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Sammanfattning 
Många företag står idag inför beslutet om att införa centrallager eller ej. Trenden mot en 
centraliserad verksamhet har pekat uppåt under en relativt lång tid nu, men vart och ett av de 
företag som överväger frågan måste se till sina förutsättningar och behov. Långt ifrån alla är 
mogna för ett centrallager, en stor förändring i organisationens struktur krävs för att dra nytta 
av en centralisering.  
 
Gärdin & Persson AB (GP) är ett företag med mer än 100-åriga anor i Jämtland, där 
huvudbutiken ligger i Östersund med en filial i Strömsund. De senaste åren har koncernen 
expanderat i Västerbotten med en butik i Umeå och en i Örnsköldsvik. De har också köpt in 
affärssystemet SAP (System Application Products) för att enklare länka samma information 
mellan koncernens bolag. Att ta steget mot ett centrallager har diskuterats sedan expansionen, 
men för att skapa ett underlag för beslutet har bland annat denna analys genomförts.  
 
Då det gemensamma affärssystemet infördes tog koncernen redan sitt första viktiga steg mot 
en mer centraliserad verksamhet. En studie om ett gemensamt sortiment har precis startat 
vilket kan ses som steg nummer två. Att GP har en vilja att utnyttja koncernen är därmed 
givet.  
 
Frågeställningarna som behandlats i rapporten är huruvida koncernen klarar av en 
organisatorisk förändring eller ej. Transportplaneringen kommer att förändras helt och så även 
inköpsenheten. Fördelarna med en centralisering är också åtskilliga. Företaget kan dra nytta 
både i form av bättre leverantörsavtal samt genom sänkta lagernivåer. Den stora avvägningen 
står mellan den ökade transportkostnaden och den minskade kapitalbindningen, förbättrade 
leverantörsavtalen samt övriga insparade logistikkostnader. 
 
Vår rekommendation till företaget är att gå vidare med satsningen på en centraliserad 
lagerstruktur. Åtgärder som först måste vidtas är att se över det ordinarie sortimentet samt 
finna en hållbar transportlösning mellan centrallagret och butikerna. Det krävs även bättre 
dokumentationer för vilka rutiner olika arbetsuppgifter ska befatta. En grundlig studie av vad 
SAP anväds till idag, samt vilka outnyttjade funktioner som finns att tillgå bör också 
undersökas. 



Abstract 
To build a central warehouse or not is a question for many companies today. The trend has 
been pointing strait up, but what each company must consider is their own requirements and 
needs. Far from all companies are ready for a central warehouse, it takes a big structural 
change in the organization to take advantage of a centralization. 
 
Gärdin & Persson AB is a company with more than 100 years of tradition in Jämtland. The 
last couple of years the corporation has expanded in Västerbotten with one store in Umeå and 
one in Örnsköldsvik. They have also bought the business system SAP to make the sharing of 
information between the companies easier. To take the step towards a central warehouse has 
been discussed since the expansion, but for building a base for the decision this report has 
been done. 
 
When the business system was introduced the corporation took thire first major step against a 
more centralized business. A study of a common assortment has just started which is seen as 
therefore step number two. That GP wants to take advantage of being one company is certain. 
 
The questions treated in this report are whether or not the corporation can handle the 
organizational changes. Both transport planning and the purchasing unit will change 
completely. There are several benefits with centralization. The company can draw benefits of 
better vendor deals and lower inventory levels. The big tradeoff is between the increased 
transportation costs and the decreased tied up capital, improved vendor deals and other 
reduced logistics expenses.  
 
We recommend the company to continue with the investments in a centralized inventory 
structure. Measures that GP must take are to find a common assortment and to find a lasting 
transportation solution between the central warehouse and the stores. This demands better 
documentation of which routines that different tasks should include. A solid study of what 
SAP is used for today and which unused features that is available must also be done.  
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1 

1 Inledning 
I denna inledande del av examensarbetet ges en introduktion, här beskrivs grundstommar 
såsom bakgrund, syfte, avgränsningar samt en disposition. Detta kommer att ge läsaren ett 
ramverk av vad rapporten ska behandla, hur den är utformad samt hur de olika problemen 
angrips. 
 

1.1 Bakgrund 

Idag väljer många företag med verksamhet i flera städer eller länder att centralisera sin 
lagerverksamhet och distribuera varje dag för att möta efterfrågan på respektive ort.1 Det 
många företag nämner som syftet med dessa omstruktureringar är den ökade 
leveranssäkerheten till kund samt den minskade kapitalbindningen i lager. Inköpsenheten kan 
även gynnas då större partier kan beställas och därmed kan större krav på leverantören ställas 
och priserna pressas.2 
 
Koncernen Gärdin & Persson AB (GP) arbetar med försäljning av byggdetalj och 
industriförnödenheter i nedre Norrland. Huvudkontoret ligger i Östersund och koncernen är 
uppdelad på fyra orter i tre olika bolag. GP är främst inriktade på professionella kunder, men 
har även betydande del, ca. 25 procent, av sin försäljning till privatpersoner. De senaste två 
åren har GP arbetat in nya rutiner då de har implementerat ett nytt affärssystem. Detta hoppas 
man ska leda till en effektivare hantering av verksamheten såväl internt som externt. 
 
Den litteratur som behandlar centralisering av lager är främst inriktad mot producerande 
företag, medan GP istället är ett detaljföretag, varför paralleller måste dras mellan dessa 
områden. Vad som främst skiljer dessa områden åt är att detaljhandeln behandlar ett större 
antal artiklar, samt att företaget ligger ett steg närmre slutkunden i försörjningskedjan vilket 
kräver en större leveranssäkerhet. 
 

1.2 Problembeskrivning 

GP vill se över möjligheterna att skapa ett logistikcenter, istället för att ha lager på samtliga 
fyra orter Strömsund, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund, då GP vill skapa bättre 
förutsättningar för en expansion och dra större nytta av koncernverksamheten. Detta skulle 
innebära att företaget själva transporterar artiklarna ut från logistikcentrat till koncernens 
butiker, samt de kunder som GP levererar direkt till. Idag står leverantören till största del för 
transporten fram till respektive butik varför detta skulle bli en helt ny kostnadspost för GP. 
För kunder som exempelvis ringer in en beställning levererar GP ut dessa enligt givna rutter i 
Östersund inkl. Strömsund och Umeå. Distributionen drivs av inhyrda lastbilar som kör under 
GP:s logotyp. Detta avser dock inte Örnsköldsvik som har sina egna rutiner vad gäller 
distribution ut till kund. Vid ett eventuellt framtida centrallager kommer distributionen att 
vara av stor vikt. 
 
Kundens efterfrågemönster skiljer sig mellan GP:s olika kundområden. För industrisidan 
efterfrågas produkterna generellt när behovet uppstår, medan för byggsidan efterfrågas 
produkterna i förväg efter den planering som görs inför ett byggnadsprojekt. Dessutom 

                                                 
1 Abrahamsson, M. (1992). Tidsstyrd direktdistribution, Studentlitteratur 
2 Mattsson, S-A. (2002). Logistik i försörjningskedjor, Studentlitteratur 
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handlar det ofta om stora tunga objekt inom byggsegmentet. Bland privatpersoner är det 
svårare att göra en generalisering då dessa inte har ett lika förutsägbart efterfrågemönster. 
 
Idag har GP mellan 7 000 och 20 000 artiklar i sina butikslager på de olika orterna samt ett 
anskaffningslager med runt 600 000 artiklar vilka tillsammans levereras från ca. 1 000 
leverantörer, varav ca. 370 är kopplade till det ordinarie sortimentet. Vad kunderna efterfrågar 
i sortimentet kan delas upp ungefär med 60 procent från lager och 40 procent från 
anskaffningssortimentet. Detta gör att en betydande del av GP:s försäljning sker från 
anskaffning vilket företaget ser som en av sina största konkurrensfördelar varför det stora 
antalet leverantörer kan motiveras. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka GP:s förutsättningar samt behov av ett 
centrallager för koncernen. Arbetet ska kunna användas som stöd vid ett beslutsfattande 
angående centrallagersbildning. För att bryta ner detta ytterligare har frågeställningarna nedan 
preciserats. 
 

1.3.1 Frågeställningar 

• Hur goda förutsättningar har GP med sin befintliga sortimentsstruktur att föra dessa i 
ett centrallager?  

• Hur kommer flödet att förändras med en centralisering av lagret? 
• På vilket sätt skulle en centralisering påverka koncernens gemensamma ekonomi? 
• Var ska ett centrallager lokaliseras i geografiskt avseende med hänsyn till dagens 

situation, samt med eventuella framtida expansioner? 
• Vilka faktorer talar för respektive mot ett införande av centrallager för GP? 

 

1.4 Avgränsningar 

• En reducering av sortimentet kommer inte att undersökas då detta är en omfattande 
undersökning i sig. Dock kommer sortimentet att ses över för att generellt kunna se 
sambandet mellan de olika butikerna. 

• Hur organisationen ska förändras kommer aldrig i detalj att diskuteras i de kapitel där 
struktur av företaget berörs.  

• När frågeställningen rörande geografiskt läge utreds kommer ingen specificerad 
utformning av centrallagrets uppbyggnad att göras.  

• Någon preciserad transportlösning kommer inte att föreslås i denna rapport. 
 

1.5 Metod 

Examensarbetet är uppbyggd enligt ett bestämt arbetssätt, eller metod. Metoden definieras för 
att läsaren enklare ska förstå vad informationsinsamlingen och analysen i rapporten bygger 
på. 
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1.5.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod3  
För att utreda vilken metod arbetet kommer att bygga på är det grundläggande att börja med 
en bedömning om arbetet kommer att vara av kvalitativ eller av kvantitativ art.  
 
I en kvalitativ metodik utgår man från ordet, det kan handla om intervjuer, observationer eller 
undersökningar. Rapporten sammanställer framtaget material och översätter detta till 
befintliga teorier. Kvalitativ metodik används vanligen för att utreda samhällsvetenskapliga 
och sociala förhållanden. 
 
Om analysen istället utgår från numeriska data som siffror och statistik kallas metoden för 
kvantitativ. Denna metod förknippas ofta med experimentella utredningar där resultatet 
normalt presenteras i tabeller och diagram. 
 
Normalt är att de ovan nämnda metoderna kombineras och man använder sig av både 
intervjumaterial eller observationer samt statistisk data för att nå en analys som blir mer 
omfattande och hållbar. I förevarande rapport kommer metoderna således att kombineras. 
 

1.5.2 Datainsamling och metodanvändning 
I denna rapport kommer den största delen av analysen utgå från de intervjuer vi genomfört 
under nulägesbeskrivningen och sammanlänkas med de teoretiska underlag som framkommit 
under litteraturstudien. De frågor som intervjuerna har utgått ifrån återfinns i Bilaga 1. 
Rapporten kommer således att till största delen utgå från kvalitativa studier, dock kommer 
vissa beräkningar genomföras utifrån statistisk data som samlats in. 
 
Intervjuer4 
När val av lämplig metodik väljs bör man ställa sig frågor om vad man vill ha ut av 
undersökningen. Intervju ger detaljerad information från ett mindre antal respondenter än vad 
exempelvis enkät gör. Andra viktiga delar att tänka på är vilka omkringliggande 
omständigheter som kommer att påverka intervjun, vilken kunskapsnivå intervjuaren har 
kommer att forma frågorna, den intervjuades inställning till projektet, personligheten etc. Alla 
dessa faktorer bör tas i aktning när det insamlade materialet bearbetas. 
 
Den information som utvinns genom intervjuer eller frågeformulär kan delas in i två 
kategorier - fakta eller åsikter. Inom den faktiska informationen ingår frågor som 
respondenten enbart kan ge informativa svar på såsom kön, ålder eller senast lästa bok. Om 
frågorna är av åsiktskaraktär måste respondenten lägga in värderingar och känslor i sina svar. 
Exempel på denna typ av frågor är: vilken är den bästa bok du har läst. I många fall, liksom i 
de intervjuer som kommer att genomföras på GP, kommer frågorna att behandla såväl fakta- 
som åsiktsfrågor.  
 
Statistisk data 
Den kvantitativa delen av studien, där numeriska data ligger till grund, kommer att behandla 
en simulering, en sortimentsanalys samt två lokaliseringsmodeller. De statistiska data som 
fordras kan tas fram med hjälp av GP:s affärssystem SAP (System Application Products), som 
beskrivs mer detaljerat i Kapitel 4.6. En totalkostnadsanalys kommer att analyseras för att 

                                                 
3 Bryman, A. (2004). Quantity and Quality in social research, Routledge 
4 Denscombe, M. (2006). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, Studentlitteratur 
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kunna göra en jämförelse med nuläget samt med ett eventuellt införande av centrallager. 
Statistisk data är betydligt mer lättbearbetad än de subjektiva data som framkommit genom 
intervjuerna.  
 

1.6 Disposition  

I det inledande kapitlet beskrivs problemet med dess bakgrund, samt ramarna för 
examensarbetet med syfte, metod och avgränsningar. I Kapitel 2 ges en företagsbeskrivning 
av GP där struktur, lokalisering och historia beskrivs. I Kapitel 3 tas de teorier upp som ligger 
till grund för de analyser som kommer att genomföras i analyskapitlet, Kapitel 5. I Kapitel 4 
görs en nulägesbeskrivning av GP:s arbetsformer och rutiner. I denna genomförs en detaljerad 
undersökning av företagets olika nyckeltal, informations- och materialflöden, affärssystem, 
samarbeten etc. I Kapitel 6, det avslutande kapitlet, presenteras resultatet från analyskapitlet 
och avslutas med att ge förslag till studier som bör genomföras för att följa upp denna rapport. 
I Figur 1 nedan ses dispositionen av rapporten. 
 

 
Figur 1: Disposition av rapporten. 
 



Kapitel 2 Företagsbeskrivning 

5 

2 Företagsbeskrivning 
Gärdin & Persson AB är ett företag som säljer bygg- och industriprodukter till företag, 
organisationer och privatkunder. Deras primära målgrupp är företag och organisationer 
inom bygg- och industribranschen, vilka även står för de största intäkterna, men för att nå ut 
till en större marknad är privatkunder även en viktig målgrupp. 
 

2.1 Historik5 

Gärdin & Persson startades 1903 i Östersund genom att Jon Anders Gärdin köpte C A Flyckts 
del i det befintliga handelsföretaget Flyckt & Persson. Tillsammans med Olof August Persson 
inför Gärdin företagsnamnet Gärdin & Persson den 16 mars 1903. Företaget gjordes 1908 om 
till ett aktiebolag. I slutet av 1908 hade GP en försäljning på knappt 230 000 kronor. 
 
Under slutet av 60-talet var GP framgångsrika vilket ledde till att ledningen började spekulera 
i att expandera. Denna spekulation ledde till att GP köpte upp Lundholms Järnhandel i 
Strömsund 1970 som sedermera blev en filial till GP. Framgångarna fortsatte, vilket i sin tur 
ledde till en expandering även i Östersund. I mitten av 70-talet omsatte GP 60 miljoner per år. 
I slutet av 70-talet beslutade GP att se över sitt sortiment, vilket ledde till en ökad inriktning 
mot professionella kunder.  
 
1980 beslutade GP att datorisera företaget vilket visade sig, trots en trög start med 
lågkonjunktur, vara ett framgångsrikt beslut. I mitten av 90-talet efter ytterligare en 
lågkonjunktur, fortsatte GP att satsa och utökade sitt interiörsortiment med kök, badrum och 
kaminer. Satsningen fortsatte ytterligare med att GP köpte upp ett bolag i Örnsköldsvik, Svip i 
Övik AB, vilket 2001 förstärktes med att köpa IndustriService i Övik AB. 2002 köpte GP 
även Bäcklund NJ AB i Umeå.  
 
GP investerade 2005 i ett nytt affärssystem, SAP, då det befintliga affärssystemet var föråldrat 
och GP hade då en möjlighet att skapa bra förutsättningar för att vara starka i förhållande till 
sina konkurrenter samt för att öka integrationen mellan bolagen.  
 

2.2 Företagsstruktur 

GP består av ägarbolaget GP Överst AB som driver Gärdin & Persson AB, där både 
verksamheten i Östersund och Strömsund innefattas. Gärdin & Persson AB styr sedan i sin tur 
över dotterbolagen Bäcklund NJ AB och Gärdin & Persson Industri Övik AB, vilket 
förtydligas i Figur 2.6 
 

                                                 
5 Hörnell, J. (2003). Gärdin & Persson 100 år, Gärdin & Persson AB 
www.gardinpersson.se, 2007-09-05 
Danielsson, Per, Marknad/Reklam. Östersund 2007-09-10 
Månström, Eva Administration/Pers.ansvarig. Östersund 2007-09-11 
6 Hörnell, Johan (2003). Gärdin & Persson 100 år, Gärdin & Persson AB 
Månström, Eva Administration/Pers.ansvarig. Östersund 2007-09-11 
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Figur 2: Organisationsstruktur. 
 
2006 hade GP en nettoomsättning på knappa 350 miljoner kronor. Moderbolaget Gärdin & 
Persson AB (Östersund och Strömsund) hade en nettoomsättning på ca. 220 miljoner kronor, 
Bäcklund NJ AB (Umeå) och GP Industri Övik AB (Örnsköldsvik) på ungefär 100 miljoner 
respektive 30 miljoner, fördelningen visas nedan i Figur 3.7 
 

 
Figur 3: Omsättningsfördelning hos bolagen i koncernen. 
 
Idag har GP ca. 370 leverantörer vilka tillsammans levererar ca. 20 000 artiklar i de ordinarie 
sortimenten. GP är ett respekterat företag inom bygg- och industrihandelsbranschen och ingår 
i erfarenhetsutbytesgruppen Lita samt är delägare i inköpsorganisationen Interpares, vilken 
säkerställer hög kvalitet och service inom branschen. GP ställer i sin tur höga krav på 
kvaliteten hos sina produkter och tjänster för att kunna ge bästa möjliga service till sina 
kunder.8 
 
Butiken i Östersund inriktar sig mot både bygg- och industrikunder, liksom filialen i 
Strömsund samt butiken i Umeå. Butiken i Örnsköldsvik är helt inriktad på försäljning av 
industriprodukter. På kartan i Figur 4 visas de orter som GP i dagsläget har butiker samt med 
cirklarna, storleksförhållande plus/minus mellan respektive butiks nettoomsättning för 2006. 
 

                                                 
7 GP-koncernens årsredovisning 2006 
8 Hörnell, Johan (2003). Gärdin & Persson 100 år, Gärdin & Persson AB 
Månström, Eva Administration/Pers.ansvarig. Östersund 2007-09-11 
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Figur 4: Karta över GP-butikerna viktade med nettoomsättning för respektive ort. 
 

2.3 Byggmaterial och industriförnödenheter  

Definitionen av byggmaterial och industriförnödenheter är ibland svårtydligt och det kan vara 
svårt att säga svart på vitt vilket sortiment som tillhör vilket segment. Klart är att gips, virke, 
fönster och isolering tillhör byggmaterial och att svetsar, skruvar, slipar samt kläder och 
skydd till industriförnödenheter. Var exakt gränsen går för segmenten skiljer sig nog beroende 
på vem som svarar på frågan, samt att visst material kan räknas som både och. Tydligt är dock 
att det är inom bygg man finner färre och mer skrymmande produkter medan man inom 
industri finner fler och mindre produkter. 
 

2.4 Konkurrenssituation  

Gärdin & Persson har ett sortiment som konkurrerar på två marknader, bygg och industri. 
Inom dessa marknader finns en rad företag som delvis säljer samma produkter som GP, men 
då det rör sig om stora variationer i sortimenten är det svårt att ställa företagen direkt mot 
varandra i en jämförelse. I detta kapitel nämns dock några betydande konkurrenter samt några 
företag som arbetar liknande GP, men inte ses som direkta konkurenter. 
 

2.4.1 Bygg9 
Inom byggdetaljhandeln finns lokala konkurrenter, där exempelvis Fresks kan nämnas i 
Östersund och Norra Trä & Bygg i Umeå. Det finns även nationella och internationella 
konkurrenter som Beijer, K-Rauta och Bauhaus. Bygghandelsjätten Bauhaus expanderar just 
nu i Norden, de har bland annat byggt ett centrallager i Norrköping som bygger på 
tredjepartslogistik där Green Cargo sköter lager och transporter. Detta kan vara en bra lösning 
när sortimentet är stort. K-Rauta finns i Umeå och inriktar sig mot samma kundgrupper inom 
bygg som GP gör. 

                                                 
9 Roos, Calle, Koncerncontroller/Ledning. Östersund 2007-09-13 
Våra kollegor GP, Översiktlig PowerPoint-presentation av GP:s samarbeten och konkurrenter 



Kapitel 2 Företagsbeskrivning 

8 

 

2.4.2 Industri10 
Inom industri finner man konkurrenter som Ahlsell, Toolstore och Würth på den 
internationella marknaden. Ahlsell är ett företag som bara är inriktat mot professionella 
användare till skillnad från GP som även vänder sig till privatpersoner. Ahlsell finns i hela 
Norden, men den svenska marknaden försörjs av ett eget centrallager i Hallsberg som 
försörjer alla svenska kunder med leveranser. Toolstore är en av Sveriges ledande B2B-portal 
där proffskunder och företag beställer sina varor och få dessa levererade inom ett dygn. Würth 
har sitt starkaste fäste i norra Götaland samt södra Svealand, men har även en butik i 
norrländska Skellefteå. Företaget är inriktat mot kunder inom fordon, industri, hantverk och 
byggbranschen. Würth expanderar och bara under 2006 öppnade de fyra av sina nuvarande 
nio butiker. Det finns naturligtvis även mindre lokala konkurrenter som exempelvis AB Knut 
Sehlin i Örnsköldsvik samt Autotjänst Laitis AB i Östersund. 
 

                                                 
10 Roos, Calle, Koncerncontroller/Ledning. Östersund 2007-09-13 
Våra kollegor GP, Översiktlig PowerPoint-presentation av GP:s samarbeten och konkurrenter 
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3 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet beskrivs den befintliga teori som finns framtagen inom det aktuella området. 
Här kan läsaren inhämta relevant och översiktlig information som stöd för vad analysen 
senare ska behandla. Kapitlet är utformat så att teorin framställs i allmänhet, men kan ibland 
vara vinklad för att passa Gärdin & Perssons aktuella struktur. 
 

3.1 Centrallager 

Under 1990-talet kunde man se en tydlig trend som pekade mot en centralisering av 
distributionen. Idén är att nå stora marknader från ett fåtal centraliserade platser där totalt sett 
färre transporter används, detta illustreras i Figur 5. Ett problem som tidigare har funnits, och 
som tidigare försvårat förutsättningarna för ett centrallager, är att kvaliteten på vägarna varit 
lägre samt att fordonen var sämre utvecklade.11 En annan faktor som starkt påverkat den 
ökade centraliseringen är de data- och informationssystem som utvecklats, vilka leder till att 
en lika hög leveransservice kan hållas trots längre geografiska avstånd.12 Centrallager för med 
sig dels kostnadsfördelar för företaget i form av att större kvantiteter kan köpas in samt ökad 
service för kunden i form av leveranssäkerhet.  
 

 
Figur 5: Decentraliserad struktur och centraliserad struktur. 
 
Mats Abrahamsson disputerade 1992 i ämnet Tidsstyrd direktdistribution där han påvisade 
fördelarna med ett centrallager istället för fler decentraliserade lagerpunkter. Utgångspunkten 
för hans arbete var att leveranserna skulle kunna gå direkt från centrallagret till kund istället 
för att passera fler lagerpunkter på vägen. De fördelar Abrahamsson kom fram till med detta 
resonemang är uppdelade i två huvudkategorier, ekonomiska och logistiska, som illustreras i 
Tabell 1 nedan.13 
 

                                                 
11 Aronsson, H., Ekdahl B. & Oskarsson B. (2004). Modern logistik – för ökad lönsamhet, Liber 
12 Stock, J. R & Lambert D. M. (2001). Strategic Logistics Management, Mc Graw-Hill Inc 
13 Abrahamsson, M. (1992). 
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Tabell 1: Abrahamssons sammanfattning av effekterna vid centralisering av distributionen. 

Ekonomiska effekter 
 

Fasta kostnader 
− Lägre kostnader för personal, lager 

och administration 
 
Rörliga kostnader 

− Kraftigt reducerad kapitalbindning 
− Konstanta transportkostnader 

 
Integrations-/separationsvinster 

− Fysiskt flöde åtskilt från 
försäljningsflöde 

− Centralt kontrollerad styrning av det 
fysiska flödet 

− Integrering av 
materialflödesfunktioner 

 
Inlärningskostnader 

− Snabbare infasning och utfasning av 
produkter 

Logistiskt mervärde 
 
Ledtid 

− Kortare och säkrare ledtider för alla 
marknader och för hela sortimentet 

 
Leveransprecision 

− Kraftig ökning av leveranser i rätt tid 
− Leverans av samlade order till kund 

 
Differentiering 

− Skräddarsydda distributionslösningar 
för enskilda kunder  

− Potential för marknadsföringsinsatser 
med flexibilitet till låg kostnad 

 
Kundinformation 

− Säkrare och snabbare leveransbesked 
till kunderna 

Källa: Abrahamsson 1992 
 
De kostnader som Abrahamsson nämner kan klarläggas genom en totalkostnadsanalys som vi 
kommer att beskriva närmare i Kapitel 3.2. Dessa kostnader kan användas i en analys om 
huruvida ett företag ska distribuera via ett centrallager eller inte. 
 
Coyle har även valt att beskriva för vilka situationer centralisering kontra decentralisering kan 
påverkas av olika faktorer, detta illustreras i nedanstående Tabell 2.14 
 
Tabell 2: Faktorer som påverkar antalet lagerpunkter. 

Faktorer Centraliserat Decentraliserat 
Utbytbarhet – Tillgängligheten av substitut Låg Hög 
Produktvärde – Se även till volymvärdet Hög Låg 
Orderstorlek – Inköpsvolymens omfattning Stor Liten 
Speciallagerhållning – Krävs värme/kyla etc. Ja Nej 
Sortiment – Produktflorans omfattning Brett Smalt 
Kundservice – Ledtiden till kund Låg Hög 
 
Det finns företag som kvalar in med några faktorer från vardera sida, med exempelvis hög 
tillgänglighet av substitut, lågt produktvärde, stora orderkvantiteter, krav på specialiserad 
lagerhållning, ett brett sortiment samt höga krav på service till kunderna. Det kan därför vara 
bra att göra en totalkostnadsanalys där varje kostnadspost analyseras för att se vari 
besparingarna kan ligga. 
 

                                                 
14 Bardi, E.J., Coyl, J.J. & Langely Jr, J.C. (2003). The Management of Business Logistics, West Publishing 
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3.2 Totalkostnadsanalys 

 
”I en totalkostnadsanalys ifrågasätts varje delkostnad för att uppnå totalt sett lägsta möjliga 
kostnad.”  

(Storhagen, 2003) 
 
I den fysiska distributionen beskrivs totalkostnaden som en funktion av antalet lagerpunkter, 
se Figur 6. Kostnaderna som normalt vägs i denna typ av analys är transportkostnader i 
förhållande till lager- och kapitalbindningskostnader. Att transportkostnaderna ökar beror 
främst på att påfyllnad av lager sker med lägre frekvens och större volymer, medan 
transporter till kund sker mer frekvent och i lägre volymer.  
 
Fler antal lagerpunkter innebär mindre avstånd till kund, men med ett centrallager kan ändå en 
god leveransservice hållas då en hög lagernivå på en gemensam plats leder till att kundens 
efterfrågan i högre utsträckning kan mötas på fler orter. Detta ställer dock höga krav på 
kontinuerlig distribution.15 
 

 
Figur 6: Traditionell totalkostnadsgraf. 
Källa: Abrahamsson 1992 
 
Vanliga poster att inkludera i en totalkostandsmodell är:16 

• Lagerföringskostnader. De kostnader som beror på det lagrade godset exempelvis 
kapitalbindningskostnader samt riskkostnader för vad det innebär att ha en produkt i 
lager. 

• Lagerhållningskostnader. Fasta kostnader för de lagrade produkterna som lokalhyra, 
löner samt hanteringsutrustning och transporter inom lagret. 

• Transportkostnader. Innefattar administration och utförande av transporter. 
• Administrativa kostnader. Kostnader för att administrera logistiken. 
• Kostnad för utebliven försäljning. Den försäljning som uteblir pga. att produkten 

inte kan nå kunden i tillfredsställande tid. 
 
Övriga logistikkostnader som kan spela in skulle kunna vara informationskostnader, 
emballagekostnader, materialkostnader etc. 
 
                                                 
15 Abrahamsson, M. (1992). 
16 Aronsson, H., Ekdahl B. & Oskarsson B. (2004). 
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Det finns även några argument som talar för en utökning av antalet lagerpunkter:17 
• Brist på lämpliga transportmöjligheter. Om det är svårt att använda lämpliga 

transporter för att möta den servicegrad som är avsedd kan ett lokalt lager vara ett 
alternativ. 

• Kunder köper små kvantiteter. Om kunderna efterfrågar små kvantiteter med hög 
frekvens ökar transportkostnaden och ännu ett lager kan vara lösningen. 

• Krav på korta ledtider. Om krav på korta ledtider finns eller om efterfrågan är svår 
att förutse, kan det vara motiverat med ett lokalt lager för att snabbt svara upp när brist 
uppstår hos kund. 

• Transportkostnaden i förhållande till produktens värde är hög.18 
 
I Abrahamssons avhandling pekar han även på huruvida den traditionella 
totalkostnadsanalysen stämmer överrens med den studie han har genomfört. Då detta inte var 
fallet har han istället valt att illustrera totalkostnadsanalysen enligt Figur 7.19 

 
Figur 7: Modifierad totalkostnadsanalys enligt Abrahamsson. 
Källa: Abrahamsson 1992 
 
Det mest genombrytande med denna studie är att transportkostnaderna i stort sett är konstant 
samt att kostnaden för utebliven försäljning är lägre vid färre antal lagerpunkter. Att mäta 
utebliven försäljning är svårt och en post som många bortser ifrån vid en totalkostnadsanalys 
just på grund av uppskattningssvårigheten. Båda dessa förändringar ger att totalkostnaden 
alltid blir lägre ju färre lagerpunkter företaget använder. 
 
