plockad samt tiden för utlastningen i trailer. Det som påverkar 
tidsåtgången vid plockningen är främst hur mycket det är att göra, det vill säga om det 
är en hektisk period eller inte vilket påverkar väntetider med mera. Vid utleveransen 
från DC ingår tid för att transportera packlåda, kvittera godset, sätta på lock på 
packlådan samt att placera packlådan i trailern. Sammantaget är ledtiden för att 
genomföra färdigställande av order ungefär 1 dag. 

Transport till butik 

Ledtiden som är knuten till transport till butik innehåller, förutom själva transporten, 
även tiden för sortering i samlastningscentralen samt eventuell väntetid i trailern vid 
DC. Ledtiden ligger mellan 1-2 dagar för transport till butik. 

Inleverans till butik 

Då inleverans till butik sker är det, precis som förut, den lageransvarige som tar hand 
om pallarna. Arbetet med att ta hand om inleveransen består av att packa upp pallarna 
och kvittera produkterna vilket tar ungefär 1 dag. 

7.1.6 Sammanfattning 
Nedan presenteras en sammanfattning av kostnader och ledtid utifrån det som framgått 
i de tidigare avsnitten rörande kortstuds som styck. 
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Kostnader 

En sammanfattning av kostnaderna för att hantera kortstudsande boxar som styck 
redovisas nedan. Sammanfattningen är gjord för de två olika delarna som är utvalda 
produkterna samt Stadiums hela sortiment av boxar som kortstudsat i DC vid leverans 
till butik under studiens studerade period. De olika kostnadsposterna för att hantera 
kortstudsande boxar som styck summeras till en total kostnad för respektive produkt 
av de utvalda produkterna samt i en total kostnad för hela Stadiums sortiment av boxar 
som kortstudsat i DC vid leverans till butik. 

Utvalda produkter 

Tidigare har kostnadsposterna för de utvalda produkterna redovisats en och en, här 
görs en sammanställning av dessa, se Tabell 7-10. Hanteringskostnaden i tabellen är en 
sammanslagning av aktiviteterna som ligger till grund för kostnaden, det vill säga 
inleverans i DC, lagring, färdigställande av order och inleverans i butik. För att se 
kostnaderna i diagramform, se Bilaga 5. 

Tabell 7-10: Totalkostnad för utvalda kortstudsade produkter som styck. 

Produkt Kostnad Kronor per box Kronor totalt 
Orderbehandling 0,07 7,00 
Lagerföring 0,78 78,28 
Hantering 29,46 2 975,54 
Transport 8 808 

Socka 

Summa 38,31 3 869,31 

Orderbehandling 0,07 7,00 
Lagerföring 1,73 179,92 
Hantering 21,49 2 234,98 
Transport 7,00 210,00 

Byxa 

Summa 30,29 2 641,90 

Orderbehandling 0,06 7,00 
Lagerföring 0,83 99,82 
Hantering 15,02 1 802,54 
Transport 5,00 600,00 

Allvädersbyxa dam 

Summa 20,91 2 509,36 

Orderbehandling 0,27 7,00 
Lagerföring 7,17 186,47 
Hantering 21,34 554,82 
Transport 19,00 494,00 

Barnjacka 

Summa 47,78 1 242,29 

Orderbehandling 0,07 7,00 
Lagerföring 2,65 227,83 
Hantering 22,77 2 390,66 
Transport 20,00 2 100 

Skidjacka 

Summa 45,49 4 725,49 
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Produkt Kostnad Kronor per box Kronor totalt 

Orderbehandling 0,35 7,00 
Lagerföring 3,81 76,27 
Hantering 20,18 403,64 
Transport 7,00 140,00 

Skidjacka extreme 

Summa 31,34 626,91 

Orderbehandling 0,07 7,00 
Lagerföring 7,71 794,13 
Hantering 38,61 3 976,93 
Transport 25,00 2 575,00 

Springsko 

Summa 71,39 7 353,06 

Orderbehandling 0,02 7,00 
Lagerföring 0,25 96,30 
Hantering 10,28 3 947,97 
Transport 4,00 1 536,00 

Kalsong 

Summa 14,55 5 587,27 

Orderbehandling 7,00 7,00 
Lagerföring 2,99 2,99 
Hantering 203,39 203,39 
Transport 11,00 11,00 

Hockeytröja 

Summa 224,38 224,38 

Orderbehandling 0,06 7,00 
Lagerföring 0,29 31,50 
Hantering 364,68 39 385,91 
Transport 7,00 756,00 

Skosnöre 

Summa 372,03 40 180,41 

Orderbehandling 1,75 7,00 
Lagerföring 0,18 0,73 
Hantering 12,18 48,74 
Transport 2,00 8,00 

T-shirt 

Summa 16,11 64,47 

 

Totalt under undersökningsperioden 

Totalkostnaden för boxar som tidigare kortstudsat men som nu kostnadsberäknas med 
en hantering som styck i DC återges i Figur 7-3. Den sammanlagda totalkostnaden är 
4 171 380 kronor. I Figur 7-3 kan ses att hanteringskostnaden är den största delen av 
den totala kostnaden, den står för 67 % av kostnaden. Detta på grund av att 
hanteringen ökar väsentligt då produkterna ska transporteras inom samt plockas i DC. 
Då produkterna ska plockas som styck befinner de sig ungefär tre dagar i lagret vilket 
medför att det uppstår en lagerföringskostnad. Lagerföringskostnaden utgör dock 
endast en bråkdel av den totala kostnaden. 



ANALYS 

  152 

Totalkostnad vid styckhantering av kortstuds
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Orderbehandlingskostnad 51 858

 

Figur 7-3: Totalkostnad för kortstuds som styckhantering. 

Ledtid 

I Figur 7-4 ses en övergripande sammanfattning av ledtiden då kortstudsande boxar 
istället styckplockats i DC. Anledningen till att sammanfattningen sker på en 
övergripande nivå är att ledtiden är lika oavsett om man ser till en enskild produkt eller 
om man följer alla produkter. 

 Lastbil:

Container:

1,5 dag          0,5 dag   1 dag           1 - 2 dagar         1 dag

0,5 dag          0,5 dag   1 dag           1 - 2 dagar         1 dag

� 5 - 6 dagar
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Figur 7-4: Ledtid för produkter som styckhanteras i DC istället för kortstuds 
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7.2 Analys av kostnad och ledtid för box och styck vid 
kortstuds 

Nedan kommer respektive kostnadspost analyseras genom att jämföra hur styck-
hantering av produkterna påverkar kostnaden gentemot om produkterna kortstudsas. 
Det avslutas sedan med en sammanfattande analys av totalkostnaden för att använda 
styck eller kortstuds för produkterna. Hur ledtiden påverkas vid en övergång från 
boxar till styck kommer även det att analyseras. 

7.2.1 Orderbehandlingskostnad 
Orderbehandlingskostnaden förändras vid övergång från boxar till styck genom att 
arbetet för inköparen eller inköpsassistenten förenklas. Som tidigare beskrivits i 
kapitel 6.1.1 kompliceras arbetet då boxar ska beställas från leverantören av att 
innehållet och storlek på boxen ska bestämmas, boxarna ska passa även Stadiums små 
butiker. Förutom boxarnas storlek bestäms även min- och maxnivåer för påfyllnad av 
butikerna samt att order läggs till leverantören. Allt detta arbete tar ungefär 186 
sekunder per order, eller kostar 11,91 kronor per order som läggs. 

En övergång från boxar till styck skulle påverka orderläggning genom att arbetet med 
att bestämma boxarnas storlek och innehåll skulle försvinna, vilket medför att en stor 
komplexitet i arbetet försvinner. Det som är kvar att bestämma är min- och maxnivåer 
till butikerna samt att lägga order till leverantören. Detta arbete tar ungefär 109 
sekunder per order eller kostar 7 kronor per order, se kapitel 6.2.1. 

Om övergången till styck skulle genomföras hos Stadium görs en kostnadsbesparing 
på ungefär 5 kronor per order som läggs, vilket innebär en kostnadsminskning med 
ungefär 41 %. Förutom att kostnaden blir lägre är fördelen med att beställa styck att 
inköparen eller inköpsassistenten inte behöver lägga ner tid på att hitta en optimal 
storlek på boxen för att passa de flesta butiker. Dessutom skulle styrningen av 
produkter till butikerna kunna individualiseras så att en butik med stor efterfrågan av 
en viss produkt kan få ett större antal av produkten än en butik där efterfrågan av 
produkten inte är lika stor.  

Utvalda produkter 

Som ses i Tabell 7-11 förändras totalkostnaderna för de utvalda produkterna lika 
mycket då orderbehandlingskostnaden kan ses som fast för en orderläggning för 
respektive produkt. Kostnaden per box förändras med samma proportion, kostnaden 
minskar med 41 %, detta på grund av att det är samma antal boxar som skickas till 
butiken både i dagsläget och vid beräkningen av styckprodukter. 
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 Kronor per box Kronor totalt  
Produkt Box Styck Box Styck Förändring 

Socka 0,12 11,91 0,07 7,00 - 41 % 

Byxa 0,11 11,91 0,07 7,00 - 41 % 

Allvädersbyxa dam 0,10 11,91 0,06 7,00 - 41 % 

Barnjacka 0,46 11,91 0,27 7,00 - 41 % 

Skidjacka 0,11 11,91 0,07 7,00 - 41 % 

Skidjacka extreme 0,60 11,91 0,35 7,00 - 41 % 

Springsko 0,12 11.91 0,07 7,00 - 41 % 

Kalsong 0,03 11,91 0,02 7,00 - 41 % 

Hockeytröja 11,91 11,91 7,00 7,00 - 41 % 

Skosnöre 0,11 11,91 0,06 7,00 - 41 % 

T-shirt 2,98 11,91 1,75 7,00 - 41 % 

Tabell 7-11: Jämförelse av orderbehandlingskostnader för utvalda produkter som kortstudsande boxar 
och som styck. 

Totalt under undersökningsperioden 

Då orderbehandlingskostnaden för Stadiums hela sortiment av kortstudsande boxar 
jämförs som kortstuds och som styck ses föga överraskande att kostnaden minskar 
41 %, se Tabell 7-11. Då det i denna beräkning har lagts samma antal order för 
kortstuds och styckhanterade produkter. 

Box 
[Kr] 

Styck 
[Kr] 

Förändring 

88 159 51 858 - 41 % 

Tabell 7-12: Jämförelse av orderbehandlingskostnader för hela undersökningsperioden som 
kortstudsande boxar och som styck. 

7.2.2 Lagerföringskostnad 
Kortstudsande produkter befinner sig så kort tid i lagret så att inte någon lagerförings-
kostnad beräknas för dessa. Detta är därmed en kostnad som tillkommer då 
produkterna ska levereras som styck och plockas i DC innan de skickas till butik. Som 
framkommit i kartläggningen, se kapitel 6.2.2, är lagerräntan 20 %. Då produkterna 
ska plockas som styck befinner de sig ungefär tre dagar i lagret vilket ger en extra 
lagringstid på tre dagar. 
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Utvalda produkter 

Då boxarna kortstudsat är kostnaden för lagerföringen noll, som ses i Tabell 7-13, för 
de utvalda produkterna. Då produkterna däremot hanteras som styck tillkommer en 
lagerföringskostnad för produkterna under den tid de befinner sig i DC. Utifrån de 
utvalda produkterna kan konstateras att om inköpspriset är högt och/eller det är många 
produkter som ska levereras ökar lagerföringskostnaden. Exempel på produkt med 
relativt högt inköpspris är barnjackan och springskon, se Bilaga 1, vilket resulterar i att 
lagerföringskostnaden per box är hög i jämförelse med de övriga utvalda produkterna. 

 Kronor per box Kronor totalt 
Produkt Box Styck Box Styck 

Socka 0 0,78 0 78,28 

Byxa 0 1,73 0 179,92 

Allvädersbyxa dam 0 0,83 0 99,82 

Barnjacka 0 7,17 0 186,47 

Skidjacka 0 2,65 0 277,83 

Skidjacka extreme 0 3,81 0 76,27 

Springsko 0 7,71 0 794,13 

Kalsong 0 0,44 0 169,54 

Hockeytröja 0 2,99 0 2,99 

Skosnöre 0 0,29 0 31,50 

T-shirt 0 0,18 0 0,73 

Tabell 7-13: Jämförelse av lagerföringskostnad för utvalda produkter som kortstudsande boxar och som 
styck. 

Totalt under undersökningsperioden 

I likhet med de utvalda produkterna är lagerföringskostnaden för Stadiums hela 
sortiment som kortstudsat under den undersökta perioden noll kronor på grund av att 
produkterna befinner sig så kort tid i lagret.  

Lagerföringskostnaden för boxarna om de skulle ha styckhanterats i lagret istället för 
kortstudsat är 205 403 kronor. Detta bygger på att det är ungefär 1 593 300 stycken 
produkter som lagras under tre dagar i DC, till lagerräntan 20 %. 
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7.2.3 Hanteringskostnad 
Hanteringskostnaderna består av fyra olika kostnadsposter som till stor del bygger på 
hantering av produkterna i DC, men även till viss del av hantering av produkterna i 
butikerna. Kostnadsposterna som tas upp nedan inkluderar inleverans till DC, lagring, 
färdigställande av order och inleverans till butik. 

Inleverans till DC 

Aktiviteterna vid inleverans till DC för kortstudsande boxar och styckhantering är 
något olika. Både kortstuds och styckhanterade produkter kan levereras med lastbil 
eller container.  

Vid inleverans av kortstudsande produkter via container ingår urlastning från 
containern och skanning av låda, vilket tar 13 sekunder per låda eller kostar 
0,67 kronor per låda, se motsvarande avsnitt om inleverans till DC i kapitel 6.1.2. Då 
styck inlevereras till DC ingår dessa moment även där, urlastning och skanning av 
låda, men där tillkommer också att placera lådorna på pall för att i ett senare steg 
inleverera dessa till lager. Tiden för att placera lådan på pall är 9 sekunder per låda 
vilket ger kostnaden 0,46 kronor per låda, se motsvarande avsnitt om inleverans till 
DC i kapitel 6.2.3. Utifrån detta kan konstateras att vid en övergång från box till styck 
blir inleveransen per låda dyrare än om en box kortstudsar. 

Vid inleverans från lastbil är det flera steg som är gemensamma för boxar som ska 
kortstudsa och styckprodukter. Dessa aktiviteter är urlastning av lastbil samt sortering 
och palletering av godset vilket tar 70 sekunder per box eller låda, kostnaden uppgår 
till 3,59 kronor per box eller låda, se motsvarande avsnitt om inleverans till DC i 
kapitel 6.1.2. Något som tillkommer vid kortstudsande produkter är 10 sekunder per 
box eller kostnaden 0,51 kronor per box för att plocka upp lådorna på transportbandet 
för att de ska kortstudsa ut ur lagret, se motsvarande avsnitt om inleverans till DC i 
kapitel 6.1.2. Inleverans av kortstudsande boxar är därmed dyrare än om en låda med 
styck inlevereras. 

För både inleverans via container och lastbil ska en box eller en produkt mätas och 
vägas, vilket tar 180 sekunder per inleverans. Denna kostnad är något som fördelas på 
hur många boxar eller produkter som kommer med en inleverans. 

