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Alternativ lösning för inrikes distribution på INTERSPORT AB

Rickard Hallberg

INTERSPORT är en av Sveriges största butikskedjor inom sport och fritid med 149 butiker och en
omsättning på 3240 MSEK (2004). Under de senaste åren har andelen varor som distribueras via
centrallagret (CL) i Taberg ökat väsentligt. Detta har medfört att ett flertal butiker stundtals har
veckoleveranser som överstiger kapaciteten hos godsmottagningen. Mot bakgrund av detta ville
INTERSPORT AB undersöka möjligheterna till en förändrad distributionsstruktur, vilket resulterade i
detta arbete.

Det kunde konstateras att kraftiga fluktuationer av leveransvolymerna förekommer i dagsläget, vilket
kräver hög kapacitet i centrallagret. Vidare förekommer även oplanerade avvikelser från ordinarie
leveranstillfälle, vilket försvårar planering av verksamheten i både CL och butik.

Den alternativa lösning som tagits fram i detta arbete innebär att leveransvolymen begränsas, samtidigt
som leveransfrekvensen höjs. Detta medförde ett jämnare flöde från CL till butik, som en följd av en
utjämnad leveransvolym. En lägre grad av volymaggregering medförde även en förhöjd
transportkostnad.

Slutsatserna för detta arbete var främst att ingen hänsyn tas till leveransvolym vid beställningstillfället i
dagsläget. För att komma till rätta med problemet med stora inleveranser krävs det att information
rörande leveransvolym jämförs med information rörande begränsningar i butik. Efter en sådan
jämförelse gjorts kan beslut fattas om lämpliga åtgärder.

logistik, distribution, leveransfrekvens, transportkostnad
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Förord 
Under de månader jag utfört detta arbete vid INTERSPORT AB: s logistikavdelning har 
jag gjort flera intressanta erfarenheter. Samtliga av dessa erfarenheter betraktar jag som 
positiva, och långt ifrån alla faller inom ramen för ämnet logistik.  
 
Jag skulle vilja tacka INTERSPORT: s personal, främst de vid logistikavdelningen, för 
deras trevliga bemötande och hjälpsamhet. Ett särskilt tack vill jag rikta till min 
handledare vid företaget, Eva Petersson, för den hjälp och de synpunkter jag fått under 
arbetets gång. 
 
Vid universitetet vill jag tacka Thore Hagman för den handledning jag fått. Sist men inte 
minst vill jag tacka min familj, då särskilt Sten-Åke Hallberg och Lizette Ekstrand, vars 
hjälp väsentligt underlättat arbetets praktiska genomförande. 
 
Rickard Hallberg 



Abstract 
INTERSPORT is one of Sweden’s largest sports retail companies, with 149 stores and a 
yearly turnover of 3240 MSEK (2004). During recent years the amount of goods that is 
distributed by the central warehouse (CW) in Taberg has increased significantly. As a 
result of this increase, several stores frequently have weekly deliveries that exceed the 
capacity of the store arrival area. Hence INTERSPORT AB wished to investigate the 
possibility of a changed distribution structure, which resulted in this thesis. 
 
It was found that heavy fluctuations of the distributed volumes occur, which requires 
high capacity at the CW. Unplanned deviations from ordinary deliveries are common at 
present, which aggravates the planning of activities in the CW and stores.  
 
The alternative solution that is formulated in this thesis limits the maximum order 
volume and increases the delivery frequency. As a result the flow from the CW to the 
stores was smother, due to the restricted delivery volymes. The lower degree of volume 
aggregation in the alternative solution also yielded an increased transportation cost.   
 
The major conclusion drawn in this thesis is that no concern is given to the order volume 
at the time of the order. To deal with the problem of large delivery volumes, information 
regarding order volume has to be compared with information regarding store capacity. 
After such a comparison has been made, appropriate measures can be taken.



Sammanfattning 
INTERSPORT är en av Sveriges största butikskedjor inom sport och fritid med 149 
butiker och en omsättning på 3240 MSEK (2004). Under de senaste åren har andelen 
varor som distribueras via centrallagret (CL) i Taberg ökat väsentligt. Detta har medfört 
att ett flertal butiker stundtals har veckoleveranser som överstiger kapaciteten hos 
godsmottagningen. Mot bakgrund av detta ville INTERSPORT AB undersöka 
möjligheterna till en förändrad distributionsstruktur, vilket resulterade i detta arbete. 
 
Det kunde konstateras att kraftiga fluktuationer av leveransvolymerna förekommer i 
dagsläget, vilket kräver hög kapacitet i centrallagret. Vidare förekommer även oplanerade 
avvikelser från ordinarie leveranstillfälle, vilket försvårar planering av verksamheten i 
både CL och butik. 
 
Den alternativa lösning som tagits fram i detta arbete innebär att leveransvolymen 
begränsas, samtidigt som leveransfrekvensen höjs. Detta medförde ett jämnare flöde från 
CL till butik, som en följd av en utjämnad leveransvolym. En lägre grad av 
volymaggregering medförde även en förhöjd transportkostnad. 
 
Slutsatserna för detta arbete var främst att ingen hänsyn tas till leveransvolym vid 
beställningstillfället i dagsläget. För att komma till rätta med problemet med stora 
inleveranser krävs det att information rörande leveransvolym jämförs med information 
rörande begränsningar i butik. Efter en sådan jämförelse gjorts kan beslut fattas om 
lämpliga åtgärder. 
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1 Inledning 
 
I detta inledande avsnitt ges en bakgrundsbeskrivning av det studerade problemet. Därtill redogörs för 
arbetets syfte samt dess direktiv. 
 
 
1.1 Bakgrund 
INTERSPORT är en av Sveriges största butikskedjor inom sport och fritid med 149 
butiker och en omsättning på 3240 MSEK (2004). INTERSPORT-butikerna drivs av 
enskilda köpmän, vilka samarbetar under den gemensamma organisationen 
INTERSPORT Sverige AB. INTERSPORT: s svenska huvudkontor och centrallager är 
beläget i Taberg, 20 km från Jönköping.  
 
INTERSPORT: s centrallager lagrar och distribuerar varor till samtliga butiker i Sverige 
samt butiker på Island. De varor som distribueras är INTERSPORT: s egna varumärken, 
vilka svarar för c a 35 % av omsättningen. Leveranserna till butik sker på veckobasis, 
med en fraktfri leverans per vecka, på plastade EUR-pallar. Därutöver har butikerna 
möjlighet att göra kompletterande beställningar. 
 
Under de senaste åren har andelen varor som distribueras via lagret i Taberg ökat 
väsentligt. Detta har medfört att ett flertal butiker stundtals har veckoleveranser som 
överstiger kapaciteten hos godsmottagningen. Vidare är kostnaderna för att upprätthålla 
lager i butik mycket höga. 
 
Kapaciteten hos godsmottagningen varierar mycket från butik till butik och 
möjligheterna till att öka kapaciteten är kraftigt begränsad. Problematiken kring stora 
leveransvolymer märks särskilt under de leveransintensiva veckorna under vår och höst, 
då sortimentet byts ut. En ojämn fördelning av utleveranserna medför även en ojämn 
arbetsbelastning vid centrallagret. Även denna problematik uppstår under de mest 
leveransintensiva veckorna. Då centrallagrets funktion är att lagra och leverera varor till 
butik får butikerna rollen som kund i ett kund-leverantörs förhållande. Således är det 
även viktigt att butikerna erbjuds en hög servicegrad vad gäller leveranser från 
centrallagret. Mot bakgrund av detta vill INTERSPORT AB utreda möjligheterna att 
förändra distributionsstrukturen, genom en ökad leveransfrekvens. 
 
1.2 Syfte 
Examensarbetet har som syfte att utreda möjligheterna till att förändra den befintliga 
distributionsstrukturen hos INTERSPORT AB, för att på så sätt minska belastningarna 
på centrallagret och butikernas godsmottagning.  
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1.3 Direktiv 
På grund av tidsmässiga begränsningar ges arbetet följande direktiv: 

- Endast inrikesdistribution kommer att behandlas. 
- Arbetet kommer ej behandla frågor rörande anskaffning eller lagring. 
- Ingen värdering av nuvarande transportleverantör kommer ske. 
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2 Företagsbeskrivning 
 
I följande avsnitt beskrivs INTERSPORT för att ge en bild av den studerade organisationen, vilken 
utgör grundförutsättningen för detta arbete. Vidare ges en kort redogörelse för INTERSPORT AB, 
vilket är det bolag inom koncernen som arbetet utförts på.  
 
 
2.1 Historik 
Grunden till vad som idag är INTERSPORT Sverige AB lades vid ett möte mellan 
sportfackhandlare 1961. En inköpsgruppering, vid namn ”Sport-tian”, hade kallat till 
mötet för att diskutera hur man skulle hantera den tilltagande konkurrensen från 
varuhusen. Resultatet av detta möte var grundandet av inköpsföreningen ”Sportsam 
ek.för.”, vilken  bildades 1962.  
 
1968 bildades INTERSPORT International Corporation (IIC) genom sammanslutningen 
av inköpsorganisationer i Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, 
Holland, Norge, Sverige och Schweiz, där Sverige representerades av Sportsam. Sex år 
senare bildades INTERSPORT Sverige AB, med syftet att vara kedjans rörelsedrivande 
företag.  
 
Företagsstrukturen förändrades 2004 och består nu av en koncern med INTERSPORT 
Sverige AB som moderbolag och de tre rörelsedrivande dotterbolagen; INTERSPORT 
AB, INTERSPORT Ekonomiservice AB samt INTERSPORT Fastighet AB. 
Förändringen innebar att man flyttade dåvarande kärnverksamhet till ett nytt bolag, 
INTERSPORT AB. Orsaken till denna omorganisation var att man ville ha en tydligare 
uppdelning mellan medlems- och driftsfrågor.  
 
2.2 INTERSPORT International Corporation - IIC 
INTERSPORT International Corporation (IIC) är den internationella organisation som 
INTERSPORT Sverige AB ingår i. IIC svarar för den största delen av 
produktutvecklingen av INTERSPORT: s egna varumärken. Vidare sluter man avtal med 
de leverantörer som står för tillverkningen av de egna varumärkena. 
 
2.3 Butikskedjan INTERSPORT 
INTERSPORT är en rikstäckande butikskedja för sport- och fritidsprodukter. Kedjan är 
en frivillig fackhandelskedja, vilket innebär att den ägs och drivs av enskilda köpmän. 
INTERSPORT består av ca 150 butiker, vilka drivs av enskilda köpmän. Som en 
butikskedja är det viktigt att ha ett starkt varumärke, vilket medför att man använder sig 
av gemensamt sortiment, profilering, butiksinredning, marknadsföring m m. Detta 
innebär dock inte att besluten är centraliserade, utan det rör sig snarare om ett slags 
självstyrande samarbete. Kedjans verksamhet återspeglas i dess affärsidé: 
 

”INTERSPORT skall erbjuda ett komplett sortiment för sport och aktiv fritid av god 
kvalitet till konkurrenskraftiga priser samt service och fackkompetens som tillsammans 
gör INTERSPORT till ett naturligt inköpsställe av sportprodukter för majoriteten av 
konsumenter på respektive butiks lokala marknad” 
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Den gemensamma verksamheten bedrivs genom medlemskap i Sportsam ekonomisk 
förening, vilken i sin tur äger INTERSPORT-koncernen. 
 
2.4 INTERSPORT Sverige AB - Koncernorganisation 
INTERSPORT Sverige AB står som moderbolag i INTERSPORT-koncernen och var 
tidigare det rörelsedrivande företaget. I och med omorganiseringen som ägde rum 2004 
svarar moderbolaget för kedjeövergripande frågor rörande ledningen och utveckling av 
kedjan samt medlemstekniska frågor. Exempel på medlemstekniska frågor är ägarbyten, 
etableringar samt successioner. Övriga uppgifter inom koncernen är fördelade på tre 
dotterbolag. INTERSPORT Ekonomiservice AB erbjuder butiker som så önskar 
ekonomiska konsultationer samt administrativa tjänster, exempelvis löneadministration, 
redovisning m m. INTERSPORT Fastigheter AB äger och förvaltar fastigheter vilka i sin 
tur hyrs ut till butiker. INTERSPORT AB är det dotterbolag inom vilket den större delen 
av kärnverksamheten är förlagd. Bolaget svarar för sortimentsbyggnad, varuförsörjning 
till butik samt IT-stöd. Övriga tre dotterbolag är i stort sätt vilande och bedriver ej heller 
någon verksamhet som är intressant för arbetet. Koncernorganisationen redovisas, med 
avseende på verksamhet, i figur 1. 
 

Sportsam  
ekonomisk förening 

INTERSPORT 
Sverige AB 

INTERSPORT 
AB 

INTERSPORT 
Ekonomiservice AB 

INTERSPORT  
Fastigheter AB 

I-Sport Reserv AB I-Sport Göteborg 
AB 

I-Sport i Västerås AB 

Figur 1. Bolagsstruktur för INTERSPORT-koncernen, källa: Intranät 

Enskilda köpmän 
(butiksägare) 
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2.5 INTERSPORT AB 
Verksamheten i INTERSPORT AB är fördelad mellan sju avdelningar. Förutom de rent 
sortimentsbyggande affärsområdesavdelningarna ingår även varuförsörjande och 
understödjande avdelningar.  
 