Ett annat sätt att beskriva sambandet mellan lagerföringskostnader och antalet lagerpunkter är 
kvadratrotsformeln. I detta fall anses lagervolymen vara proportionell mot kvadratroten ur det 
antal lager där varorna är lagrade. Detta innebär att en minskning av antalet lagerpunkter från 

n till m leder till en reduktion med 1- nm / av lagervolymen. Detta leder i sin tur till en 
procentuell minskning av lagervolymen vilket illustreras i Tabell 3.20 
 

                                                 
17 Bardi, E.J., Coyl, J.J. & Langely Jr, J.C. (2003). 
18 Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2005). Logistik – läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur 
19 Abrahamsson, M. (1992). 
20 Ibid. 
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Tabell 3: Procentuell reduktion av lagervolymerna vid en centralisering från n till m st lagerpunkter. 

 
Källa: Abrahamsson 1992. 
 
Det finns naturligtvis fler variabler som påverkar, men kvadratrotsformeln kan dock användas 
som en tumregel för att visa reduktion av lagervolymer.21 
 

3.3 Lokaliseringsanalys22 

Det finns två sätt att se på lokalisering, enligt ett makroperspektiv eller ett mikroperspektiv. 
Ett makroperspektiv ger en mer generell beskrivning av ett område som är lämpligt för 
lokalisering. Mikroperspektivet i sin tur specificerar var lokaliseringen är mest lämplig genom 
att undersöka vissa specifika faktorer.  
 

3.3.1 Makroperspektiv23 
För makroperspektivet finns det ett flertal erkända strategier och modeller som används i olika 
stor utsträckning. Vilken som väljs beror på vilken typ av verksamhet lokaliseringen berör 
och vilken del i försörjningskedjan fastigheten som ska lokaliseras hör till. Strategier som 
används fokuserar på faktorer som produkttyp, täckningsområde och framförallt vilken 
kundservice ett företag vill hålla.  
 
De modeller som används är olika mycket vedertagna, vilket till viss del grundas i hur 
lättanvända de är. Den gemensamma faktorn för många av dessa modeller är att minimera 
transportkostnaderna med hänsyn till avstånd, vissa tar även hänsyn till vilken efterfrågan som 
finns. Den modell som är mest känd av dessa är tyngdpunktsmetoden, vilken beskrivs mer 
ingående i Kapitel 3.3.3. 
 

3.3.2 Mikroperspektiv24 
Det finns två huvudsakliga angreppssätt från ett mikroperspektiv. Det första är logiska 
arbetsprocesser och det andra är lokaliseringsmodellering. 
 
I en logisk arbetsprocess tas ett antal faktorer fram som är viktiga att ta hänsyn till vid 
lokalisering. Dessa punkter brukar bestå av kostnader vilka ofta återfinns i en 
totalkostnadsanalys samt andra kostnads- och ickekostnadsfaktorer som spelar in i 

                                                 
21 Abrahamsson, M. (1992). 
22 Stock, J. R & Lambert D. M. (2001). 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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lokaliseringsarbetet. Dessa punkter struktureras sedan upp för att systematiskt arbetas igenom 
och på så vis komma fram till den bästa lokaliseringen.  
 
Lokaliseringsmodellering delas in i fyra kategorier: planmodeller, lagermodeller, diskreta 
modeller och nätverksmodeller. Planmodeller utgår från det euklidiskavståndet mellan 
befintliga och nya fastigheter, där de befintliga fastigheternas lokalisering är känd. 
Lokaliseringen bestäms sedan genom ett framtaget kostnadsuttryck som ska minimeras.  
 
I lagermodeller nämns både interna och externa lokaliseringar där de interna avser hur 
utrustningen i lagret ska lokaliseras och de externa avser var lagret ska lokaliseras. Den 
externa lokaliseringen bestäms ofta genom en diskret simulering.  
 
Diskreta modeller utgår från ett antal möjliga lokaliseringar som baserats på faktorer som 
tillgänglighet, framtida möjligheter, driftkostnader med flera. Dessa vägs sedan mot varandra 
för att välja den bästa kandidaten.  
 
Den sista typen, nätverksmodeller, är lik planmodellerna men med den väsentliga skillnaden 
att en fastighet endast kan lokaliseras på en länk eller i en nod, dvs. fastigheten kan endast 
lokaliseras i en ort eller ut med en väg, järnvägsspår eller i närheten av en hamn. 
Nätverksmetoden p-median beskrivs vidare i Kapitel 3.3.4.  
 

3.3.3 Tyngdpunktsmetoden25 
Tyngdpunktsmetoden är en relativt lättanvänd metod som genom ett fåtal parametrar ger en 
optimal lokalisering. Begränsningar med tyngdpunktsmetoden är dock att det endast går att 
lokalisera en terminal och hänsyn enbart kan tas till ett fåtal faktorer. Metoden bygger på 
kundens behov av gods i ett definierat upptagningsområde. Av upptagningsområdet bildas en 
tyngdpunkt där terminalen lokaliseras. För att kunna använda metoden förutsätts att 
koordinater för samtliga kunder och leverantörer finns att tillgå för att därigenom kunna ta 
fram den koordinat som terminalen ska lokaliseras i.  
 
Vid användning av tyngdpunktsmetoden finns flera tillvägagångssätt beroende på vilken typ 
av verksamhet den berörda parten driver. De olika metoderna beror på hur många leverantörer 
respektive kunder som ska inkluderas i beräkningarna. De angreppssätt som används är: 

• En terminal – flera kunder 

• En leverantör – en terminal – flera kunder 

• Flera leverantörer – en terminal – flera kunder 
 
Modellen som kommer att behandlas i Gärdin & Perssons fall illustreras av Figur 8. 
 

                                                 
25 Lumsden, K. (2006). Logistikens grunder, Studentlitteratur 
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Figur 8: Exempel tyngdpunktsmetoden, en terminal - fem kunder.  
Källa: Lumsden 2006 
 
Transportarbete och transportkostnad26 
För att kunna bygga upp ett kvantitativt lösningssätt vid en lokalisering måste hänsyn tas till 
både transportarbete och den rörliga tranportkostnaden från terminalen till kunden. För varje 
transportrelation till varje kunds position viktas dess efterfrågan tillsammans med dess rörliga 
tranportkostnad. I och med denna viktning får kunder olika stor betydelse gentemot varandra 
beroende på den efterfrågade mängden tillsammans med tranportens rörliga kostnad. 
Anledningen till denna minimering grundar sig i att minimera transportkostnaderna till de 
kunder som har störst efterfrågan av gods. Till detta används följande variabler: 
 
Xki = X-koordinat för kund (k) nummer i 
Yki = Y-koordinat för kund (k) nummer i 
Vki = Efterfrågan hos kund (k) nummer i 
Tki= Rörlig kostnad per tonkilometer eller volymkilometer till kund (k) nummer i. 
 
Då alla produkter utgår ifrån terminalen motsvarar terminalen den samlade efterfrågan hos 
samtliga kunder, ∑Vki. Detta ger att kundens samlade behov tillsammans med 
transportkostnaden uttrycks enligt ∑(Vki·Tki). För att beskriv var terminalen ska förlagas 
geografiskt måste även koordinaterna för respektive kund räknas med, ∑(Xki·Vki·Tki) 
respektive ∑(Yki·Vki·Tki). Med resonemangen om att behovet hos kunderna och terminalen 
ska vara lika kan uttrycket för terminalens koordinater formuleras enligt Formel 1. 
 

( )
∑

∑
⋅

⋅⋅
=

kiki

kikiki

TV

TVX
X , i = 1...n  

( )
∑

∑
⋅

⋅⋅
=

kiki

kikiki

TV

TVY
Y , i = 1...n  

Formel 1: Beräkning av koordinater för tyngdpunktsmetoden. 
 
Något som ska poängteras är att både efterfrågan och tranporttariffer ändras med tiden vilket 
kommer resultera i att den optimala lokaliseringen kommer att variera beroende på när 
lokaliseringen utförs. 

                                                 
26 Lumsden, K. (2006). 
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Miljöhänsynsantagande med tyngdpunktsmetoden27 
Med tyngdpunktsmetoden är det även fullt möjligt att ta hänsyn till hur mycket en lokalisering 
skulle påverka miljön. Den viktning som genomförs med avseende på tranportkostnad kan 
lika gärna vara en miljöpåverkan per kund. På samma sätt skulle terminalen lokaliseras 
närmare en kund som skulle innebära en stor negativ miljöinverkan på grund av långa 
transporter. Måttet på denna enhet skulle exempelvis kunna vara hur många kilo koldioxid 
som släpps ut per tonkilometer eller volymkilometer. 
 

3.3.4 P-medianproblem28 
P-medianproblem är en nätverksoptimeringsmetod som lokaliserar p stycken faciliteter i p 
noder, där en nod representerar en stad, stadsdel eller liknande. Modellen förutsätter att man 
har ett antal kandidater, vilka är de möjliga noderna, med en vikt i form av efterfrågan, 
omsättning, befolkning eller motsvarande. Vidare förutsätts även att det finns ett bestämt 
minsta avstånd mellan de olika kandidaterna. Hur P-medianproblemet formuleras ses i Figur 
9.  
 

 
Figur 9: Illustrering och formulering av p-medianproblem. 
 
Målfunktionen z minimerar avståndet dij så att avståndet till de noder med störst vikt, wij, är så 
litet som möjligt. Variabeln xij står för hur stor del av kund i:s behov som tillgodoses av nod j, 
yj är en 0/1-variabel vilket innebär att den får värdet ett om en fastighet är lokaliserad i noden 
och noll annars, vilket villkor fem medför. Villkor ett beskriver att varje kund måste kopplas 
ihop med exakt en anläggning, villkor två säger att om det inte finns en kund i nod j kan den 
inte förses med service. Det tredje villkoret säger att exakt p stycken fastigheter ska 
lokaliseras och det fjärde villkoret ställer kravet att kund i:s behov som ska tillgodoses från 
nod j är större än noll. 
 

3.3.5 Lokalisering av flera terminaler 
För att lokalisera flera terminaler kan metoder av iterativ karaktär användas. Dessa utgår från 
en uppskattning av var den bästa lokaliseringen är. Metoden fortsätter sedan med att jämföra 
kostnaden för att lokalisera terminalen i den pukten med vad det skulle kosta att lokalisera 
terminalen i andra punkter för att se vilken lokalisering som är bäst. Därav kommer resultatet 
inte att leda till en optimal lokalisering i förhållande till alla möjliga punkter utan enbart till 
varandra.29 
                                                 
27 Lumsden, K. (2006). 
28 Eiselt H.A. & Sandblom C-L. (2004). Decision Analysis, Location Models and Scheduling Problems, Springer 
29 Storhagen, N.G. (2003). Logistik – grunder och möjligheter, Liber 

)5(10

)4(0

)3(

)2(

)1(1

Jjy

JjIix

py

JjIiyx

Iixdå

xdwzMin

j

ij

Jj
j

jij

Jj
ij

Ii Jj
ijiji

∈∀∨=

∈∧∈∀≥

=

∈∧∈∀≤

∈∀=

=

∑

∑

∑∑

∈

∈

∈ ∈
n1  n2 

n3 

w1 

w3 

w2 

w4 w5 

n4 n5 



Kapitel 3 Teoretiskt ramverk 

 

17 

 
En lokalisering påverkas av flera olika faktorer som i sin tur påverkar varandra. Detta gör att 
det kan vara svårt att genomföra en kvantitativ analys och ta hänsyn till alla faktorer 
samtidigt. Istället kan det vara lämpligt att använda sig av ett simuleringsverktyg.30 
 

3.4 Informationssystem 

Inom logistik är information och kommunikation viktiga byggstenar och vikten av att använda 
ett bra informationssystem kan ge konkurrensfördelar. Systemen kan exempelvis ge stöd vid 
beslutsfattande, samla information i databaser samt erbjuda kommunikationslösningar som 
Internet och EDI (Electronic Data Interchange). För att förtydliga bör man dela upp 
begreppen mellan informationsteknologi som står för hårdvaran och informationssystem som 
står för mjukvaran.31 
 
Informationssystemen kan delas in i tre olika huvudtyper.32 

1. Planerings- och exekveringssystem. En samling av databaser och programvaror som 
ska hjälpa till att tillhandahålla information och beslutsunderlag i den löpande 
verksamheten. Två typer som vanligen räknas in i denna typ av system är APS 
(Advanced Planning and Scheduling) och ERP (Enterprise Resource Planning), där 
ERP är den klart vanligaste idag. 

2. Kommunikationssystem som har till syfte att förmedla information inom och mellan 
företag såsom EDI som innebär att överföringar kan göras direkt mellan olika företags 
informationssystem i förutbestämda formulär. EDA (Electronic Data Access) är en 
annan typ av kommunikation där ett företag gör delar av sitt affärssystem tillgängligt 
för sina kunder eller leverantörer för att exempelvis visa sina lagersaldon. Andra 
kommunikationssystem som används är Internet, fax och radiofrekvens-
kommunikation. 

3. Identifieringssystem som används för att enklare spåra gods i materialflödet. 
Exempel på detta är streckkoder som fungerar som en identifiering för en produkt. 
RFID (Radio Frequency Identification) är en teknik som automatiskt överför 
information genom radiovågor. Dessutom kan mer information lagras med detta 
system då mikrochips (taggar) används. I vissa RFID-taggar kan data uppdateras med 
ny information flera gånger, exempelvis kan ett datum uppdateras i taggen. Som andra 
system kan magnetband (magnetremsor), GPS (Global Positioning System) och 
optiska identifieringssystem nämnas. 

 

                                                 
30 Lumsden, K. (2006). 
31 Storhagen, N.G. (2003). 
32 Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2005). 
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3.5 Virtuellt centrallager33 

Det ökade informationsutbytet kan vara betydande för samarbete mellan företag som är 
spridda på flera orter. Vissa företag har tagit detta samarbete ytterligare ett steg genom att 
dela lagersaldo med samtliga enheter i företaget eller koncernen. Man kan kalla detta för ett 
virtuellt centrallager.  
 
För att detta ska fungera krävs att inköpsenheten arbetar övergripande med samtliga 
inblandade för att köpa större kvantiteter vilket reducerar kostnaderna. Samtidigt krävs 
sammanställda lagersaldon så att säljare inom hela koncernen kan se vad som finns 
tillgängligt. Detta innebär, med kontinuerliga transporter, att en högre leveransservice kan 
hållas till kunden. Hela denna idé bygger på tätare samarbete inom företaget samt en mer 
centraliserad inköpsenhet. 
 

3.6 Flöden inom logistiken34 

Logistik är uppbyggt av material-, informations- och ekonomiska flöden. Dessa tre grundar 
sig ofta i, och är beroende av, varandra. Materialflödet kräver ett informationsflöde för att rätt 
material ska flyttas till rätt plats. När ett material anskaffas eller då en produkt köps genererar 
informationsflödet även en ekonomisk transaktion, även kallat ekonomiskt eller monetärt 
flöde.  
 

3.6.1 Materialflöde 
Ett flöde av material beskriver hela vägen från ett kundbehov som leder till en order där 
produkterna flödar från leverantörer till, genom och ut ur företaget. Materialflödet kan sedan 
brytas ner till ett behov hos varje del i företaget där varje segment i sig har ett behov av alla 
produkter i företagets aktuella sortiment. Vidare delas också materialflödet in i delar såsom 
förflyttningar inom och mellan företagets anläggningar, materialhantering vid in- och 
utleveranser samt externa transporter från leverantörer eller till kunder.  
 

3.6.2 Informationsflöde  
För att rätt mängd produkter ska kunna förflyttas till rätt plats i företaget krävs ett 
informationsflöde. Informationsflödet grundar sig i den exakta mängden av vad kunderna 
efterfrågar. För att kunna förutspå och tillmötesgå kundens efterfrågan finns det flera 
informationskomponenter som är viktiga för materialflödet. Exempel på dessa 
informationskomponenter är försäljnings-, prognostiserings- och kundorderinformation vilka 
dels genereras inom företaget och dels fås genom kundorder och leveransinformation. Den 
sistnämnda komponenten, leveransinformation, är en viktig del för ett företag då det är den 
som möjliggör att de kan förse kunden med en god leveransservice.  
 
För att effektivisera informationsdelningen är det en fördel att elektroniskt kunna förmedla 
informationen mellan företagets olika delar samt även utanför företagets gränser. 
Informationsutbytet är också en komponent som kan avgöra hur mycket kapital ett företag 
behöver binda upp i sina lager. Har ett företag dåligt informationsflöde krävs större lager för 

                                                 
33 Ballou, R.H. (2003). Planning multiple location inventories, Journal of business, Vol. 24, No. 2 
34 Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2005). 
Mattsson, S-A. (2002). 
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att kunna bibehålla leveransservicen medan ett större och mer detaljerat informationsflöde kan 
leda till att en mindre mängd artiklar behöver hållas i lager. 
 

3.6.3 Monetärt flöde 
Så fort en produkt säljs från en leverantör till en kund uppstår även ett ekonomiskt flöde från 
kund till leverantör, betalningen startar alltså genom att en faktura debiteras kunden. Det 
ekonomiska flödet behöver inte enbart gå från kunden till leverantören utan även från 
leverantören till kunden, ett exempel på detta kan vara då en reklamation uppstår. Att ha ett 
effektivt monetärt flöde är vikigt för att slippa kundfordringar.  
 

3.7 Ordercykeln 

Att följa en order från att den läggs till att den levereras till kund är en av de delar som binder 
samman företagets huvudflöden. Typiska aktiviteter i en orderprocess kan vara följande, se 
även Figur 10.35 
 

1. Kunden ser över sitt behov och lägger en order.  
2. Ordern tas emot av leverantören. 
3. Orderbehandling, som innebär att en order planeras och beordras rent fysiskt. 
4. Färdigställande av ordern innebär aktiviteter såsom plockning, packning etc. 
5. Transport och spedition ut till kund. 
6. Mottagning och inlagring av den beställda varan. 

 

 
Figur 10: Ordercykeln.  
Källa: Aronsson m.fl. 2004 
 
Inom logistik talas det ofta om att flödet i orderhanteringen ska vara transparent. Detta 
innebär att utbytet av information mellan de berörda enheterna ska vara tydligt och 
lättillgängligt. Affärssystem och informationssystem kan hjälpa företaget att utveckla och 
förbättra orderflödet för en effektivare ordergång. Systemen kan användas till att automatiskt 
sköta de kontinuerliga beställningarna vilket är både snabbare och mer kostnadseffektivt.36 
 

                                                 
35 Aronsson, H., Ekdahl B. & Oskarsson B. (2004). 
36 Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2005). 
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3.8 Inköp 

En viktig funktion i ett företags flöde är inköpsenheten. Den påverkas av förändringar i 
lagerverksamhet, framförallt påverkas enheten mycket av en övergång till ett centrallager. 
Man kan definiera inköparens uppgift som att köpa rätt kvalitet av material vid rätt tidpunkt i 
rätt kvantitet från rätt källa till rätt pris. Det kan låta självklart, men det är svårt att se till det 
totala om faktorerna motverkar varandra. Idag går trenden mot att produktfloran blir allt mer 
omfattande samt att den geografiska spridningen blir allt större för många företag vilket gör 
inköparens uppgift mer komplex. Nya typer av MRP-system (Material Requirements 
Planning) hjälper dock inköparen att planera sitt arbete, exempelvis med framtagning av 
beställningspunkter och lageruppgifter.37 
 

3.9 Kunder & leverantörer 

Kunder och leverantörer har traditionellt alltid stått i en konkurrerande ställning till varandra. 
Det ekonomiska spelet är ett vinna/förlora spel då leverantörens vinst beror på kundens 
förlust. I dessa traditionella förhållanden har kunder och leverantörer gles kontakt. I moderna 
samarbeten mellan kunder och leverantörer arbetar de i intima kontakter där de har inblick i 
varandras verksamheter och skapar tillsammans starkare ställning gemensamt. De arbetar för 
att finna vinna/vinna lösningar där båda parter känner en tillfredsställelse med det partnerskap 
som avtalas.38 
 
De flesta företag är både kunder och leverantörer i någon mening vilket gör att hela kedjan 
håller tajt samman för att korta ner ledtiderna i kedjan. För att enklare mäta tillfredställelsen i 
relationen med kunder och leverantörer finns ett antal nyckeltal som kan räknas fram och ge 
en indikation om hur samarbetet fungerar. Om samarbetet med leverantörerna fungerar 
bristfälligt finns det stor risk att en ofullständig bild av kundens efterfrågan framställs för 
leverantören vilket kan leda till en bullwhipeffekt. 
 
Bullwhipeffekten 
Bullwhipeffekt, som även kallas pisksnärtseffekt eller kaskadeffekt, brukar man benämna det 
fenomen som uppstår då efterfrågan ökar när man rör sig uppåt i försörjningskedjan. 
Principen är att kunden av någon anledning beställer större kvantiteter än vanligt vilket 
leverantören svarar på genom att i sin tur beställa större kvantiteter. Uppströms i 
försörjningskedjan blir orderkvantiteterna allt mer förvrängda och en bullwhipeffekt är ett 
faktum.39 
 
Det finns främst fyra anledningar som leder till bullwhip:40 
 

• Efterfrågeprognosernas uppdatering. En felaktig prognos är kanske den anledning 
som oftast beskriver bullwhip. Om högre kvantiteter än vad prognosen visar 
efterfrågas kan detta leda till en lavineffekt av efterfrågan, ju högre upp den når i 
kedjan desto mer accelererar efterfrågan. 

                                                 
37 Storhagen, N.G. (2003). 
38 Ibid. 
39 Lumsden, K. (2006).  
Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2005). 
40 Fransoo, J.C. & Wouters, M.J.F. (2000). Measuring the bullwhip effect in the supply chain, MCB University 
Press 
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• Sammanslagning av order. En order kommer in, men företaget lägger inte en 
beställning med en gång till sin leverantör utan startar tillverkningen. Därefter läggs en 
order med ackumulerad efterfrågan för att köpa större partier och uppnå billigare 
styckepriser och effektivare distribution, men i själva verket kan detta bidra till en 
bullwhipeffekt. 

• Prisfluktuering. Genom erbjudanden och försäljningsavtal varierar priset vilket kan 
leda till varierad efterfrågan. För att undvika effekten bör priserna hållas stabila, ett 
minskat antal kampanjer kan ge denna verkan. 

• Ransonering och brist. Om efterfrågan är större än antalet produkter och det kommer 
till kundernas kännedom att företaget ransonerar bland sina kunder, beställer de mer 
för att garantera att de får vad de behöver. När bristen upphör ligger företaget med 
höga prognoser och tillverkar för höga kvantiteter. 

 
Lösningen till att undvika bullwhipeffekten kan sammanfattas med att informationsutbytet bör 
vara tät i hela kedjan. Att leverantörens leverantör bör få insikt i slutkundens efterfrågan för 
att så långt som möjligt undvika bullwhipeffekten.  
 

3.10     Leverantörsstyrda lager41 

Leverantörsstyrda lager, även kallat VMI (Vendor Managed Inventory), innebär att 
leverantören sköter kundens lager i olika stor utsträckning. Det som avgör i hur stor 
utsträckning som leverantören sköter kundens lager beror på integrationen mellan kunden och 
leverantören samt hur ägandeförhållandet av lagret ser ut. Oberoende av hur dessa 
förhållanden ser ut måste kunden dela med sig av information såsom kvantiteter i lagret, 
försäljningsstatistik samt leveransplaner till leverantören. På grund av vilken grad 
leverantören är integrerad i lagret finns tre olika former av leverantörsstyrda lager; 
samarbetsstyrda lager, leverantörsstyrd lagerpåfyllning och leverantörsstyrda lager.  
 
Samarbetsstyrda lager 
I detta fall är det kunden som äger lagret och kunden har tillsammans med leverantören ansvar 
för vilken storlek det ska vara på lagret. Leverantören styr kundens lager och planerar in 
lagerpåfyllnad. Innan leveransen får ske måste dock kunden godkänna ordern.  
 
Leverantörsstyrd lagerpåfyllnad 
Vid leverantörsstyrd lagerpåfyllnad ägs fortfarande lagret av kunden men leverantören har 
större frihet och behöver inte få varje order godkänd av kunden. Dock ställs istället kravet att 
antalet artiklar ska ligga inom en min och maxgräns. På grund av minsta och största gränserna 
kan leverantören själv styra över när lagerpåfyllning ska ske samt med vilka kvantiteter.  
 
Leverantörsstyrda lager 
Den sista styrningsformen är leverantörsstyrda lager, då leverantören äger och styr lagret helt. 
I detta fall har leverantören ännu större frihet i sin lagerstyrning och kan själva bestämma hur 
lagret ska styras och var lagertyngdpunkten ska vara i sin förädlingskedja. Det enda 
leverantören måste rätta sig efter är att uppfylla en lagerservicenivå som kunden begär. 
 

                                                 
41 Mattsson, S-A. (2002). 
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3.11 Transporter 

Inom logistiken är distribution en viktig del av flödet. Att utnyttja kapaciteten hos lastbäraren 
är både miljövänligt och kostnadseffektivt. I detta kapitel beskrivs hur en transport definieras, 
hur man på ett effektivt sätt utnyttjar fordonets kapacitet under en transport samt vad som 
avgör priset. 
 

3.11.1 Transporttjänster42 
En transport kan inte lagras utan är en tjänst som konsumeras samtidigt som den produceras. 
När gods eller människor förflyttas eller transporteras uppstår en nytta för transportköparen. 
Nyttan brukar delas upp i två delar, tids- och platsnytta. Tidsnyttan motiveras med att den 
tjänsten sker när behovet finns, och platsnyttan av att godset flyttas till en plats där den har ett 
större värde. 
 

3.11.2 Transportarbete43 
Traditionellt sett benämner man transportarbete i tonkilometer, ett ton gods transporteras en 
kilometer. Andra sätt att beskriva transportarbetet är flak- eller volymkilometer. Samtliga 
dessa mått är bristfälliga vad gäller att ta hänsyn till varans värde. Därför använder många 
idag kapitalflöde ][ kmkr ⋅  eller kapitalbindningstid ][ timkr ⋅ som mått.  

 

3.11.3 Konsolidering av transporter44 
Direkttransporter är det mest traditionella sättet att transportera från leverantör till kund. Detta 
transportsätt har flera nackdelar då transporterna blir mindre frekventa och man måste ha 
relativt stora order för att fylla en hel leverans. Fyller man inte hela transporten blir det dyrt 
och inte heller bra ur miljöperspektiv. Det är alltså lång ledtid, alternativt dyrt och dåligt 
miljömässigt att använda direkttransporter. Om man däremot jobbar med stora volymer och 
tycker att det är viktigt att transporten går direkt utan att blandas med annat gods, kan 
direkttransporter vara ett bra alternativ. 
 
Alternativa transportsätt där man samordnar små sändningar till större flöden kallas 
konsolidering av leveranser och kan exempelvis genomföras genom följande alternativ: 

• Leverans till lager 
• Fasta leveransdagar 
• Brytpunktsdistribution 
• Mjölkrundor 
• Samdistribution 
• Balanserade flöden 

 
Leverans till lager 
Om man levererar en partistorlek till ett lager och tömmer detta i takt med efterfrågan gör 
detta att partistorleken kan göras större, dvs. större last. I detta fall måste de ökade 
lagerkostnaderna vägas mot vinsten med den konsoliderade leveransen. 
 
Fasta leveransdagar 

                                                 
42 Lumsden, K. (2006). 
43 Ibid. 
44 Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2005). 
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Att samla ihop en order till en viss kund eller region och skicka den på en förutbestämd 
leveransdag är en annan form av konsolidering. Detta minskar antalet små leveranser till 
samma destination. I detta fall får man väga vinsten mot ledtiden som ökar. En positiv följd 
av detta är dock att leveransprecisionen ökar då leveransen sker i fasta tidsfönster.  
 
Brytpunktsdistribution 
I detta fall samordnas transporter mellan brytpunkter eller hubbar som det även kallas. Idén 
går ut på att bygga ihop nätverk, så kallat navsystem eller hub & spoke, där transporter 
sammanstrålar och bryts upp i dessa navpunkter för den lokala distributionen. Fördelen med 
detta system är att transporterna kan gå med hög frekvens och fulla laster. Nackdelen är den 
ökade godshanteringen vilket både medför ökade kostnader samt ökad risk för kassation vid 
hanteringen. 
 
Mjölkrundor 
Genom att införa rundor med flera stopp under samma tur skapar man konsolidering. Detta 
kallas mjölkrundor eller turbilstrafik. Med denna metod kan flera kunder och leverantörer 
vara inblandade i samma rutt. Ofta samordnas dessa turer av ett utomstående transportföretag, 
man tillämpar så kallad tredjepartslogistik. Metoden ställer stora krav på samordning samt 
tidshållning, samtidigt som den ger möjlighet till frekventa leveranser i näst intill just-in-time-
klass. Skillnaden och nackdelen jämfört med brytpunktsdistribution är att efter sista 
lossningen i mjölkrundan återvänder bilen tom tillbaka. Således lämpar sig turbilstrafik över 
mindre geografiska områden för att minimera sträckan när bilen åker tomlastad. 
 
Samdistribution 
Leverantörer med små partistorlekar kan gå samman med flera andra leverantörer och 
använda ett gemensamt fordon för att nå en eller flera kunder. Detta leder till mer frekventa 
leveranser.  
 
Balanserade flöden 
Ett vanligt förekommande problem vid transportplanering är obalans i flöden. Detta uppstår 
när mängden transporterat gods in till en region inte är lika stor som andelen som går ut. Detta 
kan även förorsakas av att specialutformade lastbärare som går i retur och gör det svårt för 
transportören att lasta returflöden. En strävan efter att väga upp denna obalans är i hög grad 
intressant och en annan form av konsolidering. 
 