En stor skillnad vid inleverans av styckprodukter jämfört med boxar är att lådan från 
leverantören antagligen kan innehålla fler produkter som styck än vad en box inne-
håller. Detta medför att antalet kollin som lastas av lastbilen eller containern kan bli 
färre vid styckhantering än vid boxar.  

Produkter som förut legat i en box med innehållande storlekskurva påverkar antalet 
inlevererade lådor från leverantör. När en produkt levereras från leverantören ligger en 
modell, färg och storlek i en låda, detta eftersom det är så produkterna lagras i DC. 
Detta medför att det åtminstone kommer samma antal lådor som det var storlekar i 
boxen att inlevereras från leverantören. 
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Utvalda produkter 

Hanteringskostnaden för inleverans till DC för box respektive styck för utvalda 
produkter visas i Tabell 7-14. Det är mycket skiftande om hanteringskostnaden för 
inleverans till DC minskat eller ökat för de olika produkterna.  

 Kronor per box Kronor totalt  
Produkt Box Styck Box Styck Förändring 

Socka 4,20 1,19 424,47 119,74 - 72 % 

Byxa 0,76 1,24 78,73 129,19 + 64 % 

Allvädersbyxa dam 0,75 0,78 89,42 93,73 + 5 % 

Barnjacka 4,47 2,81 116,14 72,97 - 37 % 

Skidjacka 4,20 1,64 440,92 172,15 - 61 % 

Skidjacka extreme 1,13 2,60 22,61 51,90 + 130 % 

Springsko 4,20 5,31 432,69 547,29 + 26 % 

Kalsong 0,69 0,25 265,78 96,30 - 64 % 

Hockeytröja 13,36 77,08 13,36 77,08 + 477 % 

Skosnöre 0,75 1,22 81,40 131,35 + 61 % 

T-shirt 6,42 3,21 25,69 12,85 -50 % 

Tabell 7-14: Jämförelse av hanteringskostnad vid inleverans till DC för utvalda produkter som 
kortstudsande boxar och som styck. 

Ett exempel på en produkt där kostnaden för inleverans ökat mycket, med 477 %, är 
hockeytröjan. För denna produkt kom det hem en box som kortstudsade, i den boxen 
låg det 6 olika storlekar, se Bilaga 1. Detta medför att när produkten istället kommer 
hem som styck inlevereras 6 stycken lådor från leverantören. Detta gör att kostnaden 
för att lasta ur lastbilen och sortera godset ökar något, men det som ökar kostnaden 
mest är att mätning och vägning ska göras för varje storlek. Det vill säga 6 stycken 
mätningar och vägningar ska genomföras till en kostnad av 9,25 kronor per mät och 
vägning, resultatet blir att mätning och vägning kostar totalt 55,50 kronor, vilket är 
72 % av den totala kostnaden.  

Skidjackan extreme har också ökat i kostnad vid övergång till styck, detta trots att 
antalet lådor som levereras in från leverantören minskar från 20 stycken boxar till 
5 stycken lådor med en storlek i varje. Det som dock gör att kostnaden ökar är att en 
produkt av varje storlek ska mätas och vägas, vilket gör att det är 5 mätningar och 
vägningar som utförs till en total kostnad av 46,25 kronor. Kostnaden för att mäta och 
väga vid inleverans av boxar som kortstudsar är 9,25 kronor på grund av att mätningen 
och vägningen endast utfördes en gång. Av detta resonemang kan sägas att det inte är 
säkert att inleveranskostnaden minskar även om antalet kollin som levereras till DC 
minskar vid styckhantering. 
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I de fall där inleveransen gjorts med lastbil och det är många färre inlevererade lådor 
än kortstudsande boxar har en eventuell ökad mät- och vägningskostnad ingen större 
inverkan, vilket gör att inleveranskostnaden för produkten minskar vid övergång till 
styck. Anledningen till att inleverans med lastbil påverkas mer av att antalet kollin blir 
färre är att inleveransen tar 70 sekunder per kolli, när inleveransen sker med container 
är tidsåtgången för att lasta ur och skanna ett kolli 13 sekunder. Detta medför att 
kostnaden minskar mer för inleverans med lastbil än inleverans för container vid 
minskat antal kollin. 

Ett exempel på att inleveranskostnaden minskar är sockorna där kostnaden minskat 
med 72 %. Anledningen till att kostnaden minskar är att antalet boxar som 
inlevererades för kortstuds var 101 stycken, när produkten levereras in som styck 
kommer 23 stycken lådor från leverantören. Boxen med sockor innehåller 5 storlekar, 
se Bilaga 1, vilket medför 5 mät- och vägningar vid inleverans av styck, medan vid 
inleverans av box genomförs en mät- och vägning. Ytterligare ett exempel på en 
produkt där inleveranskostnaden minskat är skidjackan, minskningen är 61 %. Antalet 
inlevererade boxar var 105 stycken mot 35 stycken lådor som inlevereras vid övergång 
till styck. Trots en ökning av mät- och vägningar från en till fem stycken vid 
inleverans som styck är produkten fortfarande billigare vid inleverans som styck. 

Totalt under undersökningsperioden 

Inleveranskostnaden för att Stadiums totala sortiment av boxar som kortstuds och som 
styck kan ses i Tabell 7-15. Inleveransen delas upp i container och lastbil, där 
förändringen av den totala kostnaden vid inleverans till DC är en minskning på 
ungefär 50 000 kronor eller ungefär 16 %, se Tabell 7-15. 

Inleveranssätt Box 
[Kr] 

Styck 
[Kr] 

Förändring 

Container   92 436 126 823 + 37 % 

Lastbil 217 191 133 769 - 38 % 

Summa 309 627 260 592 - 16 % 

Tabell 7-15: Jämförelse av den totala hanteringskostnaden vid inleverans till DC för undersöknings-
perioden som kortstudsande boxar och som styck. 

Att inleveranskostnaden minskar beror på att antalet inlevererade lådor till DC är färre 
vid styckhanterade produkter jämfört med boxar. Detta reducerar hanteringsarbetet vid 
urlastning från både container och lastbil samt sortering av gods från lastbil. Då antalet 
inlevererade lådor reduceras sker störst kostnadsminskning vid inleverans med lastbil 
då en reducering med en låda vid inleverans leder till 70 sekunders minskning i tid, 
eller 3,59 kronor per låda. Dessutom försvinner 10 sekunder per kortstudsad box i 
hantering vid kortstudsbanan då en låda som ska lagras in inlevereras. Reduceringen 
av tidsåtgången för inleverans med container är inte lika stor, för varje reducerad låda 
minskar inleveranstiden med 13 sekunder, eller 0,67 kronor per låda. Vid inleverans av 
en låda som ska lagras in tillkommer däremot en tidsåtgång med 9 sekunder per låda, 
eller 0,46 kronor per låda på grund av att lådorna måste palleteras för vidare transport 
till lager. Detta medför att vid reducering av antalet lådor minskar inte 
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hanteringskostnaden för inleverans från container i samma utsträckning vid inleverans 
från lastbil. 

Något att notera är att vid inleverans av styckprodukter som tidigare legat i en box 
med storlekskurva är det inte säkert att antalet boxar minskar, detta då varje storlek av 
produkten levereras i en egen låda. 

Lagring 

Lagring innefattar förflyttningar inom lagret. För kortstudsade boxar som inlevererats 
med container finns ingen kostnad för förflyttning inom lagret då de boxarna 
transporteras via kortstudsbanan direkt till utleveransen. Kortstudsande boxar som 
inlevererats via lastbil har däremot en förflyttning från inleverans till kortstudsbanan, 
se motsvarande avsnitt om lagring i kapitel 6.1.2. 

Om de kortstudsande boxarna inlevereras som styck tillkommer en hel del förflytt-
ningar inom lagret, exempelvis från inleverans till plockplats eller från inleverans till 
buffertplats, se motsvarande avsnitt om lagring i kapitel 6.2.3. 

Det som driver kostnaden för förflyttning inom DC är en kombination av antalet 
inlevererade produkter och volymen för produkterna, då det är dessa parametrar som 
bestämmer hur många pallar som ska förflyttas. Dessutom inverkar hur många olika 
produkter som inlevereras, det vill säga en modell, en färg och en storlek. Varje storlek 
placeras på en egen pall och har en egen plockplats vilket medför att för de 
kortstudsande boxar med storlekskurva som ska styckhanteras blir det ett flertal pallar 
som ska förflyttas. 

Utvalda produkter 

En jämförelse av kostnaderna för förflyttningar inom DC för utvalda produkter som 
kortstudsande boxar och som styck visas i Tabell 7-16. Inleveranser som skett via 
container har ingen kostnad för förflyttningar inom lagret, medan då de inlevereras 
som styck fås en kostnad för transport med truck till plockplats och eventuell transport 
med truck till buffertplats. För de produkter som kommer till DC med lastbil fanns en 
kostnad för förflyttningar även vid kortstuds, dock har denna kostnad ökat då 
produkterna tas in som styck i lagret.  

För inleveranser med lastbil är det för hockeytröjan som kostnaden procentuellt sett 
ökar mest för då denna produkt som kortstuds inlevererats i en box, vilket gav upphov 
till en pallförflyttning. När denna inlevereras som styck istället kommer det 6 stycken 
lådor från leverantören eftersom den kortstudsande boxen innehåller 6 storlekar, se 
Bilaga 1, detta ger upphov till 6 pallförflyttningar och ökar kostnaden markant.  

Tittar man däremot på vilken produkt kostnaden ökar mest för vid inleverans från 
lastbil är det springskon som står för största ökningen av hanteringskostnaderna vid 
förflyttning i DC, kostnaden ökar med totalt 278 kronor. Anledningen till ökningen är 
att den kortstudsande boxen innehåller många storlekar, 9 stycken, vilket ger upphov 
till många transporter inom lagret. Totalt för springskorna är det 12 pallar som 
inlevereras vid styckhantering. Vid kortstuds var det totalt 9 pallar som levererades in 
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och som förflyttades från inleveranskajen till kortstudsbanan. Av detta kan konstateras 
att antalet storlekar som finns i den kortstudsande boxen har stor betydelse för hur 
många pallförflyttningar som sker inom DC vid en övergång till styckhanterade 
produkter. 

 Kronor per box Kronor totalt  
Produkt Box Styck Box Styck Förändring 

Socka 0,25 0,98 25,28 98,98 + 291 % 

Byxa 0 1,24 0 129,14 - 

Allvädersbyxa dam 0 0,77 0 92,24 - 

Barnjacka 0,65 2,46 16,86 63,93 + 279 % 

Skidjacka 0,56 2,76 58,99 290,19 + 392 % 

Skidjacka extreme 0 4,61 0 92,24 - 

Springsko 0,74 3,44 75,85 354,12 + 367 % 

Kalsong 0 0,49 0 188,08 - 

Hockeytröja 8,43 95,89 8,43 95,89 + 1 038 % 

Skosnöre 0 1,04 0 112,3 - 

T-shirt 2,11 4,00 8,43 15,98 + 90 % 

Tabell 7-16: Jämförelse av hanteringskostnad vid förflyttningar inom DC för utvalda produkter som 
kortstudsande boxar och som styck. 

Totalt under undersökningsperioden 

Hanteringskostnaden för förflyttning inom DC för Stadiums totala sortiment av boxar 
som levererats till butik under den undersökta perioden kan även den delas upp i 
leverans med container eller lastbil. För boxar som kortstudsat i lager är det 
inleveranser med lastbil som ger upphov till förflyttningar inom DC, kostnaden för 
dessa förflyttningar är 15 153 kronor. Jämförs detta kostnaden för att istället för att 
kortstudsa boxarna ta in produkterna i DC och styckhantera dem ökar 
hanteringskostnaden med 1 245 % till 188 670 kronor.  

Färdigställande av order 

Färdigställande av order kan delas upp i tre arbetsområden som är initiering av pack-
låda, plockning och utleverans. För kortstudsande boxar ingår ett arbetsområde, 
utleverans, i kostnadsposten då det flödet är automatiserat genom lagret och boxarna 
förflyttas från inleverans- till utlastningskaj via transportband, se motsvarande avsnitt 
om färdigställande av order i kapitel 6.1.2. 

För styckhanterade produkter ingår alla tre arbetsområdena i färdigställande av order. 
Detta då hela arbetet med att plocka ihop en kundorder till butik ska ske i DC, se 
motsvarande avsnitt om färdigställande av order i kapitel 6.2.3. En översiktlig 
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genomgång av varje arbetsområde och vad som ändras vid övergång från kortstuds till 
styckhantering görs här. 

Initiering av packlåda är något som tillkommer då produkterna styckhanteras på grund 
av att flera olika produkter sammanställs i en låda och levereras till butiken. Då 
volymen produkterna upptar i packlådan är olika är kostnaden för initiering av 
packlåda därmed något som bör belasta produkterna olika beroende på volym, se 
motsvarande avsnitt om färdigställande av order i kapitel 6.2.3.  

Plockning är även detta något som tillkommer vid styckhantering av kortstudsande 
boxar. I plockningen ingår att gå fram och tillbaka till plockplatsen samt en tid för att 
plocka produkterna. Ett antagande är gjort att en plockare kan ta 7 stycken produkter 
vid ett plocktillfälle. Gångtiden för en plockare till och från plockplatsen är 30 
sekunder eller kostar 1,54 kronor per plock, första produkten tar 6 sekunder att plocka 
eller kostar 0,31 kronor, och övriga 6 produkter i ett plock tar 3,5 sekunder per produkt 
eller kostar 0,18 kronor per produkt. För mer detaljerad information se avsnittet 
färdigställande av order i kapitel 6.2.3. En faktor som påverkar kostnaden för 
plockningen är hur många produkter som ska plockas av produkten, för att plocka 
samma antal som förut kortstudsat i en box. Ytterligare en faktor som påverkar plock-
kostnaden är att varje storlek i en kortstudsande box ger upphov till ett plock vid 
styckhantering då varje storlek ligger på en enskild lagerplats. 

Utleverans av produkterna sker för både kortstudsande boxar och styckhanterade 
produkter i packlådor. Det finns dock en skillnad i arbetsmomenten som ingår i 
utleveransen. För kortstudsande boxar ingår endast att lasta boxen på en väntande 
trailer medan för packlådor med styckhanterade produkter kompletteras detta med att 
kvittera det plockade godset och att sätta lock på packlådan. Arbetet med utleveransen 
tar 6 sekunder per packlåda eller box som ska placeras i trailern, detta ger kostnaden 
0,31 kronor per box eller låda. Kvittering av de styckhanterade produkterna och att 
sätta lock på packlådan tar 20 sekunder vilket motsvarar en kostnad på 1,03 kronor per 
packlåda. Även vid utleveransen bör noteras att kostnaden för styckhanterade 
produkter som placerats i en packlåda fördelas per volym, detta då produkten endast 
ska behöva bära den kostnad som den ger upphov till i packlådan. Därmed är volymen 
en väsentlig faktor för att bestämma hur stor utleveranskostnaden vid styckhanterade 
produkter blir. För kortstudsande boxar bär en box hela kostnaden för att placera 
boxen i trailern. 

Som kan konstateras av diskussionen ovan ökar kostnaden vid styckhantering då 
antalet arbetsmoment ökar i jämförelse med kortstudsande boxar. 