Till de understödjande avdelningarna hör personal- och ekonomiavdelningen samt 
marknadsavdelningen. Personal- och ekonomiavdelningen står för rent administrativa 
uppgifter. Marknadsavdelning arbetar med marknadsfrågor såsom marknadsföring och 
marknadsbearbetning samt även konsumentkontakt. 
 
2.5.1 Produkter 
De produkter som ingår i sortimentet är indelade i varugrupper vilka i sin tur är 
uppdelade i tre olika affärsområden: 
 

- Textil 
- Skor 
- Hårt 

 
Genom uppdelningen i affärsområden uppstår en produktstruktur där samtliga produkter 
ingår. Denna produktstruktur underlättar sortimentsbyggnaden och varuförsörjningen, 
då en genomgående uppdelning mellan olika funktioner på företaget kan göras. 
Exempelvis ansvarar en inköpare för inköp av produkter som hör till affärsområde hårt. 
Strukturen som uppstår vid indelningen i varugrupper illustreras i figur 2.  
 

Varugrupp 

Figur 2. Produktstruktur, källa: Intranät 

Affärsområde 

 
 
2.5.2 Affärsområden  
Affärsområde textil innefattar som namnet antyder textilprodukter, exempelvis t-shirts, 
jackor och badkläder. Textilprodukter som inte ingår i detta affärsområde är produkter 
som är specifika för ett visst användningsområde och därför tillhör en varukategori som 
ligger under affärsområde hårt. Exempel på detta är fotbollströjor vilka hör till 
varukategori fotboll, vilken i sin tur hör till affärsområde hårt.  
 
Affärsområde skor omfattar skor av de egna varumärkena. Undantaget från detta är skor 
med ett specifikt användningsområde, exempelvis fotbollsskor vilka hamnar under 
affärsområde hårt, på samma sätt som fotbollströjor i ovanstående exempel.  
 
Till affärsområde hårt hör alla de produkter som inte hör till något av de ovanstående 
affärsområdena, vilket företrädelsevis är genuina sportprodukter. Exempel på ”hårda” 
produkter är skridskor, hantlar och fotbollar. 
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2.5.3 Leverantörer 
INTERSPORT: s sortiment består av varor från interna samt externa varumärken. 
Förhållandet mellan INTERSPORT och dess leverantörer skiljer sig åt, beroende av om 
det rör sig om interna- eller externa varumärken. 
 
Interna leverantörer 
Med interna leverantörer menas leverantörer av INTERSPORT: s egna varumärken. 
Inköp från dessa leverantörer sker genom inköpsfunktionen på INTERSPORT AB. De 
interna leverantörerna som används finns företrädelsevis i Asien och ett fåtal i Europa. 
Ledtiden (från utförd beställning till inleverans till centrallagret) från en leverantör i Asien 
är omkring 12 veckor, medan den är 8 veckor från en leverantör i Europa.  
 
Då leverantörerna sällan har något färdigvarulager sker leveranser av hela 
orderkvantiteter, d v s inga delleveranser sker. I praktiken kan detta innebära att en 
leverantör kräver att en container skall finnas tillgänglig för lastning innan produktionen 
startar, varvid den fylls allteftersom produktionen fortgår.  
 
Externa leverantörer 
Med externa leverantörer menas leverantörer av andra varumärken än INTERSPORT: s 
egna. Dessa leverantörer väljs ut av INTERSPORT AB, i samråd med sortimentsrådet 
(se avsnitt 3.1). Ramavtal för priser, leveransvillkor med mera sluts av INTERSPORT 
AB och IIC, varvid skalfördelar uppnås på grund av de aggregerade volymer 
INTERSPORT AB företräder. Distributionen av varor från en extern leverantör sköts av 
denne, vilket regleras genom avtalet med INTERSPORT AB. 
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3 Materialflöde 
 
Materialflödet hos INTERSPORT AB kan enklast beskrivas genom de steg som ingår i kedjan från 
produktutformning till leverans till butik. Förutom rena materialflöden beskrivs även de 
informationsflöden som är förknippade med materialflödet i helhet. 
 
 
3. 1 Produktutformning 
Det första steget i materialflödet är att produkten utformas. Detta sker antingen av IIC 
eller av INTERSPORT AB. Den större delen av produkterna tillhörande affärsområde 
textil utformas av INTERSPORT AB medan produkterna i övriga affärsområde 
utformas av IIC. När produkten väl har utformats beställs ett antal prover från aktuell 
leverantör. Utifrån dessa prover görs sedan ett urval av ett sortimentsråd för att på så sätt 
avgöra vilka produkter som skall ingå i sortimentet vid de säljmöten som anordnas ett par 
gånger per år. 
 
3.2 Försäljning 
De produkter som säljs i en INTERSPORT butik har antingen anskaffats genom 
INTERSPORT AB eller genom en extern leverantör. Anskaffningen av varor kan ske på 
olika sätt, antingen genom säljmöten eller genom efterförsäljning via telefon. 
 
3.2.1 Säljmöten 
Då varje butik drivs av enskilda köpmän bestämmer dessa sortimentet som skall ingå i 
butiken, utifrån det föreslagna sortiment som tagits fram av sortimentsrådet. Därmed 
krävs ett aktivt inköpsförfarande från butikernas sida. Detta sker genom anordnandet av 
säljmöten, där representanter från varje butik bjuds in för att bli förevisade aktuellt 
sortiment. Under ett säljmöte bestämmer varje butik vilka produkter och kvantiteter som 
skall beställas. Vidare får de specificera, inom ett bestämt tidsfönster, under vilka veckor 
de vill ha sina leveranser. Som ett stöd i beslutsfattandet ges butikerna förslag på 
produktmix och kvantitet, utifrån en uppräknad prognos. Ett resultat av säljmötena är att 
sortimentet kan anpassas ytterliggare, där produkter med låg efterfrågan stryks ur 
sortimentet.  
 
3.2.2 Efterförsäljning 
Inför varje leveranstillfälle kontrollerar försäljningsavdelningen om butiken vill 
komplettera sin beställning, om så är fallet kompletteras ordern och leverans sker enligt 
leveransschemat. Utöver detta kan en butik ringa in en beställning, vilket då vanligtvis 
sker efter veckoleveransen. Om varuvärdet för denna beställning understiger 7000 SEK 
debiteras butiken frakten, överstiger varuvärdet 7000 SEK sker leveransen fraktfritt.  
 
För produkter som ingår i bassortimentet finns ett beställningspunktssystem tillgängligt 
för butikerna. När beställningspunkten nås görs ett avrop till centrallagret och leverans 
sker i samband med veckoleveransen. 
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3.3 Inköp 
Efter ett säljmöte fastställs kvantiteten som skall köpas in från leverantör. Detta sker 
genom summering av beställningarna från säljmötet. Därefter beslutar 
försäljningsavdelningen om en eventuellt högre kvantitet baserat på information från 
inköpsmötet samt försäljningsprognoser. När kvantiteten sedan fastställts görs en 
beställning hos respektive leverantör. Själva inköpsförfarandet utförs av inköpare på de 
olika affärsområdesavdelningarna.  
 
3.4 Inleverans till centrallager 
Då godset ankommer centrallagret (CL) lossas det ur lastbäraren, vilket vanligtvis består 
av en container. Efter lossningen av godset sker inlagring i väntan på utleverans. 
Lageruttagen sker kontinuerligt under hela säsongen, med toppar under början av 
säsongen. Lagerpåfyllnad sker i regel inte med undantag för varor som haft en högre 
efterfrågan än beräknat samt varor som ingår i bassortimentet (j m f avsnitt 2.5.3). En 
konsekvens av det säsongsbetonade sortimentet är därmed att en stor del av lagret byts 
ut ett par gånger årligen. 
 
3.5 Utleverans från centrallager 
Utleveranserna från centrallagret sker på veckobasis enligt ett givet leveransschema, där 
varje butik har en leveransdag. Vid ordersläpp summeras orderkvantiteter från säljmöten, 
telefonförsäljning samt beställningspunkter. Ordersläpp och plockningen av en order 
sker dagen innan leveransen går i väg till butik. När orderplockningen och pallbyggnaden 
är klar ställs den plastade pallen på en sammlastningsyta (SLY) i väntan på leverans.  
 
3.6 Transport 
INTERSPORT AB har valt att använda sig av tredjepartslogistikern (3PL) DHL för att 
ombesörja företagets inrikestransporter. DHL erbjuder två transportalternativ utifrån 
godsets volym och vikt, Europremium och Swednet.  
 
Mindre sändningar transporteras med expressalternativet Europremium. Med en 
sändning menas ”…upptaget gods, upplastat på en fordonsenhet från en avsändare på en viss ort till 
en mottagare på en viss annan ort” (Allmänna uppdragsvillkor, DHL). För att en sändning 
skall klassas som mindre skall den totala sändningsvikten och sändningsvolymen 
understiga 150 kg respektive 0,54 m3. Vidare skall samtliga kollin som ingår i sändningen 
understiga vikten 35 kg samt volymen 0,38 m3. Fraktpriset för Europremium baseras på 
sändningens vikt. Om volymvikten understiger 280 kg/m3 sker beräkningen istället 
utifrån sändningens volym.  
 
Större sändningar transporteras med Swednet, där en uppdelning görs mellan styckegods 
och partigods. Till styckegods räknas sändningar som understiger 1000 kg och 3,6 m3, 
och varvid partigods är alla typer av sändningar som överstiger detta. Skillnaden mellan 
parti- och styckegods är att styckegodset levereras via en terminal, medan partigods går 
direkt till mottagaren. Prismässigt är kostnaden för partigods lägre än för styckegods. 
Fraktpriset för Swednet baseras på sändningsvikten om denna överstiger 280 kg/m3, om 
så inte är fallet sker beräkningen utifrån sändningsvolymen. 
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INTERSPORT AB använder sig i stor utsträckning av Europremium för att leverera 
mindre beställningar, vilka ofta uppstår vid kundförfrågningar i butik. Veckoleveranserna 
sker vanligtvis med Swednet, såtillvida att de ej uppfyller kraven för Europremium. De 
produkter som ingår i INTERSPORT: s sortiment är till stor del textilprodukter med låg 
densitet (volymvikt) vilket medför att beräkningen av fraktpriser i regel sker utifrån 
sändningarnas volym. 
 
3.7 Inleverans till butik 
Godset levereras sedan av transportören till butikens godsmottagning för uppackning. 
Ett fåtal butiker med samma ägare har valt att lägga samtliga inleveranser till en butik för 
att själva lösa distributionen mellan butikerna.  
 
3.8 Materialflöde – Sammanfattning 
Materialflödet på INTERSPORT AB sammanfattas i figur 3. I figuren ingår endast de 
delar som är direkt sammanknippade med materialflödet från centrallagret till butik då 
det är dessa som är relevanta för detta arbete. 
 
 

Bestämning av 
kvantitet 

 
Orderplockning 

 
Säljmöte 

 
3PL 

Figur 3.  Sammanfattning av materialflöde 

Lagringspunkt Aktivitet  

Summeringspunkt 

Flöde av information 

Flöde av material 

 
Slutkund 

SLY  
CL 

 
Butik 

Gods-
mottagning 

 
Leverantör 

 
Inköp 

 
Beställningspunkt 

 
Telefonförsäljning 
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3.9 Leveransmönster 
På grund av det säsongsberoende sortimentet är det leveransmönster som förekommer i 
dagsläget av cyklisk karaktär, där leveransintensiva veckor följs av veckor med lägre 
leveransvolymer, se figur 10.  
 

Figur 10. Schematisk illustrering av dagens leveransmönster 

Tid (leveransveckor) 

Leveransvolym (m3) 

 
En stor del av svängningarna i leveransmönstret beror på årstidernas variationer, där 
olika årstider kräver olika sortiment. Därmed byts stora delar av sortimentet ut under 
relativt korta tidsperioder. Tidsbundna variationer i efterfrågan förstärker svängningarna 
ytterligare. Efterfrågan i butik ökar exempelvis vid skolstart samt i julhandeln. 
 
Därtill finns det delar sortimentet som inte är beroende av säsong, för vilka efterfrågan är 
jämt fördelad över året. En följd av detta är att leveransmönstret för dessa produkterna 
är relativt jämt. 
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4 Teoretisk referensram 
 
Detta avsnitt innehåller den teori som arbetet baseras på. Utgångspunkten för den teoretiska 
referensramen tas ur allmän transport- och logistikteori, för att sedan fördjupas inom området 
kundservice och resursförbrukning. Avsnittet innehåller även en kortfattad redogörelse för systemanalys. 
 
 
4.1 Transporter 
För att förstå frågor rörande transport av människor och gods krävs förståelse av 
transporttjänsten. På grund av sin natur kan en transporttjänst inte lagras, den måste 
förbrukas vid produktionstillfället (Lumsden, 1998). Syftet med en transporttjänst är att 
förflytta gods eller människor, vilket skapar en nytta hos transportköparen. De främsta 
formerna av nytta som tjänsten skapar är tids- och platsnytta. Tidsnyttan innebär att 
tjänsten utförs när den efterfrågas. Platsnyttan innebär att gods förflyttas till en plats där 
det är av större värde.  
 
Vid transport av gods kan transporttjänsten kopieras, utan att det påverkar köparens 
intresse för godsets förflyttning (Lumsden, 1998). En följd av detta resonemang är att en 
transporttjänst kan kopieras med en rad olika transportmedel, så länge som tjänsten 
uppfyller kundens krav på tid- och platsnytta. 
 
4.2 Logistik  
Begreppet logistik används ofta i många sammanhang utan någon vidare reflektion om 
dess innebörd. För att undvika begreppsförvirring krävs en definition av begreppet. 
Lumsden (1998) pekar på en allmänt accepterad definition av materialadministration och 
logistik. 
 