3.11.4 Transportpriser 
Vid prissättning av transporter är det marknaden samt de kostnader en transport ger upphov 
till som styr. Om transporter upprepas, dvs. samma sträcka körs med samma gods, används en 
frakttariff. Priset i tariffen bestäms av: 

• Transportavståndet – Transportens längd har stor betydelse för priset av transporten. 
• Sändningsvolymen – Volympriset beror mycket på hur väl lastbäraren har fyllts. 
• Godsets densitet – Godsets vikt per volymenhet. Priset uttryck i kronor per viktenhet. 
• Godsets fysiska utformning – Hur lätt det är att lasta godset på lastbäraren. 
• Specialbehov av godset – Om godset har specialbehov som kyla eller värme. 
• Godsets risk – Hur känsligt godset är för transportskador. 
• Transportutbud och efterfrågan – Hur stor konkurrens som finns på den aktuella 

marknaden. 
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3.11.5 Lastnings- och lossningstider45 
Förutom att transporterna ska planeras med gott utnyttjande av fordonen samt bra planerade 
rutter, måste även terminalens kapacitet ses över. Antalet lastnings- och lossningstillfällen kan 
variera under ett år beroende på säsong. Ser man till en veckodag kan variationerna vara stora 
varför det finns ett behov av planering för terminalen. För att täcka det dagliga behovet finns 
några olika tillvägagångssätt: 

• Antingen kan personalen samarbeta mellan lastning och lossning för att täcka det 
behov som uppstår 

• Alternativt kan man införa tidsfönster, eller slottider som det även kallas, där fordonen 
ska ankomma på angivna tider för att få ett jämnare flöde. 

 

3.12 Logistiska nyckeltal 

Inom logistik kan man använda en rad olika nyckeltal ger en indikation om hur logistiken på 
företaget fungerar. Exempel på vad vi menar med nyckeltal är när, var och hur mycket som 
ska beställas, d.v.s. lagerstyrningsverktyg. I kommande kapitel kommer flera olika typer av 
nyckeltal, eller logistiska mätetal, beskrivas för att illustrera hur man på ett matematiskt sett 
kan åskådliggöra logistik. I dagens affärssystem finns ofta stöd för att bestämma dessa 
nyckeltal, vilket gör att fler variabler kan räknas in och mer avancerade beräkningar kan 
genomföras. 
 

3.12.1 Lagerrelaterade nyckeltal 
 
Säkerhetslager 
Att säkerhetslagret är korrekt framtaget är naturligtvis viktigt då det kostar att hålla lagret för 
stort, men det kostar även att inte ha produkterna på plats när de efterfrågas. De tre vanligaste 
företeelserna som täcks av säkerhetslager är: försenade inleveranser, brister i inleveranser 
samt oförutsedd efterfrågeökning. 
 
Säkerhetslagret bör uppdateras kontinuerligt för att följa med förändringarna av efterfrågan 
och således verkligen fungera som ett säkerhetslager. Standardavvikelsen för efterfrågan eller 
standardavvikelsen för ledtiden bör också räknas in i framtagningen av säkerhetslagret för att 
ta hänsyn till osäkerheten, vilken man väljer beror på vari osäkerheten ligger, man kan även ta 
hänsyn till båda samtidigt. Formeln nedan visar exemplet för osäkerhet i efterfrågan.46 
 

LTkSL DD ⋅⋅= σ  

 
SLD = Säkerhetslager med osäker efterfrågan 
k = Servicefaktor som beror på företagets servicenivå 
σD = Standardavvikelsen för efterfrågan 
LT = Ledtiden från att behovet uppstår till påfyllnad 
Formel 2: Beräkning av säkerhetslager med osäkerhet i efterfrågan. 
 
Säkerhetslagret har ett avtagande exponentiellt förhållande till lagertillgängligheten vilket 
illustreras i Figur 11. Detta innebär att ju högre säkerhetslager företaget har, desto högre är 
lagertillgängligheten. 

                                                 
45 Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2005). 
46 Ibid. 
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Figur 11: Förhållandet mellan säkerhetslagret och lagertillgängligheten. 
Källa: Storhagen 2003 
 
Beställningspunkt 
När man ska skicka en order kan detta bestämmas av någon form av beställningspunktsystem, 
dvs. då lagrets nivå har sjunkit till den punkt där man bör lägga en ny order. För att 
beställningspunkten ska ligga på rätt plats måste även ledtiden från leverantör vara känd och 
räknas in. För att beräkna beställningspunkten utgår man från att säkerhetslagret är känt och 
från att uttaget ur lagret är konstant. Det är naturligtvis omöjligt att alltid ha en exakt konstant 
efterfrågan, men beräkningen kan åtminstone ge en fingervisning för ungefär var 
beställningspunkten bör ligga.47 
 

LTDSLBP ⋅+=  
 
BP = Beställningspunkten 
SL = Säkerhetslagret 
D = Efterfrågan 
LT = Ledtiden 
Formel 3:Beräkning av beställningspunkt. 
 
Andra typer av beställningssystem som kan användas är exempelvis 2-bingesystem, kanban 
eller visuella signaler.48 
 
Lagernivåer och prognoser49 
Som graferna i Figur 12 visar kan mönstret på efterfrågan variera stort vilket gör det svårare 
att beräkna lagernivåer och medellagret.  
 

                                                 
47 Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2005). 
48 Aronsson, H., Ekdahl B. & Oskarsson B. (2004). 
49 Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2005). 
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Figur 12: Lagernivåer med varierande efterfrågemönster.  
Källa: Aronsson m.fl. 
 
Medellagernivån beräknas: 
 

2

Q
SLMLN +=  

 
MLN = Medellagernivån 
SL = Säkerhetslagret 
Q = Orderkvantiteten 
Formel 4: Beräkning av medellagernivån med jämn efterfrågan. 
 
Formeln används vid jämnt efterfrågemönstrer som i den första bilden i Figur 12, men för alla 
typer av avvikelser i efterfrågan, de tre sista bilderna, måste man med speciella 
prognostekniker arbeta fram hur lagret kommer att omsättas. Beräkningsmetoderna för 
prognostisering kan vara betingade eller icke-betingade. 
 
De betingade tidsserierna baseras på en variabel som inte prognosen avser, exempelvis att 
glass är mer efterfrågat när solen skiner. Däremot är en icke-betingad beräkningsmetod 
uttryckt i samma variabel som tidsseriens beräkning baseras på. Exempel på icke-betingade 
beräkningsmetoder är glidande medelvärde och exponentiell utjämning. 
 
Optimal inköpskvantitet 
För inköp gäller det att beställa rätt inköpskvantitet eller orderkvantitet som det också ofta 
benämns. Detta beräknas ofta genom EOQ-formeln (Economic Order Quantity). Formeln 
kallas även Wilson-formeln eller kvadratrotsformeln. I denna beräkning tar man fram den 
optimala inköpskvantiteten och förutsätter att förbrukningen är jämn och att efterfrågan, 
ledtiden och kostnaderna är kända. Formeln tar dock inte hänsyn till transporter, 
kapacitetsbegränsningar i lager, tillgången till kapital, bristkostnader, planeringshorisont eller 
samverkan mellan olika enheter.50 
 

                                                 
50Aronsson, H., Ekdahl B. & Oskarsson B. (2004). 
Storhagen, N.G. (2003). 
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Den vanligaste och enklaste EOQ-formeln visas nedan: 
 

pr

DK
Q

⋅
⋅⋅

=
2

 

 
Q = optimala orderkvantiteten 
K = ordersärkostnaden 
D = efterfrågan 
r = lagerräntan 
p = produktens värde i mottagande lagret 
Formel 5: Beräkning av orderkvantiteten enligt EOQ. 
 
Det är även vanligt att använda POQ (Periodic Order Quantity) för att finna den optimala 
orderkvantiteten vilken är beroende av tid och inte antal. I detta fall är beställningsperioden 
fastställd, medan kvantiteten skiljer sig mellan gångerna. Ett tredje alternativ är att använda en 
varierande orderkvantitet med ett varierande orderintervall som kallas Lot-for-lot. Denna 
metod är bra om efterfrågan är varierande samt om efterfrågan helt saknas i vissa perioder.51 
 

3.12.2 Tidsrelaterade nyckeltal 
 
Lageromsättning52 
Ett bra verktyg för att mäta kapitalbindningen på ett sätt som gör det jämförbart mellan olika 
avdelningar eller lager är omsättningshastigheten. Lageromsättningshastigheten (LOH) avser 
hur många gånger ett lager omsätts på ett år. För att beräkna LOH för en enskild artikel kan 
man använda följande formel: 
 

MLN

D
LOH =  

D = årligt antal förbrukade enheter 
MLN = Medellagernivå, genomsnittligt antal enheter i lager 
Formel 6: Beräkning av lageromsättningshastigheten. 
 
Istället för att utgå från en enskild artikel kan det vara av intresse att beräkna LOH för en 
grupp artiklar eller för samtliga lagerförda artiklar.  
 

dningKapitalbin

Omsättning
LOH =  

Formel 7: Alternativt beräkningssätt av lageromsättningshastigheten. 
 
Ledtid och genomloppstid 
Ledtiden är en parameter som används i många logistiska sammanhang. Tiden definieras ofta 
som tiden mellan orderläggning till leverans, men kan också gälla för transporter. Enklast 
mäter man tiden genom att registrera tidpunkten för orderläggningen och tidpunkten för 
leveransen. Ett annat tidsrelaterat nyckeltal är genomloppstid som mäter den tid det tar för ett 

                                                 
51 Aronsson, H., Ekdahl B. & Oskarsson B. (2004). 
52 Ibid. 
Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2005). 
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ärende eller en produkt att passera genom ett flöde. Det kan röra sig om mindre eller större 
delar av ett flöde.53 
 

3.12.3 Servicerelaterade nyckeltal 
 
Lagertillgänglighet54 
Lagertillgängligheten beskriver helt enkelt hur stor andel artiklar som finns tillgänglig i lagret. 
Detta kan mätas på orderradsnivå: 
 

100(%) ⋅=
orderraderantalTotalt

orderraderlevereradeAntal
gänglighetLagertill  

Formel 8: Beräkning av lagertillgänglighet. 
 
Alternativt mäter man på ordernivå: 
 

100(%) ⋅=
orderraderantalTotalt

orderkomplettalevereradeAntal
gänglighetLagertill  

Formel 9: Alternativ beräkning av lagertillgänglighet. 
 
Vilken av ovanstående metoder som används beror på om företaget är beroende av att hela 
ordern ska komma samtidigt, exempelvis om samtliga delar krävs för att producera, eller om 
orderraderna i sig är viktiga då aktiviteterna är oberoende av varandra. 
 
Leveranspålitlighet55 
Leveranspålitligheten definieras som tillförlitligheten i leveranstiden. Vad som anses som bra 
leveranspålitlighet är individuellt för olika branscher beroende på hur tidskritiska produkter 
som behandlas. Formeln för leveranspålitlighet är: 
 

100(%) ⋅=
leveranserantalTotalt

tidilevereradeAntal
litlighetLeveranspå  

Formel 10: Beräkning av leveranspålitlighet. 
 
Leveransförseningar är ofta en vanligt omtalad faktor. Företaget vill inte ha sina produkter för 
sent, men det är inte heller självklart att företagen accepterar för tidiga leveranser då detta kan 
skapa oönskad kapitalbindning och kräver plats för lagring. Leveranspålitlighet är tidsmåttet 
för de servicerelaterade nyckeltalen. 
 

                                                 
53 Aronsson, H., Ekdahl B. & Oskarsson B. (2004). 
54 Aronsson, H., Ekdahl B. & Oskarsson B. (2004). 
55 Ibid. 
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Leveranssäkerhet56 
Av de tre lagerrelaterade nyckeltalen; leveranspålitlighet, lagertillgänglighet och 
leveranssäkerheten, är leveranssäkerheten den mest använda. I detta fall ställer man kravet på 
leverantören att leverera rätt saker i rätt mängd och i fullgod kvalitet.  
 

100(%) ⋅=
leveranserantalTotalt

leveranserfelfriakomplettaAntal
erhetkLeveranssä  

Formel 11: Beräkning av leveranssäkerhet. 
 
Leveranssäkerheten är det mått som mäter kvaliteten på vad som levereras, dvs. rätt produkt i 
rätt mängd. Även i fråga om detta mätetal är det individuellt vad som anses vara bra, 
exempelvis är bulkvaror ofta inte lika kritiska vad gäller rätt kvalitet och kvantitet. 
 
Vissa företag väljer att väga samman leveranspålitlighet och leveranssäkerhet för att få ett 
mått på hur bra de levererar med avseende på både tid och kvalitet. Detta mått kallas 
leveransprecision. 
 

3.13 Artikelsortiment och klassificering 

Klassificering av artiklar innebär att dessa ska delas in i grupper som man sedan ska kunna 
styra efter varierade förutsättningar. Ett enkelt sätt är att alla artiklar styrs efter exempelvis en 
bestämd orderkvantitet. Ett annat alternativ är att differentiera styrningen genom att använda 
olika metoder för olika typer av klasser. Hänsyn kan då tas till de olika artiklarnas efterfrågan, 
ledtid och pris etc. Man kan även använda differentiering för att prioritera olika resurser där 
de gör mest nytta. Detta kan ge att de artiklar som är mest lönsamma prioriteras före de 
mindre lönsamma. Med denna typ av differentiering kan man även klassificera kunder och 
leverantörer- de viktigaste prioriteras först.57 
 
En vanligt förekommande klassificeringsmetod inom logistik är ABC-klassificering. Med 
denna metod delar man in sortimentet i tre grupper, A, B och C, där A är den viktigaste 
gruppen med minst antal artiklar och där C har de minst viktiga och det största antalet artiklar. 
En tumregel som används inom klassificering är 80/20-regeln som innebär att 20 procent av 
artiklarna står för 80 procent av omsättningen, detta illustreras i Figur 13 nedan. Denna 
princip kan användas om de riktiga värdena inte räknats ut, men faktum är att de beräknade 
fördelningen oftast ändå hamnar där.58 
 

                                                 
56 Aronsson, H., Ekdahl B. & Oskarsson B. (2004). 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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Figur 13: ABC-klassificering, 20 procent av produkterna står för 80 procent av omsättningen. 
Källa: Storhagen 2003 
 
För att genomföra klassificeringen krävs artiklarnas volymvärde, vilket beräknas som 
volymen multiplicerat med värdet. Detta värde kan exempelvis baseras på inköpsvärdet, 
kapitalbindningen eller vinsten. Oavsett vilket typ av volymvärde som används är stegen i 
ABC-klassificeringen desamma. Metoden används vid klassificering med ett kriterium.59 
 

1. Välj vilket volymvärde som ska användas och beräkna detta för respektive artikel. 
2. Sortera därefter med fallande volymvärde. 
3. Ta fram den procentuella andelen av volymvärdet. 
4. Beräkna det ackumulerade procentuella volymvärdet. 
5. Räkna fram varje artikels procentuella andel av det totala antalet. 
6. Beräkna artiklarnas ackumulerade procentuella andel. 
7. Bestäm därefter lämpliga klassindelningar av artiklarna. 

 
Man kan även använda flera kriterier vid klassificeringen för att på så vis få en mer rättvis 
bild. 
 
ABC-klassificering tar inte hänsyn till täckningsbidraget vilket betyder att en produkt som 
företaget tjänar mycket pengar på ändå kan klassas som en C-produkt för att den har en låg 
omsättning. En annan brist är att kompletterande produkter kan placeras i olika grupper, dvs. 
att ett tillbehör till en högt omsatt produkt inte finns hemma pga. lägre omsättning trots att de 
ofta efterfrågas tillsammans. Dessutom kan vissa produkter anses som kvalitets- eller 
säkerhetsstämpel, exempelvis en säkerhetsdetalj som svetsmask. Om företaget säljer svetsar 
anses det som en säkerhet för kunden att svetsmask ska finnas.60 
 

                                                 
59 Aronsson, H., Ekdahl B. & Oskarsson B. (2004). 
60 Storhagen, N.G. (2003). 
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3.14 DuPont och ekonomiska nyckeltal61 

DuPont är ett resultatinriktat nyckeltal, dvs. helt inriktat på den ekonomiska vinningen. Man 
får med denna metod fram räntabiliteten på det totala kapitalet, vilket definieras:  
 

kapitalTotalt

skattochkostnaderafinansiellföreesultatR
RTOT

=  

Formel 12: Beräkning av räntabilitet av totala kapitalet. 
 
Skatten och räntan räknas inte med då dessa faktorer är oberoende av hur själva verksamheten 
går. I dessa fall ska man alltså sträva efter att få en större vinst samt en bra snurr på kapitalet 
för att nå en bra räntabilitet. För att ta fram detta nyckeltal krävs att man tar fram 
vinstmarginalen (Vm) och sätter resultatet i relation till försäljningsintäkterna: 
 

täcktergFörsäljnin

skattochkostnaderafinansiellföreesultatR
V m sin

=  

Formel 13: Beräkning av vinstmarginalen. 
 
Kapitalomsättningshastigheten är också ett tal som kan definieras:  
 

kapitalTotalt

ntäcktergsiFörsäljnin
KOH =  

Formel 14: Beräkning av kapitalomsättningshastigheten. 
 
I DuPont-modellen används just dessa tre definierade nyckeltal i sin helhet. I modellen kan 
man se vilka kostnader som ligger till grund för att beräkna dessa. Som visas i Figur 14 nedan 
delar man upp modellen på resultaträkningen och balansräkningen vilket slutligen leder till 
avkastningen eller räntabiliteten. 
 

 
Figur 14: DuPont-modell. 
 
Andra ekonomiska nyckeltal som kan vara bra att ta hänsyn till är soliditet - den långsiktiga 
finansiella stabiliteten och likviditet - den kortsiktiga finansiella stabiliteten. Dessa två 
nyckeltal används ofta för att beskriva ett företags ekonomiska situation. Ett företag med god 
räntabilitet kan trots det stå på gränsen till konkurs, varför det kan vara av intresse att studera 
även dessa två nyckeltal. 

                                                 
61 Aniander, M. (1998). Industriell ekonomi, Studentlitteratur 
Aronsson, H., Ekdahl B. & Oskarsson B. (2004). 
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Soliditet (S) beräknas enklast genom: 
 

kapitalTotalt

kapitalEget
S =  

Formel 15: Beräkning av soliditeten. 
 
Soliditeten är ett mått på hur tåligt företaget är för framtida förluster. Soliditeten bör enligt en 
tumregel ligga på över 25 procent för att företaget ska beviljas lån från banken, men det 
skiftar naturligtvis mellan olika verksamhetsområden. 
 
Och den kortsiktiga betalningsförmågan, Kassalikviditeten (Lk), beskrivs ofta som: 
 

skulderaKortsiktig

arbeteirodukterPinklVarulagergångarstillOmsättning
Lk

.−
=  

Formel 16: Beräkning av likviditeten. 
 
Likviditeten bör uppgå till minst ett för att de likvida medlen ska kunna betala de kortfristiga 
skulderna. 
 
Användningen av de ekonomiska nyckeltalen är långt mer utbredd än vad intresset för de 
logistiska nyckeltalen är. Dock ökar intresset för att mäta och beräkna logistik då det finns 
mycket ekonomiska fördelar att vinna genom att minska kapitalbindning. 
 

3.15 SWOT-analys62 

SWOT är en akronym för Strengths (Styrkor), Weaknesses (Svagheter), Opportunities 
(Möjligheter) och Threats (Hot). En SWOT-analys är till för att beskriva situationen hos ett 
företag och belysa dess ytterligheter. Ur analysen får företaget en god bild av nuläget och kan 
även se vad de behöver utveckla, fortsätta satsa på och vad de måste ta i beaktning inför 
framtiden. Det är viktigt att belysa samtliga områden så att man inte bara ser styrkor och inga 
svagheter eller endast hot, men inga möjligheter.  
 
Genomförandet är enkelt och delas oftast in i fyra rutor där varje rubrik representeras av en 
ruta.  
 

 
Figur 15: SWOT-analysens grundfigur. 
 

                                                 
62 Aniander, M. (1998). Industriell ekonomi, Studentlitteratur 
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De två rubrikerna styrkor (S) och svagheter (W) är interna faktorer som företaget själva kan 
påverka och arbeta med. Möjligheter (O) och hot (T) är däremot beroende av yttre 
omständigheter och är på grund av detta något företagen bör ha i åtanke, men inte något de 
direkt kan arbeta med för att förbättra. 

3.16 Simuleringsteori63 

En vanlig metod för att illustrera flöden av produkter eller information är med hjälp av 
simulering. Det finns ett flertal olika program att tillgå inom området. Vanligast är att 
programmen är modulbaserade vilket gör det enklare för fler att använda dem. Vanligt med 
simulering är att man gör en modell av ett system, förändrar den del av systemet som man vill 
testa och kan genom utfallet från simuleringsresultaten avgöra om man bör verkställa 
förändringen eller inte.  
 
Ett exempel på ett sådant program är ARENA vilket vi använt oss av för att illustrera 
skillnaden mellan traditionell lagerstruktur och en struktur med centrallager hos GP. De 
moduler som finns i ARENA är uppbyggda av programmeringsspråket siman. Beroende på 
hur de olika modulerna kopplas samman ändras simankoden och talar om för modulen hur 
den ska uppföra sig. Entiteter är namnet på objeken i ARENA som kan symbolisera 
produkter, människor etc. Modulerna beskriver hur entiteterna i programmet ska röra sig i 
systemet. Genom modulerna vet entiteterna när och i vilken av de uppbyggda vägarna som de 
ska färdas.  
 

3.16.1 Validering 
 
”Validering är den process som försäkrar att modellen stämmer överens med verkligheten” 64 
 
För att veta om den konceptuella modellen är rätt avbildad bör validering genomföras. Innan 
modellen byggs brukar det vara bra att skissa en konceptuell modell. Det är en förenklad men 
realistisk modell av verkligheten vilken fungerar som målbild när man bygger modellen. Med 
validering menas att avbilda den konceptuella modellen rätt. Samtliga förenklingar som utförs 
påverkar det slutgiltiga simuleringsresultatet. Det är därför av stor vikt att genom validering 
se till att modellen är så verklighetsskildrande som möjligt trots att detaljer skurits bort från 
det verkliga systemet. 
 

3.16.2 Verifiering 
 
”Vid verifieringen mäts modellens överensstämmelse med beställarens krav och utvecklarens 
modellbeskrivning.” 65 
 
Verifiering innebär att modellen ska uppföra sig på det sätt man vill, att den ska göra så att 
modellen helt enkelt gör rätt saker. Ett bra sätt att verifiera sin modell på, är genom att låta 
endast en entitet passera genom den framtagna modellen för att försäkra sig om att 
modellogiken stämmer.66 
 

                                                 
63 Kelton, D.W., Sadowski, R.P. & Sturrock, D.T. (2004). Simulation with Arena (3rd edition), Mc Graw-Hill Inc 
64 Ibid. 
65 http://www.foi.se/FOI/templates/Page____4004.aspx 
66 Kelton, D.W., Sadowski, R.P. and Sturrock, D.T. (2004). 
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Att bygga delmodeller och undersöka hur dessa beter sig kan också vara ett bra sätt att 
verifiera. Det kan dessutom spara tid då inte allt för många parametrar måste ändras för att 
testa modellens känslighet. 
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4 Nulägesbeskrivning 
För att tydligare beskriva företaget och dess nuvarande verksamhet har ett antal intervjuer 
genomförts och sammanställts i detta kapitel. En viss del av nulägesbeskrivningen är också en 
sammanställning av de data vi tagit fram för vidare analys. 
 

4.1 Materialflöde67 

Materialflödet är varierande beroende på att lagerlokalerna på de fyra orterna har olika 
utformning och har olika stora varuflöden. I Östersund finns GP utspritt i samma kvarter där 
butik med förnödenheter, tungt byggmaterial, interiörbutik och lager har olika lokaler med 
olika lastnings- och lossningsplatser. Då GP i Östersund är det företaget i koncernen med 
högst nettoomsättning har de även störst omsättning på varor. Bäcklunds i Umeå har även de 
en relativt hög omsättning även om den är mindre än Östersunds, den största skillnaden 
mellan dessa två orter är dock lagerlokalerna. I Umeå finns företaget samlat i en lokal med ett 
stort lager direkt angränsande till butiken. Där finns även ett utomhuslager för virke och 
isolering på bakgården i anslutning till lastkajen. I Örnsköldsvik är omsättningen betydligt 
lägre än i Umeå och Östersund men lokalen är lik Umeås då allt finns under ett och samma 
tak. Strömsunds lokal är även den lik Umeås lokal fast i betydligt mindre format, 
omsättningen är istället mer jämförbar med Örnsköldsviks omsättning. 
 
Den stora skillnaden mellan Östersund och Umeå är materialhanteringen vilket beror på att de 
har olika lokalstrukturer. Produktflödet i sig är relativt likt i alla företagen men hanteringen i 
Östersund blir mer omständlig då det råder stor utrymmesbrist och segregering. Detta märks 
speciellt när en kund är på plats för att ta emot sin beställning. I Umeå åker kunden in i det 
stora lagret på en genomfart där produkterna samlas ihop på ett ställe medan kunden i 
Östersund får slussas runt till de olika lokalerna för att samla ihop sina produkter.  
Hanteringen i Örnsköldsvik blir även den enklare på grund av att allt ligger under samma tak 
och att det endast hanteras industriprodukter, vilka inte alls är lika skrymmande som 
byggprodukterna. Skillnaden mot Umeå är dock att man inte kan åka in i lagret. Hanteringen i 
Strömsund är lik hanteringen i Umeå men även här är skillnaden att kunden inte kan åka in i 
lagret utan kunden får åka runt till lokalens baksida, men dock genom en tydlig passage.  
 

4.2 Fysisk materialhantering68 

Materialhanteringen hos GP inleds med att materialet kommer till en godsmottagning där 
produkterna kontrolleras mot en följesedel för att dels kontrollera att allting är med och för att 
se att produkterna är hela. Därefter plockas produkterna, som kan vara av ordinarie eller 
anskaffat sortiment. Produkter från anskaffningssortimentet är alltid specialbeställda och är 
en, eller en del av en kundorder. Det ordinarie sortimentet kan gå fler vägar än det anskaffade 
sortimentet. Det kan vara produkter som ska till lagret, butiken eller vara en del av en 
kundorder. I Fel! Hittar inte referenskälla. illustreras det fysiska materialflödet.  

                                                 
67 Härkäniemi, Maritta, Inköpare. Umeå 2007-09-26 
Johansson, Anders, VD GP Industri Övik AB/Ledning. Örnsköldsvik 2007-09-25 
Roos, Calle, Koncernkontroller/ledning. Östersund 2007-09-04 
Wiik, Calle, Platschef Strömsund/ledning. Strömsund 2007-10-11  
68 Holgersson, Kjell, Lager och Fastigheter. Östersund 2007-09-24 
Landström, Robert, Teamleader lager. Östersund 2007-10-08 
Lindgren, Marcus, Lager. Umeå 2007-09-26 
Löfvenring, Kalle, Byggsäljare. Strömsund 2007-10-11 
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Figur 16: Produkttypernas möjliga vägar 
 
 

4.3 Informationsflöde69 

Det alla företagen i koncernen har gemensamt är informationsflödet för produkter. En 
beställning av en produkt till GP kan uppstå på två olika sätt: genom beställningspunkter i 
lagret eller kundorderbeställning från säljare. Beställningar för det ordinarie sortimentet görs 
när affärssystemet meddelar att lagersaldot för en produkt når en viss nivå, dvs. genom ett 
beställningspunktsystem. En kundorderbeställning läggs direkt från säljarenheten och kan 
innehålla produkter från det ordinarie sortimentet men även speciella produkter från deras 
anskaffningssortiment. Detta flöde förtydligas i Fel! Hittar inte referenskälla.. 
 