Utvalda produkter 

Hanteringskostnaderna vid färdigställande av order för utvalda produkter som kort-
studs och som styck visas i Tabell 7-17. Som ses i kolumnen förändring ökar 
kostnaden för färdigställande av order markant för alla produkterna. Detta på grund av 
att främst hanteringen i DC ökar då produkterna ska styckplockas.  
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 Kronor per box Kronor totalt  
Produkt Box Styck Box Styck Förändring 

Socka 0,31 18,32 31,14 1 850,13 5 841 % 

Byxa 0,31 16,01 32,07 1 665,44 5 093 % 

Allvädersbyxa dam 0,31 11,38 37,00 1 365,20 3 590 % 

Barnjacka 0,31 14,28 8,02 371,24 4 529 % 

Skidjacka 0,31 16,57 32,38 1 739,79 5 273 % 

Skidjacka extreme 0,31 11,48 6,17 229,57 3 621 % 

Springsko 0,31 26,27 31,76 2 705,65 8 419 % 

Kalsong 0,31 6,55 118,40 2 514,49 2 024 % 

Hockeytröja 0,31 21,44 0,31 21,44 6 816 % 

Skosnöre 0,31 212,81 33,30 22 983,44 68 919 % 

T-shirt 0,31 3,48 1,23 13,93 1 033 % 

Tabell 7-17: Jämförelse av hanteringskostnad vid färdigställande av order för utvalda produkter som 
kortstudsande boxar och som styck. 

Jämförs plockkostnaden för exempelvis byxorna med kalsongerna är plockkostnaden 
för byxorna mycket större, detta trots att båda produkternas boxar innehåller 10 
stycken produkter vardera, se Bilaga 1. Anledningen till den ökade kostnaden för 
byxorna är att boxen innehåller en storlekskurva där det finns sex storlekar i boxen. 
Detta medför att sex stycken plock ska utföras för att plocka samma kvantitet som 
styck. Boxarna för kalsongerna innehåller istället endast en storlek. Då denna box ska 
plockas som styck behöver plockaren gå två gånger för att kunna plocka 10 stycken 
produkter. Samma parallella resonemang går att göra för skidjackan extreme och t-
shirt också. Skidjackan extreme får en större kostnad än t-shirtarna på grund av att 
skidjackan extremes box innehåller storlekskurva, men det gör inte boxen för t-
shirtarna. Detta exempel påvisar att antalet storlekar i en box har stor betydelse för hur 
stor plockkostnaden vid styckhantering blir. 
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Totalt under undersökningsperioden 

Jämförs hanteringskostnaden för kortstuds och styck för hela Stadiums sortiment under 
den undersökta perioden så ökar kostnaden med ungefär 3 377 %, se Tabell 7-18. Den 
dominerande kostnaden vid styckhantering är den extra hanteringskostnaden för att 
plocka produkterna. 

Box 
[Kr] 

Styck 
[Kr] 

Förändring 

54 569 1 897 485 + 3 377 % 

Tabell 7-18: Jämförelse av hanteringskostnader för färdigställande av order för hela 
undersökningsperioden som kortstudsande boxar och som styck. 

Inleverans till butik 

Aktiviteten inleverans till butik förändras något, men inte i så stor utsträckning, vid en 
övergång från boxar till styck. Arbetet med inleveransen utför den lageransvarige, som 
packar upp och kvitterar produkterna som levereras in. Vid en övergång från boxar till 
styck förlängs tidsåtgången med en sekund per produkt. Kostnadsdrivaren för 
inleverans till butik är antalet produkter som ska plockas upp vid en inleverans. 

Då boxar packas upp tar det ungefär 5 sekunder per produkt, eller kostar ungefär 0,25 
kronor per produkt, detta jämfört med att det vid uppackning av styckhanterade 
produkter tar ungefär 6 sekunder per produkt, eller kostar ungefär 0,30 kronor per 
produkt. Tids- och kostnadsökningen är därmed 20 %. 

Utvalda produkter 

Hanteringskostnaderna vid inleverans till butik för utvalda produkter som kortstuds 
och som styck visas i Tabell 7-19. Som beskrevs ovan förändras kostnaden propor-
tionerligt med tidsåtgången, det vill säga kostnaden ökar med 20 % vid en övergång 
från kortstuds till styck. 
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 Kronor per box Kronor totalt  
Produkt Box Styck Box Styck Förändring 

Socka 7,48 8,98 755,59 906,70 + 20 % 

Byxa 2,49 2,99 259,34 311,21 + 20 % 

Allvädersbyxa dam 1,75 2,09 209,47 251,36 + 20 % 

Barnjacka 1,50 1,80 38,90 46,68 + 20 % 

Skidjacka 1,50 1,80 157,10 188,52 + 20 % 

Skidjacka extreme 1,25 1,50 24,94 29,92 + 20 % 

Springsko 2,99 3,59 308,22 369,86 + 20 % 

Kalsong 2,49 2,99 957,58 1 149,09 + 20 % 

Hockeytröja 7,48 8,98 7,48 8,98 + 20 % 

Skosnöre 124,68 149,62 13 465,91 16 159,09 + 20 % 

T-shirt 1,25 1,50 4,99 5,98 + 20 % 

Tabell 7-19: Jämförelse av hanteringskostnaden vid inleverans till butik för utvalda produkter som kort-
studsande boxar och som styck. 

Totalt under undersökningsperioden 

En övergång från boxar till styck påverkar även den totala kostnaden för den utvalda 
perioden på ett proportionerligt sätt. Hanteringskostnaden vid inleverans till butik ökar 
med 20 % vid övergång till styckhantering. Då kortstudsande boxar inlevererades var 
den sammanlagda kostnaden 384 727 kronor, medan om dessa produkter istället skulle 
komma i packlådor som styckhanterade produkter skulle hanteringskostnaden bli 
461 672 kronor. 

7.2.4 Transportkostnad 
Transportavtalet som Stadium har bygger på en fast kostnad per kolli vilket inte är så 
fördelaktigt för kortstudsande boxar. Detta visar sig tydligt vid en övergång till styck 
där produkterna läggs i en packlåda tillsammans med andra produkter som skickas till 
butiken.  

Vid kortstudsande boxar är det antalet boxar som skickas till butikerna som driver 
kostnaden. För styckhanterade produkter är det istället hur stor del i en packlåda 
produkterna tar då transportkostnaden ska belasta produkterna på ett rättvist sätt, 
sammantaget gör detta att för styckhanterade produkter är volymen en kostnads-
drivare.  
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Utvalda produkter 

Vid jämförelse av transportkostnaden för de utvalda produkterna som kortstuds och 
som styck, se Tabell 7-20, kan konstateras att transportkostnaden minskar markant för 
många av produkterna.  

T-shirten är den produkt där kostnaden minskar mest, detta beror på att vid en 
övergång till styck fördelas transportkostnaden utifrån den volym som produkten tar i 
packlådan. För t-shirten innebär det att den belastas med 11 % av den totala 
transportkostnaden för ett kolli, detta då de styckhanterade produkterna har volymen 
13,2 dm3, se Bilaga 1. 

 Kronor per box Kronor totalt  
Produkt Box Styck Box Styck Förändring 

Socka 23,00 8,00 2 323,00 808,00 - 65 % 

Byxa 23,00 7,00 2 392,00 728,00 - 70 % 

Allvädersbyxa dam 23,00 5,00 2 760,00 600,00 - 78 % 

Barnjacka 23,00 19,00 598,00 494,00 - 17 % 

Skidjacka 23,00 20,00 2 415,00 2 100,00 - 13 % 

Skidjacka extreme 23,00 7,00 460,00 140,00 - 70 % 

Springsko 23,00 25,00 2 369,00 2 575,00 + 9 % 

Kalsong 23,00 4,00 8 832,00 1 536,00 - 83 % 

Hockeytröja 21,00 11,00 21,00 11,00 - 48 % 

Skosnöre 23,00 7,00 2 484,00 756,00 - 70 % 

T-shirt 27,00 2,00 108,00 8,00 - 93 % 

Tabell 7-20: Jämförelse av transportkostnad för utvalda produkter som kortstudsande boxar och som 
styck. 

En produkt som däremot ser ut att öka i transportkostnad är springskon, detta på grund 
av att produkten har en relativt stor volym. När samma antal som tidigare kortstudsat i 
en box nu plockas ihop som styck fås volymen 131,4 dm3, se Bilaga 1, vilket är något 
mer än de 120 dm3 som det går i en packlåda. Innebörden av detta är att när 
produkterna för springskorna plockas ihop som styck kommer de att fylla mer än en 
packlåda, vilket medför att transportkostnaden ökar. 

Totalt under undersökningsperioden 

Transportkostnaden för den utvalda tidsperioden för denna studie framgår i Tabell 
7-21. Som ses där har transportkostnaden minskat med 67 %, vilket beror på att enligt 
det transportavtal som Stadium har är det mer fördelaktigt att skicka produkterna i 
packlådor än som enskilda boxar. Detta på grund av att de produkter som kortstudsat i 
boxar under den utvalda perioden har en relativt liten volym vilket även visas av 
medelvolymen för en box under den utvalda perioden. I underlaget från affärssystemet 
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är medelvolymen 36 dm3, vilket är en relativt liten volym då det fyller ungefär 30 % 
av den totala volymen för en packlåda.  

Box 
[Kr] 

Styck 
[Kr] 

Förändring 

3 352 505 1 105 709 - 67 % 

Tabell 7-21: Jämförelse av transportkostnader för hela undersökningsperioden som kortstudsande boxar 
och som styck. 

7.2.5 Ledtid 
I kartläggningen framgick att ledtiden från DC till butik för en kortstudsad box är 
mellan 2,5-3,5 dagar beroende på ankomstsättet till DC, se kapitel 6.1.5. För att kunna 
ta fram ledtidsförändringen om de kortstudsande boxarna ska inlevereras i lagret 
istället för att kortstudsa så kartlades hur de styckhanterade produkter som finns i 
dagsläget hanteras från ankomst till DC fram till butiken. Denna kartläggning påvisade 
att ledtiden är 4-6 dagar för de styckhanterade produkterna i dagsläget, se kapitel 7.1.6.  

Jämförs dessa ledtider ser man att vid en övergång till styckhanterade produkter 
förlängs ledtiden med ungefär 1,5 dag. Anledningen till den förlängda ledtiden är att 
produkternas väg i lagret förlängs samt att färdigställande av order tillkommer. 

Vid en eventuell övergång till styckhantering för alla produkter kan ledtiden påverkas 
mer än vad som framkommit i den kartläggning som är gjord. Om arbetssättet 
förändras för ett fåtal produkter gör vi bedömningen att inte ledtiden förändras utifrån 
kartläggningen för styckhanterade produkter i dagsläget. För att belysa vad som skulle 
kunna påverka ledtiden negativt tas några möjliga risker för förlängd ledtid upp här. 

Om alla produkter ska styckhanteras i lagret istället för att kortstudsa ökar arbetet som 
ska utföras i lagret vilket skulle kunna leda till mer väntetider för exempelvis för-
flyttningar med truck inom DC. Ett eventuellt scenario är också att plockarna som ska 
sammanställa packlådorna får en högre belastning vilket medför att de inte hinner med 
i samma utsträckning vilket skulle förlänga ledtiden.  

När alla produkter ska levereras in i lagret istället för att kortstudsa skulle även antalet 
plockplatser kunna vara en begränsning, detta i avseendet att en produkt som bör ligga 
på en högfrekvent lagerplats inte får plats där utan läggs på en mellanfrekvent, vilket i 
sin tur leder till att det tar något längre tid för plockarna att plocka order. 

I butiken kan vi tänka oss ett scenario där lagerchefen får en något högre 
arbetsbelastning vilket också skulle kunna förlänga ledtiden. Risken för att detta arbete 
skulle påverka ledtiden något nämnvärt tror vi dock är marginell. Det rör sig om så 
pass små tidsökningar som med lätthet fångas upp av de något högt angivna ledtiderna. 
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7.2.6 Sammanfattning  
Nedan presenteras en sammanfattning av analysen för kostnader och ledtid utifrån det 
som framgått i de tidigare avsnitten rörande box och styck vid kortstuds. 

Kostnad 

För att sammanfatta hur respektive kostnadspost påverkar totalkostnaden för 
produkterna och kostnaden under hela undersökningsperioden görs här en samman-
ställning av alla kostnadsposterna. Anledningen till att sammanfattningen till ett 
helhetsperspektiv är viktig att göra är att en enskild kostnadspost som ökar radikalt 
kanske inte påverkar totalkostnaden i så stor utsträckning. Detta på grund av att det är 
en liten del i den totala kostnaden. Nedan redovisas både totala kostnaden och 
respektive kostnadspost för produkterna både som kortstudsande boxar och som styck.  

Utvalda produkter 

I Tabell 7-22 visas en sammanställning för de utvalda produkterna som kortstuds och 
som styck. Utifrån detta kan konstateras att det är olika för olika produkter om 
kostnaden ökar eller minskar. Anledningen till denna differens är produkternas 
karakteristik.  

Som förut nämnts i analysen ökar kostnaden för hanteringen av produkterna då 
styckhantering ska genomföras istället för att kortstudsa boxarna i DC. En 
kostnadspost som däremot har potential att minska är transportkostnaderna då det kan 
vara fördelaktigare att transportera produkten i en packlåda istället för att skicka den 
som ett enskilt kolli. I Tabell 7-22 ses tydligt dessa kostnadsposters påverkan, vilket 
visas grafiskt i diagram i Bilaga 7. 