”Det synsätt och de principer enligt vilka vi strävar efter att planera, utveckla, samorda, 
organisera, styra och kontrollera materialflödet från råvaruleverantör till slutgiltig 
förbrukare.” 

 
4.3  Kundservice  
Utifrån ett allmänt perspektiv innebär kundservice alla aktiviteter som innebär direkta 
kontakter med kund (Mattsson, 2002). Kundservice kan från ett materialflödesperspektiv 
sägas bestå av tre delar: 
 

- Logistikservice 
- Informationsservice 
- Leveransservice 

 
Logistikservice består av tjänster med syfte att underlätta logistikarbetet för kund, 
exempel på detta är ansvar för lagerpåfyllnad eller märkning av gods. Informationsservice 
bygger på att tillhandahålla all form av information som ger mervärde för kund, 
exempelvis lagersaldo, upparbetningsstatus eller positionsinformation om en transport  
(s k track-and-trace). Leveransservice består av de delar i kundservice som härhör från 
det fysiska flödet. 
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4.3.1 Leveransservice 
Sambandet mellan ett företags leveransservice och dess intäkter kan illustreras med en S-
formad responskurva (Lumsden, 1998), se figur 4. 

Intäkter 

Leveransservice 

Figur 4.  Sambandskurva mellan leveransservice och intäkter 

 
Av figuren framgår det att en höjning av en redan låg/hög leveransservice åstadkommer 
ingen större ökning av intäkterna, eftersom man redan är sämst/bäst. Vid en 
leveransservice som är likvärdig med konkurrenternas kan dock en mindre förändring av 
leveransservicen medföra en stor förändring av intäkterna. Enligt Mattson (2002) kan 
leveransservice brytas ned i följande delar: 
 

- Lagertillgänglighet; sannolikheten för att en lagerförd vara finns i lager.  
- Lagerservicenivå; förmågan att leverera lagerförd vara direkt från lager. 
- Leveransprecision; förmågan att leverera vid utlovad tidpunkt. 
- Leveranssäkerhet; förmågan att leverera rätt kvantitet av rätt produkt. 
- Leveranstid; tid mellan kundorder och leverans. 
- Leveransflexibilitet; förmågan att anpassa sig till kundönskemål och förändringar 

i pågående order. 
 
De delar som främst har ett samband med leveransfrekvenser är leveranstid och 
leveransflexibilitet.  
 
Leveranstid 
Leveranstid definieras som tiden mellan kundorder och leverans (Lumsden, 1998). Ur ett 
leverantörsperspektiv består denna tid av två huvuddelar (Mattson, 2002). Den första 
delen beror på effektiviteten i de egentliga processerna i verksamheten, processledtiden. I 
processledtiden ingår exempelvis tid för orderbehandling, produktion och 
orderplockning. Den andra delen i leveranstiden är beroende av aktuell beläggning av 
andra inneliggande kundorder. Den beläggningsberoende delen kan exempelvis vara den 
tid det tar innan orderplockning kan påbörjas, vilken beror av kapaciteten i 
orderplockningen. 
 

 12 
  
 



Alternativ lösning för inrikes distribution på INTERSPORT AB 
- 4 Teoretisk referensram - 

Dimensionering av leveranstider kan ske på två olika sätt. Det första sättet är att använda 
sig av standardleveranstider, utan att någon hänsyn tas till aktuell orderingång. Ett 
problem med användandet av standardleveranstider är att det krävs onödiga 
säkerhetsmarginaler som skydd mot beläggningsfluktuationer, vidare minskas 
leveransflexibiliteten eftersom inga förändringar av leveranstiden tillåts. Det andra sättet 
för att dimensionera leveranstider bygger på användandet av planeringsinformation. Vid 
detta förfarande fastställs leveranstiden individuellt för varje kundorder. Genom att ta 
hänsyn till den aktuella situationen kan företaget agera flexiblare mot kund, vilket kan 
innebära konkurrensfördelar. En förutsättning för detta förfarande är en god 
organisation i företaget, med ett väl fungerande samarbete mellan produktion och 
planering samt mellan försäljning och orderbehandling. 
 
Leveransflexibilitet 
Enligt Mattson (2002) är flexibilitet förmågan att kunna anpassa sig till nya förhållanden 
på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. I leveranssammanhang innebär flexibilitet att 
kunna anpassa verksamheten utifrån kundens önskemål (Lumsden, 1998; Mattson,2002). 
Anpassningen kan gälla exempelvis orderstorlek, leveranstid, emballage med mera. 
Mattson (2002) gör en uppdelning av begreppet, genom att tala om leveransflexibilitet 
före order samt leveransflexibilitet under order. Leveransflexibilitet före order innefattar 
acceptans av önskemål innan en order har lagts, exempelvis i vilken omfattning kortare 
leveranstid accepteras. Således har detta begrepp en mer policyinriktad karaktär. 
Leveransflexibilitet under order avser acceptans av förändringar i en pågående order, 
exempelvis kortare leveranstid av en order där leveransförberedelser redan pågår. 
 
Även om leveransflexibilitet är ett effektivitetsmått som är enkelt att förstå är det svårt 
att kvantifiera genom mättningar. Matsson (2002) föreslår följande definition för mätning 
av leveransflexibilitet: 
 

”Leveransflexibilitet= Antal orderändringar som accepterats utan att det fått 
konsekvenser för avtalad leverans. (sic!)  
Totalt antal erhållna önskemål om orderändringar.” 

 
4.4  Resursförbrukning 
Enligt Mattsson (2002) kan effektivitetsdimensionen för resursförbrukning (kostnader) 
delas upp i fyra olika element: 
 

- Kapitalbindning 
- Kapacitetsutnyttjande 
- Volym- och produktmixflexibilitet 
- Logistikkostnader 

 
Ett företag kan binda sitt kapital i anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar. 
Omsättningstillgångar är den typ av tillgångar som är avsedda till att omsättas i 
verksamheten. De två största typerna av omsättningstillgångar är material i lager samt 
kundfordringar. Vid finansieringen av dessa tillgångar uppstår en kapitalkostnad 
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(Olhager, 2000). Alltså kan en kostnad associeras till bundet kapital, varför det är 
önskvärt att minimera detta. 
 
Kapacitetsutnyttjande har som effektivitetsvariabel stort inflytande på ett företags 
kapitalkostnader. Begreppet kapacitet är ett ”uttryck för produktions- och materialflödesresurser i 
volymsynpunkt” (Mattsson, 2002). Således är begreppet ett prestationsmått för ett företags 
resurser. Trots denna enkla definition krävs det att olika former av kapacitet specificeras 
för att kunna ge en rättvisande bild av uttnytjandegrader. Mattsson (2002) nämner 
följande kapacitetsformer.  
 

- Maximal kapacitet 
- Nominell kapacitet 
- Bruttokapacitet 
- Nettokapacitet 

 
Den maximala kapaciteten utgörs av den kapacitet en resurs ger vid kontinuerligt 
användande utan avbrott. Om en resurs inte planeras att nyttjas dygnet runt motsvaras 
den maximala kapaciteten av resursens nominella kapacitet. På grund av 
kapacitetsbortfall (exempelvis vid haverier och reparationer) kan den nominella 
kapaciteten sällan nyttjas fullt ut, vilket ger upphov till resursens bruttokapacitet. I de fall 
kapacitet måste reserveras för oförutsägbara händelser återstår kapacitetsformen 
nettokapacitet. Sambandet mellan de olika kapacitetsformerna redovisas i figur 5.  
 

Nettokapacitet Ej planerbar 
verksamhet 

Bruttokapacitet Kapacitets-
bortfall 

Nominell kapacitet Kapacitet ej 
planerad att 

utnyttja 

Maximal kapacitet 

Figur 5. Kapacitets nivåer, (Mattson, 2002) 

 
Den generella definitionen för utnyttjandegrad är ett utryck för förhållandet mellan 
utnyttjade resurser och tillgängliga resurser (Lumsden, 1998). Vid beräkningen av 
kapacitetsutnyttjande används två former av utnyttjandegrad (Mattson, 2002). Den första 
formen används vid dimensionering, det vill säga vilket kapacitetsutnyttjande man tillåts 
använda vid planering. Följande definition används vid beräkningen av utnyttjandegrad 
vid dimensionering. 

Inplanerad beläggning 
Utnyttjandegrad = 

Nettokapacitet 
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För uppföljning av kapacitetsutnyttjande används följande definition, vilken utgår från 
den producerade volymen och bruttokapaciteten. 
 

Utnyttjandegrad = 
Producerad volym 
Bruttokapacitet 

 
Begreppen produktmix- och volymflexibilitet kan sägas vara resursförbrukningens 
motsvarighet till kundservice leveransflexibilitet (Mattsson, 2002). Den största skillnaden 
är att de förstnämnda är företagsinterna flexibilitetsmått, bundna till företagets resurser.  
 
Produktmixflexibilitet är förmågan att snabbt och kostnadseffektivt kunna ställa om 
produktionen och produktionskvantiteten av en produkt till en annan (Mattson, 2002; 
Olhager, 2000). Volymflexibilitet innebär att snabbt och kostnadseffektivt kunna ställa 
om produktionsvolymerna, givet en viss produktmix (Mattsson, 2002; Olhager, 2000). På 
samma sätt som produktmixflexibilitet menar Mattsson (2002) att ett totalmått för 
volymflexibilitet är svårt att definiera. Följande delmått kan användas för att ge en bild av 
volymflexibiliteten. 
 

- Leverantörsledtid; andel köpartiklar som kan anskaffas inom X dagar. 
- Orderstorleksvariation; andel order vars orderkvantitet kan ökas utan att 

normalledtiden påverkas. 
- Kapacitet; andel slackkapacitet av totalkapacitet. 

 
Båda typerna av flexibilitet är kostnadskrävande, då de medför en redundans i 
produktionssystemet. Produktmixflexibilitet kräver exempelvis mångkunnig personal, 
vilket medför ökade utbildnings- och lönekostnader. Volymflexibilitet kräver en viss 
reservering av kapacitet, se figur 5, vilket ger ett visst slack mellan brutto- och 
nettokapacitet. Mattsson (2002) poängterar dock att flexibilitet kan vara en källa för 
intäkter, då det kan ge konkurrensfördelar. 
 
Det sista elementet i resursförbrukningsdimensionen är de kostnader som är förknippade 
med materialflöden, logistikkostnader (Mattsson, 2002). De logistikkostnader som 
uppstår är transport- och hanteringskostnader, lagringskostnader, brist- och 
förseningskostnader samt administrativa kostnader. De kostnadselement som är bundna 
till produktion är kapacitetskostnader, kostnader för förändring av produktionstakt samt 
omställningskostnader. Dessa kostnader ingår även i det totalkostnadskoncept som ligger 
till grund för totalkostnadsanalysen (Lambert och Stock, 1993).  
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4.5 Totalkostnadsanalys 
Lambert och Stock (1993) menar att de logistikkostnader som Mattson (2002) beskriver 
ingår i en totalkostnad för ett företags logistik. Utmärkande för denna totalkostnad är att 
en minskning av en delkostnad medför en ökning av en annan, varför en minskning av 
totalkostnaden inte kan garanteras. Lambert och Stock (1993) menar därför att kostnads 
minskningar skall ske utifrån totalkostnaden, vilket kräver trade-offs mellan de olika 
delkostnaderna. 
 
De komponenter som ingår i totalkostnaden är lagerhållningskostnader, 
transportkostnader, hanteringskostnader, produktionskostnader samt orderbehandlings- 
och informationskostnader. En skillnad som är viktig att klargöra när det gäller dessa 
kostnader är den mellan lagerhållningskostnad och hanteringskostnad. 
Lagerhållningskostnad är den kostnad som uppstår i samband med att en viss kvantitet 
av en vara lagerförs, exempelvis finansieringskostnader och försäkringskostnader. 
Hanteringskostnaden består av de kostnader som kan härledas till driften av en 
lageranläggning.  
 
I totalkostnadsmodellen (se figur 6) ingår leveransservice som ett gränssnitt mellan 
logistik och marknadsföring (Lambert och Stock, 1993). Beroende på vilken nivå av 
leveransservice ett företag väljer kan brist- och förseningskostnader associeras med 
denna, som ett resultat av utebliven försäljning och förlorad goodwill. 

Produkt 

Pris Promotion 
 

Leveransservice 

Lagerhållnings-
kostnader 

Transportkostnader 

Produktionskostnader Hanteringskostnader e t c 

Orderbehandlings- och 
informationskostnader 

Marknadsföring 

Logistik

Figur 6. Modell för totalkostnadsanalys (Lambert, 1976) 
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I modellen för totalkostnadsanalysen ingår även en marknadsföringsdel, vilken samverkar 
med logistikdelen genom gränssnittet leveransservice. Syftet för marknadsföringsdelen är 
att ”allokera resurser till marknadsföringsmixen för att maximera företagets långsiktiga lönsamhet” 
(författarens översättning). Logistikdelens syfte är att ”minimera den totala kostnaden, givet 
leveransservicemålet”, där totalkostnaden är summan av alla sam- och motverkande 
kostnader och leveransservicemålet är den satta leveransservicenivån. 
 
Enligt totalkostnadskonceptet är samtliga kostnader sammanbundna, där en förändring 
av en kostnad leder till en ökning av en annan. Vid beslut rörande ett företags transporter 
menar Chopra och  Meindl (2001) att följande trade-offs är nödvändiga: 
 

- Transportkostnad vs lagerhållningskostnad. 
- Transportkostnad vs leveranstid. 