 
Figur 17: Informationsflöde för beställning 
 

4.4 Lagerföring och lagerstyrning 

4.4.1 Sortiment 
GP har idag många artiklar i sitt ordinarie sortiment. Det ordinarie sortimentet skiljer sig 
också mellan de olika orterna, vilket grundar sig i flera olika anledningar. De olika orterna har 
bland annat olika marknadssituationer vilket gör att olika behov uppstår hos kunderna. Utöver 
sitt ordinarie sortiment har GP även ett separat anskaffningssortiment vilket återfinns i en 
egen databas. Hur de olika artiklar i det ordinarie sortimentet är fördelade per ort och 
segment, vilka kostnader dessa innebär och hur många anskaffningsartiklar som återfinns 
visas i Tabell 4.70 
 
Tabell 4: Data över GP:s lagerföring 2007-09-30.  
Ort Östersund Strömsund Umeå Örnsköldsvik 

Segment Bygg Industri Bygg Industri Bygg Industri Bygg Industri 

                                                 
69 Härkäniemi, Maritta, Inköpare. Umeå 2007-09-26 
Norman, Daniel, Koncerninköpschef. Östersund 2007-09-24 
70 Härkäniemi, Maritta, Inköpare. Umeå 2007-09-26 
Johansson, Anders, VD GP Industri Övik AB/Ledning. Örnsköldsvik 2007-09-25 
Runudde, Niclas, Försäljningschef bygg. Östersund 2007-10-04 

Beställningspunkt 

Kundorder 

Inköpsenhet 

Säljenhet 

Beställning ur 
Ordinarie sortiment 

Beställning ur 
Anskaffningssortiment 

Godset 
kommer in 

Godset 
Kontrolleras Plockning 

Anskaffnings - 
sortiment Kundorder 

Lager 

Ordinarie 
sortiment 

Butik 
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Ordinarie artikelnummer [st] 4 934 14 270 1 810 5 100 4 309 7 401 43 4 749 

Totalt artikelvärde [MSEK] 9,4 11,9 1,6 2,1 8,0 4,4 0,02 4,2 

Totalt antal artikelnummer [st] 19 204 6 910 11 710 4 792 

Totalt lagervärde [MSEK] 21,3 3,7 12,4 4,2 

Anskaffningsartiklar [st] 600 000 

 
Ur Tabell 4 ses tydligt att majoriteten av artiklarna som ligger i lager tillhör 
industrisegmentet. Faktum är att hos alla orterna utgör minst 63 procent av det totala 
sortimentet industriprodukter. För samtliga artiklar finns det beställningspunkter, 
säkerhetslager, ledtider, orderkvantitet och servicegrad vilka alla används vid beställningar. 
Dock måste personalen ofta redigera dessa då de enligt deras tycke inte är realistiska. Hur 
affärssystemet fungerar och dess parametrar beskrivs ytterligare i Kapitel 4.6.3.71 
 
För att kompensera bristen i parametrarna arbetar GP med omsättningshastigheter på alla sina 
produkter för att ha dem så kort tid som möjligt i lager och på så sätt minimera sin 
kapitalbindning. Målet som GP satt upp är att ha en omsättningshastighet på fem gånger per 
år för varje produkt, vilket har haft ett varierande resultat på de olika orterna. Vissa 
avdelningar har redan uppnått målet med marginal medan andra fortfarande har mycket arbete 
kvar att göra.72 
 
De artiklar som inte finns i det ordinarie sortimentet i exempelvis Örnsköldsvik, men som 
finns i någon av de andra orternas ordinarie sortiment, blir anskaffningsprodukter ifrån dessa 
orter. Det uppstår också situationer där de olika orterna stödjer varandra i lagerförsörjning av 
gemensamma artiklar. När en produkt som har en akut efterfrågan inte finns i lager kan den 
tas från en annan orts lager. Detta kan leda till problem då det utbytet istället tömmer den 
ortens lager.73 
 

4.4.2 Klassificering74 
GP använder sig idag av flera olika klassificeringsmetoder, en metod för artiklar och en för 
kunder. För artiklar använder sig GP av en egen klassificeringsmetod som liknar en ABC 
klassificering. I GP:s version beskriver de försäljning och värde av produkterna, från AA till 
FC. Den första lägre bokstav desto högre försäljning respektive värde har produkten. En mer 
exakt indelning visas i Tabell 5 nedan.  

                                                 
71 Härkäniemi, Maritta, Inköpare. Umeå 2007-09-26 
Johansson, Anders, VD GP Industri Övik AB/Ledning. Örnsköldsvik 2007-09-25 
Runudde, Niclas, Försäljningschef bygg. Östersund 2007-10-04 
72 Härkäniemi, Maritta, Inköpare. Umeå 2007-09-26 
Johansson, Anders, VD GP Industri Övik AB/Ledning. Örnsköldsvik 2007-09-25 
Runudde, Niclas, Försäljningschef bygg. Östersund 2007-10-04 
73 Carlsson, Maria, Ekonomi. Östersund 2007-10-09 
Johansson, Anders, VD GP Industri Övik AB/Ledning. Örnsköldsvik 2007-09-25 
Landström, Robert, Teamleader lager. Östersund 2007-10-08 
Norman, Daniel, Koncerninköpschef. Östersund 2007-09-24 
74 Härkäniemi, Maritta, Inköpare. Umeå 2007-09-26 
Kronlund, Thomas, Försäljningschef industri. Östersund 2007-10-08 
Norman, Daniel, Koncerninköpschef. Östersund 2007-09-24 
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Tabell 5: Material klassificering. 

Försäljningstillfällen Uttag per år Volymvärde % 
A > 48 A 70 
B 25-47 B 20 
C 15-24 C 10 
D 8-14   
E 4-7   
F 1-3   
G 0   

 
Klassificering av kunder görs enligt en metod som GP själva har tagit fram, vilket är en 
trappformad klassificering med fyra trappsteg där de olika trappstegen beskriver hur en kund 
ska bearbetas. Ju högre trappsteg en kund klassificeras på desto högre bearbetning med 
service har den av säljarna. Dock poängterar GP att alla kunder är lika viktiga i 
orderhanteringen. Om en order är viktigare än en annan grundas inte det i att det är en större 
kund utan beror på andra omständigheter. 
 

4.5 Leverantörer 

Idag har GP runt 800 olika leverantörer vilka är av varierande storlek. GP är måna om sina 
relationer till leverantörerna både för att få mer förmånliga avtal, men även för att kunna 
erbjuda en god service till sina kunder. Relationen är bäst med de leverantörer som GP 
handlar mest av, det är även med dessa som flödet fungerar smidigast. Av de större 
leverantörerna får GP:s säljare och inköpare utbildning om produkterna som GP köper. De 
mindre leverantörerna som GP inte har ett lika tätt och kontinuerligt flöde med är de 
leverantörer som kan innebära problem, i form av förseningar och felsändningar. En 
anledning som kan ligga till grund för detta är, enligt Daniel Norman, dagens 
marknadssituation som påverkas mycket av att den höga konjukturen.75 
 
För att veta hur god kontakt ett företag har med sina leverantörer kan, som tidigare nämnts i 
Kapitel 3.12, vissa olika nyckeltal nyttjas. GP mäter inte sina leverantörer på detta sätt, detta 
trots att det finns kunder som exempelvis mäter leveranssäkerheten på GP. De tycker dock att 
de flesta leveranser kommer i avtalad tid, men det är inget de har registrerat. Något som GP 
själva anser att de har brister i är att debitera sina leverantörer då de inte levererar i tid. Det 
inträffar att de debiterar men det är i de fall då förseningen innebär en extra omkostnad för 
GP. De har dock inga fastlagda rutiner för debitering i dessa fall trots att det finns stöd för 
detta i SAP.76 
 

                                                 
75 Norman, Daniel, Koncerninköpschef. Östersund 2007-09-24 
76 Härkäniemi, Maritta, Inköpare. Umeå 2007-09-26 
Runudde, Niclas, Försäljningschef bygg. Östersund 2007-10-04 
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4.6 Affärssystemet 

4.6.1 SAP All-in-One 
SAP Business All-in-One är en färdigförpackad, branschspecifik version av SAP Business 
Suite. Lösningen innehåller verktyg och metoder för kostnadseffektiva tillämpningar för små 
och medelstora företag. SAP utlovar att All-in-One-lösningarna ska erbjuda flexibilitet 
samtidigt som affärslösningarna ska fungera med den kraft som utlovas.77 
 
SAP är en av världens just nu ledande leverantörer på affärssystem, men för varje företag som 
väljer en av deras lösningar måste detaljerna skräddarsys för att passa det aktuella företaget. 
 
Implema är det företag som har anpassat och implementerat SAP hos GP. Deras specifika 
lösning kallas Implema All-in-One Trade Provider och är speciellt utformad för handel- och 
grossistbranschen och stödjer bland annat:78 

• stora transaktionsmängder. 
• stor mängd artiklar, leverantörer och kunder. 
• behov av att kunna se tillgänglighet och leveransmöjlighet. 
• snabba orderflöden. 
• drop shipment, kundunik anskaffning m.m. 
• försäljning via säljbolag, distribution via koncernens centrallager. 
• komplexa prissystem/ kampanjer/ provisionsmodeller. 
• avancerad distribution. 
• addering av värdeskapande tjänster. 
• e-handel. 
• extern kommunikation med leverantörer och kunder. 
• stöd för agenturverksamhet. 
• effektiv lagerhantering med mobila moduler. 
• kassafunktion. 

 
Samtliga ovannämnda funktioner använder inte GP, men många av dessa moduler passar bra 
in i företagets verksamhet. 
 

4.6.2 Varför SAP79 
När GP 2001 köpte dotterbolagen i Umeå och Örnsköldsvik bestämde sig GP för att satsa på 
ett gemensamt affärssystem för att enklare kunna samordna bolagen. Man arbetade fram en 
kravspecifikation och bestämde bland annat att de ville ha ett färdigt system och inte utarbeta 
ett eget från grunden. 2004 undersökte GP ett antal leverantörer och bestämde sig för att SAP 
och Implema skulle bli leverantörer av det nya affärssystemet.  
 
De främsta förväntningarna GP hade på den nya affärssystemlösningen var: 

• Ett tryggt och stabilt system 
• Ett system att expandera i 
• En mer centraliserad organisation med ett gemensamt system 

                                                 
77 http://www.sap.com/sweden/solutions/smb/index.epx 
78 http://www.implema.se/ 
79 Larsson, Lars-Åke, Verksamhetsutveckling/Data. Östersund 2007-10-10 
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Implementeringen började vintern 2005 och innebar utbildningar och förankring i 
organisationen. Företaget genomförde då även de ändringar som behövdes för att systemet 
skulle passa verksamheten. I december 2005 började man använda systemet skarpt. 2006 blev 
ett tungt år för företaget då man inte kände att siffrorna var tillförlitliga och detta ledde till att 
det alltid fanns ”för lite” på hyllorna. Året innebar även en hel del felrättningar vilket är ett 
energikrävande arbete.  
 
Den mest unika lösningen för just GP är den kassalösning där man har omvandlat ett 
säljsystem och skapat utseendet som ett kassasystem, vilket GP är mycket nöjda med. 
Kassasystemen kan även fungera offline när nätverket tillfälligt ligger nere och uppdateras när 
uppkopplingen är tillbaka. 
 
Något som har fungerat dåligt och fortfarande gör det är inköpsmodulen där exempelvis 
prognostiseringen inte fungerar tillfredsställande. De funktioner som används och de 
parametrar som ska ställas in är inte tillförlitliga enligt inköpare som använder dem. Det är i 
grunden meningen att systemet själv ska sköta allt som snurrar med ett regelbundet mönster 
och att inköparna ska kunna koncentrera sig på avvikelserna. GP jobbar med att förbättra den 
befintliga inköpsmodulen, då en ny inköpsmodul vore en dyr affär för bolaget. 
 
För GP fungerar den införda EDI-lösningen bra och de vill även utöka automatisk hantering 
av rutinarbete. Något som just nu är på gång är automatiska leverantörsfakturor och en e-
handelslösning. 
 

4.6.3 Nyckeltal i SAP80 
GP använder i sin lagerstyrning vissa nyckeltal som de nämnda i Kapitel 3.12. För vissa 
nyckeltal skiljer sig de tidigare nämnda metoderna med de som använts i SAP vilket 
illustreras i detta kapitel. 
 
Partiformning 
Partiformningen som använd är inte enligt Wilson som beskrevs i teoridelen, utan av Groff 
som är nära besläktad med Wilson. Enligt Groff ska lagerkostnaden vara mindre än 
ordersärkostnaden vilket stämmer överens även med Wilson där man finner den optimala 
orderkvantiteten där kurvorna för samma parametrar möts. Skillnaden mellan de båda är dock 
att i Groff kan användaren även ta hänsyn till perioden som den ekonomiska orderkvantiteten 
ska uppfylla. 
 
Säkerhetslager 
Enligt Implema anges säkerhetslagret (SL) i tid enligt formeln: 
 

MADLTRSL ⋅⋅=  
 
R = Faktor bestämd av servicegrad 
LT = Ledtid 
MAD = Medelabsolutfel 
Formel 17: Beräkning av säkerhetslager enligt SAP. 
 

                                                 
80 Strömberg, Ann-Britt, Inköp/Basdata. Östersund 2007-11-05 
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I systemet anges däremot säkerhetslagret i antal och inte i tid. Troligen tar systemet först fram 
säkerhetslagret i tid och konverterar det sedan till ett antal. I systemet kan man även ange ett 
minsta säkerhetslager. Detta används för att användaren själv ska kunna försäkra sig om att 
säkerhetslagret aldrig understiger en viss nivå trots att systemet beräknar ett annat. 
 
Ordersärkostnad 
Ordersärkostnaden räknas inte fram av SAP utan anges istället som en faktor. Kostnaden som 
gäller för samtliga produkter är 300 SEK och uppskattar då alla administrativa kostnader som 
gäller orderläggning och ordermottagning. 
 
Servicegrad 
Vilken servicegrad man anger i systemet har stor inverkan på var beställningspunkten och 
säkerhetslagret kommer att hamna. Då säkerhetslagret är beroende av servicegraden och 
beställningspunkten är beroende av säkerhetslagret påverkar servicegraden hela kedjan. Den 
servicegrad som GP anger i SAP avser servicen på lagret. Vilken servicegrad man väljer 
påverkas naturligtvis även av vilken klassificering produkten har. Vad parametern ska vara 
inställd på beror helt och fullt på vad användaren väljer, den är med andra ord manuellt 
justerad. 
 
Ledtiden 
Ledtiden är en parameter som även den sätts manuellt. Om ledtiden sätts för kort blir 
beställningspunkten och säkerhetslagret för låga. Hur denna parameter ställs in är i hög grad 
beroende av produkttyp. För byggmaterial är ledtiden oftast högre, ungefär 14 dagar, medan 
för industriprodukter är ledtiden ca. sju dagar. Anledningen till att ledtiden är högre för 
byggmaterial är att det ofta ska tas hänsyn till tonnage och rabattsystem innan ordern läggs. 
 
Prognostisering 
I SAP finns det ett antal prognostiseringsmetoder som fungerar olika bra i GP:s system. Den 
metod som används mest och som fungerar bra är glidande medelvärde. De övriga metoderna 
fungerar inte som de ska, vid prognostisering för säsongsprodukter skjuter 
beställningspunkterna i taket vilket grundar sig i att systemet inte verkar kunna ta hänsyn till 
att efterfrågan vissa månader är noll. Enligt GP ska metoden för glidande medelvärde kunna 
fungera på ca. 70 procent av artiklarna då de flesta har en relativt jämn efterfråga. 
 

4.7 Kundservice och kundrelation81 

GP prioriterar kundservice högt och det är mycket viktigt för dem att ha en god relation till 
sina kunder. GP är enligt leverantörer ett företag med bra kundservice och enligt dem själva 
har de ”lite för bra kundservice för deras eget bästa”. När GP motiverar att de har en bra 
relation till sina kunder menar de att de alltid är kundens förstaval att vända sig till för att 
köpa produkter eller för att få hjälp med problem. Det är tidigare nämnt att GP inte använder 
några mätetal för att motivera sina goda leverantörskontakter. Detta gäller även för deras 
kundrelationer. GP använder sig inte av något av de mätetal som nämnts i Kapitel 3.12 för att 
få en inblick i hur god service de har mot sina kunder eller från sina leverantörer. 
 

                                                 
81 Kronlund, Thomas, Försäljningschef industri. Östersund 2007-10-08 
Ross, Lars-Åke, Industrisäljare. Strömsund 2007-10-11 
Runudde, Niclas, Försäljningschef bygg. Östersund 2007-10-04 
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4.8 Transporter och leveranser 

GP:s transporter består av inhyrda lokala tranportörer i form av tur- och kranbilar som kör 
mjölkrundor under ”GP-flagg”, som de själva kallar det. Utöver detta körs även externa 
transporter med Schenker, Bussgods, och lokala åkare. De anser själva att deras relationer till 
tranportörerna varierar beroende på vem det är som kör bilen, men över lag anser GP att 
transportörerna kommer i tid och håller vad de lovar. GP tycker också att det är lite svinn trots 
att det inte sker några kvittenser vid transporterna. Enligt anställda på GP finns det vissa 
brister vad gäller fakturering för leveranserna ut till kunden, det är inte alltid den fakturerade 
summan täcker den verkliga kostnaden.82 
 
GP har tidigare testat att använda sig av en metod som liknar tidsfönster men inte på någon av 
orterna har det konceptet fungerat. Anledningen till att det inte har fungerat bra är att det inte 
passar in hos leverantörerna. När GP testade metoden i Östersund ledde det till att 
leveranserna kunde komma en till en och en halv dag för sent. I Tabell 6 nedan visas hur 
många in- och utleveranser de olika GP butikerna har.83 
 
Tabell 6: In- och utleveranser hos GP orterna. 

Ort Inleveranser  
[per dag] 

Utleveranser  
[per dag] 

Leveranser från  
annan GP-ort [per dag] 

Östersund 12 40 - 
Strömsund 9 9 2 
Örnsköldsvik 10 5 1 
Umeå 10 8 1 
 

4.9 Konkurrenssituationen84 

Konkurrensen på marknaden är idag hög och listan på konkurrenter kan göras lång, några av 
dem nämns i Kapitel 2.3. Trenden just nu är att det kommer in lågprisföretag på marknaden 
som attraherar kunder vilket gör att konkurrensen hårdnar ytterligare. Under våren 2005 
gjordes en kundundersökning i Östersund där kunder betygsatte olika påståenden för GP, 
Beijerbyggmaterial, Byggmax och Fresks. Enligt denna undersökning utmärker sig GP med 
att de har ett brett och omfattande sortiment med en hög kvalitet. Det är även det som GP 
lockar med för att kunder ska välja dem framför andra. 
 

                                                 
82 Hellström, Per-Erik, Inköpare. Örnsköldsvik 2007-09-25 
Kronlund, Thomas, Försäljningschef industri. Östersund 2007-10-08 
83 Holgersson, Kjell, Lager och Fastigheter. Östersund 2007-09-24 
84 Kundundersökning, Marknadsfakta Åre AB. Östersund 050504-050505 
Ross, Lars-Åke, Industrisäljare. Strömsund 2007-10-11 
Runudde, Niclas, Försäljningschef bygg. Östersund 2007-10-04 
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4.10 Kommunikation mellan delar i koncernen85 

Kommunikationen mellan de olika delarna i GP fungerar olika bra beroende på personer. De 
olika delarna i företaget som denna kommunikation till största del gäller är inköpsenheten, 
säljenheten, ekonomienheten och lagerpersonal. Förmedlingen består till största delen av 
speciella beställningar och leverantörsfrågor. En stor brist i kommunikation drabbar ofta 
lagerpersonalen, enligt Robert Landström, i detta fall syftar han på Östersund i första hand. 
Det kan exempelvis hända att stora mängder produkter beställs utan att lagret blir förvarnade 
om detta, vilket medför problem för lagerpersonalen som måste placera ordern någonstans i 
det trånga lagret. Bristen i kommunikation betyder oftast att informationen är för otydlig, 
vilket ger upphov till missförstånd. 
 

4.11 Kommunikation mellan bolagen86 

Trots att GP idag är en koncern, och jobbar tillsammans, är det bristfällig kommunikation 
mellan de olika orterna. Givetvis behövs det olika mycket kommunikation mellan olika 
avdelningar i företaget. Överlag tycker dock GP att kommunikationen inte är bra. Mellan 
transportörerna utbyts kommunikation också olika mycket beroende på hur bra personlig 
kontakt de olika befattningshavarna har med varandra och vilken inställning de har gentemot 
sitt arbete. Från vissa personer i koncernen förväntas att huvudkontoret ska ta ett större ansvar 
för hela koncernen samtidigt som några anser att de blir överkörda och inte har någonting att 
säga till om när beslut ska tas. Något att poängtera är dock utbytet mellan säljenheterna inom 
industrisegmentet i Östersund och Strömsund där de tillsammans arbetar med att ta emot olika 
kunder. De har en gemensam så kallad ”telefongrupp” där det inte ska spela någon roll var 
säljaren sitter för att kunna hantera kunden, vilket också leder till att säljarna handlar ur 
varandras lager i en större utsträckning. 
 

4.12 Arbetsfördelning 

Fördelningen av arbetet på de olika avdelningarna inköp, sälj och lager är inte helt självklara. 
För att beskriva närmare hur just GP arbetar med detta har vi nedan definierat 
arbetsuppgifterna för respektive avdelning. 
 

4.12.1 Inköpsenheten87 
På en inköpsavdelning brukar uppgifterna inköpare och avropare skiljas åt. En inköpares 
uppgift ska vara att förhandla med leverantörer, hitta de bästa produkterna i förhållande till 
det priset som företaget är villiga att betala för dem. En avropares uppgift ska vara att lägga 
beställningar och se till att produkterna finns på plats i rätt tid, mängd och kvalitet. På detta 
sätt fungerar inte inköpsorganisationen på GP idag, de som är inköpare får göra båda delar 
eller bara avropare. 
 

                                                 
85 Landström, Robert, Teamleader lager. Östersund 2007-10-08 
Lindh, Gunnar, Projektledare/ledning. Östersund 2007-10-03 
Norman, Daniel, Koncerninköpschef. Östersund 2007-09-24 
86 Kronlund, Thomas, Försäljningschef industri. Östersund 2007-10-08 
Ross, Lars-Åke, Industrisäljare. Strömsund 2007-10-11 
87 Härkäniemi, Maritta, Inköpare. Umeå 2007-09-26 
Lindh, Gunnar, Projektledare/ledning. Östersund 2007-10-03 
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4.12.2 Säljenheten88 
Säljenheten på GP är uppdelade på ”inne-” och ”utesäljare”. Innesäljarens uppgift är att sälja 
per telefon och utesäljarens uppgift är att besöka kunder för att sälja och tillhandahålla 
service. Detta är dock inte det enda säljarna gör. Som det fungerar idag är säljarna även 
avropare i vissa lägen då de ibland får lägga beställningar på lagerprodukter som är slut och 
göra andra uppgifter som är relaterade till inköpsenheten. 
 

4.12.3 Lagerenheten89 
Arbetet på lagret i Östersund är sedan en tid omstrukturerad i mer renodlade uppgifter från att 
all personal förut genomförde alla olika moment. Det nya arbetssättet innebär att inleveranser, 
plockning och utleveranser hanteras separat från varandra av olika personer. Denna 
omstrukturering har inneburit att uppgifter görs mer grundligt, framförallt har arbetet blivit 
mindre rörigt. Det finns vissa svårigheter i lagerhanteringen där framförallt hanteringen av 
skrymmande produkter, såsom virke, isolering och gipsskivor, är speciellt omständligt. De 
tidigare nämnda produkterna kommer oftast i stora kvantiteter och storlekar vilka behöver 
maskinell hjälp för att hanteras. Produkter som istället relateras till industrisegmentet är 
betydligt mindre och mer lätthanterliga. I Östersund är detta extra betungande då 
lagerplatserna är relativt små och utspridda. 
 

4.13 Monetärt flöde90 

Det monetära flödet, eller pengaflödet, på GP kan se ut på flera olika sätt beroende på att GP 
säljer i butikerna och genom direktleveranser till kunderna. Detta gör att de både hanterar 
kontanter samt fakturerar via post, fax och EDI. EDI är ett faktureringssätt som GP vill 
använda sig av i större utsträckning. De kunder som handlar relativt kontinuerligt hos GP har 
ett eget kundnummer som de fakturerar till genom något av de ovan nämnda sätten. Ett 
problem som finns är hanteringen av fakturor från de kunder som inte har kundnummer och 
köper produkter för stora summor. Detta har fört med sig att det dröjer lång tid innan de får 
betalt och sitter fast med kundfordringar. Det ska dock nämnas att GP nu tagit tag i detta och 
arbetar med att ta fram en bra lösning för att hantera problemet. 
 

4.14 GP-koncernens ekonomiska resultat 200691 

För att illustrera koncernens ekonomiska ställning har vi valt att skapa ett DuPont-schema 
vilket beskrivs i Kapitel 3.14. Vi har utgått från 2006-års redovisning som inte var ett 
problemfritt år för GP, fullständiga DuPont-sheman återfinns i Bilaga 2. Under 2007 har 
resultatet sett bättre ut och är på uppgång. Vi har även räknat fram soliditet samt likviditet för 
företagen som vi kommer att presenteras i Tabell 7 nedan.  

                                                 
88 Kronlund, Thomas, Försäljningschef industri. Östersund 2007-10-08 
Runudde, Niclas, Försäljningschef bygg. Östersund 2007-10-04 
89 Holgersson, Kjell, Lager och Fastigheter. Östersund 2007-09-24 
Landström, Robert, Teamleader lager. Östersund 2007-10-08 
Lindgren, Marcus, Lager. Umeå 2007-09-26 
90 Holgersson, Kjell, Lager och Fastigheter. Östersund 2007-09-24 
Larsson, Lars-Åke, Verksamhetsutveckling/Data. Östersund 2007-10-10 
91 GP-koncernens årsredovisning 2006 
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Tabell 7: Ekonomiska nyckeltal för 2006. 

 Räntabilitet (i %) Soliditet Likviditet 
Umeå -1,04 0,23 0,17 
Örnsköldsvik -1,64 0,05 0,63 
Östersund -2,59 0,18 0,59 
Koncernen -2,08 0,12 0,74 
 
Räntabiliteten är negativ hos samtliga företag i koncernen. Detta förmodas bero på att 
implementeringen av SAP skapat problem i materialplaneringen vilket lett till att bristfälliga 
nivåer har hållits i lager. Umeå som enligt årsredovisningens beräkning var det enda företag i 
koncernen som hade positivt resultat, har enligt vår beräkning även de negativ räntabilitet. 
Skillnaden mellan årsredovisningen och vårt DuPont-schema är att vi räknat med 
avskrivningar samt finansiella intäkter (ränteintäkter) i våra beräkningar.  
 
Som vi kan se i tabellen har samtliga bolag en låg likviditet. Detta betyder att 
betalningsförmågan på kort sikt är låg. Likviditeten kan höjas genom att ägaren skjuter till 
kapital eller genom att ta lån. 
 
Även soliditeten är låg hos samtliga bolag. Detta beror troligt på att företagen gått med 
förlust, vilket direkt påverkar soliditeten. För att åter öka soliditeten krävs att företaget går 
med vinst, alternativen skulle vara att ägaren skjuter in mer kapital eller genom att amortera 
av skulder. Företag som har låg soliditet kan ha svårt att beviljas lån från banken. 
 
Sant är att ekonomin under 2006 var pressad för GP, och positivt är att 2007 varit ett 
uppåtgående år. Vi har inte hunnit ta del av några siffror från 2007, men vad vi erfarit ska den 
uppåtgående trenden ha bibehållits under året. 
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4.15 Kontorsvaruhuset - en fallstudie av centralisering92 

Ett företag som redan har tagit steget mot ett centrallager är Kontorsvaruhuset i Östersund. 
Något som gör detta företag extra intressant är att i likhet med GP ligger Kontorsvaruhuset 
med huvudkontoret i Östersund och har även de butiker i Umeå och Örnsköldsvik. Förutom 
dessa platser finns Kontorsvaruhuset även i Sundsvall, Skellefteå, Söderhamn, Gävle och 
Alfta. Företagets omsättning är fördelat som Figur 18 nedan visar. 
 

 
Figur 18: Kontorsvaruhusets fördelade omsättning. 
 
När Kontorsvaruhuset övergick till centrallager gjordes ingen genomarbetad analys av 
projektet, istället utgick Kontorsvaruhuset från lärdomar som kunde erfaras från andra företag 
som valt att centralisera sin lagerverksamhet. Beslutet om ett centrallager tog de under 2005, 
men tankar och diskussioner hade redan börjat infinna sig tidigare. De förväntade effekterna 
inför en centralisering var att de skulle kunna köpa in större volymer och därmed få bättre 
köpeavtal, att transportkostnaderna skulle öka samt att omsättningen i lagret skulle bli högre. 
 
Var centrallagret skulle ligga var inte heller något självklart val, men då det fanns en ledig 
lokal som kunde passa i Östersund bestämde de sig för att köpa ICA:s gamla lager på 

200027 m . Detta var mer yta än vad företaget behövde vilket gjorde att de styckade av och 

delar det nu med två andra företag. Något som talade för Östersund som centrallagerort var 
bl.a. att butiken i Östersund var den största, huvudkontoret ligger i Östersund samt att det är 
billigare att fylla bilar från Östersund än att skicka saker dit. 
 
Idag har företaget inte helt övergått till ett centrallager som försörjer hela koncernen utan har 
tre lager; i Östersund, Skellefteå och Gävle. Förhoppningen finns naturligtvis att sammanföra 
dessa tre och endast ha ett centrallager. 
 
I samband med övergången till centrallager bytte företaget även affärssystem. Nu använder de 
VISMA som är ett system som lämpar sig bra till verksamheten. Implementeringen av 
VISMA är ännu inte helt genomförd, men kommer att genomföras på de återstående 
butikerna. Systemet fungerar i stort sett bra och innehåller de funktioner företaget efterfrågar. 
                                                 
92 Thelenius, Anders, VD Kontorsvaruhuset. Östersund 2007-10-02 
Persson, Claes, Lagerchef Kontorsvaruhuset. Östersund 2007-10-05 
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Många anställda har fortfarande problem med att ta till sig systemets hjälp i sitt arbete och har 
svårt att se nyttan av det då det tar mer tid i anspråk. 
 
I Östersundslagret ligger idag 10 000 artiklar, det är dock inte samtliga artiklar i sortimentet 
då företaget inte vill ha några trögrörliga artiklar i sitt centrallager. Kontorsvaruhuset vill 
minska sitt sortiment och använder en CRM-funktion (Customer Relationship Management) 
som identifierar orörliga artiklar i systemet som kan sorteras bort. Sortiment som skiljer sig 
mellan orterna skulle behöva ses över och ett bassortiment bör tas fram. CRM-systemet tar 
även fram den leveranssäkerhet som företaget mäter på sina leverantörer, men i dagsläget tar 
de inte ut någon kompensationsavgift. Inköpsenheten stöds i systemet av PBI (prognosbaserat 
inköp) vilket är ett bra stöd i den processen. Vissa artiklar som kan anses som special eller 
kundanpassade bör alltid transporteras direkt till kunden eller till butiken för att minska 
antalet hanteringspunkter. 
 
Inköpen sker till stor del i samarbete med inköpsorganisationen RKV (Rationella 
kontorsvaruinköp). I denna organisation köper man in produkter från hela världen. Av de 
leverantörer som Kontorsvaruhuset förhandlar och köper från själv finns det bara svenska 
företag. Det som beställs som anskaffning till kund kan antingen distribueras direkt till kund 
eller via lagret. 
 
Restorder är ett annat problem för företaget då allt inte kan finnas i lagret. Att hantera en 
restorder med allt arbete det innebär är en dyr process. En enkel åtgärd för att motverka 
restorder är att få säljarna att i så stor utsträckning som möjligt sälja vad som redan finns i 
lager istället för att alltid lägga en restorder. 
 