Tabell 7-22: Sammanställning av kostnader för utvalda produkter som kortstudsande boxar och som 
styck 

  Kronor per 
box 

Kronor totalt  

Produkt Kostnad Box Styck Box Styck Förändring 
Orderbehandling 0,12 0,07 11,91 7,00 - 41 % 
Lagerföring 0 0,78 0 78,28 - 
Hantering 12,24 29,46 1 236,48 2 975,54 + 141 % 
Transport 23,00 8,00 2 323,00 808,00 - 65 % 

Socka 

Summa 35,36 38,31 3 571,39 3 869,31 + 8 % 

Orderbehandling 0,11 0,07 11,91 7,00 - 41 % 
Lagerföring 0 1,73 0 179,92 - 
Hantering 3,56 21,49 370,14 2 234,98 + 504 % 
Transport 23,00 7,00 2 392,00 210,00 - 91 % 

Byxa 

Summa 26,67 30,29 2 774,05 2 641,90 - 5 % 

Orderbehandling 0,10 0,06 11,91 7,00 - 41 % 
Lagerföring 0 0,83 0 99,82 - 
Hantering 2,80 15,02 335,89 1 802,54 + 437 % 
Transport 23,00 5,00 2 760,00 600,00 - 78 % 

Allväders-
byxa dam 

Summa 25,90 20,91 3 107,80 2 509,36 - 19 % 
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  Kronor per 
box 

Kronor totalt  

Produkt Kostnad Box Styck Box Styck Förändring 

Orderbehandling 0,46 0,27 11,91 7,00 - 41 % 
Lagerföring 0 7,17 0 186,47 - 
Hantering 6,92 21,34 179,91 554,82 + 208 % 
Transport 23,00 19,00 598,00 494,00 - 17 % 

Barnjacka 

Summa 30,38 47,78 789,82 1 242,29 + 57 % 

Orderbehandling 0,11 0,07 11,91 7,00 - 41 % 
Lagerföring 0 2,65 0 227,83 - 
Hantering 6,57 22,77 689,39 2 390,66 + 247 % 
Transport 23,00 20,00 2 415,00 2 100,00 - 13 % 

Skidjacka 

Summa 29,68 45,49 3 116,30 4 725,49 + 52 % 

Orderbehandling 0,60 0,35 11,91 7,00 - 41 % 
Lagerföring 0 3,81 0 76,27 - 
Hantering 2,69 20,18 53,71 403,64 + 652 % 
Transport 23,00 7,00 460,00 140,00 - 70 % 

Skidjacka 
extreme 

Summa 26,29 31,34 525,62 626,91 + 19 % 

Orderbehandling 0,12 0,07 11,91 7,00 - 41 % 
Lagerföring 0 7,71 0 794,13 - 
Hantering 8,24 38,61 848,52 3 976,93 + 369 % 
Transport 23,00 25,00 2 369,00 2 575,00 + 9 % 

Springsko 

Summa 31,36 71,39 3 229,43 7 353,06 + 128 % 

Orderbehandling 0,03 0,02 11,91 7,00 - 41 % 
Lagerföring 0 0,25 0 96,30 - 
Hantering 3,49 10,28 1 341,76 3 947,97 + 194 % 
Transport 23,00 4,00 8 832,00 1 536,00 - 83 % 

Kalsong 

Summa 26,52 14,55 10 115,17 5 587,27 - 45 % 

Orderbehandling 11,91 7,00 11,91 7,00 - 41 % 
Lagerföring 0 2,99 0 2,99 - 
Hantering 29,58 203,39 29,58 203,39 + 588 % 
Transport 21,00 11,00 21,00 11,00 - 48 % 

Hockeytröja 

Summa 62,49 224,38 62,49 224,38 + 259 % 

Orderbehandling 0,11 0,06 11,91 7,00 - 41 % 
Lagerföring 0 0,29 0 31,50 - 
Hantering 125,75 364,68 13 580,61 39 385,91 + 190 % 
Transport 23,00 7,00 2 484,60 756,00 - 70 % 

Skosnöre 

Summa 148,86 372,03 16 076,52 40 180,41 + 150 % 

Orderbehandling 2,98 1,75 11,91 7,00 - 41 % 
Lagerföring 0 0,18 0 0,73 - 
Hantering 10,09 12,18 40,34 48,74 + 21 % 
Transport 27,00 2,00 108,00 8,00 - 93 % 

T-shirt 

Summa 40,07 16,11 160,25 64,47 - 60 % 
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I analysen har det framkommit att det är tre variabler som i stor utsträckning påverkar 
de stora kostnadsposterna som förändras, det vill säga transport- och hanterings-
kostnad. Dessa variabler är: 

� Antal storlekar i den kortstudsade boxen. 

� Antal produkter i den kortstudsade boxen. 

� Volymen för produkterna. 

Dessa variabler visar sig tydligt för de utvalda produkterna. Till exempel minskar 
kostnaderna för de produkter med liten volym, så som för till exempel kalsongerna, 
allvädersbyxorna och t-shirtarna. För dessa produkter är den sammanlagda volymen 
för en box mindre än 26 dm3, för mer detaljerad information se Bilaga 1. Av dessa 
produkter har kalsongerna och t-shirtarna endas en storlek i sin box, vilket gör att 
hanteringskostnaden inte ökar i samma utsträckning som den gör för allvädersbyxan 
som har fem storlekar i en box. Dock är den totala kostnadsförändringen en minskning 
för alla tre produkterna. 

En produkt där antalet storlekar i boxen påverkar hanteringskostnaden är skidjackan 
extreme där denna kostnadspost ökar markant på grund av att en kortstudsande box 
innehåller fem stycken storlekar. Vid inleverans till DC, förflyttning inom DC och vid 
plockningen hanteras varje storlek som en enskild produkt vilket leder till 
kostnadsökningen. Den ökade hanteringskostnaden uppvägs inte av den minskade 
transportkostnaden och därmed ökar den totala kostnaden för produkten. 

Totalt för undersökningsperioden 

Jämför man den totala kostnaden för alla boxar som kortstudsat under hela den utvalda 
perioden med hur kostnaden skulle ha blivit som styck fås Figur 7-5. I figuren kan 
konstateras att kostnaderna är i princip lika men proportionerna mellan kostnaderna 
har förändrats. Den totala förändringen är ungefär 34 000 kronor, eller en kostnads-
minskning med 1 %. Kostnadsbilden har förändrats i det avseendet att lagerförings- 
och hanteringskostnaden har ökat, medan orderbehandlings- och transportkostnaden 
minskat.  
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Totalkostnadsjämförelse

0

1 000

2 000

3 000

4 000

kkr

Transportkostnad 3 352 500 1 105 700

Hanteringskostnad 764 074 2 808 419

Lagerföringskostnad 0 205 403

Orderbehandlingskostnad 88 159 51 858

Kortstuds Kortstuds som styck

4 204 733 4 171 380Summa:
 

Figur 7-5: Totalkostnadsjämförelse för hela den utvalda perioden som kortstudsande boxar och som 
styck. 

Ledtid 

Vid en övergång från boxar till styck förlängs ledtiden med 1,5 dag, jämför Figur 7-6 
med Figur 7-7. 

 

Inleverans
till DC

Färdig-
ställande
av order

Inleverans
till butik

Transport
till butik

Lastbil:

Container:

1,5 dag   0 dag          1 - 2 dagar         1 dag

0,5 dag   0 dag          1 - 2 dagar         1 dag

�  3,5 - 4,5 dagar

�  2,5 - 3,5 dagar

 

Figur 7-6: Ledtid för kortstudsande boxar. 

 Lastbil:

Container:

1,5 dag          0,5 dag   1 dag           1 - 2 dagar         1 dag

0,5 dag          0,5 dag   1 dag           1 - 2 dagar         1 dag

� 5 - 6 dagar

� 4 - 5 dagar

Inleverans
till DC

Färdig-
ställande
av order

Inleverans
till butik

Transport
till butik

Lagring

 

Figur 7-7: Ledtid för kortstudsande produkter som styck. 
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7.3 Kostnader och ledtid för påfyllnad under säsong som 
styck 

Vid styckhantering av påfyllnadsboxarna är de flesta aktiviteterna och arbets-
momenten lika som för plockade påfyllnadsboxar. Detta innebär att det inte är många 
kostnadsposter som förändras vid styckhantering eller att ledtiden påverkas dramatiskt. 
Den enda kostnadsposten som förändras och som presenteras här är hanterings-
kostnaden. För att studera kostnaderna som rör orderbehandling, lagerföring och 
transport bör kapitel 6.3 läsas. Att det inte sker någon förändring beror på att det vid 
styckhanteringen är samma antal produkter som ska levereras och de går samma väg i 
lagret. 

När kostnaderna för de utvalda produkterna redovisas i tabellform finns kolumnen 
kronor per box fortfarande kvar trots att produkterna i detta fall är styckhanterade. 
Kolumnen visar i detta fall hur mycket det skulle kosta att plocka ihop motsvarande 
påfyllnadsbox som styck.  

7.3.1 Hanteringskostnad 
Den enda kostnadsposten som förändras vid styckhantering av påfyllnadsboxar är 
hanteringskostnaden och i den är det endast två aktiviteter som påverkas. Dessa är 
färdigställande av order och inleverans till butik. Att inleverans till DC och lagring inte 
ändras beror på att de inlevererade lådorna från leverantörerna är lika till antalet och 
har samma volym som när påfyllnadsboxar plockas.  

Färdigställande av order 

Färdigställande av order består som bekant av tre arbetsområden för produkter som 
lagras och plockas. Arbetsområdena är initiering av packlåda, plockning och 
utleverans till trailer.  

Hanteringstiden vid initiering av packlåda är 12 sekunder per packlåda vilket 
motsvarar en kostnad på 0,63 kronor, se kapitel 6.4.1 för en mer detaljerad 
beskrivning.  

Kostnaden som uppstår vid plockning varierar beroende på hur många produkter som 
plockas, den första plockade produkten tar 6 sekunder till en kostnad av 0,31 kronor 
därutöver tar det 3,5 sekunder per plockad produkt vilket motsvaras av 0,18 kronor. 
Gångtiden till plockplatsen tar 30 sekunder, för mer ytterligare information om indata 
se motsvarande avsnitt i kapitel 6.4.1. 

Arbetsmomenten vid utleverans till trailer är kvittering och lockpåsättning samt att 
packlådan ska lastas i trailern. Detta är något som tar 26 sekunder per packlåda och 
kostar 1,34 kr per packlåda, se motsvarande avsnitt i kapitel 6.4.1. 

Utvalda produkter 

I Tabell 7-23 presenteras hanteringskostnaden för färdigställande av order. Denna 
hanteringskostnad består av initiering av packlåda, plockning och utleverans till trailer. 
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Kostnaden för initiering av packlådan baseras på den volym som de styckhanterade 
produkterna upptar i packlådan. Produkter med liten volym för således en låg kostnad. 
Exempelvis har skidhandskarna en liten volym vilket resulterar i en låg kostnad per 
box, se Tabell 7-23. 

I Tabell 7-23 ses tydligt att de produkter med ett stort antal som ska plockas också får 
en hög kostnad per box. För att plocka motsvarande påfyllnadsbox för sockorna som 
innehåller 30 stycken behöver plockaren gå fem gånger till plockplatsen eftersom 
plockaren endast kan hantera 7 stycken produkter i taget. 

Hanteringskostnaden för utleveransen till trailer är även den i likhet med kostnaden för 
initiering av packlådan proportionerligt mot volymen som produkten upptar i 
packlådan. Produkter med stor volym får således en hög kostnad per box. 

Produkter Antal produkter i 
varje box 

Volym  
[dm3/box] 

Kronor totalt Kronor per 
box 

T-shirt 5 13,2 866,85 3,48 

T-shirt basic 20 23,72 6 629,10 10,25 

Sandaler 12 26,84 7 087,78 7,35 

Skridskoryggsäck 3 57,89 428,40 6,21 

Skidhandske 2 8,71 15,79 2,63 

Kalsong 10 24 1 760,38 6,80 

Socka 30 28,67 5 331,37 15,73 

Hockeytröja 20 42 34,53 11,51 

Game control 3 25,55 703,53 3,97 

Skosnöre 500 33,72 21 251,02 212,51 

Tabell 7-23: Hanteringskostnader för utvalda produkter vid påfyllnad under säsong som styck. 

Totalt under undersökningsperioden 

Vid styckhantering av samtliga påfyllnadsboxar som levererats från lager under den 
studerade perioden blir hanteringskostnaden 1 264 984 kronor. Det arbetsmomentet 
som ger det absolut största bidragande till totalkostnaden är plockningen. 

Inleverans till butik 

Under uppackningen av varorna i butik räknas och kvitteras alla styckhanterade 
produkter som kommer i en packlåda. Att kontrollräkna innehållet i en packlåda tar 
6 sekunder per produkt i packlådan vilket motsvaras av en kostnad på 0,31 kronor 
per styck. 

Utvalda produkter 

Hanteringskostnaden som uppstår vid inleverans till butik är direkt proportionerligt 
mot antalet produkter som packas upp då kostnaden är 0,31 kronor per styck. Detta 
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innebär att för produkter med många stycken i varje box blir kostnaden hög i 
jämförelse med andra, se Tabell 7-24. 

Produkter Antal 
boxar 

Antal produkter 
i varje box 

Kronor totalt Kronor per 
box 

T-shirt 249 5 372,56 1,50 

T-shirt basic 647 20 3 872,20 5,98 

Sandaler 964 12 3 461,64 3,59 

Skridskoryggsäck 69 3 61,94 0,90 

Skidhandske 6 2 3,59 0,60 

Kalsong 259 10 775,04 2,99 

Socka 339 30 3 043,30 8,98 

Hockeytröja 3 20 17,95 5,98 

Game control 177 3 158,90 0,90 

Skosnöre 100 500 14 962,12 149,62 

Tabell 7-24: Hanteringskostnad vid inleverans till butik vid påfyllnad under säsong som styck. 

Totalt under undersökningsperioden 

Styckhantering av påfyllnadsboxarna innebär en sammantagen hanteringskostnad i 
butik på 694 051 kronor. Detta motsvarar 2 319 359 stycken produkter som packats 
upp och kvitterats. 

7.3.2 Ledtid 
Det är svårt att säga exakt hur ledtiden påverkas då alla påfyllnadsboxar styckhanteras 
i lagret. Det är dock troligt att ledtiden inte kommer att skilja sig från ledtiden för att 
styckhantera produkter idag som presenterades i kapitel 6.4.2.  

Färdigställande av order 

Tiden det tar för att färdigställa en order beror till stor del på hur stor ordern är samt 
om det är mycket att göra vid de olika plockzonerna och hur långa väntetiderna är. Det 
är möjligt att en viss ledtidsförändring kan ske om samtliga påfyllnadsboxar ska 
plockas styckvis. Anledningen till detta skulle vara att styckhanterade produkter tar 
något längre tid att plocka jämfört med boxar. Detta har dock endast en mycket 
marginell påverkan på ledtiden. I ledtiden för färdigställande av order finns en god 
tidsmarginal för att ta upp den typen av tidstillägg. Ledtiden som uppstår vid 
färdigställande av order är ungefär 1 dag.  

Transport till butik 

Tiden som uppstår vid transport till butik inkluderar själva tranporten samt sortering 
och pelletering vid samlastningscentralen. Transporttiden varierar något, men 
transportledtiden är ungefär 1-2 dagar. 
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Inleverans till butik 

En genomsnittlig tid för inleveransen till butik är ungefär 1 dag, vilket är den tid det 
tar att göra godsmottagning och kvittering för en butiksorder. 

7.3.3 Sammanfattning 
Nedan presenteras en sammanfattning av kostnader och ledtid utifrån det som framgått 
i de tidigare avsnitten rörande påfyllnad under säsong som styck. 

Kostnader 

I detta avsnitt presenteras kostnadsposterna samlat för respektive utvald produkt samt 
för alla produkter som levererats ut från lager när de plockas styckvis.  

Utvalda produkter 

I Tabell 7-25 ses de olika kostnadsposterna för respektive produkt. Som tidigare 
nämnts är det endast hanteringskostnaden för styckhantering som förändras jämfört 
med att plocka påfyllnadsboxar i packlådor. Kostnaderna för orderbehandling, 
lagerföring och transport är lika på grund av att det är samma antal produkter som ska 
levereras och de går samma väg i lagret. Kostnadssammanställningen för de utvalda 
produkterna kan även ses i diagramform i Bilaga 6. 

Tabell 7-25: Totalkostnad vid påfyllnad under säsong för styckhanterade påfyllnadsboxar. 