 
För produkter med ett högt värde i förhållande till dess vikt kan en dyrare 
transportlösning motiveras genom sänkta lagerhållningskostnader, eftersom dyrare 
transportlösningar generellt har lägre ledtider vilket minskar behovet av lagerhållning.  
I valet av transportlösning måste hänsyn tas till antalet lagerpunkter (Chopra och Meindl, 
2001). Genom att minska antalet lagerpunkter kan företag drastiskt minska sina 
säkerhetslager, vilket ger en lägre lagerhållningskostnad.  Vid ett minskat antal 
lagerpunkter ökar dock transportkostnaden till följd av en ökad transportsträcka och 
minskad sändningsvolym. 
 
Genom att öka leveranstiden kan ett företag aggregera sina transportvolymer, vilket leder 
till en minskad transportkostnad (Chopra och Meindl, 2001). En ökad leveranstid medför 
dock en minskad leveransservice mot kund. Därmed är det av största vikt att känna till 
hur kunderna värderar den befintliga servicenivån. Om den befintliga servicenivån inte 
värderas av kunderna kan den således sänkas utan att det innebär en minskning av 
företagets intäkter (j m f med responskurvan i avsnitt 4.3.1). 
 
 
4.6 Systemanalys 
Enligt Churchman (1968) är ett system ”….ett antal delar som samordnats för att uppnå en viss 
uppsättning av mål”. För att kunna förklara vad ett system är måste följande fem punkter 
utredas. 
 

- Systemets allmänna målsättningar och prestationsmåtten för systemen i dess 
helhet. 

- Systemets miljö, de fasta restriktionerna. 
- Systemets resurser. 
- Systemets komponenter, deras aktiviteter, mål och prestationsmått. 
- Ledningen av systemet. 

 
I frågan om ett systems allmänna målsättningar skiljer Churchman (1968) på uttalade 
målsättningar och verkliga målsättningar. Den uttalade målsättningen för en 
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företagsledare kan exempelvis vara att öka företagets nettovinst, medan den verkliga 
målsättningen är att öka företagets bruttovinst och storlek (vilket sker på bekostnad av 
nettovinsten). Systemets prestationsmått är det ”poängtal” som beskriver systemets 
uppfyllnad av målsättningarna.  
 
Systemets miljö definieras som de faktorer som ligger utanför systemets kontroll samt 
påverkar hur det fungerar. Således kan slutsatsen dras att systemets miljö ligger utanför 
systemgränsen. Exempel på ett systems miljö är efterfrågan på ett företags produkter, en 
faktor som påverkar hur företaget fungerar men som i stort ligger utanför dess kontroll. 
 
Systemets resurser definieras som de medel som systemet använder för att utföra sina 
uppgifter, exempelvis pengar, arbetstimmar och utrustning. Det är även resurserna som 
möjliggör systemets handlingar. Inom systemanalysen ser man dock inte endast till de 
befintliga resurserna, utan även till hur de kan utökas. Churchman (1968) hävdar att i 
många fall är den viktigaste resursen i ett system den som arbetar med att öka resurserna. 
 
Enligt Churchman (1968) är det systemets resurser som möjliggör dess handlingar, vilka i 
sin tur utförs av dess komponenter. Dessa komponenter benämns även vid delsystem. 
Vid uppdelningen av ett system i delsystem skall hänsyn till aktiviteterna tas. Detta 
innebär att ett delsystem kan bestå av delar av flera avdelningar vid ett företag. Detta 
”aktivitetsfokus” beror på att det är lättare att avgöra en aktvitets värde för systemets, än 
värdet hos en avdelnings prestationer. 
 
Systemets ledning är den femte och sista punkten som Churchman (1968) nämner. 
Ledningen svarar för planeringen av systemets aktiviteter, fördelar systemets resurser 
över dess komponenter. Vidare har ledningen ansvar för att beakta samtliga övriga 
faktorer som påverkar systemet. För att kunna leda systemet måste information om 
systemets prestation återföras till ledningen, så kallad feedback. 
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5 Uppgiftsprecisering 
 
I följande avsnitt görs, utifrån arbetets syfte, en ytterligare precisering av uppgiften. Resultatet av denna 
precisering är ett antal avgränsningar samt frågeställningar.  
 
 
5.1 Systemdefinition 
För att få en klarare bild av vilka delar av INTERSPORT AB: s aktiviteter som påverkar 
inrikesdistributionen används ett systemanalytiskt angreppssätt, där systemet för 
inrikesdistribution definieras. I materialflödesbeskrivningen i avsnitt 3 gjordes en 
kartläggning av INTERSPORT AB: s materialflöde. Utifrån denna kartläggning kan ett 
materialflödessystem urskiljas, inom vilket inrikesdistributionen utgör ett delsystem.  
 
5.1.1 Systemets allmänna målsättningar 
Systemets allmänna målsättningar är enligt Churchman (1968) det som avgör systemets 
funktion och handlingar. I INTERSPORT AB: s fall kan materialflödessystemet sägas ha 
som mål att kostnadseffektivt förse butikerna med det produktsortiment som önskas. 
Detta medför att målsättningen för distributionssystemet blir att leverera varor som är i 
överensstämmelse med butiks beställning, med avseende på kvalitet, kvantitet och 
tidpunkt. En ytterligare målsättning som uppstår är att leveranserna skall ske på ett 
kostnadseffektivt sätt. 
 
5.1.2 Systemets miljö 
Till systemets miljö räknas de faktorer som påverkar systemet, men som ligger utanför 
systemets kontroll (Churchman, 1968). I materialflödessystemet påverkar efterfrågan i 
butik systemet, men ligger i stort sätt utanför INTERSPORT AB: s kontroll. Vidare 
påverkar leverantörernas prestationer inflödet av varor, där en försening kan medföra 
brist i centrallagret. Detta kan INTERSPORT AB påverka till viss del genom 
leveransbevakning och leverantörsval. Dessa åtgärder skall dock främst ses som 
långsiktiga. Kortsiktiga händelser som påverkar inflödet, exempelvis försenade 
transporter, ligger utanför INTERSPORT AB: s kontroll, varför dessa kan räknas till 
systemets miljö.  
 
I distributionssystemet återspeglas detta genom att lagernivåerna i centrallagret och 
butikernas beställningar ligger utanför dess kontroll. En ytterligare faktor som påverkar 
distributionssystemet är prestationen hos den tredjepartslogistiker som anlitas. Problem 
som uppstår hos denne ligger utanför INTERSPORT AB: s kontroll och felkorrigeringar 
kan endast göras på längre sikt. 
 
En central del i detta arbete är butikernas godsmottagning. Problematiken har sin 
bakgrund i att stora inleveranser orsakar problem i godsmottagningen. Det är dock 
möjligt att påverka leveransstorleken genom att förändra leveransfrekvensen. 
Leveransfrekvenserna har som syfte att verka för uppfyllelse av distributionssystemets 
allmänna målsättningar, och utgör därmed en variabel faktor inom distributionssystemet. 
En godsmottagning påverkas indirekt av leveransfrekvensen, då den utgör gränssnittet 
mellan distributionssystemet och ”butikssystemet”. Godsmottagningarna bör dock inte 
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räknas till distributionssystemets komponenter, utan snarare till dess miljö, då de ligger 
utanför dess kontroll. 
  
5.1.3 Systemets resurser 
Till systemets resurser räknas de medel som möjliggör dess handlingar (Churchman, 
1968). Distributionssystemets resurser kan definieras som pengar, arbetskapacitet, 
personalkompetens, IT-system med mera.  
 
5.1.4 Systemets komponenter 
Systemets komponenter är de delsystem som utför systemets handlingar (Churchman, 
1968).  I materialflödessystemet kan komponenter för inköp, lagring och distribution 
urskiljas, där varje delsystem har egna målsättningar och prestationsmått. Delsystemet för 
distribution kan sägas omfatta de aktiviteter som kan associeras med kundspecifika 
flöden. Till dessa flöden hör lageruttag i form av orderplockning, lagring i väntan på 
leverans samt transport från centrallagret till butik. I INTERSPORT AB: s fall har man 
valt att transportera godset med hjälp av en tredjepartslogistiker, vilket innebär att man 
köper transporttjänsten och därmed inte behöver engagera sig i hur den praktiskt 
genomförs (jmf avsnitt 4.1). Däremot måste man besluta om hur aktiviteten skall 
genomföras i fråga om leveransfrekvens, med avseende på utleverans från centrallagret 
och inleverans till butik. Därmed kan valet och köpet av tredjepartslogistikerns tjänster 
ses som en intern systemkomponent, medan tjänstens praktiska genomförande kan 
räknas till systemets miljö.  
 
5.1.5 Systemets ledning 
Systemets ledning är den del av systemet som planerar dess verksamhet samt verkställer 
dessa planer (Churchman, 1968). INTERSPORT AB: s distributionssystem leds, utifrån 
ovanstående definition av komponenter, av lager- och logistikavdelningen. Dessa två 
avdelningar leds i sin tur ytterst av IT/lager/logistik avdelningen. 
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5.1.6 Distributionssystemet – sammanfattning 
I figur 7 ges en sammanfattande bild av INTERSPORT AB: s distributionssystem. 
Utanför systemgränsen återfinns även delar av systemets miljö som är helt avgörande för 
dess funktion. 
 

Systemgräns 

3PL 

Figur 7. Distributionssystem, INTERSPORT AB 

Lagringspunkt Aktivitet 

Knutpunkt 

Flöde av information 

Flöde av material

SLY 

Butik 

Order-
plockning 

CL 

Beställnings-
punkt 

Telefon-
försäljning 

Säljmöte 

 
5.2 Avgränsningar  
Utifrån ovanstående systemdefinition kan en första form av avgränsningar göras. Då 
systemgränsen är dragen mellan centrallagret och orderplockningen samt mellan 3PL och 
butik görs de första avgränsningar utifrån detta.  
 

- Arbetet kommer ej behandla frågor rörande anskaffning eller lagring. 
- Arbetet kommer ej behandla aktiviteter i butik. 

 
Då arbetet är tidsbegränsat görs följande systeminterna avgränsningar. 
 

- Inga lagringstekniska frågor behandlas, såsom exempelvis orderplock eller 
pallbyggnad. 

 
Den indata som arbetet baseras på är delvis hämtad ur affärssystemet Movex. Indatan 
innehåller information om leveransvolym samt leveransdatum. Leveransvolymen svarar 
mot volymen för de i sändningen ingående produkterna, ingen hänsyn tas alltså till 
eventuell pallbyggnad, varvid den verkliga volymen är större än den som anges i indatan. 
Enligt INTERSPORT AB: s lagerchef ökar volymen 20-30 % vid pallbyggnad. För att få 
en rättvisande uppfattning av den verkliga volymen görs därför en uppräkning av aktuella 
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volymen med 25 %. De leveranser som ej sker på pall räknas dock inte upp, eftersom 
ingen volymökning sker. 
 
Vid beräkningen av transportpriset används pristariffen som ingår i avtalet mellan 
INTERSPORT AB och DHL. Utöver priset som anges i tariffen läggs även ett 
drivmedelstillägg (DMT) till transportpriset. DMT utgör en varierande procentsats av 
transportpriset och förändras över tiden samt är även beroende av vilket 
transportalternativ som används. På grund av det faktum att DMT utgörs av en 
procentsats av transportpriset påverkar det inte en jämförelse av olika 
distributionslösningar. För att få en så rättvisande bild som möjligt av 
transportkostnaden görs dock en ökning med 5 % på samtliga transportpriser.   
 
Slutligen görs avgränsningen att samtliga transportkostnadsberäkningar görs utifrån 
leveransvolym, i motsats till leveransvikt. Detta beror på karaktären på tillgänglig indata, 
där uppgifter om vikt saknas. På grund av den, i regel, låga leveransdensiteten (se avsnitt 
3.6) antas detta dock inte ha en betydande inverkan på resultatet. 
 
5.3 Frågeställningar 
För att besvara arbetets syfte ”…utreda möjligheterna till att förändra den befintliga 
distributionsstrukturen hos INTERSPORT AB…” krävs det att relevanta frågeställningar 
ställs upp. Dessa frågeställningar skall svara mot en fördjupad problemformulering och 
svaren skall analyseras för att svara på arbetes syfte. 
 
I bakgrundsbeskrivningen framgick det att INTERSPORT vill se över möjligheten att 
införa fler leveranstillfällen för butikerna. För att kunna avgöra detta är det av intresse att 
veta vilka butiker som är aktuella för en ökad leveransfrekvens. Därmed krävs en 
kartläggning av vilka butiker som upplever stora inleveranser som ett problem. Vidare är 
det av intresse att veta om en ökning av leveransfrekvensen är önskvärd bland butikerna.  
 
Enligt INTERSPORT AB förekommer dock leveranser utöver veckoleveranserna redan 
i dagsläget. Då dessa leveranser påverkar resultatet av en ökad leveransfrekvens måste de 
kartläggas. Frågor som måste besvarar i detta hänseende är hur omfattande leveranserna 
är samt varför de förekommer. 
 
En ökad leveransfrekvens kommer även att påverka centrallagret. För att kunna jämföra 
en alternativ lösning med den befintliga måste situationen i dagsläget kartläggas. Av 
intresse är hur stora utleveranserna är i dagsläget samt hur stor kapacitet de kräver i 
dagsläget.  
 