Transportkostnaderna har ökat för Kontorsvaruhuset efter införandet av centrallagret och de 
har hittills inte sett någon större ekonomisk vinning totalt sett. Den största tydliga effekten 
fram till nu är nedläggningen av lagret i Örnsköldsvik samt något förbättrade villkor för 
inköpsenheten. Från lagret i Östersund levereras både direkt till kunder samt till butiker. När 
något levereras från lagret direkt till kunderna som ligger utanför Östersund, men ändå hör till 
upptagningsområdet, går detta per post. Kunden får alltid ordinarie produkter dagen efter 
ordern lagts om den lagts innan plockstoppet klockan 14.00. Samtliga transporter sker på väg 
och de använder sig inte av fasta rutter s.k. mjölkrundor utan kör för att tillfredsställa kundens 
tider. Logistikchefen anser att konkurrensen inom branschen är hård och att kunderna är vana 
att få som de vill med kort varsel, varför de måste hålla en god leveranssäkerhet till kund. 
 
I det stora hela är Kontorsvaruhuset nöjda med att ha tagit steget mot ett centrallager och de 
hoppas på en större ekonomisk vinning i förlängningen. För personalen på lagret har det 
inneburit en stor förändring till det positiva då lokalerna ger en bättre arbetsmiljö samt att 
lagret bara är ett lager och inte både lager och butik. Tidigare har säljare hämtat ut produkter 
innan lagerpersonalen hunnit packat upp och märka de inkomna leveranserna. 
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5 Analys 
Analysen, som är hjärtat i rapporten och examensarbetet, kommer att visa vad 
sammanställningarna av den kvalitativa informationsinsamlingen samt de beräknade 
modellerna resulterat i. Kapitlet ska främst ange riktlinjer för framtida beslut angående ett 
centrallager för GP- koncernen. 
 

5.1 Nulägesanalys 

Efter att ha genomfört ett flertal intervjuer och observationer för att beskriva hur GP:s 
situation ser ut idag har vi valt att göra en analys av hur vi uppfattar nuläget. Vi har valt att 
utföra den i form av en SWOT- analys. 
 

5.1.1 SWOT-analys av GP:s nuläge  
För att tydligare beskriva vår uppfattning av GP har vi valt att analysera företaget. Som vi 
beskrev i Kapitel 3.15 är detta en bra metod att använda för att utvärdera vilka utmärkande 
drag ett företag har, samt vad de skulle kunna arbeta mer med. I Figur 19 illustreras en 
SWOT-analys av GP. Vi kommer även att motivera de punkter vi har valt att fokusera på i 
analysen nedan. Främst kommer vi att fokusera på styrkor och svagheter då den interna 
undersökningen är den vi lagt fokus på och inte den externa. Dock har vi tagit fram några 
möjligheter och hot som även dessa har framgått från intervjuerna. 
 

 
Styrkor 

- Kvalitetsprodukter 
- Kundrelationer 
- Traditionen i företaget är anrik 
- Anskaffningssortimentet 
- Stor expertis 

 
Svagheter 

- Intern och extern kommunikation 
- Inköpsorganisation 
- Utnyttjande av affärssystemet 
- Varierat sortimentet 
- Utnyttjandet av koncernverksamheten 
- Krav på leverantörer och kunder 
- Mätning och uppföljning 
- Lokalerna i Östersund 

 
 

Möjligheter 
- Expansion 
- Gynnas av varandra i koncernen 
- Affärssystemet 

 

 
Hot 

- Marknaden 
- Konkurrenter 
- Traditionen på de olika företagen 

Figur 19: SWOT-analys av GP. 
 
Styrkor 
Enligt den kundundersökning som gjordes 2005 framgår att en stor anledning till att de som 
handlar på GP gör det på grund av utbudet på kvalitetsprodukter vilket de andra deltagarna i 
undersökningen, Beijer Byggmaterial, Byggmax och Fresks, inte kunde uppnå. Denna höga 
kvalitet leder också till att det mestadels är proffskunder som handlar hos GP. Under de 
intervjuer som genomförts med säljenheten framgick att kunderna ofta väljer GP när de ska 
handla eller har problem på grund av den expertkunskap som GP besitter inom vissa områden. 
Detta är dock något som GP inte tar betalt för utan är enbart en extra service för kunden.  
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Anskaffningssortimentet är en annan faktor som stärker GP:s ställning. Den breda floran av 
leverantörer gör att GP kan ta hem mycket av det som inte finns på lager. Att GP är ett anrikt 
företag har inneburit att många känner till företaget såväl som varumärket vilket även det 
leder till en ökad attraktion. 
 
Svagheter 
En av de största bristerna hos GP är deras kommunikation, både internt och externt. Den 
dialog som förs är ofta på informell nivå, i fikarummet eller i korridoren. Detta gör att 
kommunikationssvårigheterna mellan orterna vidgas. Alla olika enheter i GP-koncernen 
måste ha ett tätare samarbete för att kunna dra nytta av stordriftsfördelarna som en koncern 
kan medföra, exempelvi ett mindre och gemensamt ordinarie sortiment. För att en 
centralisering ska kunna fungera effektivt krävs att det berörda företaget har en väl 
fungerande central inköpsorganisation. Detta är något som GP idag inte har. Idag arbetar de 
anställda inköparna snarare som avropare än som inköpare. Med detta menar vi att de endast 
sköter materialplaneringen för sitt område på sin butik. Med det nya affärssystemet bör en 
automatiserad materialplanering fungera. Detta skulle frigöra mycket tid hos de inköpare som 
fungerar som avropare då de inte själva skulle behöva använda handpåläggning för sina 
parametrar. 
 
För att få materialplaneringen att fungera måste de även ställa högre krav på sina leverantörer.  
GP har idag en brist vad gäller avtal med sina leverantörer och kunder, detta gör att kraven på 
ledtider är begränsade. För att vara mer konkurrenskraftiga måste GP genomföra mätningar av 
sina leverantörer och av sig själva mot kunden på delar av de nyckeltal som beskrevs i Kapitel 
3.12, och helt enkelt ställa högre krav på sina leverantörer och kunder. Detta skulle innebära 
en större säkerhet för kunderna vilket i sin tur stärker företagets ställning. GP:s befintliga 
lokaler i Östersund är en annan svaghet. Det finns idag fler än ett utcheckningsställe vilket gör 
att kunden måste besöka och betala på fler än ett ställe trots att det tillhör samma butik och 
ligger i någorlunda närhet till varandra. Detta kan jämföras med Umeå som har en genomfart 
för kunden där allt material kan hämtas på samma plats och betalning sker i slutet av 
genomfarten.  
 
Möjligheter 
Den expansion som GP har genomfört i Örnsköldsvik och Umeå ger stora möjligheter att 
täcka ett stort område med sin verksamhet. Med ett större samarbete i koncernen finns det 
stora möjligheter att vara mer konkurrenskraftiga inom området där GP verkar. Genom att 
vara en koncern kan GP få mer förmånliga avtal med sina leverantörer. I detta avseende kan 
de beställa större kvantiteter vilket ger bättre pris och gör dem till en starkare, och kanske 
viktigare, kund hos leverantören.  
 
Med det relativt nyimplementerade affärssystemet har GP bra förutsättningar för att ha en 
logistisk verksamhet i framkant. Då krävs att de tar vara på systemets möjligheter och 
utnyttjar det i större utsträckning för att undvika stora kostnader.   
 
Hot 
De hot som finns för GP är exempelvis marknaden. Marknadssituationen är svår att förutspå 
och utgör således alltid inom GP:s bransch ett hot. Det gäller att alltid serva sina befintliga 
kunder, men även söka nya marknader. De befintliga konkurrenterna och även den expansion 
av nya lågprisföretag som just nu breder ut sig, är dock något som GP måste vara 
uppmärksamma på. De måste fortsätta marknadsföra sig med sina styrkor och övertyga 
kunderna om att GP är det bästa valet. Det allra största hotet för GP är dock företagen själva. 
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De finns starka traditioner inom de olika bolagen vilka ofta står i konflikt med varandra. De 
måste förbise tidigare traditioner och vilja arbeta tillsammans för att kunna bli det ledande 
företaget inom sitt område och sin bransch. 
 

5.1.2 SWOT-analys kopplat till centrallager 
Då ovanstående SWOT-analys ger en bild av företaget i allmänhet kommer även en specifik 
centrallagersanalys att genomföras i SWOT-struktur. 
 

 
Styrkor 

- Korta avstånd 
- Stabilt och gemensamt affärssystem 
- Direktleveranser till kund 
- Mjölkrundor 

 

 
Svagheter 

- Varierat sortiment 
- Inarbetade profiler 
- Kommunikationen 

 
Möjligheter 

- Korta ledtider till kund 
- Minskad kapitalbindning 
- Säkrare leveransbesked till kunden 

 

 
Hot 

- Traditionen hos de olika företagen 
- Motstånd från anställda 
- Omfattningen av övergången 

Figur 20: SWOT-analys av GP med avseende på centrallager. 
 
Styrkor 
GP är för närvarande beläget i södra Norrland inom en cirkel med en radie av 20 mil. Detta 
ger att avstånden är relativt korta och den fysiska möjligheten till snabba leveranser finns. När 
GP 2005 startade implementeringen av SAP var det i förhoppning att samarbeten inom 
koncernen skulle fungera smidigare. Hittills har det mestadels handlat om att få de dagliga 
rutinerna att fungera, varför integreringen mellan de fyra orterna har låtit väntat på sig. 
 
Ett försprång till en centralisering finns mellan Östersund och Strömsund som till viss del 
redan arbetar med en centraliserad inköpsstruktur. Strömsund beställer ofta från Östersunds 
lager vilket gör att större kvantiteter kan köpas in. Vid en centralisering kan idéer och 
erfarenheter från detta samarbete används. 
 
GP arbetar redan nu med direktleverans till kund. Detta är en styrka i sig då det inte behöver 
passera något lager och därmed slipper företaget stå för lagerplats och hantering. Andra 
fördelar är att ledtiden till kund kan kortas ner och att transportkostnaden kan minska eller i 
bästa fall försvinna helt. En annan logistisk styrka som GP redan använder är 
konsolideringsdistribution i form av mjölkrundor som är en användbar och bra rutin vid 
distribution inom korta geografiska avstånd. Direktleveranser och mjölkrundor är några 
koncept som företaget absolut ska fortsätta med oavsett om ett centrallager kommer att införas 
eller ej.  
 
Svagheter 
Som nämndes i den allmänna SWOT-analysen finns det brister i koncernens kommunikation. 
Detta skulle påverka ett införande av centrallager stort. När man centraliserar en stor del av 
sin verksamhet måste kommunikationen vara väl fungerande. Att förlita sig på de 
centraliserade inköparna och hålla tät kommunikation mellan avropare på företaget och 
centrala inköpare är en förutsättning för ett fungerande centrallager.  
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I nuläget har de respektive företagen en inarbetad arbetsprofil och ett varierat sortiment. 
Dessa faktorer är inte gynnsamma för en centralisering. En stor del av sortimentet och 
traditionen hänger kvar från de ursprungliga företagen i Umeå, Örnsköldsvik och Östersund 
och kan vara svår att byta ut då företagen vill behålla sina kunder och därför bibehålla vad 
kunden är van vid. 
 
Möjligheter 
Möjligheterna vid ett införande av ett centrallager är till stor del hämtat från Kapitel 3.1. Vi 
har dock valt att i detta kapitel fokusera på några viktiga faktorer som kan förändras till det 
positiva som följd av en centralisering. 
 
Kortare ledtid till kund är en viktig faktor som kan besannas med ett centrallager. Detta på 
grund av att en brist i respektive butik kan fyllas upp från centrallagret med snabbare och 
säkrare leverans till kund än vad leveranstiden från leverantören skulle ge. På samma sätt kan 
säljaren ge ett säkrare leveransbesked om när kunden kan få den aktuella produkten om den 
finns tillgänglig inom koncernen. 
 
Vid en reducering från fyra lager till ett leder detta ofta till en minskad kapitalbindning. Detta 
följer av att det endast finns ett säkerhetslager för samtliga butiker varför det procentuellt sett 
krävs ett mindre säkerhetslager när de går samman till ett. 
 
Hot 
Problem som kan uppstå vid ett införande av centrallager för GP tror vi i stor utsträckning 
kommer att hänga samman med de olika företagens ursprung. Då GP har köpt upp befintliga 
företag i Umeå och Örnsköldsvik finns styrka och traditioner redan där. De anställda i såväl 
Östersund som Umeå tycker att ett centrallager är bra och tar för givet att det kommer 
placeras i deras stad då dessa två har de största omsättningarna i koncernen idag.  
 
Omställningen vid en övergång till centrallager kommer att bli omfattande. Både flödet och 
organisationen kommer att förändras för GP. Att förbättra kommunikationen, centralisera 
inköpet samt vänja sig vid mindre lager kommer att ta tid för många. Innan de anställda har 
vant sig med det nya flödet kommer GP troligtvis inte vinna på övergången, dock visar 
erfarenheter från andra företag att detta brukar förändras på sikt. 
 

5.2 Kartläggning av sortiment och leverantörer 

Den största förutsättningen, vad gäller sortimentet, för att ett centrallager ska löna sig är att 
sortimentet är gemensamt. Det första steget bör därför vara att sammanställa hur stor del av 
det nuvarande sortimentet som är gemensamt i koncernen idag. Vi har skapat en databas för 
att testa hur stora delar av de olika företagens sortiment som är gemensamma. Olika många 
produkter är gemensamma beroende på vilka bolagskombinationer vi testat, en produkt 
definierar vi i detta fall som ett unikt artikelnummer.  
 
Totalt har vi bland de lagerlagda produkterna funnit 26 455 unika artikelnummer vilket är fler 
än vad de anställda angett vid intervjuerna. Troligt är att vissa av dessa produkter inte har 
någon större omsättning, men ligger ändå i lagret och binder kapital. Att koncernen ska ha ett 
gemensamt sortiment behöver inte betyda att samtliga butiker ska inneha alla dessa produkter 
på hyllorna. Det som inte omsätts på en butik bör heller inte finnas där trots att det tillhör 
koncernens gemensamma sortiment. 
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För att exemplifiera hur omfattande det gemensamma sortimentet är har vi valt att ta fram det 
förenade sortimentet mellan Östersund och Umeå. Detta därför att Östersund har det största 
sortimentet och Umeå det näst största. När vi sammanförde Östersunds 18 070 produkter med 
Umeås 11 440 visade det sig att 6 277 av dessa var gemensamma. Detta visar att det ändå 
finns en god start för ett gemensamt sortiment. Det finns dock inget i vår analys som anger 
om detta sortiment kommer från samma leverantör eller ej.  
 
Om man ser till det totala sortimentet är det endast 709 unika produkter som säljs på samtliga 
GP-butiker, men detta bör sättas i relation till att man i Örnsköldsvik endast har 4 529 
produkter i sitt sortiment. Någon hänsyn till substitut har vi inte tagit i vår analys då uppgifter 
av denna art är tämligen subjektiva och kräver sakkunskap och tid för att sortera bland de ca. 
25 000 icke gemensamma produkterna. 
 
När befintliga butiker köps upp som i GP:s fall kan det vara problem att styra sortimentet så 
att det blir lika när var och en av orterna är inställda på att fortsätta med sina befintliga 
artiklar. Om företaget istället väljer att starta en ny verksamhet är det enklare att få inflytande 
över sortimentet, men istället krävs en stor insats med att finna lokal och personal, samt 
lämplig marknad för vilket sortimentet ska fungera och därmed också kunder som vill 
uppsöka en helt nystartad butik. Det är svårt att införa ett nytt sortiment för en befintlig butik, 
men kanske ännu mer energikrävande att finna underlag för att starta ny verksamhet på en ny 
ort. 
 
Då ett alternativ kan vara att reducera antalet lager från fyra till två orter där Östersund 
försörjer Strömsund och Umeå försörjer Örnsköldsvik undersökte vi även dessa relationer. 
Mellan Östersund och Strömsund fann vi procentuellt sett de bäst matchande sortimenten, där 
hela 5 787 produkter är helt gemensamma av Strömsunds totala 6 829. Mellan Umeå och 
Örnsköldsvik är förhållandet annorlunda, endast 1 233 produkter är gemensamma och detta 
relaterat till att Örnsköldsvik har 4 529 stycken. 
 
Som vi tidigare beskrivit har GP ett stort sortiment som huvudsakligen är uppdelat i två delar, 
bygg- och industriprodukter. Dessa skiljer sig generellt åt genom att byggprodukter är stora 
och skrymmande medan till gruppen industriprodukter räknas många förnödenhetsartiklar 
som i allmänhet är mindre skrymmande. I teoriavsnittet nämndes att transportpriset generellt 
ökar med produktens volym och vikt varför det kan vara till fördel att hålla byggsortimentet 
utanför ett centrallager till en början. Då kan företaget arbeta in nya rutiner för att få de mer 
lättdistribuerade produkterna att omsättas med önskad hastighet. 
 
Många företag klarar av att styra distributionen via ett centrallager även för större produkter 
då de har tillräckliga volymer samt en väl fungerande central distribution. Egentligen är det 
inte storleken i sig som i första hand spelar roll i frågan om en central distribution utan vilket 
kapital det binder samt hur detta står sig i förhållande till den transport som utförs. Om det 
exempelvis är ett företag med ett tiotal butiker eller fabriker som har delar i sitt sortiment som 
är kostsamma att lagerhålla, kan centrallagret leverera dessa med större säkerhet än om 
beställning görs direkt från leverantören. Företaget behöver då bara ha ett fåtal av dessa 
produkter i sitt centrallager istället för att ha de på samtliga orter, men ändå upprätthålla god 
leveransservice till kund. 
 
För GP kan det, med hänsyn till ovanstående, vara taktiskt att starta med att införa delar av sitt 
sortiment i ett centrallager för att få omsättningen av dessa att fungera väl. Om denna metod 
används bör man med fördel använda ett redan befintligt lager för den centrala 
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lagerhållningen. Detta då ett fåtal industriartiklar inte tar allt för stor plats i anspråk kan det 
vara överflödigt att investera i en helt ny lokal för detta. 
 
En annan metod som kan införas hos GP utan någon större fysisk förändring är att använda 
sig av ett korsvis lagringssamarbete som beskrevs i Kapitel 3.5. I detta fall skulle en 
uppdelning av vem som omsätter de största kvantiteterna av en produkt kunna vara de som 
sköter hantering och styrning av den till de övriga butikerna. I detta fall krävs en 
omorganisering där var och en av butikerna sköter sitt inköp från den ansvariga lagerorten. 
Samtidigt ska den ansvariga lagerorten se till att tillräckliga kvantiteter finns hemma för att 
försörja sig själv och de övriga. Inför en sådan förändring krävs att tydliga arbetsroller 
definieras samt att kommunikationen fungerar mellan de berörda parterna. Mellan Strömsund 
och Östersund finns redan ett sådant samarbete idag, svagheten är i detta fall att informationen 
om Strömsunds efterfråga verkar bristfällig när Östersund lägger sina beställningar. 
 
Vad gäller de nuvarande leverantörerna är det i många fall så att det finns flera leverantörer 
som levererar samma produkter. Förr var det vanligt att företag arbetade på detta vis för att 
alltid ha en reserv om huvudleverantören hade tillfällig brist. Idag arbetar företag ofta med att 
binda huvudleverantören närmare i sitt samarbete och på så vis försäkra sig om en god 
service. Det bör inte längre vara störst makt i försörjningskedjan som styr relationen mellan 
kund och leverantör utan istället bör de samarbeta för att uppnå en situation där samtliga 
parter kan känns sig nöjda med en affär. 
 
Idag arbetar GP med totalt 438 leverantörer som står som avsändare till de lagerlagda 
artiklarna som vi tidigare nämnt. Många produkter levereras från mer än en leverantör vilket 
bidrar till att man sprider risken för att brist ska uppstå, men istället bidrar detta till en 
försämrad leverantörsrelation. När vi skapade en klassificering över leverantörerna fann vi att 
16 procent av leverantörerna står för 80 procent av antalet artiklar. Detta visar att det så 
kallade 80/20-sambandet inte ligger långt borta, men att det i GP:s fall är en än lägre andel av 
leverantörerna som levererar flest produkter. Det finns bland annat tre leverantörer som 
levererar över 1 000 produkter till Östersund och ett något mindre antal till de övriga. Till 
dessa leverantörer bör GP skapa en så stark relation som möjlig. En ytterligare intressant 
analys hade varit att beräkna klassificeringen över att annat volymvärde som definierades i 
Kapitel 3.13, exempelvis genom vinsten av leverantörens produkter, eller kapitalbindningen. 
 
Bland leverantörerna fanns också 59 leverantörer som endast levererar en produkt till en butik 
vilket säkert i många fall skulle kunna samköras på ett effektivare sätt. Av det totala antalet 
produkter framkom att 1 619 av dessa finns fler än en leverantör kopplad. Att GP har fler 
leverantörer kopplade till en och samma produkt känns onödigt om inte någon exceptionell 
standardavvikelse i ledtiden från leverantörerna förekommer. Då ingen dokumentation om 
avvikelse i ledtiden görs idag är det svårt för GP att motivera det stora antalet leverantörer. 
 
I SAP definierar GP vilken huvudleverantör som är kopplad till respektive produkt. När vi 
analyserade detta i våra databaser framkom att 158 produkter har fler än en huvudleverantör 
vilket kan förklaras med att man använder olika huvudleverantörer på olika orter. Detta är 
omotiverat då företaget troligtvis skulle kunna förhandla till sig bättre avtal om hela 
koncernen använde samma huvudleverantör.  
 
I några av intervjuerna framgick att vissa inköpare inte använder de huvudleverantörer som 
GP beslutat att använda, istället utgår de från sina personliga relationer till vissa säljare hos 
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leverantören. Dessa inköpare borde i dessa situationer se till företagets bästa istället för sina 
egna personliga relationer. 
 

5.3 Flödeskartläggning 

Vid införandet av ett centrallager kommer de olika flödena att se lite annorlunda ut mot vad 
de gjort innan. Informations- och materialflödet är de som kommer att påverkas mest vid 
införandet av ett centrallager.  
 

5.3.1 Informationsflödet 
Vid införandet av ett centrallager krävs en centraliserad inköpsavdelning för att kunna 
samordna inköpen. Detta kan komma att innebära stora förändringar för informationsflödet då 
en helt ny nivå kommer att krävas i inköpshierarkin, vilket illustreras i Figur 21. 
 

 
Figur 21: Centraliserat inköp. 
 
Det är på industrisidan den stora förändringen kommer att ske om man utgår från tidigare 
resonemang med att endast föra detta sortiment i ett centralt lager. Förändringen innebär att på 
varje ort finns en egen inköpsavdelning med avropare som lägger beställningar mot en central 
enhet där sedan beställningen till leverantören sker. Från den centrala inköpsenheten läggs 
order mot leverantören, baserade på de avtal som är knutna till leverantörerna, som i sin tur 
levererar produkterna till centrallagret. På byggsidan kommer inköpsenheten att fungera som 
den gör idag i bemärkelsen att den inte är centralt styrd. Detta betyder dock inte att 
inköpsenheten på byggsidan inte behöver klargöra tydligare arbetsuppgifter med separata 
inköpare och avropare. Säljenheten som idag beställer produkter ska till skillnad från förut 
lägga sina order av ordinarie produkter till inköpsenheten och anskaffningsprodukter direkt 
till leverantören. Målet är att produkterna ska gå direkt till kund eller alternativt passera 
maximalt en lagringspunkt innan produkten går till kunden.  
 
Mer illustrativt ska informations- och produktflödet för industrisegmentet se ut enligt Figur 
22. 
 

 
Figur 22: Informationsflöde för beställning av industrisegment. 

Beställningspunkt 

Kundorder 

Lokal inköpsenhet 

Säljenhet 

Central inköpsenhet Beställning ur 
ordinarie sortiment 

Beställning ur 
anskaffningssortiment 

Centralt inköp 

Inköp Umeå Inköp Strömsund Inköp Örnsköldsvik Inköp Östersund 



Kapitel 5 Analys 

 

55 

 
Byggsegmentet får ett liknande flöde men utan en centralenhet, flödet kan ses i Figur 23. 
 

 
Figur 23: Informationsflöde för beställning av byggsegment. 
 
Anledningen till att samla inköpen är främst för att kunna beställa större kvantiteter av 
leverantören. Därför är det av stor vikt att säljenheten lägger order till inköpsenheten när de 
beställer ordinarie produkter och inte direkt till leverantören.  
 

5.3.2 5.3.2 Materialflöde 
Materialflödet på industrisidan kommer även det att se annorlunda ut. Då centrallagret 
kommer att hantera alla butikers produkter kommer det att finnas flera möjliga vägar för 
produkterna. Det nya materialflödet för industrisegmentet illustreras i Figur 24.  
 

 
Figur 24: Materialflöde för industrisegment. 
 
En av skillnaderna i materialflödet är att produkterna kommer att plockas två gånger. Den 
första plockningen ska se till att skilja på de eventuella anskaffningsprodukterna och de 
ordinarie produkterna. Som vi tidigare förklarat ska anskaffningsprodukterna helst gå direkt 
från leverantören till kunden för att undvika onödig hantering vilket de streckade pilarna i 
Figur 24 antyder. Andra plockningen syftar till att plocka order vid centrallagret till de olika 
butikerna, detta gör att när produkterna ankommer till respektive butik är de klara för att 
plockas in i butiken. Efter den sista plockningen infaller en ny händelse för produktflödet då 
de nu måste förflyttas från centrallagret till respektive butik. Denna händelse skapar flera 
frågor; hur ofta ska det gå transporter till de olika butikerna, ska det ske i form av brytpunkter 
och kontinuerliga mjölkrundor samt med fasta leveransdagar och framförallt ska det ske i 
egen regi eller genom en inhyrd distributör? 
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För byggsegmentet kommer flödet att vara relativt likt det gamla flödet, det som även skiljer 
sig i detta fall är att undvika kundorder till lagret. Då byggprodukterna som tidigare sagts är 
skrymmande och tunga undviker man att flytta dem i onödan. Detta flöde illustreras i Figur 
25. 

 
Figur 25: Materialflöde för byggsegment. 
 
Den skillnad som är gemensam och viktig för dessa materialflöden är steget då det 
inkommande godset kontrolleras. För att den centrala inköpsenheten för industrisegmentet 
och lokala inköpsenheten för byggsegmentet ska kunna skriva förmånliga avtal med sina 
leverantörer, är det av stor vikt att inte bara kontrollera rätt kvantitet och kvalitet, utan att 
även tid mäts. Tiden syftar i detta fall till ledtiden, det vill säga tiden mellan orderläggning 
och ankomst. Anledningen till att mäta ledtiden är dels för att veta om leverantören uppfyller 
de ledtider som är skrivna i avtalen och dels för att själva kunna mäta sin egen 
leveransprecision. Om ett företag inte mäter sina egna ledtider vet företaget inte heller om de 
har en bra eller dålig kundservice. En teknik som kan underlätta detta är att använda sig av 
RFID, en teknik som nämnts i Kapitel 3.4. Genom att använda sig av RFID kan information 
automatiskt överföras från taggarna på produkterna till affärssystemet där ledtider och 
kundservice kan hållas under bevakning, och då utan anmärkningsvärt mycket manuellt 
arbete. RFID underlättar även kontrollen av produkterna då de distribueras från centrallagret 
till butikerna oavsett om distributionen sker i egen regi eller ej, detta beror dock på när i 
kedjan som RFID-taggen sätts på produkten. Om taggen sätts på redan hos leverantören kan 
man veta hur mycket som skickas när och sedan kontrollera detta när produkterna ankommer 
till lagret. 
 

5.3.3 Monetärtflöde 
Det monetära flödet kommer sannolikt inte att ändras speciellt mycket vid införandet av ett 
centrallager. Detta beror på att den ekonomiska enheten i GP-koncernen redan är 
centraliserad.  Något som GP dock bör förbättra är att minska sina kundfordringar. Detta 
genom att sätta upp ramar för när en produkt ska vara betald. Om betalningen inte skett och 
produkten inte hämtats ut inom den tidsramen ska produkten skickas tillbaka till leverantören. 
Detta innebär att GP inte behöver binda upp onödigt kapital under en längre tid.  
 

5.4 Simulering av gemensamma produkter 

För att påvisa skillnaden mellan dagens lagerstruktur och en centraliserad lagerstruktur är 
simuleringen gjord med produkter från leverantörer som är gemensamma för samtliga orter i 
koncernen. Genom att bygga två simuleringsmodeller var det möjligt att illustera både 
dagsläget och ett framtida centrallager. I det senare fallet skedde laborationer med ändrade 
förutsättningar för bl.a. orderstorlek som är reviderade för att passa en centrallagersstruktur. I 
centrallagermodellen agerar även Umeå som cenrtallager.  
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Då det tar lång tid att simulera med samtliga produkter användes enbart fyra gemensamma 
produkter från två leverantörer, två från Grunda i Ulricehamn AB (GiU) samt två från Skydda 
i Sverige AB (SiS). Som tidigare skrivits består det gemensamma sortimentet för samtliga 
butiker endast av 709 produkter. Då dessa produkter hade olika materialklassificeringar i 
koncernens butiker ansågs dessa var relativt representativa för en simulering. Efterfrågan är 
också en faktor som skiljer sig på de olika orterna vilket påverkar parametrar såsom 
beställningspunkter och partiformningar. Dessa enkla omständigheter, främst att produkterna 
efterfrågades hos samtliga butiker, låg till grund för varför vi valde att simulera dessa 
produkter.  
 
För att underlätta byggandet av simuleringsmodellerna användes flödesfigurerna i Kapitel 3.6 
och Kapitel 5.3 som konceptuella bilder. Figurerna i dessa kapitel är illustrativa och gav en 
klar bild av hur verksamheten ser ut idag samt hur den skulle kunna se ut med ett centrallager.  
 