Produkt Kostnad Kronor per box Kronor totalt 
Orderbehandling 0,05 11,91 
Lagerföring 3,49 867,80 
Hantering 6,01 1 496,15 
Transport 3,00 747,00 

T-shirt 

Summa 12,55 3 122,86 

Orderbehandling 0,02 11,91 
Lagerföring 3,77 2 438,97 
Hantering 17,88 11 567,93 
Transport 5,00 3 235,00 

T-shirt basic 

Summa 26,67 17 253,81 

Orderbehandling 0,01 11,91 
Lagerföring 3,03 2 922,49 
Hantering 11,83 11 403,88 
Transport 5,00 4 820,00 

Sandaler 

Summa 19,87 19 158,28 

Orderbehandling 0,17 11,91 
Lagerföring 12,46 859,89 
Hantering 9,92 684,55 
Transport 11,00 759,00 

Skridskoryggsäck 

Summa 33,55 2 315,35 
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Produkt Kostnad Kronor per box Kronor totalt 

Orderbehandling 1,99 11,91 
Lagerföring 1,28 7,70 
Hantering 6,65 39,89 
Transport 2,00 12,00 

Skidhandske 

Summa 11,92 71,50 

Orderbehandling 0,05 11,91 
Lagerföring 4,71 1 219,72 
Hantering 10,66 2 761,94 
Transport 5,00 1 295,00 

Kalsong 

Summa 20,42 5 288,57 

Orderbehandling 0,04 11,91 
Lagerföring 0,90 306,51 
Hantering 26,14 8 860,23 
Transport 6,00 2 034,00 

Socka 

Summa 33,08 11 212,65 

Orderbehandling 3,97 11,91 
Lagerföring 41,55 124,65 
Hantering 25,53 76,58 
Transport 7,00 21,00 

Hockeytröja 

Summa 78,05 234,14 

Orderbehandling 0,07 11,91 
Lagerföring 14,51 2 567,48 
Hantering 8,85 1 566,87 
Transport 5,00 885 

Game control 

Summa 28,43 5 031,26 

Orderbehandling 0,12 11,91 
Lagerföring 1,07 106,94 
Hantering 366,76 36 676,20 
Transport 7,00 700 

Skosnöre 

Summa 374,95 37 495,05 
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Totalt under undersökningsperioden 

Om samtliga påfyllnadsboxar från lagret istället styckhanterats leder det till en total 
kostnad på 4 960 091 kr, se Figur 7-8. Utav denna kostnad är hanteringskostnaden den 
klart dominerande och står för hela 48 %. 

Totalkostnad

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

kkr

Transport 1 136 400

Hantering 2 384 505

Lagerföring 1 370 736

Orderbehandling 68 444
 

Figur 7-8: Totalkostnad för styckhantering av samtliga påfyllnadsboxar som levererats under utvald 
period. 

Ledtid 

I Figur 7-9 visas en sammanställning av ledtiden för styckhanterade produkter som 
levereras från DC. 

 

Färdig-
ställande
av order

Inleverans
till butik

Transport
till butik

1 dag              1 - 2 dagar         1 dag � 3 - 4 dagar

 

Figur 7-9: Ledtid för styckhanterade produkter från lager. 

7.4 Analys av kostnader och ledtid för box och styck vid 
påfyllnad under säsong 

Som tidigare nämnts i kapitel 6.4 är de flesta aktiviteter och arbetsmoment lika vid 
styckhantering som för påfyllnadsboxar som plockas i lager. Att det inte sker några 
större förändringar av kostnadsposter och ledtid beror på att antalet produkter som ska 
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levereras är samma vid de båda fallen samt att flödet i lagret inte förändras. Kostnader 
som rör orderbehandling, lagerföring och transport kommer därmed inte analyseras i 
detalj utan endast presenteras i det sammanfattande avsnittet 7.4.3 nedan. För 
hanteringskostnaden där arbetsmomenten påverkas kommer dock kostnaderna att 
jämföras mellan styckhantering och påfyllnadsbox följt av att ledtiden behandlas. 

7.4.1 Hanteringskostnad 
Hanteringskostnaden består av totalt fyra aktiviteter men det är endast två av dessa 
som påverkas då produkterna styckhanteras. Dessa är färdigställande av order och 
inleverans till butik. Nedan diskuteras orsaken till kostnadsförändringarna för de två 
berörda aktiviteterna.  

Färdigställande av order 

Färdigställande av order består av de tre arbetsmomenten initiering av packlåda, 
plockning och utleverans till trailer. Den faktor som påverkar kostnaderna för både 
initiering av packlåda och utleveransen är volymen som en produkt tar upp i en 
packlåda. Volymen som en produkt upptar i packlådan är inget som kommer ändras 
vid styckhantering jämfört med påfyllnadsboxar vilket innebär att kostnaderna för 
dessa arbetsmoment är lika vid styckhantering som vid hantering utav 
påfyllnadsboxar.  

Kostnadsskillnaden som uppstår för färdigställande av order mellan styckhantering 
och påfyllnadsboxar är vid plockningen. Det som sker är att kostnaden ökar vid 
styckhantering av produkterna jämfört med plock av påfyllnadsboxar. Kostnads-
ökningen för styckhanterade produkter beror av två orsaker eller en kombination av 
dessa. Den ena anledningen som bidrar till kostnadsökningen är att själva plockningen 
av produkterna från plockplatsen tar längre tid. Istället för att plockaren kan ta en box, 
vilket tar 6 sekunder, behöver plockaren sträcka sig upprepade gånger efter de 
styckhanterade produkterna där den första produkten tar 6 sekunder och de resterande 
3,5 sekunder. Den andra anledningen beror på att plockaren kan bli tvungen att gå flera 
gånger till produktens plockplats för att plocka motsvarande antal produkter som finns 
i en påfyllnadsbox. Detta grundar sig i att plockaren endast kan hantera sju produkter i 
taget, att plocka till exempel en åttonde produkt medför en dramatisk kostnadsökning. 

Utvalda produkter 

I Tabell 7-26 ses att samtliga utvalda produkter blir dyrare vid styckhantering. Det är 
inte så konstigt eftersom styckhanteringen alltid kommer kräva extra hanteringstid 
jämfört med påfyllnadsboxar som plockas. De produkter som ökar allra mest är de som 
har stort antal i varje box. Då det är 500 skosnören som ska plockas visar det sig 
oerhört tydligt. Kostnaden stiger med 4 984 % för denna produkt, se Tabell 7-26. Detta 
beror bland annat på att plockaren vid styckhantering behöver gå 72 gånger till 
plockplatsen istället för endast en gång som för hantering av påfyllnadsbox med 
skosnören.  
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 Kronor per box Kronor totalt  
Produkter Påfyllnads-

box 
Styck Påfyllnads-

box 
Styck Förändring  

T-shirt 2,76 3,48 687,71 866,85 + 26 % 

T-shirt basic 3,49 10,25 2 256,91 6 629,10 + 194 % 

Sandaler 3,70 7,35 3 570,52 7 087,78 + 99 % 

Skridskoryggsäck 5,85 6,21 403,58 428,40 + 6 % 

Skidhandske 2,45 2,63 14,71 15,79 + 7 % 

Kalsong 3,51 6,80 908,56 1 760,38 + 94 % 

Socka 3,83 15,73 1 298,44 5 331,37 + 311 % 

Hockeytröja 4,75 11,51 14,25 34,53 + 142 % 

Game control 3,62 3,97 639,86 703,53 + 10 % 

Skosnöre 4,18 212,51 417,96 21 251,02 + 4 984 % 

Tabell 7-26: Jämförelse av hanteringskostnad för färdigställande av order vid påfyllnad under säsong 
som påfyllnadsbox och som styck. 

Totalt under undersökningsperioden 

Kostnaden vid färdigställande av order för samtliga produkter som levererats under 
den studerade perioden ses i Tabell 7-27. Vid hantering av påfyllnadsboxar uppgår 
kostnaden till 621 310 kronor jämfört med kostnaden vid styckhantering som är 
1 264 984 kronor. Detta innebär ungefär en fördubbling av hanteringskostnaden. 

Påfyllnadsbox  
[kr] 

Styck  
[kr] 

Förändring 

621 310 1 264 984 104 % 

Tabell 7-27: Jämförelse av hanteringskostnad för färdigställande av order för samtliga produkter vid 
påfyllnad under säsong. 

Inleverans till butik 

Hanteringskostnaden som uppkommer vid inleverans till butik baseras på tiden det tar 
att packa upp produkterna och kontrollräkna dessa, med andra ord är påverkansfaktorn 
antalet produkter som kvitteras i butiken. Tiden det tar att utföra detta skiljer sig 
beroende på om produkterna kommer i en påfyllnadsbox eller styckhanterade i en 
packlåda. Att kontrollräkna innehållet i en påfyllnadsbox tar 5 sekunder per produkt 
till skillnad från styckhanterade produkter i en packlåda vilket tar 6 sekunder per 
produkt, detta innebär en tidsökning på 20 %. Detta resulterar i att hanterings-
kostnaden vid inleveransen i butik blir dyrare vid styckhantering jämfört mot att 
använda påfyllnadsbox.  
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Utvalda produkter 

Hanteringskostnadens förändring från påfyllnadsbox till styckhantering är 
proportionerlig mot tidsökningen på 20 %. Detta ses i Tabell 7-28 och beror på att det 
är samma antal av en produkt som ska packas upp och kvitteras vid styckhantering 
som vid påfyllnadsbox.  

 Kronor per box Kronor totalt  
Produkter Påfyllnads-

box 
Styck Påfyllnads-

box 
Styck Förändring  

T-shirt 1,25 1,50 310,46 372,56 + 20 % 

T-shirt basic 4,99 5,98 3 226,83 3 872,20 + 20 % 

Sandaler 2,99 3,59 2 884,70 3 461,64 + 20 % 

Skridskoryggsäck 0,75 0,90 51,62 61,94 + 20 % 

Skidhandske 0,50 0,60 2,99 3,59 + 20 % 

Kalsong 2,49 2,99 645,86 775,04 + 20 % 

Socka 7,48 8,98 2 536,08 3 043,30 + 20 % 

Hockeytröja 4,99 5,98 14,96 17,95 + 20 % 

Game control 0,75 0,90 132,41 158,90 + 20 % 

Skosnöre 124,68 149,62 12 468,43 14 962,12 + 20 % 

Tabell 7-28: Jämförelse av hanteringskostnad för inleverans till butik vid påfyllnad under säsong som 
påfyllnadsbox och som styck. 

Totalt under undersökningsperioden 

Det totala antalet produkter som packats upp och kvitterats i butik är 2 319 359 
stycken för den studerade perioden. När dessa kommer i påfyllnadsboxar uppgår 
hanteringskostnaden till 578 376 kronor jämfört mot 694 051 kronor vid styck-
hantering.  

Påfyllnadsbox  
[kr] 

Styck  
[kr] 

Förändring 

578 376 694 051 + 20 % 

Tabell 7-29: Jämförelse av hanteringskostnad för inleverans till butik för samtliga produkter vid 
påfyllnad under säsong. 

7.4.2 Ledtid 
Som tidigare kunnat konstateras är den totala ledtiden från färdigställande av order till 
inleverans till butik mellan 3-4 dagar för både styckhanterade produkter och 
påfyllnadsboxar. Det är möjligt att en viss ledtidsförändring kan ske om samtliga 
påfyllnadsboxar ska plockas styckvis. Anledningen till detta skulle vara att det tar 
längre tid att sammanställa en butiksorder eftersom styckhanterade produkter tar 
längre tid att plocka jämfört med boxar. Detta är dock något som kommer att ha en 
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mycket marginell påverkan på ledtiden. I ledtiden för färdigställande av order som är 
på en dag finns en god tidsmarginal för att ta upp den typen av tidstillägg. Med andra 
ord kommer ledtiden mellan påfyllnadsboxar och styckhanterade produkter inte att 
förändras utan fortfarande variera mellan 3-4 dagar.  

7.4.3 Sammanfattning 
Nedan presenteras en sammanfattning av analysen för kostnader och ledtid utifrån det 
som framgått i de tidigare avsnitten rörande påfyllnad av butik under säsong med box 
och styck. 

Kostnader 

Sammanfattningsvis blir styckhantering alltid mer kostsamt jämfört med att använda 
påfyllnadsboxar. Detta ses både för de utvalda produkterna och för den studerade 
perioden som presenteras nedan. 

Utvalda produkter 

Som ses i Tabell 7-30 blir samtliga utvalda produkter dyrare att hantera styckvis, den 
bidragande orsaken till det är det extra hanteringsarbete som tillkommer vid 
plockningen och vid inleverans till butik. Kostnaden för orderbehandling, lagerföring 
och transport påverkas inte vid övergång från påfyllnadsbox till styckhantering 
eftersom det är samma kvantitet av respektive produkt som ska levereras till butik 
oavsett om den är produkterna är styckhanterade eller boxhanterade. Flödet ser också 
likadant ut i de båda fallen vilket innebär att det är samma arbetsmoment som ska 
utföras i de båda fallen. Kostnadsökningen skiljer sig från produkt till produkt, det som 
är gemensamt för produkterna där kostnadsökningen inte är så stor är att det är relativt 
få produkter i varje box, se gärna Bilaga 2 där antalet i respektive produkts box kan 
ses. Detta innebär att produkter med ett litet antal i boxen är mer fördelaktiga att 
styckhantera än de med många produkter i boxen. I Bilaga 8 kan jämförelsen av 
totalkostnaden ses i diagramform. 

Tabell 7-30: Jämförelse av totalkostnaden vid påfyllnad under säsong som påfyllnadsboxar och som styck. 