Vid en förändring av antalet leveranstillfällen påverkas transportkostnaden, som en följd 
av det förändrade antalet leveranser. För att kunna jämföra ett nytt alternativ med den 
befintliga lösningen måste således den aktuella transportkostnaden fastställas. Vidare 
måste förhållandet mellan transportkostnaden och antalet leveranser vid en given 
leveransvolym utredas. 
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En sammanfattning av ovanstående frågeställningar redovisas i nedanstående lista. 
 
A: För vilka butiker är en ökning av leveransfrekvensen aktuell? 

E: Önskar butikerna en ökning av leveransfrekvensen? 
E: Hur pass vanligt är problemet med stora inleveranser bland butikerna? 

E: Hur stor kapacitet har varje butiks godsmottagning 
E: Förekommer det leveranser utöver veckoleveranserna i dagsläget? 

E: I vilken omfattning förekommer det? 
A: Varför förekommer det? 
A: Hur påverkar dessa leveranser planerbarheten och styrbarheten i centrallagret?  

 
A: Hur påverkas kapacitetsbehovet i centrallagret vid en ökad leveransfrekvens? 

E: Hur stora är utleveranserna från centrallagret i dagsläget? 
E: Vilket kapacitet kräver utleveranserna i dagsläget? 

 
A: Hur påverkas transportkostnaden vid en ökning av leveransfrekvensen? 

E: Hur stor är transportkostnaden i dagsläget? 
E: Hur påverkas transportkostnaden för en given volym då antalet sändningar 
varieras? 

 
 
Ur ovanstående sammanfattning kan en viss skillnad bland frågeställningarna noteras, där 
frågeställningar som besvaras genom analys av insamlad data föregås av ett ”A”, de rent 
empiriska frågeställnigarna föregås i sin tur av ett ”E”.  
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6 Metod 
 
I följande avsnitt redovisas den metod som arbetet utförts med. Detta inbegriper dess vetenskapliga grund 
samt dess praktiska genomförande.  
 
 
6.1 Metodsynsätt 
Valet av metod för en vetenskaplig studie beror enligt Arbnor och Bjerke (1994) i stor 
utsträckning på vem som utför studien. Ett metodsynsätt är i sig ett antagande om 
verkligheten och hur den är beskaffad. Som en följd av detta resonemang följer att det 
metodsynsätt en person har beror på dennes syn på verkligheten, vilket i sin tur beror på 
en mängd faktorer. Vidare hävdar Arbnor och Bjerke (1994) att vetenskapliga metoder 
utgör ”…vägledande principer för kunskapande…” och att dessa principer måste vara 
användbara för problemet som föreligger samt stämma överens med föreställningarna 
hos ”kunskaparen”. Nedan följer en kort redogörelse för de i den företagsekonomiska 
metodläran tre dominerande synsätten; analytiskt synsätt, systemsynsätt samt 
aktörssynsätt. 
 
6.1.1 Analytiskt synsätt 
Det analytiska synsättet har varit det dominerande inom naturvetenskap under flera 
hundra år. Det tillhör vad man inom vetenskapsteori brukar kalla positivism. Det finns 
olika former av positivism, vilka Arbnor och Bjerke (1994) i metodsammanhang 
sammanfattar som det analytiska synsättet. Det analytiska synsättet utgår från antagandet 
om en av oss oberoende verklighet (Arbnor och Bjerke, 1994). Verkligheten antas ha en 
”summativ karaktär”, vilket innebär att helheten är summan av delarna. En följd av detta 
resonemang är att helheten kan förstås genom att delarna förstås. Den kunskap som 
eftersträvas av det analytiska synsättet är den objektiva, en kunskap som består av 
objektiva fakta och är fri från subjektiva sinnesupplevelser, denna typ av kunskap blir då 
individoberoende. 
 
Ambitionen i det analytiska synsättet är att arbeta fram bilder av den objektiva 
verkligheten, bilder som ofta benämns vid modeller. Dessa modeller kan sedan, enligt 
den summativa principen, användas för att skapa större modeller. 
 
Vid problemlösning utifrån ett analytiskt synsätt eftersträvas resultat utifrån förklaring 
med hjälp av givna förutsättningar. Förutsättningarna utgör befintligt teori vilken 
möjliggör verifiering eller falsifiering av uppställda hypoteser. Förklaring innebär att 
kausalitetssamband kartläggs. Resultatet består av rena orsak-verkan samband, logiska 
modeller samt representativa fall. Resultaten skall vara av en sådan karaktär att generella 
slutsatser kan dras. 
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6.1.2 Systemsynsätt 
Systemsynsättet uppstod som en reaktion mot det analytiska synsättet (Arbnor och 
Bjerke, 1994). Innebörden av begreppet system ges av följande definition: 
 

”Ett system är en mängd komponenter och relationen mellan dessa” 
 
Enligt definitionen kan ett system tyckas vara samma sak som, enligt det analytiska 
synsättet, en omfattande modell. Det föreligger dock två fundamentala skillnader mellan 
en modell enligt det analytiska synsättet och ett system enligt systemsynsättet. Den första 
skillnaden är man betraktar interaktioner mellan komponenter, istället för rena orsak-
verkan samband. Den andra skillnaden är att systemsynsättet menar att man inte kan 
förstå en komponent endast genom att studera komponenten i sig. Man måste även sätta 
komponenten i sitt sammanhang. Ett resultat av detta resonemang är att förståelse för ett 
system fås först när det sätts i sitt sammanhang. 
 
Systemsynsättet innebär att ”helheten avviker från summan av delarna”. Detta medför att 
relationen mellan helhetens delar blir avgörande för helheten. Förutom delarnas direkta 
inverkan på helheten uppstår synergieffekter som påverkar resultatet.  
 
6.1.3 Aktörssynsätt 
Aktörssynsättet uppstod inom samhällsvetenskapen då man menade att det, traditionellt 
naturvetenskapliga, analytiska synsättet inte var lämpligt för att förstå 
samhällsvetenskapliga frågor (Arbnor och Bjerke, 1994). Synsättet utgår från 
uppfattningen om en av oss konstruerad verklighet. Enligt aktörssynsättet förstås 
helheten utifrån delarnas egenskaper, vilket inte skall förväxlas med det analytiska 
synsättets antagande om en summativ verklighet. Aktörssynsättet saknar 
förklaringsintresse, det är snarare intresserat av ”att förstå sociala helheter”. Dessa helheter 
förstås utifrån de enskilda aktörerna. Synsättet har som inriktning att kartlägga betydelsen 
och innebörden olika aktörer lägger i sina handlingar och den omgivande miljön. 
 
6.1.4 Metodsynsätt för arbetet 
Synsättet att det värde som skapas av företag förmedlas genom en försörjningskedja är i 
dagsläget mycket vanligt förekommande. Denna försörjningskedja beskrivs ofta i termer 
av ett system. Detta medför att ett metodsynssätt som baseras på systemtänkande faller 
sig naturligt för studier inom nämnda område. Vidare har jag som författare av detta 
arbete under hela min utbildning arbetat med logistik utifrån ett systemperspektiv, varför 
att annat synsätt vore främmande för mig. 
 
6.2 Arbetets inriktning 
Lekvall och Wahlbin (1993) hävdar att en marknadsundersökning kan klassificeras efter 
dess inriktning, vilken i hög grad svarar mot dess syfte. Trots att detta arbete inte är en 
marknadsundersökning kan delar av Lekvall och Wahlbins resonemang tillämpas, 
eftersom stora delar av det ej är specifikt för marknadsundersökningar. En undersökning 
kan vara explorativ, beskrivande, förklarande eller förutsägande. 
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En undersökning med explorativ inriktning har som syfte att ge grundläggande kunskap 
om ett problemområde. Ofta görs en explorativ förundersökning som ett led i en större 
undersökning. Exempel på en sådan förundersökning kan en nulägesbeskrivning i ett 
examensarbete sägas vara. 
 
Undersökningar med syfte att ”kartlägga fakta och sakförhållanden” har enligt Lekvall 
och Wahlbin (1993) beskrivande inriktning. Syftet hos en beskrivande undersökning är 
alltså endast att beskriva ”hur” och inte ”varför” en situation är.  
 
Undersökningar som går steget längre än de med beskrivande inriktning är de som 
strävar efter att kartlägga samband mellan olika faktorer. Denna typ inriktning för en 
undersökning benämner Lekvall och Wahlbin som förklarande.  
 
Den sista typen av inriktning för en undersökning är den förutsägande (Lekvall och 
Wahlbin, 1993). Syftet med dessa undersökningar är att göra förutsägelser om den 
framtida utvecklingen av en företeelse. 
 
Syftet med detta arbete är att ta fram en alternativ lösning för inrikesdistribution, genom 
att undersöka och förklara vilka faktorer som påverkar och påverkas av valet av lösning. 
Förutom denna kartläggning krävs det även att eventuella samband mellan de nämnda 
faktorerna utreds. Detta medför att en förklarande inriktning lämpar sig för detta arbete. 
Vidare kan man säga att arbetet är beskrivande till viss del, vilket beror på att det krävs 
ett visst mått av beskrivning i en förklarande studie. 
 
6.3 Undersökningsansats 
Ansatsen hos en undersökning påverkar dess ”grundläggande tekniska utformning” (Lekvall 
och Wahlbin, 1993). Undersökningsansatsen för ett arbete avgörs av tre dimensioner 
(1993). Den första är huruvida undersökningen skall utföras på djupet, på bredden eller 
över en viss tid. Den andra dimensionen är om studien är av kvalitativ eller kvantitativ i 
sin karaktär. Den tredje och sista dimensionen är vilken typ av data som används för 
undersökningen. 
 
En studie som utförs på djupet benämns vid fallstudie. En undersökning med 
fallstudieansats innebär att ett eller ett fåtal objekt studeras mycket noggrant. 
Fallstudieansatsen används oftast i beskrivande eller förklarande studier, då man syftar till 
att beskriva eller förklara det beskrivna objektet på djupet. Fallstudier har ofta en 
kvalitativ karaktär. Utförs studien, till skillnad mot fallstudien, på bredden använder man 
sig av en tvärsnittsansats. En tvärsnittsansats innebär att ett stort antal objekt studeras för 
att kunna jämföras och därefter dra slutsatser om större grupper. Om man är intresserad 
av en viss tidsutveckling talar man om en tidsserieansats. 
 
Den andra dimensionen som påverkar en undersökningsansats är om kvalitativa- eller 
kvantitativa analysmetoder skall användas. Skillnaden mellan de två analysformerna är att 
kvalitativ analys använder sig av data som ej kan översättas till numerisk form och därför 
ej heller analyseras med matematisk-statistiska metoder, vilket den kvantitativa analysen 
gör. 
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Den tredje och sista dimensionen i en undersökningsansats är hur den data som används 
har samlats in. Har datan samlats in av den som utför studien talar man om primärdata. 
Används redan insamlad data, exempelvis leveransstatistik, benämns detta vid 
sekundärdata. Vid användandet av sekundärdata måste man enligt Lekvall och Wahlbin 
(1993) vara observant på att datan kan ha samlats in för andra ändamål än de egna, vilket 
kan påverka resultatet. 
 
Då studien utförs på en begränsad del av ett enskilt företag lämpar sig en fallstudieansats 
för arbetet, där enskilda delar av företaget studeras för att ge svar på arbetets syfte. Den 
data som analyseras är både kvalitativ (exempelvis muntliga källor) och kvantitativ 
(leverans- och försäljningsstatistik med mera). Den kvantitativa delen bygger främst på 
sekundärdata och den kvalitativa på primärdata.  
 
6.4 Praktiskt genomförande 
Det praktiska genomförandet av arbetet kommer att följa ”U-modellen” (se figur 8), som 
beskrivs av Lekvall och Wahlbin (1993). Denna modell har anpassats något för att vara 
applicerbar på detta arbete. 
 
  

Datainsamling 

Datasammanställning 

Resultat 

Analys 

Slutsatser 

Rekommendationer 

Metod 

Uppgiftsprecisering 

Referensram 

Syfte 

Bakgrund 

Figur 8. U-modellen (Lekvall och Wahlbin, 1993) 
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6.4.1 Företagsbeskrivning 
För att få en ökad förståelse av hur INTERSPORT AB fungerar skrevs en 
företagsbeskrivning. Avsikten med denna beskrivning var att få en inblick i 
verksamheten, särskilt den del av verksamheten som påverkar materialflödet. De källor 
som användes för företagsbeskrivningen var dokument som fanns tillgängliga på 
företagets intranät samt samtal med anställda på företaget. I beskrivningen av 
materialflödet användes främst denna form av informella samtal. 
 
6.4.2 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen skrevs med syfte att inrymma den teori som arbetet 
baseras på. Utifrån allmän transport- och logistikteori gjordes en fördjupning i 
leveransservice samt totalkostnadsanalys. Vidare skrevs ett allmänt avsnitt om 
systemanalys, då ett systemanalytiskt angreppssätt används i arbetet. 
 
6.4.3 Uppgiftsprecisering 
Uppgiftspreciseringen gjordes för att kunna bryta ner problemet i ett antal 
frågeställningar samt avgränsningar. För att kunna göra detta definierades det delsystem 
inom materialflödet som svarar för INTERSPORT AB: s distribution. Utifrån denna 
definition kunde frågeställningar rörande systemets miljö och resurser ställas upp. Vidare 
var systemdefinitionen användbar vid fastställandet av avgränsningar i arbetet.  
 