Då försäljningen ska styras av kundens efterfrågan delades modellerna upp i tre delar; kund-, 
butik- och leverantörsdel. Kundens behov styrs av en framräknad poissonfördelning för varje 
produkt. Poissonfördelningen är en diskret fördelning som gör att en produkt efterfrågas av 
kunden i oregelbundna intervall men inom en bestämd tidsperiod. I vår modell är tidsperioden 
252 dagar då det är ungefär antalet arbetsdagar per år hos GP. När en kund efterfrågar en 
produkt skickas en signal till den butik där kunden befinner sig. Signalen som skickas till 
butiken gör att butiken säljer produkten och kontrollerar då samtidigt hur många artiklar som 
finns i lagret. Är lagernivån lägre än produktens beställningspunkt skickas en ny signal till 
leverantören som skickar den bestämda orderkvantiteten. Om lagernivån är över 
beställningspunkten skickas inte en signal till leverantören. Är efterfrågan större än det 
tillgängliga antalet artiklar i centrallagret inväntas leveransen av det efterfrågade antalet till 
dess kvantiteten är tillgänglig. Om denna situation uppstår triggas även då en beställning till 
leverantören trots att inte beställningspunkten har nåtts. Detta förfarande illustreras i Figur 26. 
 

 
Figur 26 : Flöde i dagslägesmodellen 
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I modellen finns även en transporttid och en behandlingstid i butikslagret inlagd. 
Transporttiden är en diskret triangulärfördelad (TRIA(min, mode, max)), se Figur 27, mellan 
två och tio dagar, men med högre sannolikhet att tiden är närmare tio än två (mode). 
Behandlingstiden i butikslagret är slumpmässigt rektangulärfördelad en eller två dagar. De 
data som används i modellen av nuläget visas i Bilaga 3. 

 
Figur 27: Triangulärfördelning, beskriver hur antalet transportdagar bestäms. 
 
För centrallagersmodellen är logiken och de data som används något annorlunda då butiken 
skickar en signal till centrallagret istället för till leverantören. Då hela koncernens kvantitet av 
en produkt ska beställas till samma plats måste partiformningar och beställningspunkter 
beräknas annorlunda. Dessa beräknas med hjälp av de teorier som nämnts i Kapitel 3.12. 
Vidare diskussion om resultatet görs i kommande Kapitel 5.4.1. Detta förfarande illustreras i 
Figur 28. 
 

 
Figur 28: Flöde i centrallagermodellen 
 

5.4.1 Resultat av simulering 
För att kunna se skillnaden mellan nulägesmodellen och centrallagermodellen har ett ett antal 
experiment genomförts. Som tidigare nämnts var den indata som fanns till förfogande tvungen 
att justeras för att passa centrallagersmodellen. Nya ledtider, säkerhetslager, 
beställningspunkter och partistorlekar räknades fram för att dessa ska lämpa sig bättre i ett 
centrallager. Dessa parametrar har tillsammans med resultat ur ARENA använt för att räkna 
fram medellagernivå, omsättningshastigheter, antal leveranser samt kapitalbindning, i de olika 
fallen vilka diskuteras ytterligare senare i detta kapitel. Resultatet av de experiment som 
genomförts representeras bäst i tabellform vilka presenteras nedan. Scenario 1 representerar 
dagsläget och visar en simulering av flödet idag med reell data från datasystemet över 2006, 
men med viss modifikation. Då enbart antalet produkter som efterfrågades under 2006 fanns 
till förfogande räknades detta om till antal produkter per dag. Utöver detta ändrades 
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partistorlekarna då ingen vetskap om hur ofta olika multiplar av partistorleken efterfrågades 
fanns. Därförtogs ett snitt av partiformningarna så att antalet beställda artiklar samt antalet 
transporter in skulle bli korrekta.  
 
Scenario 2 är en centrallagerstruktur vilken baserats på strikta matematiskt framtagna 
parametrar enligt de teorier som tas upp i Kapitel 3.12. De data som använts i scenario 2 tar 
hänsyn till osäkerheten i efterfrågan både vid beställning från leverantören och vid beställning 
från centrallagret. För att genomföra detta samlades den totala standardavikelsen, dvs. den 
totala osäkerheten från alla butiker, för att all osäkerhet ska ligga hos centrallagret. Detta ger i 
sin tur att om även butikerna tar hänsyn till osäkerheten kommer avvikelsen att räknas med 
två gånger. Då osäkerheten från koncernens egna centrallager bör vara relativt låg, vill man 
endast att centrallagret ska ta hänsyn till osäkerheter i efterfrågan eller ledtiden, detta gör att 
scenario 2 är ett mycket säkert alternativ vad gäller att besvara efterfrågan. Av denna 
anledning gjordes ytterligare ett scenario, scenario 3. I scenario 3 har säkerhetslagren, 
beställningspunkterna och partiformningen sänkts från butikerna mot centrallagret men istället 
haft tätare leveranser till butikerna, dock är parametrarna oförändrade in till centrallagret. När 
samtliga modeller kördes i ARENA genomfördes fem stycken replikationer och tog fram ett 
medel för att få ett mer trovärdigt resultat. I nedanstående stycken kommer visas hur 
förändringen hos de mest väsentliga parametrarna förändras i förhållande till dagsläget.  
 
Beräkning av indata 
För att beräkna beställningspunkter, omsättningshastigheter, partistorlekar och säkerhetslager 
för centrallagermodellen har arbetats nedanstående formler med.  
 
Beställningspunkterna (BP) ändras på grund av att säkerhetslagren (SL) och ledtiden (LT) 
kommer att variera beroende på var i kedjan en beställning uppstår då lagernivåerna kommer 
att vara olika. Därav används Formel 18 nedan för att räkna fram de nya 
beställningspunkterna. Efterfrågan (D) förändras inte då de försäljningsdata som använts är 
från 2006. De data som använts för detta kan ses i Bilaga 3. 
 

LTDSLBP ⋅+=  
Formel 18. Beställningspunkt. 
 
Omsättningshastigheterna (LOH) kommer även de att ändras på grund av att 
medellagernivåerna (MLN) sänks, se Formel 19: Lageromsättningshastighet. Anledningen till 
att medellagernivåerna sjunker beror i sin tur på sänkningen av beställningspunkterna och 
säkerhetslagren. Precis som i fallet för beställningspunkterna kommer inte efterfrågan att 
förändras. 
 

MLN

D
LOH =  

Formel 19: Lageromsättningshastighet. 
 
Partiformningsmetoden som GP använder, Groff, är som tidigare nämnts nära besläktad med 
Wilson, se Formel 20 nedan. För att använda trovärdiga partiformningar har partiformningen 
från centrallager till butik och från leverantör till centrallager skilts på. Utöver detta skiljer sig 
partiformningen från centrallager till butik sig åt i scenario 2 och 3. Det som skiljer sig är att 
ordersärkostnaden (K) vid beställning mellan centrallager och butik är lägre i scenario 3 än i 
scenario 2. Detta på grund av att de fasta kostnaderna för en beställning internt inte skulle 
ligga lika högt som för en beställning mot en leverantör. De interna orderäggningarna skulle 
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kunna ske per atutomatik genom någon form av EDI-lösning. För att centrallagret ska täcka 
upp efterfrågan för en viss tid används en efterfrågan över ledtiden (DLT). Partistorlekarna kan 
ses i Bilaga 3. 
 

pr

DK
Q LT

⋅

⋅⋅
=

2
 

p = Produktens pris 
r = Lagerräntan, satt till 0,1 
Formel 20: Orderkvantitet. 
 
Även för scenario 1 förändras orderkvantiteten något. Istället för den i systemet angiva 
partistorleken togs det totala antalet köpta artiklar och delat detta på antalet inleveranser för 
artikeln över året. Denna förenklig var nödvändig då varierande orderstorlekar skulle innebära 
en modelleringsteknisk komplexitet. 

Skillnaderna hos säkerhetslagren mellan scenario 2 och 3 beror på var i kedjan som hänsyn 
till variationen i efterfrågan ska tas. I scenario 3 tas enbart hänsyn till osäkerheten i 
efterfrågan vid centrallagret, dvs. inte vid butikerna. Då det är en intern order mellan 
centrallagret och butiken bör inte osäkerheten räknas in en gång till. I formeln nedan beskrivs 
hur vi beräknat säkerhetslagret i modellerna. I scenario 3 räknas säkerhetslagret ut på samma 
sätt för butikerna, men med undantaget att standardavvikelsen (σD) är satt till ett. Detta med 
anledning att standardavvikelsen är parametern som representerar osökerheten i efterfrågan. 
 

LTkSL DD ⋅⋅= σ  

Formel 21: Säkerhetslager. 
 
Medellagernivå 
Anledningen till att visa hur medellagernivån ändras är att den påverkar 
lageromsättningshastigheten, som i sin tur påverkar kapitalbindningen. Resultatet visas i  
Tabell 8 och beskriver varje produkts totala medellager i koncernen över ett år. 
 
Tabell 8: Simuleringsresultat – Medellagernivå. 
Scenario Tejp [Antal] Träskaft [Antal] Halvmask [Antal] Filter [Antal] 
1 526 120 25 59 
2 517 216 19 53 
3 423 149 16 42 

 
Ur resultatet ser vi att medellagernivåerna i scenario 2 och 3 sjunker i de flesta fall i 
förhållande till dagsläget, scenario 1. Detta ses som positivt då en lägre medellagernivå enligt 
teorin höjer omsättningshastigheten för produkterna. Höjd omsättningshastighet kan i sin tur 
innebära en sänkt kapitalbindning, vilket är en av förhoppningarna när ett företag övergår till 
en central lagerstruktur.  
 
Omsättningshastighet 
Omsättningshastigheten är något som GP har fokuserat på under det senaste året. Detta är en 
faktor som även kommer att förändras vid en centralisering. Resultatet för varje produkt och 
butik i de olika scenariona visas nedan i Tabell 9 till Tabell 12.  
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Tabell 9: Simuleringsresultat - Omsättningshastighet, Umeå. 
Produkt Scenario 1 [ggr/år] Scenario 2 [ggr/år] Scenario 3 [ggr/år] 
Tejp 7,1 19,9 19,5 
Träskaft 25,2 14,9 15,3 
Halvmask 4,0 18,3 19,9 
Filter 7,3 16,1 16,6 

 
Tabell 10: Simuleringsresultat - Omsättningshastighet, Östersund. 
Produkt Scenario 1 [ggr/år] Scenario 2 [ggr/år] Scenario 3 [ggr/år] 
Tejp 15,6 36,6 59,4 
Träskaft 17,2 22,7 52,3 
Halvmask 16,0 44,0 58,7 
Filter 10,8 27,1 47,4 

 
Tabell 11: Simuleringsresultat – Omsättningshastighet, Strömsund. 
Produkt Scenario 1 [ggr/år] Scenario 2 [ggr/år] Scenario 3 [ggr/år] 
Tejp 7,6 10,1 31,7 
Träskaft 11,2 9,7 41,6 
Halvmask 3,3 6,5 13,0 
Filter 5,2 9,4 23,5 

 
Tabell 12: Simuleringsresultat - Omsättningshastighet, Örnsköldsvik. 
Produkt Scenario 1 [ggr/år] Scenario 2 [ggr/år] Scenario 3 [ggr/år] 
Tejp 3,3 6,5 14,8 
Träskaft 3,5 3,7 17,3 
Halvmask 1,5 6,0 6,0 
Filter 2,5 5,0 10,0 

 
Som tidigare har redovisat sjunker medellagernivån i de båda scenariona, följden av detta är 
att omsättningshastigheten ökar. Detta visar även tabellen, dock med vissa undantag. Då 
omsättningshastigheten visar hur länge en produkt i genomsnitt ligger i lager påverkar den 
även kapitalbindningen positivt om den ökar.  
  
Kapitalbindning 
Att visa hur kapitalbindningen ändras är en av de viktigaste variablerna när ett företag byter 
från traditionell till centraliserad lagerstruktur. Kapitalbindningen räknas ut genom att beräkna 
omsättningen, antal sålda produkter multiplicerat med inköpspriset, som divideras med den 
tidigare framräknade omsättningshastigheten för produkterna. Nedan ses formeln för 
kapitalbindning.  
 
I Tabell 13 nedan visas förändringen mellan de olika konstruerade scenarierna.  
 

LOH

Omsättning
dningKapitalbin =  

Formel 22: Kapitalbindning. 
 
Tabell 13: Simuleringsresultat – Kapitalbindning. 
Scenario Resultat (kr) Förändring (%) 
1 13230 0 
2 6198 - 53 
3 4938 - 63 
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Som tidigare har nämnts sjunker kapitalbindningen vid en centralisering, vilket även kan läsas 
ur Tabell 13 ovan. Anledningen till att kapitalbindningen sjunker är värdet av de inköpta 
produkterna i lagret omsätts snabbare under ett år vid tätare leveranser. Hur mycket 
kapitalbindningen sjunker beror på hur ofta produkterna levereras samt i vilken mängd. Som 
tidigare nämnts i den teoretiska referensramen anger Abrahamsson att lagernivåerna sjunker 
med ca. 50 procent när ett företag går från fyra lager till ett. Detta bör rimligtvis innebära att 
en likartad sänkning av kapitalbindnignen kan räknas med.  
 
Leveranser 
Tillsammans med kapitalbindningen är antalet leveranser de faktorer som förändras mest vid 
en centralisering. I nedanstående Tabell 14 visas hur antalet leveranser ändras för butikerna i 
koncernen över ett år. 
 
Tabell 14: Simuleringsresultat – Antal transporter in till lagret. 
Ort Scenario 1 [Antal] Scenario 2 [Antal] Scenario 3 [Antal] 
Umeå 30 46 46 
Östersund 74 70 389 
Strömsund 22 27 124 
Örnsköldsvik 10 15 68 

 
I tabellen ses att antalet transporter i scenario 2 inte ökar speciellt mycket i relation till dagens 
struktur, detta till en bekostnad av att kapitalbindningen inte sjunker lika mycket som i 
scenario 3. I scenario 3 ökar transporterna mycket men med förtjänsten av en minskad 
kapitalbindning. Reusltatet i scenario 3 för Strömsund, Örnsköldsvik och Östersund är 
orimligt höga, som exempel kommer knappast fyra produkter levereras 389 gånger till 
Östersund på 252 arbetsdagar.   
 
I simuleringsmodellen tas ingen hänsyn till konsolideringar, dvs. skickat samtliga produkter 
från en leverantör i en leverans. Istället skickas produkterna direkt när behov uppstår. Om 
konsolidering skulla användas hade antalet transporter i scenario 3 reducerats. Idag har GP 
leverantörer som arbetar med ett antal avgiftsfria dagar i veckan eller rabatterade leveranser 
vid stora kvantiteter. Vid en centralisering kommer GP att handla större kvantiteter åt gången 
vid fler tillfällen vilket ger en bättre förhandlingssits med leverantören. Om fler produkter 
beställs oftare sjunker ordersärkostnaden vilket resulterar i att GP skulle kunna beställa oftare. 
Om GP beställer oftare blir inleveranserna från leverantören tätare vilket skulle kunna leda till 
sänkta säkerhetslager. Då kommer GP troligen kunna förhandla sig till fler avgiftsfria dagar 
eller billigare transporter in till centrallagret. Dock kommer leveranserna mellan centrallagret 
och butikerna bli en helt ny kostnad, det är för dessa GP måste finna en helt ny 
distributionslösning. Just den nya delen kommer ofrånkomligen att vara den mest kostsamma 
vid ett införande av centrallager. 
 
Säkerhetslager och beställningspunkt 
Vilka kvantiteter säkerhetslagret sätts till beror som tidigare skrivits på ledtiden från 
leverantören samt hur efterfrågemönstret ser ut för produkten. Då ledtiderna även kommer att 
variera vid en centralisering är säkerhetslagrets förändring också en viktig parameter att 
illustrera. Vad som avgör hur mycket säkerhetslagret kommer att sänkas är osäkerheten i 
ledtiden från leverantörerna, hur kundens efterfrågan ser ut, samt vilken servicenivå som 
företaget väljer att hålla. För centrallagret kommer säkerhetslagret dock att öka något. Totalt 
sett över hela koncernen kommer säkerhetslagret ändå att minska då bara en ort istället för 
fyra behöver ta hänsyn till osäkerheten i efterfrågan och ledtid. Var osäkerheten i efterfrågan 
ska tas hänsyn till är den största skillnaden mellan scenario 2 och 3. I experimenten har 
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säkerhetslagret för butikerna sänkts med 21 procent i scenario 2 respektive 35 procent i 
scenario 3.  
 
I modellen har säkerhetslagret ingen direkt inverkan, säkerhetslagret avänds endast för  
beräkningen av den beställningspunkt som använts. Beställningspunkten är högst beroende av 
säkerhetslagret och den har varit ytterst vikti i den fiktiva centraliseringsdata som använts för 
vår simuleringsmodell. 
 
Servicenivå 
Simuleringsmodellen är byggd på ett sätt som inte möjliggjorde en korrekt mätning av 
servicefaktorn och därmed kunde inte heller den reella servicenivån visas. Vårt alternativa 
tillvägagångssätt utgår ifrån skillnaden mellan hur många produkter som köpts och antalet 
produkter som efterfrågats, ett negativt resultat innebär att efterfrågan inte är tillgodosedd. I 
Tabell 15 visas hur mycket av kundens efterfrågan som är tillgodosedd för samtliga scenarion.  
 
Tabell 15: Tillgodosedd efterfrågan. 
Produkt Total efterfrågan [st] Scenario 1 [Styck/år] Scenario 2 [Styck/år] Scenario 3 [Styck/år] 
Tejp 6096 49 -863 -1070 
Träskaft 1773 -294 -373 -552 
Halvmask 219 -16 -80 -64 
Filter 516 56 107 91 

 
Den efterfrågan som inte tillgodoses beror till viss del på en mätteknisk fråga i ARENA. Då 
körtiden i ARENA är bestämd kommer inte alla produkter som är i systemet att hinna 
registreras som köpta, trots att de egentligen är köpta. En annan faktor kan vara att värdet på 
parametrarna är något anpassade för att kunna passa in i modellen.  
 
Det vi vill förmedla med denna tabell är den bakomliggande anledningen till varför brist 
uppstår. Anledningen är inställningarna för ledtider, partistorlekar och säkerhetslager. Skulle 
partistorleken för de olika produkterna på de olika orterna vara en eller två produkter högre 
skulle förmodligen inte bristen i tabellen uppstå. Det är likväl möjligt att säkerhetslagret 
skulle kunna höjas, ett högre säkerhetslager är dock inte att rekommendera då det binder mer 
kapital under en längre tid än vad en större partistorlek gör. För att nå en högre servicenivå 
sker detta i bekostnad av en högre kapitalbindning. 
  
Kontentan av det hela är att det är viktigt ur både ett ekonomiskt- och kundserviceperspektiv 
att finjustera partistorlekar och säkerhetslager. Utöver dessa parametrar är det även viktigt att 
varken transporterna till eller från centrallagret tar längre tid än avtalat. 
 

5.4.2 Validering och verifiering av simuleringsmodeller 
 
Validitet 
På något sätt behövdes en förklaring till hur de logistiska nyckeltalen förändras vid 
övergången till en central lagerstruktur, detta är anledningen till att simulering användes. Som 
tidigare nämnts har vi enbart simulerat fyra produkter av de dryga 26 000 artiklarna hos GP. 
Frågan som då dyker upp är huruvida dessa slutsatser gäller för samtliga produkter. Givetvis 
kan inte med hundra procent sannolikhet konstateras att detta gäller för samtliga produkter, 
dock pekar teorierna och simuleringen på att kapitalbindningen sjunker på bekostnad av att 
antalet transporter ökar. Förmodligen kommer inte effekterna vara lika stora som resultatet 
visar då yttre störningsfaktorer kommer att påverka mer i slutändan. Eexempelvis är det 
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antaget att leveranser aldrig blir försenade, aldrig några avvikelser i leveranserna eller att fel 
beställningar görs. Trots de nämnda faktorerna kan slutsatserna användas som riktlinjer för 
GP. I Figur 29 illustreras skillnaden mellan scenario 1, dagens struktur, och scenario 3, en 
central lagerstruktur, vad det gäller beställningspunkt, ledtid, partistorlek och säkerhetslager 
för produkten tejp. 
 

 
Figur 29: Överblick av skillnaden mellan dagens struktur och centrallagerstruktur för tejp. 
 
För att visa att modellen för dagsläget var valid beskrivs i Tabell 16 huruvida antalet 
transporter och sålda produkter stämmer med verkligheten.  
 
Tabell 16: Validering av dagslägesmodellen. 
Produkt Antal sålda 

Produkter 
Antal sålda enligt 
modellen 

Antal transporter Antal transporter 
 enligt modellen 

Tejp 6096 6290 36 38 
Träskaft 1773 1625 42 40 
Halvmask 219 186 31 25 
Filter 516 525 32 34 

 
Detta resultat visar att skillnaden mellan modellen och verkligheten inte är speciellt stor vilket 
vi anser som en god avbildning av verkligheten. Även under våra körningar visade 
animeringen att produkterna flödar rätt då modellen är uppbyggd på ett sätt som gör att 
produkterna enbart kan flöda en väg. De data som modellen är uppbyggd av är som vi tidigare 
sagt verklig data, dock något förändrad för att passa in i modellen vad gäller tider samt 
partiformning.  
 

 Umeå 
 BP = 51 
 SL= 28 
 Q= 144 

 Östersund 
 BP =294 
 SL= 159 
 Q= 237 

 Örnsköldsvik 
 BP = 47 
 SL= 35 
 Q= 56 

 Strömsund 
 BP = 33 
 SL= 20 
 Q= 70 

Umeå/Centrallager 
 BP = 246 
 SL= 77 
 Q= 441 
 LT= 2 dagar 

 Östersund 
 BP = 98 
 SL = 60 
 Q = 131 

 

 Örnsköldsvik 
 BP = 15 
 SL= 13 
 Q= 31 

 Strömsund 
 BP = 11 
 SL= 8 
 Q= 39 

GiU 
 LT= 
TRIA(2,7,10) 

 

Centrallagerstruktur Dagens struktur 

SiS 
 LT= 
TRIA(2,7,10) 
 

GiU 
 LT= 
TRIA(2,7,10) 
 

SiS 
 LT= 
TRIA(2,7,10) 
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Verifiering 
Centrallagersmodellwn är uppbyggt efter de flödesscheman som finns i Kapitel 5.3. En 
förenkling som gjordes i modellerna är att det inte kan skickas några direkta leveranser till 
kunden. Produkten måste passera centrallagret innan den når butiken. I centrallagersmodellen 
kan entiteterna till skillnad från dagslägesmodellen flöda flera vägar vilket gör att entiteterna 
kan flöda till fel butik. För att undvika detta kördes enbart en enitetsort i taget, detta för att se 
att entiteterna flödade rätt väg. Genoma att sedan urläsa resultattabellerna, köer och räknare 
försäkrades det att resultatet var korrekt.  
 

5.5 Totalkostnadsanalys 

För att undersöka de logistiska kostnaderna i ett företag kan med fördel en totalkostnadsanalys 
genomföras. Detta är gjort med hjälp av den modell som beskrevs i Kapitel 3.2. Eftersom 
Östersund och Strömsund är ett bolag har det ekonomiskt varit svårt att skilja på dessa båda. 
Därför kommer denna analys utgå från var och ett av bolagen istället för varje butik för sig.  
 
Vi har valt att dela upp kalkylen i fem delar och vi kommer att börja med att precisera hur 
dessa ser ut idag. Ett sjätte kapitel visar delar av sammanräkningen för den totala kalkylen och 
i det sjunde delen sammanfattas totalkostnaden och illustreras i en gemensam tabell. I var och 
en av de fem delarna liksom för den totala logistikkostnaden finns även en diskussion om hur 
samtliga kostnadsposter kan påverkas av en centralisering. Detta kommer inte att 
kvantifiveras i siffror utan enbart uppskattas posten med stöd av teorin kommer att gå upp, 
ned eller förbli oförändrad i GP:s fall. I den sammanfattande tabellen kommer detta att 
illustreras i en kolumn som representerar centrallagret och beskrivs i form av ökade, sänkta 
eller oförändrade kostnader. 
 
Lagerföringskostnader 
Vad gäller lagerföringskostnader är utgångspunkten lagervärdet hos de olika bolagen som 
visas i Tabell 17. I tabellen finns även beräknat hur stor procentuell del av kostnaden 
respektive bolag bär. Lagervärdet förhåller sig relativt proportionerligt i förhållande till 
kostnaden för sålda varor samt den totala logistikkostnaden som är presenterad procentuellt i 
Tabell 22. Något högre ligger Örnsköldsvik i båda dessa fall vilket troligtvis tyder på att 
trögrörliga produkter finns på lagret, detta är för Örnsköldsvik den mest påfrestande av de 
logistiska kostnadsposterna. Bäst, procentuellt sett, ligger Östersund (inkl. Strömsund) vad 
anbelangar lagervärde och kapitalbindning. Hos både Umeå och Östersund ligger de största 
logistikkostnaderna inte i lagervärde utan i någon av de nedanstående kostnadsposterna. 
 
Tabell 17: Lagerföringskostnader. 

Lagerföringskostnader [tsek] Umeå Örnsköldsvik Östersund 

Lagervärde 12 208 4 916 25 491 

Lagerränta 0,1 0,1 0,1 

Summa 1 221 492 2 549 

Procentuell lagerföringskostnad 29 12 60 

 
Kostnaderna för lagerföring är beroende av vilka lagernivåer och lagervärden företaget håller. 
Håller man höga nivåer av högvärdigt gods binds mycket kapital vilket bör undvikas. I 
Kapitel 3.2, beskrivs kvadratrotsformeln som säger att lagernivåerna uppskattningsvis 

minskar med 1- nm /  (från n till m antal lagerpunkter). Detta ger att minskningen av 
lagerföringskostnaderna i GP:s fall bör minska med ungefär 50 procent. Detta är naturligtvis 
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bara en teoretisk fingervisning och eftersom detta handlar om detaljhandeln kan hyllorna i 
butikerna inte stå tomma och vänta på kundorder, varför denna riktlinje enbart bör beaktas 
som just en riktlinje. 
 
För att illustrera skillnaden i flödet med en reell efterfrågan har experiment i 
simuleringsmodellen utförts för att bland annat beskriva lagernivåerna. I nulägesmodellen 
visar simuleringen precis hur flödet såg ut under 2006, dock med viss modifiering och 
förenkling av den använda indata. I centrallagermodellen har vi dock varit tvungna att 
generalisera en del, men helt med den teoretiska referensramen som stöd.  
 
Resultatet av simuleringsexperimenten visar att kapitalbindningen sjunker och 
lageromsättningen kommer att öka, vilka båda är tillfredsställande resultat, vid en 
centralisering. Även genomloppstiden blir kortare trots att produkten nu ska passera genom 
två lagerpunkter innan den når slutkunden. Detta är ett gott resultat som endast lämnar 
frågetecken för transportkostnaderna som återkopplas senare i kapitlet. 
 
Lagerhållningskostnader 
Till lagerhållning räkas hyra, personal samt den utrustning som används för förflyttningar 
inom lagret. I detta fall ligger Umeå sämre till än de övriga bolagen vilket kan utläsas vid en 
jämförelse mellan Tabell 18 och den totala kostnaden i Tabell 22. Vad gäller 
lagerhållningskostnaden står Umeå för 33 procent av denna, medan de totalt sett står för 31 
procent av totala logistikkostnaderna och bara 27 procent av kostnaden för sålda varor. Detta 
beror troligtvis på att Umeå behandlar större mängd byggmaterial än vad Östersund och 
Örnsköldsvik gör. Även lokalhyran är procentuellt högre i Umeå vilket dels kan återspegla att 
priserna på hyresmarknaden i Umeå är högre än i Örnsköldsvik och Östersund. Det kan också 
precis som vi nämnde ovan bero på att större ytor krävs på grund av byggsortimentets volym. 
Dock kan byggsortimentet placeras i kallager samt utomhus vilket talar mot att den 
sistnämnda faktorn väger in. Något som dock talar för denna teori är att Örnsköldsvik som 
bara håller industriprodukter i sitt lager har procentuellt sett den lägsta hyran av de tre bolagen 
i förhållande till den totala logistikkostnaden. 
 
Tabell 18: Lagerhållningskostnader. 

Lagerhållningskostnader [tsek] Umeå Örnsköldsvik Östersund 

Hyra 1 696 127 2 474 

Personalkostnader 2 900 464 6 500 

Transportkostnader inom lagret 201 27 66 

Summa 4 797 618 9 040 

Procentuell lagerhållningskostnad 33 4 63 

 
Beträffande hyrorna för GP vid en centralisering är det svårt att säga hur utfallet skulle bli. 
Räcker något av de befintliga lagren som centrallager samt att lagren på någon ort skulle bli 
mindre, skulle hyran kunna sänkas en aning. Det är dock svårt att se att just hyran skulle bidra 
till en vinnande ekonomisk faktor i detta fall. 
 
För Kontorsvaruhuset var vinningen i lägre personalkostnader den mest märkbara faktorn som 
visats efter införandet av centrallagret. Kontorsvaruhusets butik i Örnsköldsvik försörjs nu 
från centrallagret och förtjänsten är att två lagerarbetare kunnat kortas in. Om GP skulle göra 
en liknande förändring skulle de troligt kunna minska personalstyrkan något. 
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Transportutrustning inom lagret är en post som kommer att vara svår att minska om man till 
en början endast lägger industrisortimentet i centrallagret. Mer hanteringsutrustning krävs för 
byggsortimentet än för industri och då på samtliga orter. Risken för en ökning av dessa 
kostnader är samtidigt liten om man väljer att lokalisera centrallagret på någon av de 
befintliga orterna. 
 
Om GP väljer att starta sitt centrallager i en ort som just nu inte används kommer 
lagerhållningskostnaderna definitivt att öka, men i det stora hela kommer lagerhållningen inte 
att förändras mycket vid ett införande av centrallager. 
 