  Kronor per box Kronor totalt  
Produkt Kostnad Box Styck Box Styck För-

ändring 
Orderbehandling 0,05 0,05 11,91 11,91 0 
Lagerföring 3,49 3,49 867,80 867,80 0 
Hantering 5,04 6,01 1 254,91 1 496,15 + 19 % 
Transport 3,00 3,00 747,00 747,00 0 

T-shirt 

Summa 11,58 12,55 2 881,62 3 122,86 + 8 % 

Orderbehandling 0,02 0,02 11,91 11,91 0 
Lagerföring 3,77 3,77 2 438,97 2 438,97 0 
Hantering 10,12 17,88 6 550,37 11 567,93 + 77 % 
Transport 5,00 5,00 3 235,00 3 235,00 0 

T-shirt basic 

Summa 18,91 26,67 12 236,00 17 253,81 + 41 % 
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  Kronor per box Kronor totalt  
Produkt Kostnad Box Styck Box Styck För-

ändring 

Orderbehandling 0,01 0,01 11,91 11,91 0 
Lagerföring 3,03 3,03 2 922,49 2 922,49 0 
Hantering 7,58 11,83 7 309,68 11 403,88 + 56 % 
Transport 5,00 5,00 4 820,00 4 820,00 0 

Sandaler 

Summa 15,62 19,87 15 064,08 19 158,28 + 27 % 

Orderbehandling 0,17 0,17 11,91 11,91 0 
Lagerföring 12,46 12,46 859,89 859,89 0 
Hantering 9,41 9,92 649,41 684,55 + 5 % 
Transport 11,00 11,00 782,45 759,00 0 

Skridsko-
ryggsäck 

Summa 33,04 33,55 2 280,21 2 315,35 + 2 % 

Orderbehandling 1,99 1,99 11,91 11,91 0 
Lagerföring 1,28 1,28 7,70 7,70 0 
Hantering 6,37 6,65 38,21 39,89 + 4 % 
Transport 2,00 2,00 12,00 12,00 0 

Skidhandske 

Summa 11,64 11,92 69,82 71,50 + 2 % 

Orderbehandling 0,05 0,05 11,91 11,91 0 
Lagerföring 4,71 4,71 1 219,72 1 219,72 0 
Hantering 6,88 10,66 1 780,94 2 761,94 + 55 % 
Transport 5,00 5,00 1 295,00 1 295,00 0 

Kalsong 

Summa 16,64 20,42 4 307,57 5 288,57 + 23 % 

Orderbehandling 0,04 0,04 11,91 11,91 0 
Lagerföring 0,90 0,90 306,51 306,51 0 
Hantering 12,74 26,14 4 320,09 8 860,23 +105 % 
Transport 6,00 6,00 2 034,00 2 034,00 0 

Socka 

Summa 19,68 33,08 6 503,66 11 212,65 + 72 % 

Orderbehandling 3,97 3,97 11,91 11,91 0 
Lagerföring 41,55 41,55 124,65 124,65 0 
Hantering 17,77 25,53 53,32 76,58 + 44 % 
Transport 7,00 7,00 21,00 21,00 0 

Hockeytröja 

Summa 70,29 78,05 210,88 234,14 + 11 % 

Orderbehandling 0,07 0,07 11,91 11,91 0 
Lagerföring 14,51 14,51 2 567,48 2 567,48 0 
Hantering 8,34 8,85 1 476,72 1 566,87 + 6 % 
Transport 5,00 5,00 885 885 0 

Game 
control 

Summa 27,92 28,43 4 941,11 5 031,26 + 2 % 

Orderbehandling 0,12 0,12 11,91 11,91 0 
Lagerföring 1,07 1,07 106,94 106,94 0 
Hantering 133,49 366,76 13 349,46 36 676,20 +175 % 
Transport 7,00 7,00 700,00 700 0 

Skosnören 

Summa 141,68 374,95 14 168,31 37 495,05 +165 % 
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Totalt under undersökningsperioden 

Om samtliga påfyllnadsboxar för den studerade perioden skulle styckhanteras ökar 
totalkostnaden från 4 200 742 kronor till 4 960 091 kronor vilket motsvarar en ökning 
på 18 %. Den enda kostnadsposten som förändras är precis som för de utvalda 
produkterna hanteringskostnaden, de andra kostnadsposterna ligger på samma nivå vid 
styckhantering som för påfyllnadsboxar, se Figur 7-10. Hanteringskostnaden ökar med 
47 % och förklaras med att styckhanteringen är mer tidskrävande vid plockningen i 
lagret samt då varorna plockas upp i butik.  
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Figur 7-10: Totalkostnadsjämförelse mellan påfyllnadsbox och styckhantering vid påfyllnad under 
säsong. 

Ledtid 

Sammantaget är ledtiden oförändrad vid påfyllnad av butik under säsong då boxar 
jämförs mot styckhantering. Ledtiden är mellan 3-4 dagar för båda fallen se Figur 
7-11. 
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Figur 7-11: Ledtiden är densamma vid påfyllnadsboxar som vid styckhantering. 
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7.5 Känslighetsanalys 
För att ge Stadium ett bra beslutsunderlag undersöks de osäkra parametrarna i studien 
närmre för att se hur dessa påverkar totalkostnaden. Känslighetsanalysen visar om 
kostnaderna som vi tidigare redovisat i rapporten är robusta mot förändringar i dessa 
osäkra parametrar. De parametrar som vi anser vara något osäkra är antalet produkter 
som en plockare kan hantera samt den uppskattade volymen som använts för de 
produkter där volyminformationen saknats. 

7.5.1 Plockarens hanteringskapacitet 
Plockarnas hanteringskapacitet har i beräkningarna antagits vara sju stycken, det vill 
säga att plockaren inte kan ta flera än sju produkter åt gången. Detta är ett antagande 
som gjorts efter intervjuer med plockarna i lagret, men eftersom produkternas 
karakteristik kan variera till storlek och form är det viktigt att göra en känslig-
hetsanalys för hur plockantalet påverkar totalkostnaden. I känslighetsanalysen nedan 
har plockkapaciteten ändrats till 5 respektive 12 stycken. Att hantera 5 produkter åt 
gången är generellt sett inget problem för en plockare vilket innebär att det inte är 
nödvändigt att göra känslighetsanalysen för färre produkter. Däremot går det inte att 
säga en lika självklar övre gräns varvid ett väl tilltaget antagande gjorts på 12 stycken 
för att se hur det påverkar hanteringskostnaden. 

Kortstuds 

I Figur 7-12 presenteras exempel på tre olika produkters totalkostnad vid förändring av 
plockarens hanteringskapacitet, för att se samtliga utvalda produkters förändring se 
Bilaga 9. De tre produkterna som exemplifieras i Figur 7-12 har varierat antal i 
boxarna, se Bilaga 1 för detaljerad information om produkterna. 

För sockan skulle totalkostnaden öka med 4 % om plockarna endast kan hantera fem 
produkter åt gången på grund av att de får gå fler vändor till plockplatsen. För de två 
andra produkterna sker dock ingen förändring vid en minskning av 
hanteringskapaciteten till fem produkter. För kalsongerna ska tio stycken plockas av 
samma produkt och då behöver plockaren gå två gånger till plockplatsen oavsett om 
plockaren kan hantera fem eller sju stycken i taget. Analyseras kostnaden för 
springskorna är den oförändrad på grund av att det är så få antal av varje storlek som 
ska plockas att plockaren endast behöver gå till plockplatsen en gång för varje storlek.  

Ökas hanteringskapaciteten till 12 produkter innebär detta ingen kostnadsförändring 
för springskorna eftersom det är så få produkter av varje storlek som ska plockas. Det 
gör det dock för både sockorna och kalsongerna vilket resulterar i minskade kostnader 
eftersom plockaren inte behöver gå lika många gånger till plockplats. 
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Figur 7-12: Känslighetsanalys av plockkapacitet för tre produkter vid styckhantering. 

De allra flesta av de resterande produkterna som inte presenteras i Figur 7-12 har i 
likhet med springskon få antal produkter per storlek. Detta innebär att totalkostnaden 
för respektive produkt inte kommer påverkas alls eftersom plockaren kan hämta 
samtliga produkter i en vända i alla fall, även om deras plockkapacitet skiljer sig från 
sju. I Bilaga 9 ses detta tydligare. Med andra ord får totalkostnaden ses som robust 
med avseende på plockarens hanteringskapacitet.  

Totalt sett förändras totalkostnaden med 1 % både om plockantalet sätts till fem eller 
om det sätts till tolv vilket ses i Bilaga 10. Med andra ord förändras kostnaden endast 
marginellt vilket innebär att beräkningarna får ses som robusta mot förändringar i 
plockkapaciteten. Anledningen till att kostnaden förändras marginellt är att boxar med 
en storlekskurva som kortstudsar mestadels innehåller få antal av varje storlek. 
Medeltalet av antalet produkter i en box är tolv stycken och medelantalet storlekar i en 
box är 5,18. Detta sammantaget medför att varje storlek kan vara representerade med 
mindre än fem produkter i boxen. Detta medför att oavsett om produktantalet ändras 
till fem eller tolv kan plockaren ta alla produkter som hör till den storleken i en 
plockning. Detta resonemang stärker den tidigare slutsatsen som gjorde att 
plockantalet inte har någon stor påverkan på totalkostnaden. 

Påfyllnad under säsong 

Påfyllnadsboxar innehåller endast en storlek och innehåller i regel ett större antal 
produkter än kortstudsade boxar, detta innebär också att påfyllnadsboxar som styck 
påverkas i något större utsträckning vid en variation av plockarens hanteringskapacitet. 
Av de tio utvalda produkterna med påfyllnadsbox är det fem produkter där kostnaden 
förändras på ett eller annat sätt vid varierad plockkapacitet, se Bilaga 11. Gemensamt 
för produkterna som påverkas är just att de har många produkter i boxen som ska 
styckhanteras. Så studeras enskilda produkter är det svårt att dra en entydig slutsats om 
att plockkapaciteten är robust eller inte. 
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Studeras däremot förändringen som sker på totalkostnaden under perioden för alla 
påfyllnadsboxar som levererats ökar totalkostnaden med 4 % då plockkapaciteten är 5 
och minskar med 4 % då plockkapaciteten är 12, se Bilaga 12. Detta är ändå ett tecken 
på att totalkostnaden kan ses om relativt robust vid variation av plockkapaciteten. En 
förklaring till detta är att den genomsnittliga påfyllnadsboxen består av 10 produkter 
vilket innebär att plockkapaciteten inte får så stor påverkan. 

7.5.2 Volymförändring 
Den volym som användes vid beräkningarna av totalkostnaden för kortstuds som styck 
anses som något osäker då det vid informationen från affärssystemet inte fanns volym 
angiven på 54 % av antalet boxar. Vi gjorde då ett antagande om att volymen per 
produkt är 3,8 dm3. För att verifiera hur resultatet påverkas av detta antagande görs 
beräkningarna även med 1,9 dm3, 5,7 dm3 och 7,6 dm3. 
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Figur 7-13: Känslighetsanalys av volym för kortstuds som styck för hela den studerade perioden. 

Som ses i Figur 7-13 påverkas inte totalkostnaden i så stor utsträckning då volymen 
per produkt förändras, den ljusa stapeln i figuren återger kostnaden vid den antagna 
volym, 3,8 dm3 som vi använt vid våra beräkningar. Vid en halvering av volymen till 
1,9 dm3 minskar kostnaden med 8 % och vid en fördubbling av volymen till 7,6 dm3 
ökar kostnaden med 17 %. Största kostnadsförändringen ligger i att hanterings-
kostnaden förändras då det går åt fler transporter inom DC på grund av att det kommer 
in fler pallar som ska omlagras samt fler packlådor som ska sättas samman och 
utlevereras. Dessutom påverkas transporten till butik då antalet packlådor ändras på 
grund av volymförändringen. Jämförs halveringen av volymen till 1,9 dm3 med 
ökningen till 5,7 dm3 förändras total kostnaden ungefär lika mycket. För ökningen till 
5,7 dm3 ökar kostnaden med 9 %. Då kostnaden inte förändras markant vid en 
förändring av volymen anser vi att vår antagna volym på 3,8 dm3 ger en robust 
beräkning.
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8 Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel presenteras examensarbetets slutsatser och 

rekommendationer efter den genomförda analysen. Kapitlet 

innehåller även rekommendationer till Stadium om 

framtida studier. 
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8.1 Slutsatser 
I denna studie har effekterna av att förändra hanteringen av produkterna i distributions-
centralen samt i butikerna studerats. Både de kostnads- och leveransservicemässiga 
effekterna av att övergå från boxar till styckhanterade produkter har undersökts med 
syftet att… 

…ta fram ett beslutsunderlag för hur styckhantering som alternativ till boxar vid 

kortstuds respektive påfyllnad från lager under säsong skulle påverka logistikflödet 

hos Stadium med avseende på kostnader och leveransservice. 

De kostnader som undersöktes i studien var orderbehandlings-, lagerförings-, 
hanterings- och transportkostnad, vad de olika kostnaderna innebär har anpassats och 
definierats specifikt från denna studie även om den ursprungliga definitionen 
inhämtats via teorier. Det leveransserviceelement som undersökts är ledtid, även här 
har definitionen anpassats till denna studie. Kostnaderna och leveransserviceelementet 
har sedan kopplats samman med de aktiviteter Stadium utför i sin order- och 
leveransprocess vid leverans från DC till butikerna. 

Som framgått i analysen är det inget svart eller vitt beslut huruvida styckhantering är 
bättre än boxar. Det är en gråzon för när det är lämpligt att rekommendera boxar eller 
styckhantering vilket kommer att beröras nedan. 

8.1.1 Kortstuds 
Utifrån analysen kan konstateras att den totala kostnaden för den tidsperiod som 
undersökts i den här studien var ungefär densamma oavsett om det var kortstuds av 
boxarna eller styckhantering som användes. Dock har kostnadsbilden ändrats genom 
att proportionerna mellan de olika kostnadsposterna har förändrats. Till exempel har 
hanteringskostnaden ökat och transportkostnaden minskat.  

Under analysen i denna studie har det framkommit att det är ett antal egenskaper hos 
produkterna som påverkar hur kostnaden för produkterna förändras. Dessa egenskaper 
är:  

� Leveranssätt (container eller lastbil). 

� Inköpspris. 

� Antal boxar som levereras in. 

� Antal storlekar i den kortstudsade boxen. 

� Antal produkter i den kortstudsade boxen. 

� Volymen för produkterna. 

Inköpspriset påverkar lagerföringskostnaden, samt om produkten är dyr i inköp så 
påverkas styrningen av produkten. Vid ett högre inköpspris och därmed högre 
försäljningspris är det viktigare att styra produkterna till rätt butik vid rätt tillfälle för 
att inte ge upphov till realisation eller förlorad försäljning. Antalet boxar som levereras 
in påverkar kostnader som är fasta för en aktivitet, exempelvis orderbehandlings-
kostnaden, hanteringskostnaden för mätning och vägning vid inleverans och transport 
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av pallar inom lagret. Vid styckhantering av produkterna påverkas transporter inom 
DC av antalet lådor som levereras in då en pall förflyttas oavsett om det är en låda som 
ligger på den eller om det är en fullastad pall som ska förflyttas, ju fler lådor som finns 
på pallen desto lägre blir kostnaden per produkt att transportera dem. Volymen för 
produkterna påverkar transportkostnaden till butik. Har produkten en liten volym 
minskar transportkostnaden på grund av att transportavtalet inte är så fördelaktigt för 
kortstudsande boxar då Stadium betalar en fast kostnad per kolli. De boxar som under 
den undersökta perioden kortstudsar har en relativt liten volym, vilket medför att det är 
mer fördelaktigt att skicka boxarna i en packlåda till butiken. Detta ger en 
kostnadsfördel då kostnaden för ett kolli fördelas till fler boxar. Övriga egenskaper 
påverkar hanteringskostnaden, då denna ökar på grund av att de styckhanterade 
produkterna hanteras mer i DC, bland annat ska de förflyttas och plockas.  

Under denna studie har det framkommit att det är alla sex ovan nämnda egenskaper 
som påverkar hur kostnadsbilden förändras. Då vi analyserar vilka egenskaper som till 
största del påverkar hur kostnadsbilden ändras kan vi begränsa oss ytterligare till tre 
viktiga parametrar som är: 

� Antal storlekar i den kortstudsade boxen. 

� Antal produkter i den kortstudsade boxen. 

� Volymen för produkterna. 

Anledningen till att antalet storlekar och antalet produkter i boxen är viktiga är att de 
vid en övergång till styckhantering till mycket stor del påverkar hur hanterings-
kostnaden ökar. Antalet storlekar i en box påverkar antalet pallar som ska transporteras 
och antalet plockplatser som plockaren behöver besöka för att plocka samman en 
motsvarande box. Volymen för en produkt är det som avgör hur transportkostnaden 
påverkas vid styckhantering, då detta är en kostnad som kan minska är det en väsentlig 
kostnadspost som kan medföra att det lönar sig med styck. 