6.4.4 Enkätundersökning 
För att kunna svara på frågeställningarna rörande butikernas uppfattning om inleveranser 
konstruerades en enkätundersökning. Fördelen med en enkätundersökning jämfört med 
intervjuer är bland annat att en enkätundersökning kan utföras på ett mer 
kostnadseffektivt sätt, vilket medför att en större urvalsgrupp kan användas (Ejlertsson, 
1996). Vidare är frågorna samt svarsalternativen i en enkätundersökning standardiserade, 
vilket underlättar tolkningen av resultaten. Den största nackdelen med 
enkätundersökningar är att bortfallet är större än vid intervjuundersökningar.  
 
Vid utformningen av enkäten bör ett följebrev skapas (Ejlertsson, 1996). Detta följebrev 
skall svara på frågor rörande undersökningens syfte, vilka som har valts ut, hur svaren 
kommer behandlas samt vem som är ansvarig för undersökningen. Utformningen av 
undersökningens frågor benämns vid operationalisering, vilket innebär att 
problemområdet delas upp i komponenter vilka i sin tur ges en mätbar variabel. En fråga 
motsvarar således en komponent i problemområdet och svarsalternativen dess variabel. 
Vid utformningen av frågor bör man anpassa språket till sin målgrupp, för att undvika 
tolkningssvårigheter. Frågorna bör utformas på ett sådant sätt att de inte är ledande, då 
det finns en risk att den som svarar tenderar att instämma i det som antyds i frågan. En 
annan aspekt på ledande frågor är frågor om förändringar som kan medföra positiva 
konsekvenser för den tillfrågade kan leda till en skev svarsfördelning, med en 
övervägande del positiva svar. 
 
Urvalsgruppen för arbetets enkätundersökning hämtades ur en lista över kontaktpersoner 
i butikernas godsmottagningar. Fördelen med denna lista var att samtliga butiker fanns 
representerade och kunde med enkelhet nås via e-mail, vilket underlättade enkätens 
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distribution. Enkäten utformades som ett elektroniskt dokument vilket försågs med 
svarsfält. Det följebrev som skrevs innehöll förutom information om undersökningen i 
sig även information om hur enkäten besvarades rent praktiskt. Frågorna formulerades 
på ett sätt som i vissa fall kan klassas som ledande. Detta medförde att antalet frågor 
kunde hållas nere, vilket var önskvärt eftersom en undersökning med få frågor antogs ge 
en högre svarsfrekvens. Vidare gavs respondenterna möjligheten att ge utförligare svar 
och kommentarer, i öppna frågor utan givet svarsalternativ.  Enkäten återfinns i bilaga 1. 
 
6.4.5 Leveransstatistik 
Som underlag för sammanställningen av leveransstatistik användes rådata hämtat ur 
affärssystemet Movex. Rådatan bestod av en Excel-fil innehållande lista med samtliga 
utleveranser från centrallagret, vilka var sorterade i datumordning. Varje post i listan 
innehöll information om mottagare, volym samt datum. Rådatan sträckte sig över 
perioden 030102-04101, vilket är ekvivalent med 92 leveransveckor.  
 
Då det inte gick att särskilja butikerna i denna lista skapades en leveransmatris. I 
leveransmatrisen ordnades rådatan efter rader och kolumner, där raderna svarade för 
leveransdatum och kolumnerna för butiker.  
 
Då INTERSPORT AB använder två olika transportalternativ, Europremium och 
Swednet, för sina leveranser, visade det sig att den befintliga leveransmatrisen var 
otillräcklig. Mot bakgrund av detta gjordes en uppdelning av den ursprungliga 
leveransmatrisen, varvid två nya matriser skapades. Dessa matriser svarade mot 
uppdelningen mellan Europremium och Swednet. Vid konstruktionen av de nya 
matriserna gjordes en koppling till den ursprungliga leveransmatrisen, vilket medför att 
en förändring i leveransmatrisen återspeglas i övriga matriser. Sambandet mellan rådata 
och bearbetad data illustreras av figur 9.  
 

Figur 9.  Samband mellan rådata och bearbetad data 
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Vid sammanställningen av leveransstatistiken användes funktioner i Excel för att beräkna 
antal leveranstillfällen, total leveransvolym med mera. För beräkningen av 
transportkostnaden samkördes pristariffen för varje transportalternativ med motsvarande 
leveransmatris. Vid prisberäkningen för Swednet krävdes även avståndet från 
centrallagret till varje butik, vilket erhölls ur programvara som tillhandahålls av DHL. En 
urval av leveransstattiken återfinns i bilaga 2 (Swednet) samt bilaga 3 (Europremium). 
 
 
6.4.6 Analys 
I analysen av den insamlade datan skulle ett alternativ till den befintliga 
leveransfrekvensen tas fram. För att möjliggöra en jämförelse baserades den alternativa 
lösningen på insamlad data.  
 
Det konstaterades att leveransfrekvensen för ett urval av butikerna skulle höjas med en 
leveransdag per vecka. För att få nyttja det nya leveranstillfället krävdes dock att ett 
volymkriterie var uppfyllt för det ordinarie leveranstillfället. Volymkriteriet hade formen 
av en restriktion som inte fick överskridas. Restriktionen tillämpades även på de nya 
leveranstillfällena.  
 
6.4.7 Alternativ lösning 
Implementeringen av den alternativa lösningen gjordes i Excel. Genom att kopiera 
leveransmatrisen för Swednet och därefter införa en extra leveransdag per vecka hade 
utgångsmaterialet för den alternativa lösningen skapats. För att sedan åstadkomma en 
uppdelning av för stora leveranser skrevs ett makro i Visual Basic. Vid körningen av 
makrot testades varje leveranstillfälle för de butiker som tilldelats ett extra 
leveranstillfälle. Vid ett överskridande av volymrestriktionen flyttades den överskridande 
volymen till nästkommande leveranstillfälle i leveransmatrisen.  
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7 Empiri 
 
För att svara på frågeställningar rörande den befintliga situationen gjordes en datainsamling. Den data 
som samlades in bestod bland annat av en enkätundersökning samt leveransstatistik. 
 
 
7.1 Enkätundersökning 
Enkäten bestod av sammanlagt sex frågor, där ett antal av dessa var följdfrågor. Syftet 
med enkäten var att ge svar på frågeställningar rörande butikernas inställning till 
inleveransernas storlek med mera. Av 149 butiker svarade 61 s t, vilket motsvarar en 
svarsfrekvens om 41 %. En bidragande orsak till det höga svarsbortfallet är troligtvis det 
faktum att enkäten distribuerades som en bifogad fil i ett e-mail. 
 
Av de butiker som svarade uppgav 47 s t att inleveranserna kan vara för stora. 
Inställningen till en ökad leveransfrekvens varierade bland dessa butiker. Mest negativa 
var gruppen som uppgav att problemet var sällan förekommande.  Av samtliga svarande 
önskade 39 s t fler leveranstillfällen. Frågan om en ökning av leveransfrekvensen önskas 
ställdes till de butiker som svarat att de upplever stora inleveranser som ett problem. 
Därmed kan en viss avvikelse noteras bland svaren, då en butik som uppgett att stora 
inleveranser inte upplevs som ett problem även svarat ”Ja” på frågan om en ökad 
leveransfrekvens.  
 
Därmed kan det fastställas att stora inleveranser är ett problem för butikerna. Hur utbrett 
problemet är dock svårare att fastställa, på grund av undersökningens svarsbortfall, 47 s t 
butiker motsvarar dock ca 30 % av samtliga butiker. Vidare kan det konstateras att minst 
26 % av samtliga butiker vill ha en ökad leveransfrekvens. 

 
 

 

Upplever ni att 
inleveranserna kan vara 
för stora 

Hur ofta är 
inleveranserna för stora? 

Skulle ni vilja ha fler 
leveranstillfällen per 
vecka 

Antal butiker 

Nej   14 
 0, Frågan ej besvarad  14 
  Frågan ej besvarad 13 
  Ja 1 
Ja   47 
 2, Sällan  4 
  Nej 3 
  Ja 1 
 3, Ibland  35 
  Nej 6 
  Ja 29 
 4, Ofta  8 
    
  Ja 8 
Totalt   61 

Tabell 1. Resultat av enkätundersökning 
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I enkäten ställdes även frågan om hur stor kapacitet butikens godsmottagning har, mätt i 
antal pall. Vid en uppdelning av butikerna utifrån om de svarat ”Nej” respektive ”Ja” på 
frågan ”Upplever ni att inleveranserna kan vara för stora” kan ingen direkt skillnad i 
godsmottagningskapacitet urskiljas. Båda grupperna är koncentrerade kring 4-6 pall, även 
om underlaget för de som svarat ”Nej” är för litet för att några slutsatser skall kunna dras 
om gruppen som helhet. Det som kan konstateras är dock att 4-6 pall per leveranstillfälle 
är en relativt vanlig kapacitet bland butikerna, även om avvikelser förekommer. 
 
Slutligen ställdes en öppen fråga till de butiker som svarade ”Ja” på frågan ”Skulle ni vilja 
ha fler leveranstillfällen per vecka”, där det gavs möjlighet att ange om man föredrar att en 
leveransuppdelning sker på ett särskilt sätt. Denna fråga är av ringa intresse för arbetet, 
då det ligger utanför dess avgränsningar. Däremot ansågs det relevant att ställa den för 
INTERSPORT AB: s räkning, i samband med enkätundersökningen. Det vanligaste 
svaret på frågan var att den lämnades obesvarad, eller besvarades med ”Nej”. Övriga svar 
var i linje med det exempel som angavs i samband med frågan, det vill säga en 
affärsområdesvis uppdelning av leveranserna. 
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7.2 Leveransstatistik 
Nedan redovisas resultatet av datasammanställningen av befintlig leveransstatistik. 
Indatan baseras på sändningsinformation för perioden 030102-041001 och omfattar 92 
leveransveckor. Butiker som inte haft några leveranser under perioden saknas i indatan, 
vilket medför att antalet butiker i sammanställningen är något lägre än antalet butiker 
som ingår i INTERSPORT-kedjan. Vidare har butiker som upphört under perioden 
exkluderats från sammanställningen. Ett urval av den sammanställda statistiken återfinns 
i bilaga 2 samt bilaga 3.  
 
7.2.1 Leveranstillfällen 
Vid beräkningen av antal leveranstillfällen per vecka gjordes en uppdelning mellan 
Europremium- och Swednet sändningar, då dessa antogs representera två sorters 
transportbehov.  
 
Swednet 
Leveranser som sker med Swednet är den typ som antas svara mot veckoleveranserna, då 
större sändningar sker med detta alternativ. För de 136 butiker som ingick i indatan 
beräknades det genomsnittliga antalet leveranser per vecka, sammanställningen redovisas 
i diagram 1. Efter sammanställningen kunde det konstateras att det redan i dagsläget 
förekommer leveranser utöver ordinarie leveranstillfälle. Under den undersökta perioden 
har 14946 leveranser utförts med Swednet, vilket motsvarar 162 leveranser per vecka. Av 
136 butiker hade 109 butiker i genomsnitt 1,01-2,39 leveranser per vecka. Bland dessa 
butiker svarade en stor del endast för mindre avvikelser, med en koncentration kring 
1,01-1,30 leveranser per vecka. Det kunde också konstateras att det förekommer butiker 
som inte nyttjar sina leveranstillfällen fullt ut. 
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Diagram 1. Genomsnittligt antal leveranstillfällen per vecka, Swednet 
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Europremium 
Leveranser med Europremium antogs svara för ett transportbehov som uppkommer vid 
efterfrågan på varor som inte finns i butik, och där denna efterfrågan har sitt ursprung i 
enstaka kunder. Europremium används därmed för att leverera mindre volymer så snabbt 
som möjligt. Informationen om antal leveranstillfällen med Europremium 
sammanställdes på samma sätt som för Swednet.  
 
Antagandet om att Europremium fyller en annan funktion än Swednet, med avseende på 
transportbehov, bekräftas delvis av det faktum att det inte nyttjas lika regelbundet som 
Swednet. Under den studerade perioden har 7747 leveranser skett med Europremium, 
vilket motsvarar 84 leveranser per vecka. Anmärkningsvärt är dock att 6 butiker har fått 
minst en Europremium leverans per vecka. Fördelningen av det genomsnittliga antalet 
leveranstillfällen redovisas i diagram 2. 
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7.2.2 Leveransvolym – Butik 
Förutom att undersöka hur många leveranstillfällen butikerna har haft under den aktuella 
perioden är det också av intresse att veta hur stora volymer som levererats. Det 
naturligaste sättet att mäta leveransvolym är volym per vecka, då det ger en bild av 
butikens omsättning. Ett problem med att endast mäta leveransvolymen per vecka är att 
volymen fördelas på ett antal leveranstillfällen. I avsnitt 7.2.1 konstaterades att antalet 
leveranstillfällen varierar bland butikerna. Det är alltså av intresse att beräkna den 
genomsnittliga leveransvolymen per leveranstillfälle. Genom att fastställa 
leveransvolymen per leveranstillfälle kan butikernas transportbehov kvantifieras med 
avseende på volym.  
 
Med Swednet har c a 90 % av butikerna genomsnittliga leveransvolymer om 2-5 m3 per 
leveranstillfälle. För de genomsnittliga leveransvolymerna per vecka kan en större 
spridning konstateras, med en koncentration av butiker i intervallet 2-7 m3 per 
leveransvecka.  