Transportkostnader 
Under kostnadsposten transporter syns en i stort sett proportionerlig fördelning mellan 
bolagen som för den totala logistikkostnaden och kostnaden för sålda varor, detta visas i 
Tabell 19 och kan jämföras med Tabell 22. Troligtvis beror detta på att priserna är ungefär 
desamma oavsett i vilken stad transporterna sker. Dock är det svårt att säga något utifrån detta 
då vi inte vet huruvida transporterna är ankommande eller avgående gods, samt hur stor del 
som transporteras med ordinarie distribution eller expresstransport. 
 
Tabell 19: Transportkostnader. 

Transportkostnader [tsek] Umeå Örnsköldsvik Östersund 

Admin. för transport försumbart försumbart försumbart 

Utförande av transporter 1 715 457 3 285 

Summa 1 715 457 3 285 

Procentuell transportkostnad 31 8 60 

 
Centraliseringens svarta får vad gäller kostnader är transporterna. I princip all teori pekar på 
att transportkostnaderna ökar vid en centralisering. Undantaget är Abrahamsson som menar 
att kostnaden i stort sett är konstant. Abrahamssons empiri bygger dock på att transporter sker 
direkt från centrallagret och ut till kunden. För Kontorsvaruhusets del har 
transportkostnaderna ökat sedan införandet av centrallagret. Men enligt logistikchefen sker 
inte optimerade turer lokalt idag vilket skulle kunna vara ett sätt att sänka den totala 
transportkostnaden ur ett lokalt perspektiv. 
 
I simuleringsmodellen kunde vi som väntat se att antalet transporter ökade kraftigt med 
införandet av centrallager. För att denna post inte ska överrösta de positiva posterna krävs en 
optimerad transportplanering. Om en övergång till centrallager ska ske bör en avvägning av 
hur många transporter som ska utföras mellan centrallagret och butikerna utföras. 
 
Det går att finna lösningar för att sänka den totala transportkostnaden med optimerade turer 
samt bättre mätning och kontroll av distributionen. Om de befintliga distributionen följs upp 
bättre kan GP ställa högre krav och fakturera de leverantörer och kunder som själv ska stå för 
kostnaden av transporten. 
 
Administrativa kostnader 
Även för de administrativa kostnadena är nivåerna proportionerliga mot de totala kostnaderna 
vilket illustreras i Tabell 20. Ordermottagningskostnaderna är något högre för Örnsköldsvik 
vilket även i detta fall kan bero på att sortimentet består av fler och mindre produkter som kan 
vara en större belastning att administrera per produkt än byggsortimentet. 
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Tabell 20: Administrativa kostnader. 

Administrativa kostnader [tsek] Umeå Örnsköldsvik Östersund 

Ordermottagning 10 100 3 260 20 300 

Fakturering 200 38 425 

Löneutbetalningar 96 29 235 

Ekonomisk uppföljning 3 193 334 5 368 

Övriga admin. Kostnader  -  -  - 

Summa 13 589 3 660 26 328 

Procentuell administrativkostnad 31 8 60 

 
Vid införande av ett centrallager pekar teorin på att även de administrativa kostnaderna ska 
sjunka. GP har redan idag en centraliserad ekonomi och administrativ avdelning. Att även 
centralisera inköpet och lagret är en fortsättning på vad GP startat upp. Att kommunikationen 
fungerar i det förstnämnda fallen borde tyda på att man kan sitta på olika platser och ändå 
jobba mot samma mål. Att kostnaderna skulle sjunka något är dock ändå troligt, men nya 
rutiner måste jobbas in på de olika orterna for att få det nya informationsflödet att fungera. 
 
Övriga logistikkostnader 
Posten övriga logistikkostnader, Tabell 21, har vi delat in i emballage och 
informationskostnader. Rörande informationskostnaderna är Östersunds långt högre än 
övriga. En trolig orsak till detta är att exempelvis ekonomiavdelningen och 
verksamhetsutvecklingen sitter i Östersund och därav har större del av informationskostnaden. 
Emballagekostnaden är även den högre för Östersund än övriga bolag, vad detta bottnar i är 
oklart, men måhända bör rutinerna för emballering på de olika orterna ses över för en jämnare 
fördelning av denna kostnadspost. 
 
Tabell 21: Övriga logistikkostnader. 

Övriga logistikkostnader [tsek] Umeå Örnsköldsvik Östersund 

Informationssystem 682 245 2 617 
Emballage 11 8 179 
Summa 693 253 2 796 
Procentuella övriga logistikkostnader 19 7 75 

 
Informationssystemet har de senaste åren kostat GP mycket. När ett nytt system köpts in kan 
det ta några år att få systemet att fungera och att få tillbaka vad det har kostat. Dock kommer 
licens och andra årliga omkostnader för systemet att bestå. I det stora hela kan ändå 
informationssystemet ge positiva utfall på totalkostnaden genom bättre mätningar av 
logistiken samt en större överblick över flödet för en bättre styrning. 
 
Kostnaderna för emballeringen kan vara svåra att sänka med ett centrallager, men 
förhoppningsvis kan man hålla kostnaderna konstanta om det ska transporteras direkt från 
centrallagret ut till kunden. Om leveransen inte sker direkt till kunden utan packas om på i det 
lokala lagret kommer den totala hanteringen öka vilket leder till att risken för att gods skadas 
blir större. 
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Totala logistikkostnader 
I Tabell 22 visas de totala logistikkostnaderna och hur dessa förhåller sig till varandra samt 
hur den totala kostnaden för sålda varor förhåller sig till varandra. I den första raden är den 
summerade totalkostnaden och under den hur stor del av logistikkostnaden som var och en av 
orterna står för. 
 
Kostnaden för sålda varor är tagen från 2006-års redovisning och har tagits med för att kunna 
jämföra hur stor del av den totala kostnaden som är logistikkostnader. Att det är något högre 
för Umeå och lägst för Örnsköldsvik beror antagligen på att Umeå har mer byggmaterial, 
vilket är skrymmande och därför kostar mer rent logistiskt, och Örnsköldsvik nästan inget. 
Detta kan vara en motivering till att ett centrallager passar bäst för industriprodukter. 
 
Tabell 22: Totala logistikkostnader samt totala kostnader för sålt gods. 

 Umeå Örnsköldsvik Östersund 

Total logistikkostnad Summa 22 015 5 480 43 998 

Totalkostnad i % 31 8 62 

Total kostnad för sålda varor 71 437 22 932 168 886 

Kostnad sålda varor i % 27 9 64 

Totalkostnad/Kost. Sålda varor i % 31 24 26 

 
I det stora hela verkar logistikkostnaderna vara realistiska med utgångspunkt från att mer 
skrymmande gods ger någon högre logistikkostnader. Relationen mellan den totala 
logistikkostnaden och kostnaden för sålda varor ligger på mellan 24 och 31 procent vilket 
ändå visar att logistikkostnaden har stor del i produktens slutgiltiga värde. Om man går längre 
bak i försörjningskedjan för att mäta logistikkostnaden skulle en ännu högre andel 
logistikkostnader träda fram. 
 
Sammanfattning av totalkostnadsanalysen 
I tabellen nedan har en sammanställning av de ovanstående tabellerna gjorts. I den sista av 
kolumnerna görs en sammanställning av hur ett utfall om hur kostnaderna skulle kunna 
påverkas av ett centrallager. Vi har där valt att hellre hålla igen förväntningarna på de poster 
som det är svårt att uppskatta om kostnad kommer att sjunka eller stiga. 
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Tabell 23: Sammanlagd totalkostnadstabell i tusentals SEK. 

  Umeå Örnsköldsvik Östersund  Centrallager 

Lagerföringskostnader         

Lagervärde 12 208 4 916 25 491 − 

Lagerränta 0,1 0,1 0,1  0,1 

Summa 1 221 492 2 549 − 

Lagerhållningskostnader         

Hyra 1 696 127 2 474  +/− 

Personalkostnader 2 900 464 6 500  − 

Transportkostnader inom lagret 201 27 66  +/− 

Summa 4 797 618 9 040  − 

Transportkostnader         

Admin. för transport försumbart försumbart försumbart   

Utförande av transporter 1 715 457 3 285 + 

Summa 1 715 457 3 285 + 

Administrativa kostnader         

Ordermottagning 10 100 3 260 20 300  +/− 

Fakturering 200 38 425  +/− 

Löneutbetalningar 96 29 235  +/− 

Ekonomisk uppföljning 3 193 334 5 368  +/− 

Övriga admin. Kostnader        +/− 

Summa 13 589 3 660 26 328  +/− 

Övriga logistikkostnader         

Informationssystem 682 245 2 617 − 

Emballage 11 8 179  +/− 

Summa 693 253 2 796 − 

Totalkostnad 22 015 5 480 43 998 − 

 
Med denna sammanställning har vilka kostnadsposter som kommer att förändras med en 
centralisering påvisats. Totalt sett ser vi en möjlighet för GP att tjäna på en centralisering, 
men då förutsatt att en hållbar tranportlösning arbetas fram samt ett stabilt omsatt sortiment 
som fungerar för central lagerhållning presenteras. Den viktigaste av vinningar kommer att 
vara den minskade kapitalbindningen. 
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5.6 Lokalisering  

För att kunna generera ett trovärdigt resultat har flera lokaliseringsmetoder använts. Var och 
en av dem tar hänsyn till nuläget samt en framtida expansion av GP-koncernen. Av de 
kandidater som tagits fram tillsammans med Johan Hörnell, ägare av GP, har lokaliseringar 
utförts med en expansionskandidat i taget. För att ta fram ett område som är lämpligt att 
lokalisera i har tyngdpunktsmetoden använts. Genom att lokalisera med en kandidat i taget 
kommer de olika kandidaterna bilda en, beroende på indata, optimal punkt, dessa punkter 
kommer tillsammans bilda ett lämpligt område. Då det även kan vara önskvärt att lokalisera 
ett centrallager i en ort där GP redan finns, eller eventuellt kommer att finnas i, har vi använt 
p-median lokalisering för att i någon mening kunna hitta en optimal lokalisering. För att även 
väga in mjuka faktorer som de två ovannämnda metoderna inte väger in har även argument 
använts ur den teori som är delgiven i Kapitel 3.3. 
 

5.6.1 Tyngdpunktsmetoden  
När lokalisering med tyngdpunktsmetoden använts har en lämplig lokalisering med hänsyn till 
hur situationen för GP ser ut idag samt med en framtida expansion. För att kunna göra detta 
krävs en viktningsfaktor och transportkostnad för varje befintlig ort och potentiell 
expansionsort. Då varje befintlig ort skulle få en realistisk viktning ansågs det lämpligt att 
denna representerades av nettoomsättning för varje ort, dvs. intäkterna av försäljning. På 
grund av att det var nettoomsättningen som beskriver olika bolagens tyngd bäst. Som tidigare 
nämnts är det enbart industrisortimentet som kommer att lämpa sig i ett centrallager, till en 
början. Därför valdes lokalisering med både total nettoomsättning och industrisortimetets 
nettoomsättning för att kunna urskilja dess betydelse vid en lokalisering. För att beräkna fram 
vikter för expansionsorterna valt att uppskatta dessa genom de befintliga orternas 
nettoomsättning, och sätta dessa i relation till befolkningen i expansionskommunen. 
Nettoomsättningen, vikten, för de olika orterna har beräknats enligt Formel 23: 
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Formel 23: Beräkning av nettoomsättning för expansionsorter 
 
I formeln står i som index för en befintlig ort där GP finns och j för en potentiell 
expansionsort. Vi har passat ihop ort i och j efter hur lik befolkningsmängden är mellan 
kommunerna. I formeln skapar kvoten en faktor som beskriver att nettoomsättningen för 
expansionsort j beror på hur stor befolkningsmängden är i den. Då de befintliga GP- orterna 
har varierande nettoomsättning och befolkningsmängd i förhållande till varandra blir kvoterna 
olika. Exempelvis har Östersund och Örnsköldsvik ungefär lika stor befolkningsmängd medan 
det är stor skillnad mellan deras nettoomsättningar. Detta innebar att kvoterna från dessa två 
orter gav olika stor inverkan på den expansionsort som passades in på dem, trots att 
befolkningsmängderna var mer eller mindre identiska. I Bilaga 4 visas den data som använts 
för de befintliga orterna och de potentiella expansionsorterna.  
 
Förutom nettoomsättningen behövdes även transportkostnaden att vikta med, en faktor som 
räknades fram då det inte fanns några tillgängliga transporttariffer hos GP. Detta gjordes 
genom att räkna fram ett medelvärde för vad varje utleverans kostade från de befintliga 
orterna. Vi visste hur många transporter som utgick från varje ort per dag, vilket 
multiplicerades med tolv månader och 21 arbetsdagar per månad för att få antal transporter 
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per år. Detta resulterade i att en befintlig ort med många transporter fick en högre 
transportkostnad. Expansionsorternas transportkostnad fick då samma värde som den ort den 
passades ihop med vid passningen av befolkningsmängd.   
 
Utöver de parametrar som räknats fram var även koordinaterna en inparameter som att hantera 
de befintliga och potentiella expansionsorterna. Koordinaterna har tagits fram med hjälp av 
kartor från Linköpings Universitets kartarkiv som  därefter behandlats i programmet ArcMap, 
som är ett geografiskt informationssystem. De olika orternas koordinater, transportkostnad 
och befolkningsmängd kan ses i Bilaga 4. 
 
Genom det uttryck för lokalisering som nämns i Kapitel 3.3.3 har en lämplig lokalisering av 
ett centrallager beräknats, med eller utan expansion.  
 
Resultat av tyngdpunktsmetoden - total nettoomsättning 
Då hänsyn till framtiden togs på ett realistiskt sätt valde vi att lokalisera med utökning av 
enbart en expansionsort åt gången. För att även kunna urskilja hur stor påverkan en expansion 
medför i lokaliseringen har även lokalisera utan expansion och med expansion i samtliga 
potentiella orter genomförts. I Tabell 24 presenteras resultatet av lokaliseringen. Kolumnen 
kartbeteckning beskriver var på kartan i Figur 30 man finner respektive 
centraliseringsalternativ givet den expansion som kolumnen ort anger.   
 
Tabell 24: Lokaliseringsresultat baserat på total nettoomsättning 

Ort Kartbeteckning X-koordinat Y-koordinat Kvotpassning 
Utan expansion Nu a 1 579 940,638 7 049 005,432 - 

1 a 1 576 288,379 7 035 677,493 Örnsköldsvik 
Falun 

1 b 1 553 522,185 6 952 598,372 Östersund 

Gävle 2 1 578 033,406 6 961 487,56 Umeå 

Kiruna 3 1 590 581,382 7 097 645,095 Strömsund 

4 a 1 591 188,713 7 061 805,528 Örnsköldsvik 
Luleå 

4 b 1 655 215,365 7 134 666,645 Östersund 

5 a 1 588 619,133 7 056 535,949 Örnsköldsvik 
Skellefteå 

5 b 1 638 278,289 7 099 626,263 Östersund 

Sundsvall 6 1 579 438,741 7 013 386,824 Umeå 

Söderhamn 7 1 578 642,977 7 021 183,038 Strömsund 

Alla a 1 591 205,71 6 984 166,798 Örnsköldsvik Expansion i 
samtliga Alla b 1 630 184,933 7 028 245,771 Östersund 
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Figur 30: Lokaliseringsresultat med total nettoomsättning. 
 
Ur resultatet i Tabell 25 kan utläsas hur stor betydelse de olika fallen i tyngdpunktsmetoden 
har. Ur Figur 30 urskiljs att tio av 13 punkter är inom en radie av åtta mil runt Sollefteå. De 
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som hamnat utanför denna radie inträffar då expansionen sker i Kiruna, Luleå, och Skellefteå. 
Då Kiruna ligger så långt ifrån den befintliga verksamheten kan inte för stor hänsyn tas till en 
sådan expansion då det är ett oproportionellt långt avstånd till Kiruna jämfört med de övriga 
expansionsorterna. Luleå och Skellefteå ligger inte lika långt bort och är dessutom större 
städer med betydligt bättre transportmöjligheter och kan därför inte med avstånd som 
argument räknas bort. Luleå och Skellefteå är dock viktade med Östersunds kvotpassning 
vilket gör att de får en stor vikt, förmodligen något stor för att vara realistisk då det skulle ta 
lång tid för en ny verksamhet att få en så hög nettoomsättning. Detta gav att 
tyngdpunktsmetoden rekommenderade Sollefteå som kandidat för ett centrallager att 
lokaliseras i.  
 
Resultat av tyngdpunktsmetoden - nettoomsättning från industrisortimentet 
Med enbart industrisortimentets nettoomsättning erhålls en mer realistisk viktning då det 
endast är det sortimentet som, enligt vår mening, kommer att placeras i ett centrallager. I 
övrigt är förfarandet lika som med total nettoomsättning. I Tabell 25 presenteras resultatet av 
lokaliseringen. Kolumnen kartbeteckning beskriver var på kartan i Figur 31 man finner 
respektive centraliseringsalternativ givet den expansion som kolumnen ort anger.   
 
Tabell 25: Lokaliseringsresultat baserat på industrinettoomsättning 

Ort Kartbeteckning X-koordinat Y-koordinat Kvotpassning 
Utan expansion Nu b 1 530 097,182 7 033 944,062 - 

1 c 1 526 027,109 7 002 160,794 Örnsköldsvik 
Falun 

1 d 1 516 045,51 6 924 214,311 Östersund 
Gävle 2 b 1 536 664,024 6 987 411,476 Umeå 
Kiruna 3 b 1 553 545,423 7 109 204,757 Strömsund 

4 c 1 564 156,998 7 067 285,023 Örnsköldsvik 
Luleå 

4 d 1 639 177,394 7 140 722,061 Östersund 
5 c 1 557 798,237 7 054 361,437 Örnsköldsvik 

Skellefteå 
5 d 1 619 188,656 7 099 609,937 Östersund 

Sundsvall 6 b 1 537 579,904 7 016 364,005 Umeå 
Söderhamn 7 b 1 536 457,045 6 994 961,913 Strömsund 

Alla c 1 585 060,877 7 030 406,549 Örnsköldsvik 
Expansion i samtliga 

Alla d 1 629 855,844 7 058 813,236 Östersund 
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Figur 31: Lokaliseringsresultat med industrinettoomsättning 
 
Även i detta fall hamnar majoriteten av lokaliseringarna runt Sollefteå, i nio av 13 fall 
placeras punkterna inom en åtta mils radie runt Sollefteå. Det är även i detta fall samma 
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expansionsorter som hamnar utanför, undantaget är när Falun används som expansionsort 
med viktningen baserad på Östersund. Med Faluns påverkan hamnar lokaliseringen längre 
söder ut vilket beror på att Umeås vikt i detta fall inte är lika tung som den är i föregående 
lokalisering. Det är Umeås påverkan som innebär den stora skillnaden i viktningen med 
industrinettoomsättningen. I Faluns fall är det också orealistiskt hög nettoomsättning för en ny 
verksamhet vilket medför att kandidaten för en centrallagerslokalisering även i detta fall är 
Sollefteå. 
 

5.6.2 P-median lokalisering 
Med p-median som lokaliseringsmetod har ett antal förbestämda alternativ för lokalisering 
använts, dvs. metoden kommer att lokalisera centrallagret i någon av de förutbestämda 
kandidaterna. I GP:s fall lokaliserades ett centrallager vilket innebär att 1-median lokalisering 
har använts. 
 
För att genomföra en p-median lokalisering krävdes en avståndstabell med avstånd mellan 
alla möjliga noder, vilken kan återses i Bilaga 4. Utöver detta krävdes även vikter, vilka är 
samma som i tyngdpunktsmetoden, som återfinns i Bilaga 4. P-median är modellerat i 
modelleringsspråket Ampl och löst med programmet Cplex. Koden för detta kan ses i Bilaga 
5. 
 
Resultat av P-median  
Även med p-median metoden valdes att lokalisera med en expansionsort i taget. Lokaliseing 
som är lämpligt i dagsläget och i extremfallet med expansion i samtliga orter testades också. 
Eftersom Sollefteå var det bästa alternativet enligt tyngdpunktsmetoden har vi även valt att ta 
med Sollefteå som ett lokaliseringsalternativ men inte som en expansionsort. Resultatet av p-
median lokaliseringen med och utan expansion kan ses i Tabell 26. 
 
Tabell 26: Resultat av P-median lokalisering 

Expansionsort 
Lokalisering 
Total nettoomsättning 

Lokalisering 
industrinettoomsättning 

Utan expansion Östersund Östersund 
Falun Östersund Östersund Östersund Östersund 
Gävle Östersund Östersund 
Kiruna Östersund Östersund 
Luleå Östersund Umeå Östersund Östersund 
Skellefteå Östersund Umeå Östersund Sollefteå 
Sundsvall Östersund Östersund 
Söderhamn Östersund Östersund 
Expansion i samtliga Sundsvall Örnsköldsvik Örnsköldsvik Sollefteå 

 
I resultatet av viktning med både total nettoomsättning och industrinettoomsättning ges 
Östersund som det optimala valet. Enligt båda viktningssätten är det vid expansion i Luleå 
och Skellefteå med Östersunds viktning, tillsammans med extremfallet när expansion i 
samtliga orter sker, som ger ett avvikande resultat. Men helt klart kan konstateras att med p-
median metoden är det Östersund som är det optimala valet.  
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5.6.3 Känslighetsanalys av lokalisering 
Anledningen till att befolkningsmängd valts som jämförelseparameter beror på att en 
uppskattning av hur konkurrens- och marknadssituationen ser ut i de olika orterna är svår att 
genomföra. Därför blir befolkningsmängden den mest objektiva viktningen. En expansion är 
en kostsam affär och är kanske inte aktuell inom den närmaste framtiden. Då en expansion 
blir aktuell kommer förmodligen nettoomsättningen hos de befintliga bolagen vara 
annorlunda mot idag. Detta är en faktor som inte heller kommer att kunna uppskatta på ett 
realistiskt sätt. 
 
Som tidigare nämnts fanns det inga tillgängliga transporttariffer för de utgående transporterna 
från de befintliga orternas. På grund av detta gjordes följande antagande; samtliga transporter 
kostar lika mycket. Hänsyn kunde inte tas till att transporter kostar olika mycket med 
beroende på pris, mängd gods, avstånd, antal transporter och transportbolag. Då kunskap om 
hur stor del av de genomförda transporterna som är expresstransporter var okänt har hänsyn 
inte heller kunnat tas till detta. I och med att expresstransporter är dyra borde det 
genomsnittliga transportpriset vara lägre än det som räknats fram.  
 

5.6.4 Sammanvägning av lokaliseringsresultat 
De kandidater som har genererats ur de lokaliseringsmetoder vi använt är Sollefteå, 
Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund. I detta kapitel kommer en mer kvalitativ 
analys att genomföras av dessa orter för att få en bredare grund för ett eventuellt 
lokaliseringsbeslut. 
 
Sollefteå 
Fördelar Nackdelar 
+  Det optimala valet enligt 

tyngdpunktsmetoden. 
+ Isolera lagerverksamheten 

- Arbetsbelastningen för uppstartandet av ny 
verksamhet. 

 
Sundsvall 
Fördelar Nackdelar 
+  God intermodalitet med Europaväg, stor 

hamn och den framtida Botniabanan. 
- Arbetsbelastningen för uppstartandet av ny 

verksamhet. 
 
Umeå 
Fördelar Nackdelar 
+ God intermodalitet med Europaväg, stor 

hamn och Botniabanan. 
+ Har redan idag en stor lagerlokal 
+ Enda bolaget i koncernen som utnyttjar 

järnvägstransporter 

- Är det företag i koncernen som haft en 
neråtgående trend vad det gäller 
nettoomsättningen de senaste åren 
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Örnsköldsvik 
Fördelar Nackdelar 
+ Är nischade på industri vilket lämpar sig i 

centrallagret. 
+ God intermodalitet med Europaväg, 

relativt stor hamn och den framtida 
Botniabanan. 

- Dess nischade verksamhet gör att bolagets 
tillväxtpotential är begränsad. 

- Behöver bygga eller köpa en stor lokal för 
att kunna ha ett centrallager. 

- Relativt liten verksamhet jämfört med de 
andra bolagen i koncernen. 

 
Östersund 
Fördelar Nackdelar 
+ Huvudkontoret är lokaliserat i staden. 
+ Få utleveranser men många inleveranser 

till staden. 
+ Är det bästa valet enligt p-median 

metoden. 

- Behöver bygga eller köpa en stor lokal för 
att kunna ha ett centrallager. 

- Har sämre transportmöjligheter än 
exempelvis Umeå och Örnsköldsvik. 

 
Att placera ett centrallager i en ort där GP idag inte är verksamma medför mycket arbete. GP 
skulle då behöva köpa eller bygga en ny lokal och även finna lämplig personal med goda 
produktkunskaper. Att lokalisera ett centrallager i en ort där ingen verksamhet bedrivs kan 
även föra med sig att lagerverksamheten inte blir störd av säljare eller kunder, utan 
lagerarbetarna kan helt fokusera på sina arbetsuppgifter. Arbetsfokus tillsammans med de 
goda intermodala och geografiska förutsättningarna ses dcok inte det som tillräcklig 
motivering för att lokalisera ett centrallager i Sollefteå eller Sundsvall.  
 
GP industri Övik:s fördelar är att de är nischade mot det sortiment som anses vara lämpligt att 
ha i ett centrallager dessutom har de goda intermodala förutsättningar. Det vill säga att de har 
bättre möjligheter för att frakta gods med andra transportformer än enbart lastbilar då städerna 
har bättre möjligheter att använda båt- och järnvägtransporter. Det som talar mot 
Örnsköldsvik är att deras verksamhet är nischad, vilket innebär att de kan ha en begränsad 
tillväxtpotential. De skulle även behöva skaffa mycket ny personal då de enbart har en person 
som arbetar i lagret idag. Dessutom skulle det innebära en stor investering i att skaffa en ny 
lokal för centrallagret. Ska den framtida Botniabanan kunna utnyttjas skulle det framtida 
centrallagret även kräva en anslutning till järnvägen, vilket förmodligen innebär en ännu 
större investering.  
 
Östersund och Umeå är båda två starka kandidater till att lokalisera ett centrallager i. Fördelen 
för Östersund är att GP koncernens huvudkontor ligger i staden, dessutom är bolaget det 
starkaste i koncernen sett till omsättning. Umeås fördelar är det stora befintliga lagret och den 
goda intermodaliteten. Trots att Umeå är det företag som gått sämst sett till nettoomsättning 
de senaste åren anser vi att Umeå förmodligen är den bästa orten att placera ett centrallager i. 
Med tanke på att hela koncernen har haft det kämpigt under införandet av det nya 
affärssystemet har inget av bolagen kunnat vara så framgångsrika som de velat. Nu när GP 
börjat få ordning på affärssystemet kan de återigen fokusera på affärsverksamheten istället för 
att lösa problem, detta kommer förmodligen att ge ett bättre resultat än de senaste åren. För att 
se långsiktigt har inte Östersund lika bra förutsättningar vad gäller billiga, miljövänliga och 
frekventa transporter med möjlighet att snabbt få produkter från både Sverige och övriga 
Europa. Utöver transportmöjligheterna skulle Östersund behöva investera i nya lokaler vilket 
skulle bli en stor utgift. Det som förmodligen i slutändan kommer att avgöra var ett 
centrallager lokaliseras beror på tillfälligheter. Om en bra lokal till ett bra pris i exempelvis 
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Östersund kommer GP förmodligen lokalisera centrallagret i staden då huvudkontoret är 
lokaliserat där. De rekommendationer vi angett bör dock GP ha i åsyn då de är framtagna 
matematiskanalys och kvalitativa poängteringar. 
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6 Resultat och diskussion 
I detta kapitel kommer syftet och frågeställningarna att besvaras. Vi utgår från de resultat 
som presenterast i analyskapitlet. Meningen med detta kapitel är att binda samman de olika 
analyserna till ett slutgiltigt resultat. Rekommendationer för framtida studier kommer även att 
beskrivas, vilket kan vara till nytta för GP. Kapitlet avslutas med en diskussion. 
 

6.1 Respons av syftet 

 
• Hur goda förutsättningar har GP med sin befintliga sortimentsstruktur att föra 

dessa i ett centrallager?  
 
I dagsläget finns det vissa brister i GP:s sortiment, det finns många artiklar och få av dessa är 
gemensamma. En slutsats som kan dras är när svar som fåtts från intervjuerna jämförs med de 
data som hämtats från SAP är att kännedomen om storleken av dagens sortiment är bristfällig. 
Dock kan koncernens påbörjade sortimentsanalys ge svaret på huruvida ett gemensamt 
bassortiment är möjligt att ta fram eller ej. Idag är det gemensamma sortimentet för litet för att 
kalla det ett förenat sortiment, men om endast Östersund, Strömsund och Umeå räknas med 
finns det goda möjligheter att uppnå detta mål. För de icke gemensamma produkterna har 
ingen analys om det finns substitut för dessa genomförts. En sådan analys av 25 000 
produkter kräver sakkunskap då det inte är givet vilka produkter som kan ersättas, och med 
vad. Vad som framkommit är dock att samma produkt från flera leverantörer endast har ett 
gemensamt artikelnummer, så alla produkter som finns angivet som unika är helt och hållet 
unika. En reduktion av antalet leverantörer är troligen möjligt då endast 16 procent av 
leverantörerna levererar 80 procent av sortimentet. 
 
Vad gäller sortiment och leverantörer passar som sagt dagen struktur inte in i ett centrallager. 
Det är nu upp till GP att välj huruvida sortimentet ska smalna av och bli mer gemensamt eller 
om var och en av butikerna ska bestämma helt över sitt eget sortiment. Då GP talar om att 
överföra ”GP-andan” i sina nya expansionsbolag kan det vara en god idé att visa klara 
riktlinjer och ett stabilt bassortiment för att enklare introducera sin affärsidé. 
 