Att bestämma riktvärden för dessa parametrar är något som är komplext och som 
kräver stor kännedom om produkternas karakteristik. Under denna studie har vi använt 
oss av elva utvalda produkter för att identifiera de egenskaper som styr om styck eller 
box är det som ska rekommenderas. Tar man utgångspunkt från dessa utvalda 
produkter som representerar olika delar av Stadiums sortiment kan man relatera till de 
tre viktigaste egenskaperna. 

Något som man lägger märke till då vi har räknat med att en packlåda hos Stadium 
rymmer 120 dm3 är att för produkter där volymen överstiger 120 dm3 är det alltid mer 
fördelaktigt att även i fortsättningen använda kortstuds. Exempelvis kan endast box 
rekommenderas för springskon och skidjackan. Anledningen till detta är att om 
produkten skulle tas in i lagret och styckhanteras ökar exempelvis hanteringskostnaden 
samtidigt som transportkostnaden inte minskar då volymen är ungefär densamma som 
för en packlåda. Att antal produkter och antal storlekar spelar in kan noteras då 
kostnaden för styck ökar för alla produkter som har ett flertal storlekar och/eller 
produkter i boxen, exempelvis hockeytröja, skidjacka extreme och sockorna. En 
produkt som har många storlekar i boxen, dock ett relativt litet antal produkter i boxen 
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där kostnaden ändå minskar är för allvädersbyxan dam, se Tabell 8-1. Anledningen till 
att kostnaden minskar är att volymen är så pass liten för produkten att vid 
styckhantering minskar transportkostnaden mer än vad hanteringskostnaden ökar. För 
produkter med endast en storlek i boxen, det är t-shirt, skosnöre och kalsongerna, kan 
man se att antalet produkter i boxen till stor del spelar in för om kostnaden ökar eller 
minskar. Skosnören är många i boxen, 500 stycken, vilket medför att hanterings-
kostnaden ökar markant. 

Produkt Antal 
storlekar 

Antal 
produkter 

Volym 
[dm3] 

Kostnads-
förändring 

Socka 4 30 42,0 Ökar 

Byxa 6 10 36,5 Ökar 

Allvädersbyxa dam 5 7 25,6 Minskar 

Barnjacka 4 6 94,4 Ökar 

Skidjacka 5 6 103,4 Ökar 

Skidjacka extreme 5 5 32,3 Ökar 

Springsko 9 12 131,4 Ökar 

Kalsong 1 10 20,4 Minskar 

Hockeytröja 6 30 63,0 Ökar 

Skosnören 1 500 38,1 Ökar 

T-shirt 1 5 13,2 Minskar 

Tabell 8-1: Egenskaper för de utvalda produkterna vid kortstuds. 

Ännu så länge har endast kostnader diskuterats men som man ser i syftet för studien är 
det inte enbart kostnaderna utan även leveransservicen som spelar in i beslutsunder-
laget. Enligt diskussionen som gjorts för denna studie ingår endast ledtiden som 
leveransserviceelement. Då boxar styckhanteras istället för att kortstudsa i DC förlängs 
ledtiden med ungefär två dagar. Denna ledtid är dock försumbar om man jämför med 
den totala ledtiden från det att inköpsavdelningen beställer från leverantören. I de 
flesta fall görs denna beställning 6-7 månader innan inleveransen till DC sker. Detta 
resulterar i att de två dagars ökning av ledtiden för att produkten som styckhanterad 
ska nå butiken är försumbar. 

Enligt detta kan konstateras att det är kostnaderna som till största del påverkar beslutet 
om Stadium i fortsättningen ska använda kortstudsande boxar eller styckhantering. 

8.1.2 Påfyllnad under säsong 
Som kunnat konstateras under analysen är styckhantering vid påfyllnad under säsong 
alltid dyrare än att använda påfyllnadsboxar. Detta grundar sig i att hanterings-
kostnaden som uppstår i färdigställande av order och inleverans till butik ökar. 
Kostnadsökningen varierar dock från produkt till produkt och beror enbart på hur stort 
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antalet är som ska styckhanteras av en produkt, parametern som påverkar valet av 
styck eller box är därmed 

� Antal produkter i påfyllnadsboxen. 

Är det få produkter som ska levereras till butik är kostnadsskillnaden inte så stor 
mellan styckhantering och påfyllnadsboxar. För påfyllnadsboxar med få produkter 
handlar beslutet om styckhantering istället om hur mycket man är beredd att öka 
kostnaden för att kunna styra rätt vara till rätt butik. Av de utvalda produkterna som 
studerats i denna studie är det exempelvis skidhandskarna och skridskoryggsäcken 
som har få produkter i boxen där Stadium kan överväga om styckhantering ska 
användas. En flexiblare styrning med styckhantering mot butikernas efterfrågan kan 
innebära kostnadsminskningar i form av minskad förlorad försäljning samt 
realisationskostnader. Eftersom detta endast gäller påfyllnadsboxar med få produkter i 
finns det dock redan en viss flexibilitet och risken för att produkterna finns i ”fel” 
butik är inte så överhängande. 

Vad gäller ledtiden mellan styckhanterade produkter och påfyllnadsboxar är det ingen 
skillnad. Ledtiden har med andra ord ingen som helst betydelse för beslutet om 
styckhantering bör införas eller ej.  

8.2 Rekommendation 
Baserat på resultaten i studien görs här en rekommendation till Stadium, den 
presenteras för kortstuds respektive påfyllnad under säsong. 

8.2.1 Kortstuds 
Det finns ingen entydig rekommendation om Stadium ska behålla boxarna eller övergå 
till styckhantering. Det är karakteristiken för produkterna som avgör om det lönar sig 
med kortstuds, eller om styckhantering ska användas. Som angavs i slutsatsen är de tre 
viktigaste parametrarna att ta hänsyn till: 

� Antal storlekar i den kortstudsade boxen. 

� Antal produkter i den kortstudsade boxen. 

� Volymen för produkterna. 

Detta påverkar de rekommendationer vi kan ge Stadium och tyvärr kan vi inte ge 
någon entydig rekommendation om hur de generellt sätt ska behandla sina produkter. 
För att besluta om en produkt ska styckhanteras eller inte bedömer vi att Stadium 
behöver genomföra fler undersökningar. 

8.2.2 Påfyllnad under säsong 
Vad gäller rekommendationerna för påfyllnad under säsong så tycker vi att de bör 
införa styckhantering på de produkter som idag levereras i små påfyllnadsboxar, det 
vill säga boxar med få produkter, trots att det kommer bli något dyrare på grund av den 
extra hanteringen. Vad som menas med små påfyllnadsboxar är dock inte helt 
definierat men ett bra riktmärke är det antal som plockaren kan hantera i en 
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plockvända, enligt uppskattningen i studien innebär det sju eller färre produkter i 
boxen.  

8.3 Effekter av studiens begränsade system 
I studien har systemsynsättet använts för att begränsa den del av Stadiums 
logistikflöde som ska kartläggas noggrant. För att återgå till helheten i logistikflödet 
lyfter vi här systemgränserna och resonerar hur resultatet i studien påverkats om alla 
delar i logistikflödet kartlagts, se Figur 8-1. Detta innebär att vi nu kommer att 
diskutera hur leverantörerna, transport till DC, arbetet i butikerna samt kunderna 
kunnat påverka resultatet i studien. 
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Figur 8-1: Studiens system. 

8.3.1 Leverantörer 
Leverantörerna låg utanför det studerade systemet då det var ett avgränsande direktiv 
från Stadium och för att studien skulle vara genomförbar inom avsatt projekttid. Under 
studiens gång har dock tankar väckts om att leverantörerna kunde ha påverkat studiens 
resultat. Detta på grund av att den kostnadsförändring som vi kommit fram till är 
enbart hur Stadiums egen kostnad förändras. Ser man till hela flödet förändras med 
största sannolikhet även kostnaden hos leverantören vid en övergång från box till 
styck. Om Stadium övergår till styckhantering skulle leverantörens arbete med 
förpackningar sannolikt förenklas samt informationsflödet mellan leverantören och 
Stadium skulle innehålla färre komplikationer. Som vi förstått det i kartläggningen 
händer det ganska ofta att leverantören missuppfattar hur förpackningen av 
produkterna ska gå till, i och med detta måste Stadiums inköpare lägga ner tid på att 
förklara för leverantören vad som ska göras. Att inköparnas tid för att åtgärda 
missförstånd med leverantörerna minskar medför att de mer fokuserat kan ägna sig åt 
det som är väsentligt i arbetet, nämligen att fokusera på att välja ut rätt produkter och 
rätt kvantitet av produkterna som ska köpas in. 

Då inte leverantörerna ingått i studien och vi inte undersökt detta närmare har vi svårt 
att avgöra om studiens resultat i större utsträckning skulle ha påverkats om de 
inkluderats.  
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8.3.2 Transport från leverantörer till DC 
Transporter från leverantörerna till DC avgränsas bort i studien då kostnaden för dessa 
anses vara oförändrad eller minska något. Transporterna skulle ha kunnat påverka 
studiens resultat om en övergång från box till styck påverkat kostnaden mer än vi trott. 
Exempelvis kanske containrarna kan packas effektivare och fyllas med många fler 
produkter om stycklådor används jämfört med boxar. Detta då en liten låda i sig 
medför ett outnyttjat tomrum mellan lådorna, om en större låda kan användas utnyttjas 
lastutrymmet effektivare. Något som även påverkar här är vilket transportavtal som 
Stadium har med sin transportör, exempelvis om de betalar transporten per volym eller 
vikt. Då vi inte undersökt denna del av systemet närmare har vi även här svårt att säga 
hur denna del av systemet skulle ha påverkat studiens resultat. 

8.3.3 Butik 
I studien ingick arbetet i butikerna till och med uppackning i lagret, resterande arbete 
med att ta ut produkterna i butiken och exponera dem för kunden ingick ej i det 
studerade systemet. Anledningen till detta var att den delen av arbetet inte beror av om 
produkten levererats till butiken som styck eller som box.  

Det vi kan se som en nackdel med att övergå till styck, vilket även skulle kunna öka 
kostnaden något, är att med styckhantering av startboxar är det inte säkert att 
produkterna kommer samlat i en packlåda. Om en startbox innehåller en storlekskurva 
och innehållet i den ska styckplockas ihop i lagret placeras varje storlek på varsin 
plockplats, vilket medför att det finns en möjlighet att inte alla produkter till en 
startbox levereras på en gång. Arbetet i butiken påverkas genom att butikspersonalen 
behöver sortera produkterna som inlevereras för att sedan ta ut dem i butiken och 
bygga upp skyltningen på ett podie i butiken. Påfyllnadsboxar med många produkter i 
skulle även dessa kunna påverka arbetet då det är lätt att ta ut en färdig låda till butiken 
och lägga ut produkterna, till exempel strumpor eller skosnören, istället för att få dem 
styckhanterat. 

Vi uppskattar dock att resultatet i studien inte skulle påverkas i stor omfattning om allt 
arbete i butiken skulle tas med, då arbetet i dagsläget redan är anpassat till 
styckhantering av produkter.  

8.3.4 Kund 
I direktiven till studien angavs att kundernas efterfrågan inte kan påverkas varvid den 
ses som konstant, detta var anledningen till att kunderna inte ingår i det studerade 
systemet. I verkligheten är kundernas efterfrågan något som är mycket fluktuerande 
och påverkas exempelvis av marknadsföring och väder.  

Om kunderna ingått i studien kunde denna del använts för att vid styckhantering av 
produkterna beräkna förtjänst på förlorad försäljning och minskad realisationskostnad. 
Detta på grund av att styckhantering möjliggör att noggrannare styra produkterna till 
rätt butik vid rätt tillfälle. Som kunnat konstateras i referensramen, se kapitel 3.1, är 
det enligt Mattila et al (2002) svårt att uppskatta hur mycket av en produkt som en 
butik skulle ha sålt om varan inte varit slut. Om bristkostnader och förlorad försäljning 
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skulle ha varit möjliga att beräkna tror vi att studiens resultat hade påverkats genom att 
rekommendationer hade kunnat upprättas om vilka produkter som ska styckhanteras 
eller boxas. 

8.4 Förslag till framtida projekt 
Detta examensarbete rundas av med förslag på ett antal framtida projekt för att stödja 
Stadium i beslutet om boxar ska ersättas med styckhantering. De framtida projekten 
som föreslås tar upp ytterligare aspekter att ta hänsyn till utöver de som framkommit i 
denna studie. Några områden kan utgöra nya frågeställningar för ytterligare studier i 
form av uppsatser eller examensarbeten för andra studenter. 

8.4.1 Uppskatta hur styckhantering påverkar försäljningen 
Studiens studerade system har varit begränsat som beskrevs i kapitel 4.1, bland annat 
har inte studien tagit hänsyn till butikernas försäljning till slutkunden. Detta är ett 
viktigt område att undersöka vad gäller beslutet om styckhantering ska införas eller 
inte eftersom styckhanteringen möjliggör en mer precis styrning mot kundernas 
efterfrågan. En precisare styrning minskar risken för förlorad försäljning och kostnader 
som uppstår för realisation av varor. Att kvantifiera dessa eventuella ”vinster” skulle 
vara oerhört värdefullt att ta reda på och ställa mot kostnaderna som presenterats i 
denna studie. 

8.4.2 Kostnad för mer noggrann styrning 
En mer precis styrning så att produkterna finns i rätt mängd i rätt butik är dock något 
som kan kräva extra resurser i form av bland annat personal, datasystem och 
uppföljning. Vad dessa extra resurser skulle innebära för kostnader är med andra ord 
en viktig faktor att ställa mot de eventuella vinsterna som en precisare styrning med 
styckhantering kan bidra till. Dessa extra kostnader som följer med en precisare 
styrning mot butik blir därför viktigt att kvantifiera innan beslutet tas om styck-
hantering ska införas eller inte.  

8.4.3 Undersöka gränser för påverkansfaktorer 
Som slutsatserna och rekommendationerna har antytt för kortstudsade boxar så går det 
inte entydigt att säga att dessa ska styckhanteras eller fortsätta vara boxhanterade 
eftersom vissa produkter blir billigare och andra dyrare som styckhanterade. Det har 
också framkommit att det finns tre viktiga faktorer som påverkar mer än andra om det 
är fördelaktigt för en produkt att styckhanteras eller boxhanteras. Dessa är volym, 
antalet i boxen samt antalet storlekar i boxen. För dessa tre viktiga faktorer behöver 
riktvärden tas fram som underlättar arbetet för inköpare och inköpsassistenter som ska 
bestämma om en produkt ska styckhanteras eller inte. Bra och generella riktvärden tror 
vi skulle kunna göra det möjligt att hitta en mer optimerad leveranssituation vilket 
innebär en lägre totalkostnad för Stadium. 