Tabell 2. Genomsnittlig leveransvolym Swednet 

 
Leveransvolym Volym per lev.tillfälle Volym per lev.vecka 
 Antal Andel Antal Andel 
0,00-1,00m3 0 0,00 % 2 1,47 % 
1,01-2,00m3 3 2,21 % 7 5,15 % 
2,01-3,00m3 50 36,76 % 30 22,06 % 
3,01-4,00m3 45 33,09 % 34 25,00 % 
4,01-5,00m3 26 19,12 % 18 13,24 % 
5,01-6,00m3 6 4,41 % 16 11,76 % 
6,01-7,00m3 4 2,94 % 14 10,29 % 
7,01-8,00m3 1 0,74 % 5 3,68 % 
8,01-9,00m3 0 0,00 % 2 1,47 % 
9,01-10,00 m3 0 0,00 % 3 2,21 % 
10,01-11,00 m3 0 0,00 % 1 0,74 % 
11,01-12,00 m3 0 0,00 % 2 1,47 % 
12,01-13,00 m3 0 0,00 % 0 0,00 % 
13,01-14,00 m3 1 0,74 % 0 0,00 % 
14,01-15,00 m3 0 0,00 % 0  
15,01-16,00 m3 0 0,00 % 1 0,74 % 
… … … … … 
30,01-31,00 m3  0,00 % 1 0,74 % 
Summa butiker 136 100 % 136 10 % 
   

 
För Europremium är den maximala leveransvolymen begränsad till 0,54 m3 (se avsnitt 
3.6). Den genomsnittliga leveransvolymen för omkring 90 % av butikerna ligger i 
intervallet 0,15-0,25 m3 per leveranstillfälle.  
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Ett problem med att endast undersöka den genomsnittliga leveransvolymen är att ingen 
hänsyn tas till eventuella variationer i leveransmönstret. I dagsläget sker leveranserna i ett 
cykliskt mönster, samtidigt som butikernas leveransvolymer fluktuerar kraftigt från vecka 
till vecka. I diagram 3 redovisas den sammanlagda (Swednet och Europremium) 
leveransvolymen veckovis för en representativ butik. Butiken i fråga hade under perioden 
en genomsnittlig leveransvolym om 3,9 m3 per leveranstillfälle samt 6,9 m3 per 
leveransvecka med Swednet. Motsvarande volymer för Europremium var 0,18 m3 
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7.2.3 Transportkostnad 
Vid beräkningen av transportkostnaden togs hänsyn till den tidigare uppdelningen av 
leveranser som skett med Swednet och Europremium. På grund av leveransvillkoren bär 
INTERSPORT AB transportkostnaden för samtliga leveranser med ett ordervärde 
överstigande 7000 SEK, vilket med största sannolikhet inbegriper samtliga Swednet 
leveranser. För Europremium är ordervärdet mindre, vilket medför att butikerna i stor 
omfattning får bära kostnaden för leveranser med Europremium. I nedanstående 
redogörelse har dock kostnaden summerats butiksvis, även om de enskilda butikerna inte 
bär kostnaden för samtliga transporter. 
 
För leveransalternativet Swednet uppgår den sammanlagda transportkostnaden till 
15188938 SEK. Omkring 70 % av butikerna genererat en transportkostnad kring 60000-
140000 SEK. Till de butiker som har en transportkostnad som understiger 40000 SEK 
hör de som är uppstartade under den studerade perioden, vilket medför att endast 
kostnader endast genererats under en kort tid. Då transportpriset för Swednet är 
avståndsberoende kan transportkostnaden variera bland butiker som är likvärdiga 
beträffande omsättning och antal leveranstillfällen. Fördelningen av transportkostnaden 
för Swednet bland butikerna redovisas i diagram 4. 
 

0

5

10

15

20

25

30

0-2
0

20
-40

40
-60

60
-80

80
-10

0

10
0-1

20

12
0-1

40

14
0-1

60

16
0-1

80

18
0-2

00

20
0-2

20

22
0-2

40

24
0-2

60

26
0-2

80

28
0-3

00

30
0-3

20

32
0-3

40

Transportkostnad, kSEK

A
nt

al
 b

ut
ik

er

Diagram 4. Transportkostnad, Swednet 

 
För Europremium uppgick den sammanlagda transportkostnaden till 963356 SEK. 
Fördelningen av transportkostnaden för Europremium liknar den för Swednet, med en 
koncentration (c a 80 %) av butiker i intervallet 4001-10000 SEK.  

 37 
  
 



Alternativ lösning för inrikes distribution på INTERSPORT AB 
- 7 Empiri - 

7.2.4 Leveransvolym - Centrallagret 
För den undersökta perioden summerades leveranserna på veckobasis för att på så sätt 
utröna hur stora utleveranserna från centrallagret är. Även här gjordes en uppdelning 
mellan Europremium- och Swednetsändningar.  
 
Swednet 
För Swednetsändningarna kan ett cykliskt mönster urskiljas, där leveransintensiva 
perioder följs av perioder med lägre leveransvolymer. Vidare förekommer stora 
fluktuationer i leveransvolymerna, något som förekommer under hela perioden. Den 
största volymen som levererats under en vecka är 1329 m3 medan den minsta volymen 
endast är 101 m3. Fluktuationerna mellan närliggande leveransveckor överstiger i somliga 
fall 500 m3. Kapacitetsmässigt krävs således att centrallagret skall kunna leverera omkring 
1300 m3 gods under en vecka. Vidare måste omställningar omkring 500 m3 hanteras på 
veckobasis. I diagram 5 visas leveransvolymerna för Swednet, där en stapel motsvarar 
leveransvolymen under en vecka.  
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Europremium 
För leveranser som sker med Europremium under samma period förekommer stora 
fluktuationer. Däremot saknas det tydligt cykliska mönster som var fallet med Swednet. 
Den lägsta leveransvolymen uppgår till c a 7 m3 medan den högsta uppgår till 35 m3. 
Fluktuationerna är som mest 20 m3 mellan två närliggande leveransveckor. Vid en 
jämförelse av Swednet och Europremium kan det dock skönjas att användandet av 
Europremium minskar då användandet av Swednet ökar. I diagram 6 återges 
leveransvolymen för den studerade perioden. 
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Diagram 6. Leveransvolym från centrallagret, Europremium 

 
7.2.5 Transportpris 
Transportpriset för de två transportalternativen ges av pristariffer som ingår i avtalet 
mellan INTERSPORT AB och DHL. Om en leverans delas upp på ett antal 
delleveranser uppstår ett alternativt transportpris för den ursprungliga leveransvolymen. 
För att kunna fastställa den alternativa transportkostnad som uppstår vid en 
leveransuppdelning har transportpriset per kg beräknats. 
 
Transportpriset för Swednet ges av den pristariff som ingår i avtalet mellan 
INTERSPORT AB och DHL. Priset beror av godsets vikt samt sträckan godset skall 
transporteras. Vid en given sträcka avtar priset per kg vid en ökande sändningsvikt. På 
samma sätt ökar priset per kg vid en ökande transportsträcka, vid en given sändningsvikt. 
Eftersom transportsträckan till varje butik är fixerad kan kostnadspåverkan endast ske 
genom att variera godsets vikt. Sambandet redovisas i diagram 7, då avtalet är 
konfidentiellt har graderingen av diagrammet axlar utelämnats. För Swednet avtar 
transportpriset per kg vid en ökande sändningsvikt. 
 
Transportpriset för Europremium sändningar beror endast av sändningens vikt, oavsett 
hur lång transportsträckan är. Priset per kg för gods som skickas med Europremium 
minskar med sändningsvikten. 
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Vid en jämförelse av de två transportalternativen framgår det att Europremium har lägst 
pris per kg för hela intervallet (0-150 kg). För att möjliggöra en jämförelse valdes 
transportsträckan 30 km för Swednet, jämförelsen redovisas i diagram 7. 
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Diagram 7. Transportpris per kg vid en ökande vikt, Swednet och Europremium 

 
Vid en uppdelning av en leveransvolym kommer en alternativ transportkostnad (för mer 
information om förhållandet mellan volym och vikt i prisberäkningssammanhang se 
avsnitt 3.6) erhållas för samma volym. Genom att studera diagram 7, inses det intuitivt att 
en volymdelning innebär ett högre transportkostnad. Eftersom transportpriset per kg i 
stort sett är konstant avtagande kommer en leveransuppdelning medföra en maximal 
kostnadsökning vid en jämn uppdelning av den ursprungliga vikten. 
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8 Analys 
 
I följande avsnitt analyseras insamlad data för att ge svar på de överordnade frågeställningarna. 
Analysen syftar till att ge svar på hur en alternativ lösning bör vara utformad.  
 
 
8.1 Analysområden 
Meningen med de överordnade frågeställningarna i avsnitt 5.3 var att ge svar på hur en 
ökning av leveransfrekvensen bör ske samt vilka konsekvenser en frekvensökning 
medför. De frågeställningar som skall besvaras är: 
 

- För vilka butiker är en ökning av leveransfrekvensen aktuell? 
- Hur påverkas kapacitetsbehovet i centrallagret vid en ökad leveransfrekvens? 
- Hur påverkas transportkostnaden vid en ökad leveransfrekvens? 

 
Ur dessa frågeställningar kan tre analysområden urskiljas; butikerna, centrallagret samt 
transportkostnaden. Utifrån en analys av dessa områden kan sedan en alternativ lösning tas 
fram. Vid utformningen av en alternativ lösning måste även hänsyn tas till valet av 
transportalternativ. 
 
8.1.1 Butikerna 
För att fastställa behovet av en ökad leveransfrekvens gjordes en enkätundersökning 
bland butikerna. Resultatet av detta var att det kunde konstateras att åtminstone 26 % av 
butikerna önskade en ökning av leveransfrekvensen. Detta kan ses som en indikator på 
att den befintliga leveransservicen inte är tillfredsställande för alla butiker.  
 
Vid en förändrad leveransservice är det av intresse att veta hur det påverkar företagets 
intäkter. I INTERSPORT AB: s fall är det dock en komplicerad fråga, då det inte 
föreligger ett traditionellt kund-leverantör förhållande mellan INTERSPORT AB och 
butikerna. Därmed kan en intäktsökning till följd av en ökad leveransservice vara svår att 
urskilja. Trots detta skall INTERSPORT AB verka som en serviceorganisation för 
butikerna, vilket i sig är ett incitament för att upprätthålla en, från butikernas sida, 
önskvärd leveransservicenivå. Mot bakgrund av detta kan det fastslås att ett behov av en 
ökad, eller åtminstone förändrad, servicenivå föreligger samt att INTERSPORT AB bör 
svara mot detta behov. Ur sammanställningen av enkätsvaren gick det även att utläsa att 
en ökad leveransfrekvens inte efterfrågas av alla butiker. Denna differentiering kan även 
urskiljas i fördelningen av antalet leveranstillfällen. 
 
I dagsläget har redan de flesta butikerna leveranser utöver de planerade 
veckoleveranserna. Detta kan tolkas som att man är medveten om problemet med för 
stora inleveranser och löser dem genom att dela upp leveransen. Således erbjuds 
butikerna i dagsläget en hög grad av leveransflexibilitet, där det är möjligt att genomföra 
förändringar i utförda beställningar. Problemet med detta förfarande är dock att det sker 
utan någon större planering. Ofta handlar det om att man inte är medveten om hur stor 
nästkommande inleverans är, då den består av beställningar gjorda via säljmässor, 
telefonförsäljning samt beställningspunkter. I de fall man blir medveten om en för stor 
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inleverans meddelar man detta till INTERSPORT AB, vilket sker samma vecka som 
inleveransen är planerad, varvid leveransen fördelas på två tillfällen.  
 
Möjligheten att dela upp en leverans innebär förutom en hög nivå av leveransflexibilitet 
även att man använder sig av två olika sätt för att dimensionera leveranstiden. De 
ordinarie veckoleveranserna utgör leveranser med. För övriga leveranser fastställs 
leveranstiden individuellt för varje order. Enligt Mattson (2002) kräver denna typ av 
leveranser att hänsyn tas till aktuell beläggning samt en hög grad av samarbete inom 
organisationen. I fallet med INTERSPORT AB försöker man alltid leverera en uppdelad 
order inom samma vecka, varvid föga hänsyn tas till beläggningen i centrallagret. 
 
På grund av differentieringen av butikernas leveransservicebehov bör även en 
frekvensökning motsvara denna differentiering. Således är en frekvensökning inte aktuell 
för samtliga butiker. Frekvensökningen bör omfatta butiker som i dagsläget utnyttjar 
leveranser utöver veckoleveranserna, då det är främst bland dessa butiker problemet med 
för stora inleveranser förekommer. En stor del av dessa butikerna har dock endast 
mindre avvikelser från ordinarie leveranstillfällen, varför behovet av en frekvensökning 
inte är så stort hos dessa.  

 
8.1.2 Centrallagret 
I dagsläget råder ett cykliskt utleveransmönster från centrallagret, vilket följer 
säsongsvariationerna. Eftersom de produkter som säljs i INTERSPORT butikerna är 
säsongsbundna följer även att stora delar av sortimentet byts ut inom relativt korta 
tidsrymder.  
 
Förutom de säsongsbundna fluktuationerna förekommer även kraftiga fluktuationer 
mellan närliggande leveransveckor. Dessa fluktuationer tyder på ett lågt 
kapacitetsutnyttjande av centrallagrets resurser. Som en följd av fluktuationerna måste en 
hög volymflexibilitet upprätthållas, vilket enligt Mattson (2002) kräver en hög andel slack 
mellan brutto- och nettokapacitet. Hög volymflexibilitet bekräftar därmed resonemanget 
kring lågt kapacitetsutnyttjande.  
 