 

• Hur kommer flödet att förändras med en centralisering av lagret? 
 
Organisationen och flödet kommer att påverkas mycket om ett centrallager införs i koncernen. 
Om företaget väljer en decentraliserad struktur både vad gäller inköp och lager kommer inte 
förmånligare avtal att slutas eller lagernivåer kunna sänkas. Med en decentralisering blir 
istället kommunikationen samt transporterna inte lika omfattande som om en centraliserad 
organisation skulle väljas. En centralisering innebär att koncernen måste finna fler 
gemensamma mål och att styrningen bör vara mer hierarkisk. Tydligare riktlinjer för vad olika 
arbetsroller innebär så att säljare kan lägga inköp åt sidan och bara ägna sig åt att sälja. 
Inköpare som endast hanterar materialplanering bör kallas avropare som de faktiskt är och 
rollen får en mer definierad karaktär. 
 
Vad gäller material- och framförallt informationsflödet kommer rutinerna att förändras vid en 
centralisering. Föreskrifter för informationsutväxling måste arbetas fram för att undvika 
missförstånd och dubbelarbete. Det kan ta tid att finna rutiner och acceptans inom företaget. 
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Då GP nyligen implementerat ett nytt affärssystem vet företaget vad en förändring av 
organisationen innebär. Gamla rutiner är svåra att fasa ut och det finns de som hyser tvivel om 
det nya systemets duglighet.  
 
 

• På vilket sätt skulle en centralisering påverka koncernens gemensamma ekonomi? 
 
Under en infasningsperiod av ett nytt system eller en ny struktur finns alltid risken för att det 
till en början inte ger några positiva effekter för ekonomin. När inte förtroendet för det nya 
systemet finns kommer rutiner hanteras på ofördelaktigt sätt vilket leder till att systemet inte 
får sköta rutinbesluten. Först när förståelse och nya rutiner för organisationen fungerar kan det 
ekonomiska utfallet mätas med ett pålitligt resultat. Det är alltså svårt att se de ekonomiska 
fördelarna innan systemet fungerar fullt ut. Dock bör kontinuerlig mätning genomföras för att 
kunna följa upp rutinerna. 
 
En centralisering kan löna sig för GP. I första hand kommer en central inköpsorganisation och 
en mer hierarkisk styrning ge hela koncernen en tydligare struktur och en mer preciserad 
reglering. Om rollerna blir tydligare kommer det att finnas kontroll över sortimentet som i 
dagsläget styrs från allt för många håll.  
 
Under 2006 uppvisade företagen negativa resultat. Då fördes SAP in på allvar och stort ansvar 
för det dåliga resultatet lades på systemet. Under 2007 har trenden pekat uppåt, men 
koncernens ekonomi är fortfarande ansträngd. Då företagen fortfarande inte hämtat andan från 
föregående förändring är det ingen idé att forcera planerna med ett centrallager. Det finns 
åligganden som ändå bör åtgärds innan GP är rustad för ett lönsamt centrallager, ett exempel 
på detta är beslutet om ett gemensamt sortiment. 
 
 

• Var ska ett centrallager lokaliseras i geografiskt avseende med hänsyn till dagens 
situation, samt med eventuella framtida expansioner? 

 
Vid beslut om en centralisering för GP är det viktigt vad gäller lokaliseringen att ta både 
ekonomiska och praktiska detaljer i beaktning. Vi har enligt matematiska analyser tagit fram 
att Sollefteå, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund är lämpliga kandidater vid 
lokalisering av ett centrallager. Då dessa är lämpliga med avseende på transportkostnader och 
avstånd, kvarstår det att undersöka de praktiska faktorerna.  
 
Av dessa kandidater anser vi att Umeå och Östersund är de mest lämpliga kandidaterna då de 
är starkare ur ett praktiskt perspektiv. Umeå har redan en stor lagerlokal samt goda 
intermodala förutsättningar. Östersund är enligt p-median analysen den bästa kandidaten, 
samtidigt som det går många tomma transporter ut från Östersund vilker kan innebära en 
transportekonomisk vinst. Det bästa för GP skulle vara att lokalisera ett centrallager i någon 
av dessa två orter. Ur ett framtidsperspektiv ser dock Umeå ut att ha ett försprång då de kan ta 
emot transporter från kontinenten, och övriga Sverige, med mer miljövänliga 
transportalternativ.  
 
Det som kommer att avgöra var GP lokaliserar sitt eventuella centrallager beror, som för så 
många andra företag, var ett lämpligt objekt dyker upp. Om det visar sig att en ändamålsenlig 
lokal kommer ut på marknaden i Östersund tror vi snarare att GP väljer det alternativet 
framför Umeå.  
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• Vilka faktorer talar för respektive mot ett införande av centrallager för GP? 
 
Faktorer som talar för ett centrallager är främst att GP drar fördelar av att de är en koncern, 
exempelvis bättre villkor vid inköp samt en starkare ställning hos leverantören. En närmare 
studie av transportlösningar har inte utförts, dock är avstånden relativt korta men brister då 
kommunikationen inte är lika tillgänglig som den är i södra delar av Sverige. Sortimentet har 
en stark samhörighet mellan Östersund och Strömsund samt relativt stark mellan Östersund 
och Umeå. Detta talar för att det går att sammanföra sortimentet i dagsläget, GP måste dock ta 
ett beslut om hur omfattande det gemensamma sortimentet ska vara samt vad som ska ingå. 
En förhoppning finns att detta bassortiment även ska finnas representerat i en katalog, samt i 
förlängningen eventuellt också i en nätbutik.  
 
Mot ett införande av ett centrallager finns argument såsom att de olika marknaderna har olika 
behov. Detta gör att anspråket på det gemensamma sortimentet inte är tillräckligt stort för att 
det ska vara värt att genomföra det. Dock borde det finnas tillräckliga behov av så kallade 
industriförnödenheter som ska efterfrågas i samtliga butiker.  
 
Med ett centraliserat produkt- och informationsflöde kommer en mer omfattande 
produktkontroll att finnas hos koncernen. Om en större kontroll centralt införs kommer 
övervakningen av antalet artiklar i systemet hållas mer uppdaterad vilket gör att sortimentet 
inte kan skena iväg utan att någon egentligen vet om det. 
 
Med den satsning GP har gjort på det gemensamma affärssystemet SAP känns det som en 
överflödig investering om inte fördelen med gemensamma lagersaldon utnyttjas. Om en 
centralisering inte hade varit aktuell hade vart och ett av företagen kunnat fortsätta med 
respektive system och företaget hade sluppit denna satsning.  
 
En annan negativ parameter är den ökade andelen transporter som ska gå mellan centrallagret 
och butikerna. Detta är en helt ny kostnad vilket ställer höga krav på att övriga faktorer såsom 
kapitalbindningen ska minska. Kommunikationen är också en ogynnsam faktor. Då den 
fungerar dåligt idag måste en förbättring av rutinerna ske för att få en centraliserad 
organisation att fungera. 
 

6.2 Rekommendationer om framtida studier diskussion 

En studie av ett hållbart transportsystem mellan ett centrallager och butikerna bör genomföras 
för att få en uppskattning om hur tätt dessa transporter kan genomföras utan att kostnaden 
skjuter i höjden. 
 
Det är viktigt för ett företag att ha insikt i vad de är bra respektive mindre bra på. En metod 
som många företag gör för att veta detta är att mäta olika nyckeltal på både sig själva och sina 
leverantörer. Detta är en viktig åtgärd för GP om de vill effektivisera sin verksamhet. 
 
För att skapa ett SAP som fungerar i hela verksamheten bör en studie på hur systemet hänger 
samman genomföras. Det finns troligtvis outnyttjade verktyg och parametrar som företaget 
kan få vinning av att använda. 
 
Då GP enligt vår mening redan genomfört det första steget mot en centralisering genom ett 
gemensamt affärssystem är det en god idé att fortsätta på detta spår. Nästa steg i denna 
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process bör vara finna ett gemensamt bassortiment. Detta är en studie som GP just har 
påbörjat och som förhoppningsvis resulterar i ännu ett steg mot en centralisering. 
 
Simuleringsmodellen visade olika typer av vinning med ett centrallager, men med en ökning 
av transporter då lagernivåerna hölls stramare. Denna avvägning måste GP själva göra när en 
rimlig transportlösning hittats. Huruvida kostnader kommer att öka respektive sjunka kan 
endast framtiden utvisa, men av de analyser som genomförts samt de teorier som studerats 
tycker vi att GP har stora förutsättningar, ponerat att ovanstående studier visar sig positiva, att 
sänka sina logistikkostnader genom införandet av ett centrallager. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjumaterial 

 

Frågor till Inköpsenheten 
 
Material och informationsflöde 
1)  Hur ser din arbetsprocess ut? 

a) Skulle ett annorlunda upplägg av orderprocessen vara bättre, i så fall hur? 
2)  Hur ser orderprocessen ut på GP? 

a) Skulle ett annorlunda upplägg av orderprocessen vara bättre, i så fall hur? 
3) Använder ni idag någon form av klassificering av produkterna? 
4) Hur anser du att det nya affärssystemet fungerar, precisera? 

a) Har det effektiviserat ditt arbete? 
b) Skulle det kunna effektivisera mer för ditt arbete? 

5) Hur upplever du att kommunikationen med säljenheten och lagret fungerar? 
6) Hur fungerar kommunikationen mellan koncernens bolag, kan samarbetet utökas? 
 
Leverantörer 
7) Beskriv samarbetet med era leverantörspartners? 

a) Något som fungerar bra respektive dåligt? 
8)  Har ni problem med någon specifik leverantör/speditör? 
9) Har ni prioritetsordning av era leverantörer? 

a) Har ni kommunikation med försäljningsenheten om detta i så fall? 
10) Hur många leveranser kommer det dagligen/veckovis? 
11) Förekommer det endast leveranser med lastbil? 
12) Står alltid leverantören för transportkostanden? 
13) Hur ofta uppstår det brister av produkter? 
14) Hur hanterar ni situationer när leverantören inte håller vad ni lovar? 
15) Har ni någonsin övervägt att arbeta med tidsfönster? 
16) Vad har ni för ledtider från leverantörer, tillfredställande? 
17) Ert beställningssortiment är idag stort, skulle man kunna flytta något från det ordinarie sortimentet till 

beställningssortimentet? 
a) Något som inte efterfrågas frekvent? 

18)  Vad har ni för beställningssystem, vad avgör när ni ska beställa?  
a) Kanban, beställningspunktsystem, tidsstyrt… 

19) Leveransservice  
a) Lagerservicenivå, i vilken utsträckning kan produkter i lager levereras till kund? [%, andel av 

produkterna] 
b) Leveransprecision, hur ofta levereras produkter i tid/kommer in i tid? [%, både innan & efter är dåligt] 
c) Leveranssäkerhet, rätt produkt till rätt kvalitet? [%, antal lev. utan anmärkning] 
d) Leveranstider, tid från mottagen order till leverans? [timmar/dagar] 
e) Leveransflexibilitet, hur pass anpassningsbara ni är på en order som hanteras? 
f) Använder ni er av leveransservice index? I så fall vad har ni för riktsiffror? 

 
Lager 
20) Har ni säkerhetslager och i så fall hur bestäms vilken kvantitet ni ska ha i säkerhetslagret? 
21) Vilka servicenivåer har ni i lagret, mellan vilka intervall ligger toleransen? 

a) Om servicenivå används, vilken metod? 
b) SERV1, sannolikheten att inte få brist mellan 2 inleveranser? 
c) SERV2, den andel av efterfrågan som kan tillfredsställas direkt från lager? 

22) Vad står de fasta kostnaderna för idag, hanteringskostnader samt lokalkostnader? 
 
Transporter 
23) Har ni idag några transporter till de övriga GP butikerna? 
24)  Hur anser du att samarbetet med de inhyrda transportörerna är, utveckla gärna? 
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Frågor till Lager 
 
Material och informationsflöde 
1) Hur ser din arbetsprocess ut? 

a) Skulle ett annorlunda upplägg av arbetsprocessen vara bättre, i så fall hur? 
2) Hur ser orderprocessen ut på GP? 

a) Skulle ett annorlunda upplägg av orderprocessen vara bättre, i så fall hur?  
3) Använder ni idag någon form av klassificering av produkterna? 
4) Hur anser du att det nya affärssystemet fungerar, precisera? 

a) Har det effektiviserat ditt arbete? 
b) Skulle det kunna effektivisera mer för ditt arbete? 

5) Hur upplever du att kommunikationen med inköpsenheten och säljenheten fungerar? 
6) Hur fungerar kommunikationen mellan koncernens bolag, kan samarbetet utökas? 
 
Lager 
1) Anser du att ert arbetssätt har brister, i så fall vilka? 

a) Har du förslag på hur ett annorlunda arbetssätt skulle se ut i så fall? 
2) Finns det svårigheter med hanteringen av vissa produkter? 
3) Anser du att denna hantering har brister, i så fall vilka? 
4) Upplever ni stora skillnader i hantering mellan industri- och byggprodukter? Är det ena krångligare än den 

andra att hantera? 
5) Är det av affärssystemet som ni får era direktiv av hur en order ska prioriteras eller har ni dialoger med 

inköps- och säljenheten för att prioritera? 
6) Hur mycket inkurans, brister, svinn och kassationer förekommer? 

a) Hanteras detta på något speciellt sätt, i så fall hur? 
7) Hur upplever du strukturen av lagret, precisera vad som är bra respektive dåligt? 
8) Anser ni att ni kan påverka detta? 
9) Ert beställningssortiment är idag stort, skulle man kunna flytta något från det ordinarie sortimentet till 

beställningssortimentet? 
a) Något som inte efterfrågas frekvent? 

10) När ni blir ombedda att utföra en uppgift på ett visst sätt, inträffar det då att ni utför uppgiften på ett annat 
sätt på grund av att ni av erfarenhet vet att det inte fungerar då? Dvs finns det förståelse av arbetssätten 
mellan olika instanser? 

11) Har ni säkerhetslager och i så fall hur bestäms vilken kvantitet ni ska ha i säkerhetslagret? 
12) Vilka servicenivåer har ni i lagret, mellan vilka intervall ligger toleransen? 

a) Om servicenivå används, vilken metod? 
b) SERV1, sannolikheten att inte få brist mellan 2 inleveranser? 
c) SERV2, den andel av efterfrågan som kan tillfredsställas direkt från lager? 

13) Leveransservice  
a) Lagerservicenivå, i vilken utsträckning kan produkter i lager levereras till kund? [%, andel av 

produkterna] 
b) Leveransprecision, hur ofta levereras produkter i tid? [%, både innan & efter är dåligt] 
c) Leveranssäkerhet, rätt produkt till rätt kvalitet? [%, antal lev. Utan anmärkning] 
d) Leveranstider, tid från mottagen order till leverans? [timmar/dagar] 
e) Leveransflexibilitet, hur pass anpassningsbara ni är på en order som hanteras? 
f) Använder ni er av leveransservice index? I så fall vad har ni för riktsiffror? 

14) Vad står de fasta kostnaderna för idag, hanteringskostnader samt lokalkostnader? 
 
Transporter 
1)  Hur många transporter kommer det dagligen/veckovis? 

a) Hur hanteras inkommande produkter?  
2) Hur många transporter går det ut dagligen/veckovis? 

a) Hur hanteras utgående produkter? 
3) Hur mycket förseningar av leveranser har ni in och ut? 
4) Uppstår situationer då flera transporter kommer samtidigt? 
5) Har ni någonsin övervägt att arbeta med tidsfönster? 
6)  Hur anser du att samarbetet med de inhyrda transportörerna är, utveckla gärna? 
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Frågor till Säjlenheten 
 
Material och informationsflöde 
1) Hur ser din arbetsprocess ut? 

a) Skulle ett annorlunda upplägg av arbetsprocessen vara bättre, i så fall hur? 
2) Mikael säljer från byggmaterial från lager (50%) samt direktorder och anskaffning (50% tillsammans). 

Vilket oftast görs med utkörning. 
3) Hur ser orderprocessen ut på GP? 

a) Skulle ett annorlunda upplägg av orderprocessen vara bättre, i så fall hur?  
4) Säljer lagerprodukter, anskaffning och direktorder. Till anskaffning och direktorder agerar säljaren som en 

inköpare direkt från leverantörer.  
5) Använder ni idag någon form av klassificering av produkterna? 
6) Hur anser du att det nya affärssystemet fungerar, precisera? 

a) Har det effektiviserat ditt arbete? 
b) Skulle det kunna effektivisera mer för ditt arbete? 

7) Hur upplever du att kommunikationen med inköpsenheten och lagret fungerar? 
8) Hur fungerar kommunikationen mellan koncernens bolag, kan samarbetet utökas? 
 
Kunder 
1) Beskriv samarbetat med era kunder? 

a) Något som fungerar bra respektive dåligt? 
2) Har ni problem med någon specifik kund, på vilket sätt? 
3)  Vad har ni för prioritetsordning av era kunder? 

a) Har ni kommunikation med inköpsenheten om detta i så fall? 
4) Hur upplever du konkurrenssituationen inom branschen? 
5) Vad har ni för ledtider till kund, tillfredställande? 
6) Hur ofta uppstår det brister av produkter? 
7) Hur hanterar ni situationer när ni inte håller vad ni lovar till kund? 
8) Vad har ni för ledtider till kund, tillfredställande? 
9) Ert beställningssortiment är idag stort, skulle man kunna flytta något från det ordinarie sortimentet till 

beställningssortimentet? 
a) Något som inte efterfrågas frekvent? 

10) Leveransservice  
a) Lagerservicenivå, i vilken utsträckning kan produkter i lager levereras till kund? [%, andel av 

produkterna] 
b) Leveransprecision, hur ofta levereras produkter i tid? [%, både innan & efter är dåligt] 
c) Leveranssäkerhet, rätt produkt till rätt kvalitet? [%, antal lev. Utan anmärkning] 
d) Leveranstider, tid från mottagen order till leverans? [timmar/dagar] 
e) Leveransflexibilitet, hur pass anpassningsbara ni är på en order som hanteras? 
f) Använder ni er av leveransservice index? I så fall vad har ni för riktsiffror? 

 
Lager 
11) Har ni säkerhetslager och i så fall hur bestäms vilken kvantitet ni ska ha i säkerhetslagret? 
12) Vilka servicenivåer har ni i lagret, mellan vilka intervall ligger toleransen? 

a) Om servicenivå används, vilken metod? 
b) SERV1, sannolikheten att inte få brist mellan 2 inleveranser? 
c) SERV2, den andel av efterfrågan som kan tillfredsställas direkt från lager? 

13) Vad står de fasta kostnaderna för idag, hanteringskostnader samt lokalkostnader? 
 
Transporter 
14) Hur många transporter går det ut dagligen/veckovis? 
15) Står ni alltid för transportkostanden ut till kund? 
16) Om inte hur går processen tillväga då? 
17) Har ni någon/några kunder som arbetar med tidsfönster? 
18)  Har ni idag några transporter till de övriga GP butikerna? 
19)  Hur anser du att samarbetet med de inhyrda transportörerna är, utveckla gärna? 
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Bilaga 2 DuPont 

DuPont Koncernen 2006 
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DuPont Östersund 2006 
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DuPont Umeå 2006 
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DuPont Örnsköldsvik 2006 
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Bilaga 3 Simuleringsdata 

 
Data nuläge 
 
Simuleringsdata för Umeå i dagslägesmodellen 
Leverantör Produkt Total efterfrågan Ingående lager Orderkvantitet Best. punkt 

GiU Eltejp 643 13 144 51 
GiU Träskaft 227 32 19 0 
SiS Halvmask 24 4 8 3 
SiS Filter 80 33 11 5 

 
Simuleringsdata för Östersund i dagslägesmodellen 
Leverantör Produkt Total efterfrågan Ingående lager Orderkvantitet Best. punkt 

GiU Eltejp 4755 584 237 294 
GiU Träskaft 1203 156 48 69 
SiS Halvmask 176 9 10 10 
SiS Filter 379 1 21 30 

 
Simuleringsdata för Strömsund i dagslägesmodellen 
Leverantör Produkt Total efterfrågan Ingående lager Orderkvantitet Best. punkt 

GiU Eltejp 476 122 70 33 
GiU Träskaft 291 36 32 17 
SiS Halvmask 13 1 3 2 
SiS Filter 47 7 12 4 

 
Simuleringsdata för Örnsköldsvik i dagslägesmodellen 
Leverantör Produkt Total efterfrågan Ingående lager Orderkvantitet Best. punkt 

GiU Eltejp 222 1 56 47 
GiU Träskaft 52 10 28 2 
SiS Halvmask 6 2 5 1 
SiS Filter 10 8 5 1 
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Data centrallager 
 
Simuleringsdata för Umeå i centrallagermodellen 

 
Simuleringsdata för Östersund i centrallagermodellen 

 
 
 
 
 

 
Simuleringsdata för Strömsund i centrallagermodellen 
Leverantör Produkt Total efterfrågan Ingående lager Orderkvantitet Best. punkt 

GiU Eltejp 476 61 35 33 
GiU Träskaft 291 18 16 17 
SiS Halvmask 13 1 2 2 
SiS Filter 47 4 6 4 

 
Simuleringsdata för Örnsköldsvik i centrallagermodellen 
Leverantör Produkt Total efterfrågan Ingående lager Orderkvantitet Best. punkt 

GiU Eltejp 222 1 28 47 
GiU Träskaft 52 5 14 2 
SiS Halvmask 6 1 3 1 
SiS Filter 10 4 3 1 

 
Experimentändringar – Partiformningar, beställningspunkter och säkerhetslager 

Scenario 2 Scenario 3 Butik Produkt 
Partistorlek BP SL Partistorlek BP SL 

Umeå Eltejp 441 246 77 441 246 77 
 Träskaft 191 63 14 191 63 14 
 Halvmask 14 9 3 14 9 3 
 Filter 49 21 7 49 21 7 

Östersund Eltejp 208 56 85 131 98 60 
 Träskaft 84 11 21 27 24 15 
 Halvmask 7 2 3 6 4 2 
 Filter 23 4 10 12 10 7 

Strömsund Eltejp 66 14 11 39 11 8 
 Träskaft 41 8 6 18 6 4 
 Halvmask 2 1 1 2 1 1 
 Filter 8 2 2 7 2 1 

Örnsköldsvik Eltejp 45 20 19 31 15 13 
 Träskaft 17 2 2 16 2 1 
 Halvmask 1 1 1 3 1 1 
 Filter 4 1 1 3 1 1 

 

Leverantör Produkt Total 
Efterfrågan 

Ingående lager 
butik 

Ingående 
lager central 

Orderkvantitet Best. 
punkt 

GiU Eltejp 6 096 7 360 253 51 
GiU Träskaft 1 773 16 117 63 0 
SiS Halvmask 219 2 8 13 3 
SiS Filter 516 17 24 24 5 

Leverantör Produkt Total efterfrågan Ingående lager Orderkvantitet Best. punkt 
GiU Eltejp 4755 292 119 294 
GiU Träskaft 1203 78 24 69 
SiS Halvmask 176 5 5 10 
SiS Filter 379 0 10 30 
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Bilaga 4 Lokaliseringsdata 

 
Nettoomsättning för befintliga orter 
Kommun Nettoomsättning Nettoomsättning från 

industrisortiment 
Befolkning i 
Kommun 

Nettoomsättning 
Befolkning 

Strömsund 26 600 000 15 223 820 12 782 2081 

Umeå 98 577 000 16 973 839 111 235 886 

Örnsköldsvik 31 007 000 29 799 832 55 243 561 

Östersund 164 677 831 90 013 114 58 583 2811 

Källa: Nettoomsättning från Roos, Calle, koncerncontroller. Östersund 2007-11-05 samt årsredovisningar 
från samtliga bolag. 
Befolkning från www.scb.se, 2007-11-07 
 
Nettoomsättning hos potentiella expansionsorter baserat på totaltsortiment 

Källa: Befolkning från www.scb.se, 2007-11-07 
 
Nettoomsättning hos potentiella expansionsorter baserat på industrisortiment 

Källa: Nettoomsättning industrisortiment från Maria Carlsson, Ekonomi. Östersund 2007-11-23. 
Befolkning från www.scb.se, 2007-11-07 
 
Styckkostnad för utleveranser hos varje ort 
Ort Utleveranser [st per år] Utleveranskostnad 

[ kr per år] 
Transportkostnad 

[kr per st] 
Strömsund 9·21·12 = 2268 1 117 286 493 

Umeå 8·21·12 = 2016 2 003 000 994 

Örnsköldsvik 5·21·12 = 1260 370 000 294 

Östersund 40·21·12 = 10080 4 965 714 493 

Källa: Utleveranskostnad från Peter Frisk, Controller. Östersund 2007-10-30 

Kandidater Befolkning i Kommun Kvotpassning Uppskattad nettoomsättning 
Falun 55 267 Örnsköldsvik Östersund 30999706 181 562 363 

Gävle 92 416 Umeå 81 850 779 

Kiruna 23 258 Strömsund 48 493 056 

Luleå 73 313 Örnsköldsvik Östersund 41 035 195 240 339 275 

Skellefteå 71 966 Örnsköldsvik Östersund 40 432 033 236 806 614 

Sundsvall 94 516 Umeå 83 532 148 

Söderhamn 26 257 Strömsund 54 847 955 

Kandidater Befolkning i Kommun Kvotpassning Uppskattad nettoomsättning 
för industrisortiment 

Falun 55 267 Örnsköldsvik Östersund 29 792 822 84 802 192 

Gävle 92 416 Umeå 14 093 774 

Kiruna 23 258 Strömsund 27 753 743 

Luleå 73 313 Örnsköldsvik Östersund 39 437 608 112 255 079 

Skellefteå 71 966 Örnsköldsvik Östersund 38 857 928 110 605 082 

Sundsvall 94 516 Umeå 14 383 287 

Söderhamn 26 257 Strömsund 31 390 804 
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Sammanställning av data för tyngdpunktsmetoden 
Ort X-koord. Y-koord. Transportkostnad 
Falun 1489992 6720762 294 493 

Gävle 1572989 6730013 994 

Kiruna 1686387 7535580 493 

Luleå 1791964 7290284 294 493 

Skellefteå 1745839 7192959 294 493 

Strömsund 1488591 7082372 493 

Sundsvall 1578138 6921076 994 

Söderhamn 1568313 6799704 493 

Umeå 1719534 7087054 994 

Örnsköldsvik 1645929 7023713 294 

Östersund 1442213 7007574 493 

 
Avståndstabell  

Källa: Avstånd från www.hitta.se, 2007-11-07 
 

Ort Falun Gävle Kiruna Luleå Skellefteå Strömsund Sundsvall Söderhamn Umeå Örnsköldsvik Östersund 

Falun 0 92 1160 825 696 503 296 163 560 452 406 

Gävle 92 0 1075 740 611 496 211 78 475 367 399 

Kiruna 1160 1075 0 345 467 717 864 998 601 711 817 

Luleå 825 740 345 0 133 505 529 663 266 376 605 

Skellefteå 696 611 467 133 0 421 400 534 137 247 521 

Strömsund 503 496 717 505 421 0 285 419 284 202 101 

Sundsvall 296 211 864 529 400 285 0 134 264 156 189 

Söderhamn 163 78 998 663 534 419 134 0 398 290 322 

Umeå 560 475 601 266 137 284 264 398 0 111 385 

Örnsköldsvik 452 367 711 376 247 202 156 290 111 0 257 

Östersund 406 399 817 605 521 101 189 322 385 257 0 
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Bilaga 5 Ampl kod 

 
Modell fil: 
set BUTIKER; 
set CENTRAL; 
 
param oms {BUTIKER};   # viktvektorn, nettoomsättning 
param avs {CENTRAL, BUTIKER};  # avståndsmatrisen 
 
 
var x {CENTRAL, BUTIKER} binary; # bivillkor 4 
var y {CENTRAL} binary; # bivillkor 5 
 
minimize z : sum {b in BUTIKER, c in CENTRAL} (oms[b] * x[c,b] * 
avs[c,b]); # Målfunktion 
 
subject to kundkoppling {b in BUTIKER}: sum {c in CENTRAL} x[c,b]  =1;
 # bivillkor 1, varje kund kopplas till en anläggning 
 
subject to servicetvang {c in CENTRAL,b in BUTIKER} : x[c,b]<=y[c];
 # bivillkor 2, faciliteten i nod C måste ge service till kunden 
 
subject to antalterminaler {b in BUTIKER}: sum {c in CENTRAL} y[c]= 1;
 # bivillkor 3, antalet terminaler som ska lokaliseras 

 
Exempel på data fil, expansion i dagsläget:  
set BUTIKER := Fa Ga Ki Lu Sk St Su So Sol Um Or Os; 
set CENTRAL := Fac Gac Kic Luc Skc Stc Suc Soc Solc Umc Orc Osc; 
 
param: oms :=  
Fa 0 
Ga 0 
Ki 0 
Lu 0 
Sk 0 
St 26600  
Su 0 
So 0 
Sol 0 
Um 98577  
Or 31007  
Os 192719; 
 
param avs: Fa Ga Ki Lu Sk St Su So Sol Um Or Os:= 
Fac 0 92 1160 825 696 503 296 163 396 560 452 406 
Gac 92 0 1074 740 611 496 211 78 338 475 367 399 
Kic 1160 1075 0 345 467 717 864 998 748 601 711 817 
Luc 825 740 345 0 133 505 529 663 465 266 376 605 
Skc 696 611 467 133 0 421 400 534 332 137 247 521 
Stc 503 496 717 505 421 0 285 419 143 284 202 101 
Suc 296 211 864 529 400 285 0 134 119 264 156 189 
Soc 163 78 998 663 534 419 134 0 254 398 290 322 
Solc 396 338 748 465 332 143 119 254 0 203 95 162 
Umc 560 475 601 266 137 284 264 398 203 0 111 385 
Orc 452 367 711 376 247 202 156 290 95 111 0 257 
Osc 406 399 817 605 521 101 189 322 162 385 257 0; 

 