8.4.4 Verifiera att tillräcklig kapacitet finns i DC 
Styckhantering av fler produkter är något som kräver extra hantering i DC. Produkter 
som tidigare kortstudsat kommer till exempel få en annan flödesväg i DC som kräver 
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förflyttningar med truck, vilket kan leda till att truckarna som finns i lagret idag inte 
räcker till. Det är därför viktigt att noggrannare ta reda på vilken truckkapacitet som 
finns så att en övergång till styckhantering är praktiskt genomförbar. Detta 
resonemang gäller även för andra delar i DC. Exempel på delar där kapaciteten 
noggrannare behöver kontrolleras är följande: 

� Antalet truckar som behövs 

� Antalet plockare som behövs 

� Antalet plockplatser som behövs 

� Plockbanans kapacitet 



 

  



 KÄLLFÖRTECKNING  

  197 

Källförteckning 

Skriftliga källor 

• Aronsson, H., Ekdahl, B., & Oskarsson, B., (2004), Modern logistik – för ökad 

lönsamhet, Liber Ekonomi, Malmö, Upplaga 2:1, ISBN 91-47-07473-6 

• Ballou, R., (1999), Business logistics management, Prentice-Hall International 
Inc., USA, ISBN 0-13-081262-5 

• Birtwistle, G., Siddiqui, N., Fiorito, S., (2003), Quick response: perceptions of 

UK fashion retailers, International Journal of Retail & Distribution 
Management, Volume 31, Number 2, pp. 118-128 

• Björklund, M., & Paulsson, U., (2003), Seminarieboken – att skriva, presentera 

och opponera, Studentlitteratur, Lund, ISBN 91-44-04125-X 

• Björnland, D., Persson, G., Virum, H., (2003), Logistik för konkurrenskraft – ett 

ledaransvar, Liber, Lund, ISBN 91-47-06491-9 

• Coyle, J., Bardi, E., Langley, J., (1996), The management of business logistics, 
West Publishing Company, USA, ISBN 0-314-06507-5 

• Christopher, M., (2005). Logistics and supply chain management – creating 

value-adding networks, Prentice Hall, Great Britain, ISBN 0 273 68176 1 

• Christopher, M., Lowson, R., Peck H., (2004), Creating agile supply chains in 

the fashion industry, International Journal of Retail & Distribution 
Management, Volume 32, Number 8, pp. 367-376 

• Eisenhardt, K. M., (1989), Building Theories from Case Study Research, The 
Academy of Management Review, Vol. 14, No. 4 (Oct., 1989), 532-550 

• Jonsson, P., & Mattsson, S-A., (2005), Logistik – läran om effektiva 

materialflöden, Studentlitteratur, Lund, ISBN 91-44-04182-9 

• Lambert, D., Stock, J., Ellram, L., (1998), Fundamentals of logistics 

management, Irwin/McGraw-Hill, USA, ISBN 0-256-14117-7 

• Lekvall, P., & Wahlbin, C., (2001), Information för marknadsföringsbeslut, 
IHM Publishing, Göteborg, Upplaga 4, ISBN 91-86460-85-4 

• Mattsson, S-A., (2002), Logistik i försörjningskedjor, Studentlitteratur, Lund, 
ISBN 91-44-01929-7 

• Mattila, H., King, R., Ojala, N., (2002), Retail performance measures for 

seasonal fashion, Journal of Fashion Marketing and Management, Vol. 6 No. 4, 
pp. 340-351 



 KÄLLFÖRTECKNING  

  198 

• Olhager, J., (2000), Produktionsekonomi, Studentlitteratur, Lund, ISBN 91-44-
00674-8 

• Waters, D., (2002). Operations management – Producing Goods and Services. 
Edinburgh. Pearson Education Ltd. Upplaga 2:1. ISBN 0-201-39849-4. 

• Yin, R., (2003), Case study research, Design and methods, Third edition, Sage 
Publications Inc, USA, ISBN 0-7619-255 

• Informationsavdelningen på Stadium, Stadium på insidan (informationsfolder 

till personalen) 

Elektroniska källor 

• Stadiums Internetsida, www.stadium.se, kontinuerligt under perioden 
2006-09-02 – 2007-02-10 

• Council of Supply Chain Management Professionals Internetsida 
www.cscmp.org, 2006-10-12 

• Presentationsmaterial svensk version, internmaterial, (Presentationsmaterial 
Stadium Svensk version.ppt), Power Point presentation av Stadium, 
2006-09-20. 

Muntliga källor  

• Andersson, Fredrik, Arbetsledare inleverans och lager i DC, 2006-11-24 

• Eklund, Daniel, Inköpsassistent Sports Function på Stadium AB, 2006-11-21 

• Fakt, Lars, Inköpscontroler Sports Function på Stadium AB, kontinuerligt under 
perioden 2006-10-20 – 2007-02-27 

• Finnäs, Helena, Inköpare Sports Function på Stadium AB, 2006-11-22 

• Främberg, Tomas, Ansvarig för märkesleverantörer på Stadium AB,  
2006-09-08 

• Förander, Pär, Logistikavdelningen på Stadium AB, 2006-09-05 

• Jarl, Jörgen, Lagerchef i Stadiumbutik Maxi Norrköping, 2006-11-15 

• Johansson, Daniel, Logistikavdelningen på Stadium AB, kontinuerligt under 
perioden 2006-10-10 – 2007-02-27 

• Johansson, Lisa, Inköpsassistent Footwear på Stadium AB, 2006-11-21 

• Johansson, Therese, Inköpsassistent Sports Lifestyle på Stadium AB,  
2006-11-22 



 KÄLLFÖRTECKNING  

  199 

• Jonsson, Sofia, Verksamhetssupport på inköpsavdelningen på Stadium AB, 
kontinuerligt under perioden 2006-09-07 – 2007-02-27 

• Karlsson, Henrik, Arbetsledare på plock i DC, 2006-11-24 

• Karlsson, Peter, Lagerchef i Stadiumbutik Norrköping City, 2006-11-20 och 
2006-11-27 

• Kemmer, Tore, Senior Logistics Consultant på Swisslog AB, 2006-12-01 

• Kernell, Eva, Logistikavdelningen på Stadium AB, 2006-09-13 

• Maxeby, Stefan, Information System Chef på Stadium AB, kontinuerligt under 
perioden 2006-08-28 – 2007-02-27 

• Nilsson, Mikael, IT-koordinator på inköpsavdelningen på Stadium AB, 
kontinuerligt under perioden 2006-09-07 – 2007-02-27 

• Olsson, Peder, Logistikchef på Stadium AB, 2006-11-07 

• Petersson, Eva, Logistikavdelningen på Stadium AB, 2006-09-13 och 
2006-12-11 

• Rosberg, Isabelle, Supply Chain Controler på Stadium AB, kontinuerligt under 
perioden 2006-08-28 – 2006-11-25 

• Sandström, Pär, Logistik och IT chef på Stadium AB, kontinuerligt under 
perioden 2006-08-28 – 2007-02-27 

 





 

 

Bilaga 1  – Underlag till utvalda produkter med kortstuds 

Här återges detaljerad information om utvalda produkter som kortstudsar. Något att notera extra här är att 
priserna är indexerade. 

Affärsområde Typ av 
produkt

Försälj-
nings-

pris [kr]

Inköps-
pris [kr]

Antal i 
box

Totalt 
antal 
boxar

Leverans-
sätt

Volym 
[dm3]

Storlekskurva

Footwear Springsko 999 385,53 12 103 Lastbil 131,4

Footwear Skosnören 5 0,35 500 108 Container 38,1

Juniorwear Barnjacka 1899 717,24 6 26 Lastbil 94,4

Sports Functional Skidjacka 999 264,59 6 105 Lastbil 103,4
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Affärsområde Typ av 
produkt

Försälj-
nings-

pris [kr]

Inköps-
pris [kr]

Antal i 
box

Totalt 
antal 
boxar

Leverans-
sätt

Volym 
[dm3]

Storlekskurva

Sports Functional Skidjacka 
extreme

1999 457,59 5 20 Container 32,3

Sports Functional Allväders-
byxa dam

349 71,3 7 120 Container 25,6

Sports Functional Socka 69 15,5 30 101 Lastbil 42,0

Sports Functions 
Ski

Byxa 449 103,82 10 104 Container 36,5
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Affärsområde Typ av 
produkt

Försälj-
nings-

pris [kr]

Inköps-
pris [kr]

Antal i 
box

Totalt 
antal 
boxar

Leverans-
sätt

Volym 
[dm3]

Storlekskurva

Sports Lifestyle Kalsong 99 26,49 10 384 Container 20,4

Sports Lifestyle T-shirt 99 21,82 5 4 Lastbil 13,2

Teamsports Hockeytröja 249 59,83 30 1 Lastbil 63,0
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Bilaga 2  – Underlag till utvalda produkter vid påfyllnad 

I tabellen nedan redovisas de utvalda produkterna som studerats närmare för 
påfyllnadsboxar. Något att notera är att priserna nedan är indexerade. 

Produkt Affärs-
område 

Försäljnings-
pris [kr] 

Inköps-
pris 
[kr] 

Antal 
i box 

Totalt 
antal 
boxar 

Leverans-
sätt 

Volym 
[dm3] 

T-shirt Sports 
Lifestyle 

99 21,82 5 249 Lastbil 13,2 

T-shirt basic Sports 
Lifestyle 

49 7,89 20 647 Container 23,7 

Sandaler Footwear 49 8,83 12 964 Container 26,8 

Skridsko-
ryggsäck 

Sports 
Individuals 

999 305,18 3 69 Container 57,9 

Skidhandske Sports 
Functional 

399 79,62 2 6 Container 8,7 

Kalsong Sports 
Lifestyle 

99 26,49 10 259 Container 20,4 

Socka Sports 
Functional 

69 15,50 30 339 Lastbil 28,7 

Hockeytröja Teamsports 249 59,83 20 3 Lastbil 42,0 

Game 
control 

Teamsports 799 255,98 3 177 Lastbil 25,6 

Skosnöre Footwear 5 0,35 500 100 Container 38,1 

 

 





 

 

Bilaga 3  – Kostnader vid kortstuds för utvalda produkter 

Här beskrivs i diagramform hur kostnaden per box samt totalkostnaden för utvalda 
produkters boxar som kortstudsat i DC under den utvalda perioden.  

I diagrammen nedan visas kostnaden per box som framkommit i beräkningarna då 
boxarna kortstudsar i lagret. För att göra diagrammet mer överskådligt har skosnörena 
lagts i ett eget diagram, på grund av att denna har en högre kostnad än de övriga 
produkterna. 

Kostnad per box

0

10

20

30

40

50

60

S
oc

ka

B
yx

a

A
llv

äd
er

sb
yx

a 
da

m

B
ar

nj
ac

ka

S
ki

dj
ac

ka

S
ki

dj
ac

ka
 e

xt
re

m
e

S
pr

in
gs

ko

K
al

so
ng

H
oc

ke
yt

rö
ja

T
-s

hi
rt

kr

Transportkostnad

Hanteringskostnad

Lagerföringskostnad

Orderbehandlings-
kostnad

Kostnad per box

0

20

40

60

80

100

120

140

S
ko

sn
ör

e

kr

 



 

 

I diagrammet nedan visas totalkostnaden för utvalda produkter som kortstudsat i DC 
under den utvalda perioden. Produkterna har delats i två diagram för att få en 
överskådlighet, kalsongerna och skosnörena har en mycket högre kostnad än de övriga 
produkterna och har därför placerats i ett eget diagram med annan skala än de andra 
produkterna. 
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Bilaga 4  – Kostnader vid påfyllnad för utvalda produkter 

Här presenteras kostnadsdiagram för utvalda produkter med påfyllnadsbox. I 
diagrammen som visar kostnad per box presenteras hockeytröjan och skosnörena i ett 
separat diagram för att deras kostnad är betydligt högre än de övrigas.  
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I diagrammen som visar den totala kostnaden presenteras t-shirt basic, sandaler och 
skosnören i ett separat diagram då deras totalkostnad är betydligt högre än de övriga. 
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Bilaga 5  – Kostnader för utvalda produkter som styck vid 
kortstuds 

Dessa diagram visar hur kostnaden för kortstudsande boxar för utvalda produkter ser ut 
när produkterna istället styckhanteras i DC. 

I diagrammet till höger visas hockeytröjan och skosnörena på grund av att de har en 
högre kostnad än de övriga produkterna och för att öka överskådligheten visas dessa i 
eget diagram med en annan skala än diagrammet till vänster. 
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I diagrammet nedan visas totalkostnaden vid styckhantering av utvalda produkter som 
förut kortstudsat. Precis som ovan har skosnörena lagts i ett eget diagram till höger, 
med en annan skala än övriga produkter, då totalkostnaden för denna produkt skulle 
göra diagrammet oöverskådligt. 
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Bilaga 6  – Kostnader för utvalda produkter som styck vid 
påfyllnad 

Kostnadsdiagram för utvalda produkter med styckhantering av påfyllnadsbox. I 
diagrammen som visar kostnad per box presenteras hockeytröjan och skosnörena i ett 
separat diagram för att deras kostnad är betydligt högre än de övrigas.  
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I diagrammen som visar den totala kostnaden presenteras t-shirt basic, sandalerna och 
skosnörena i ett separat diagram då deras totalkostnad är betydligt högre än de övriga.  
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Bilaga 7  – Kostnad för utvalda produkter vid kortstuds som box och styck 

Diagrammen nedan visar en jämförelse av kostnaderna per box för de utvalda produkterna för styck och som kortstuds. För 
överskådligheten har hockeytröjan och skosnören placerats i ett eget diagram, se diagrammet till höger, med annan skala. 
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Diagrammen nedan visar en jämförelse av de totala kostnaderna för de utvalda produkterna för styck och som kortstuds. För 
överskådligheten har springskorna, kalsongerna och skosnörena placerats i ett eget diagram, se diagrammet till höger, med 
annan skala. 
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Bilaga 8  – Kostnad för utvalda produkter vid påfyllnad som box och styck 

Kostnadsjämförelse av den totala kostnaden för de utvalda produkterna vid påfyllnad under säsong. Kostnaderna i 
diagrammen är per box. Diagrammet för skosnören presenteras i ett separat diagram.  
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Total kostnadsjämförelse för de utvalda produkterna. Kostnaderna i diagrammen visar den totala kostnaden för samtliga 
boxar som levererats. T-shirt basic, sandalerna samt skosnörena presenteras i ett eget diagram. 
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Bilaga 9  – Känslighetsanalys plockkapacitet för utvalda kortstudsande produkter 
som styck 

Diagrammet visar förändring av totalkostnaden för de utvalda styckhanterad produkter som tidigare kortstudsat när antalet 
produkter som plockaren kan hantera i taget varieras. Den ljusa stapeln visar den plockkapacitet som använts i 
beräkningarna. 
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Bilaga 10  – Känslighetsanalys plockkapacitet vid kortstuds 
för hela perioden som styck 

Diagrammet visar förändring av totalkostnaden för kortstuds som styck för samtliga 
levererade boxar under perioden när antalet produkter som plockaren kan hantera i 
taget varieras. Den ljusa stapeln visar den plockkapacitet som använts i beräkningarna. 
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Bilaga 11  – Känslighetsanalys plockkapacitet vid påfyllnad för utvalda produkter 
som styck 

Diagrammet visar förändring av totalkostnaden för de utvalda produkterna vid påfyllnad under säsong som styck när antalet 
produkter som plockaren kan hantera i taget varieras. Den ljusa stapeln visar den plockkapacitet som använts i 
beräkningarna. 
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Bilaga 12  – Känslighetsanalys plockkapacitet för påfyllnad 
under hela perioden som styck 

Diagrammet visar förändring av totalkostnaden för påfyllnadsbox som styck för 
samtliga levererade boxar under perioden när antalet produkter som plockaren kan 
hantera i taget varieras. Den ljusa stapeln visar den plockkapacitet som använts i 
beräkningarna. 
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