Ur ett kapacitetsperspektiv vore en utjämnad produktionsvolym önskvärd, då det skulle 
medföra att bruttokapaciteten kan minskas. För INTERSPORT AB skulle detta innebära 
att fluktuationerna mellan närliggande leveransveckor utjämnas, eftersom det 
säsongsbundna sortimentet inte tillåter en utjämning mellan säsongerna. 
 
För att utjämna produktionsvolymen i centrallagret krävs restriktioner på butikernas 
beställningsförfarande. Detta skulle i praktiken innebära att varje butik blir tilldelad en 
viss del av centrallagrets kapacitet. Vid ett överskridande av den tilldelade kapaciteten 
senareläggs den del av beställningen som medför att kapaciteten överskrids. Genom 
användningen av restriktioner minskar därmed behovet av volymflexibilitet, eftersom 
den maximala produktionsvolymen är fastlagd. Vid uppdelningen av en order uppstår 
dock en effektivitetsförlust, då ett givet antal orderrader fördelas på två ordrar i stället för 
en. Vid ett ökat antal ordrar ökar därmed hanteringskostnaden i centrallagret. Denna 
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kostnadsökning och effektivitetsförlust kan dock motiveras med den kostnadsbesparing 
som en utjämnad produktionsvolym innebär.  
 
Genom att begränsa volymen hos butikernas beställningar försämras leveransservicen, 
eftersom det innebär en förlängd leveranstid för kapacitetsöverstigande volymer. På 
grund av denna försämring måste butikerna kompenseras med en ökad leveransfrekvens 
om den befintliga leveransservicenivån skall upprätthållas.  
 
Vid införandet av eventuella restriktioner måste dock INTERSPORT AB: s roll som 
serviceorganisation tas i åtanke. Restriktioner som införs bör därmed vara baserade på 
begränsningar som finns i butiken, exempelvis kapaciteten i dess godsmottagning. 
Således tjänar restriktionerna som ett stöd för butikerna, då de speglar hur stor 
arbetsbelastning varje beställning ger upphov till. Genom att ge butiken information om 
hur stor varje beställning är i förhållande till de givna restriktionerna vid 
beställningstillfället är det högst troligt att butikerna ökar planeringen av beställningarna. 
Därmed kan en utjämning av fluktuationerna ske utan att det påverkar butikerna negativt. 
 
8.1.3 Transportkostnaden 
Enligt Chopra och Meindl (2001) medför en aggregerad leveransvolym en minskad 
transportkostnad, något som visade sig vara sant även för INTERSPORT AB. Således 
kan man förvänta sig en kostnadsökning vid en ökad leveransfrekvens. Det kunde dock 
konstateras att leveranser utöver ordinarie veckoleveranser redan förekommer i 
dagsläget, varvid kostnadsökningen vid en ökad leveransfrekvens påverkas av detta. 
 
För att minimera kostnadsökningen bör de restriktioner som omnämns i avsnitt 8.1.2 
vara utformade på ett sådant sätt att de motsvarar de begränsningar som finns i butik. 
Sätts exempelvis en restriktion till ett för lågt värde kommer leveransuppdelningar att ske 
vid för låga volymer, varvid kostnadsökningen blir onödigt stor. Konsekvensen av detta 
resonemang är att kapaciteten hos godsmottagningen i varje butik måste vara känt för att 
möjliggöra en korrekt bedömning av varje butiks restriktioner. Då sådan information inte 
finns tillgänglig i nuläget måste en alternativ beslutsgrund tas fram.  
 
Vid utformningen av beställningsrestriktioner måste hänsyn tas till varje butiks 
förutsättningar. I avsaknad av information rörande butikernas godsmottagningskapacitet 
kan omsättningsrelaterade nyckeltal verka som ett substitut.  
 
De två omsättningsrelaterade nyckeltalen som representerades i avsnitt 7 var bundna till 
den genomsnittliga leveransvolymen. Genom att använda nyckeltalet leveransvolym per 
leveranstillfälle för att bestämma maximal volym per leveranstillfälle tas hänsyn till varje 
butiks transportbehov. I de fall där ett relativt högt antal leveranstillfällen nyttjats under 
perioden uppstår dock ett stort slack mellan den genomsnittliga leveransvolymen per 
leveransvecka samt per leveranstillfälle.  
 
Då det är okänt hur valet av volymrestriktion påverkar resultatet av en alternativ lösning 
tas två fall av den alternativa lösningen fram. I det första fallet (alternativ 1) baseras 
volymrestriktionerna på den genomsnittliga leveransvolymen per leveranstillfälle. I det 
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andra fallet (alternativ 2) baseras restriktionerna på den genomsnittliga leveransvolymen 
per leveransvecka. 
 
8.2 Transportalternativ 
Den alternativa lösningen syftar till att minska belastningen på berörda butikers 
godsmottagning. Problemet har sin orsak i stora inleveransvolymer, vilket medför att det 
är leveranser av betydande storlek som är av intresse för lösningen.  
 
Leveranser som sker med Europremium är redan i dagsläget är föremål för 
volymbegränsningar.  Omfattningen av Europremium leveranser är ringa i jämförelse 
med de som sker med Swednet. Därmed kommer den alternativa lösningen tillämpas på 
leveranser som sker med Swednet.  
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9 Alternativ lösning 
 
Mot bakgrund av analysen i föregående avsnitt tas här en alternativ lösning fram. I avsnittets andra del 
redovisas resultaten av den alternativa lösningen 
 
 
9.1 Ny frekvens 
En ökning av nuvarande leveransfrekvens innebär en ökning av antalet leveranstillfällen.  
För att uppnå de fördelar som en ökad planering medför bör en frekvensökning baseras 
på det befintliga systemet med bestämda leveransdagar. Detta innebär alltså att de butiker 
som omfattas av lösningen blir tilldelade en eller flera leveransdagar. 
 
I diagram 1 framgick det att de butiker som mottagit leveranser utöver ordinarie 
leveranstillfälle i genomsnitt haft 1,01-2,39 leveranser per vecka. Därmed är det endast 
motiverat med att höja frekvensen med ett leveranstillfälle per vecka, vilket medför en 
leveransfrekvens om två leveransdagar per vecka. För att få nyttja det andra 
leveranstillfället krävs dock att volymrestriktionen för det första tillfället överskrids. 
 
9.2 Volymrestriktioner 
Volymrestriktionen för ett leveranstillfälle utgör den beslutsvariabel som avgör när ett 
tillfälle är förbrukat och ett nytt måste tas i anspråk. Vid en ökad leveransfrekvens 
innebär volymrestriktioner att delar av leveranser senareläggs, antingen till ett 
leveranstillfälle inom samma leveransvecka eller till ett leveranstillfälle inom 
nästkommande vecka.  Resonemanget redovisas i följande logiska utryck: 

Om VL  >  VR 
 

VL = VR 
 

VL+1=VL+1 + (VL – VR) 
 
Annars 
 

VL=VL 
 

 
 
VL: Leveransvolym för leveranstillfälle L 
VR: Volymrestriktion 
VL -VR: ev. restvolym från leveranstillfälle L 

 
Då kapacitetsbegränsningen för varje godsmottagning inte är känt i dagsläget kommer 
två olika  fall av den alternativa lösningen tas fram, alternativ 1 samt alternativ 2.  
 
I båda fallen kommer volymrestriktionerna baseras på genomsnittliga leveransvolymer. 
Genom att studera tabell 2 inses det dock att en stor andel av butikerna har relativt låga 
genomsnittliga värden. För att transportkostnaden inte skall öka dramatiskt sätts därför 
ett lägsta värde på volymrestriktionerna till 4 m3 per leveranstillfälle. För butiker med 
genomsnittliga leveransvolymer som överstiger 4 m3 sätts volymrestriktionen till den 
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genomsnittliga leveransvolymen. Vidare avrundas volymrestriktionerna uppåt till 
närmaste heltal, för att ge en enhetlig fördelning av restriktionerna.  
 
9.3 Butiker som omfattas av lösningen 
De butiker som omfattas av den alternativa lösningen är butiker som under den 
studerade perioden i genomsnitt haft mer än en leverans per vecka. Sammanlagt rör det 
sig om 109 butiker, vilket motsvarar c a 80 % av det totala antalet. Antalet planerbara 
leveranstillfällen ökar således med 109 s t per vecka.  
 
Butikerna i den alternativa lösningen blir tilldelade en volymrestriktion, baserad på den 
genomsnittliga leveransvolymen. I tabell 3 redovisas fördelningen av butiker utifrån 
volymrestriktionen. 
 

 Alternativ 1 Alternativ 2 
Maximal volym (m3) Antal  Andel,  Andel av total Antal Andel,  Andel av total 
4 m3 71 65,14 %, 52,21 % 46 42,20 % 33,82% 
5 m3 26 23,85 %, 19,12 % 18 16,51 % 13,24% 
6 m3 6 5,50 %, 4,41 % 15 13,76 % 11,03% 
7 m3 4 3,67 %, 2,94 % 14 12,84 % 10,29% 
8 m3 1 0,92 %, 0,74 % 6 5,50 % 4,41% 
9 m3 0 0,00 %, 0,00 % 2 1,83 % 1,47% 
10 m3 0 0,00 %, 0,00 % 3 2,75 % 2,21% 
11 m3 0 0,00 %, 0,00 % 1 0,92 % 0,74% 
12 m3 0 0,00 %, 0,00 % 2 1,83 % 1,47% 
13 m3 0 0,00 %, 0,00 % 0 0,00 % 0,00 % 
14 m3 1 0,92 %, 0,74 % 0 0,00 % 0,00 % 
15 m3 0 0,00 %, 0,00 %, 0 0,00 % 0,00 % 
16 m3 0 0,00 %, 0,00 %, 1 0,92 %, 0,74 % 
… … … … … … … 
31 m3 0 0,00 %, 0,00 %, 1 0,92 %, 0,74 % 
Summa butiker 109 100 % 80,15 % 109 100 % 80,15 % 
       

Tabell 3. Fördelning av butiker efter volymrestriktion 

  
9.4 Resultat av den alternativa lösningen 
Utifrån de kriterier som ställdes upp i avsnitt 9.2 samt avsnitt 9.3 implementerades den 
alternativa lösningen i Excel. För att kunna jämföra den alternativa lösningen med den 
befintliga användes den studerade leveranshistoriken som indata. För de butiker som inte 
ingick i den alternativa lösningen gjordes inga nya beräkningar. För information om den 
alternativa lösningen på butiksnivå, se bilaga 4 samt bilaga 5.  
 
9.4.1 Leveranser till butik 
I och med de förändrade förutsättningar som den alternativa lösningen innebär har 
antalet leveranser till butik förändrats. Bland butikerna varierade förändringen av antalet 
utnyttjade leveranstillfällen, både minskningar och ökningar uppstod. Orsaken till ett 
minskat antal leveranser är främst det faktum att leveransvolymerna summerades 
veckovis, för att sedan fördelas över de givna leveranstillfällena. Leveranser i den 
befintliga lösningen som inte har uppfyllt volymkravet har därmed minskats eller 
försvunnit helt. Förutom effekten av volymrestriktionerna har även begränsningen till två 
leveranstillfällen per vecka påverkat resultatet, då det i dagsläget finns 5 s t butiker som i 
genomsnitt har mer än två leveranser per vecka. Fördelningen av det genomsnittliga 
antalet leveranstillfällen per vecka bland butikerna visas i diagram 8. 
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Diagram 8. Fördelning av  leveranstillfällen i den befintliga- resp. alternativa lösningen 

 
Alternativ 1 
Det totala antalet leveranser uppgick i alternativ 1 till 15762 s t, vilket motsvarar en 
ökning med 5,46 %. Därmed har den genomsnittliga aggregeringen av leveransvolymen 
minskat.  
 
Fördelningen av det genomsnittliga antalet leveranser per vecka har i alternativ 1 
förskjutits åt höger, d v s en generell ökning har skett. Den grupp av butiker som endast 
svarat för mindre avvikelser från ordinarie leveranstillfälle återfinns även i den alternativ 
1, dock i något lägre antal. Den högsta koncentrationen av butiker återfinns kring 1,51-
1,6 leveranser per vecka. De butiker som tidigare haft mer än två leveranser per vecka har 
i den alternativa lösningen genomsnittliga värden omkring två leveranser per vecka.  
 
Vid periodens utgång hade 39 s t butiker en restvolym, vilken har uppstått på grund av 
ett kapacitetsöverskridande vid det sista leveranstillfället. Bland ett fåtal butiker 
observerades en restvolym som skulle ta flera veckors leveranstillfällen i anspråk. Dessa 
butiker har även svarat för en hög utnyttjandegrad av sina leveranstillfällen. Restvolymen 
tar sammanlagt 135 leveranstillfällen i anspråk. 

 
Alternativ 2 
I alternativ 2 uppgick det totala antalet leveranser till 14535 s t, vilket motsvarar en 
minskning med 2,75 %. I motsats till alternativ 1 har därmed den genomsnittliga 
volymaggregeringen ökat. 
 
Fördelningen av det genomsnittliga antalet leveranser per vecka har i jämförelse med den 
befintliga lösningen koncentrerats kring 1,31-1,5 leveranser per vecka. De butiker som 
tidigare haft mer än två leveranser per vecka har i den alternativa lösningen 
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genomsnittliga värden omkring två leveranser per vecka. De restvolymer som 
förekommer i alternativ 2 är betydligt lägre än de i alternativ 1 och tar sammanlagt 3 s t 
leveranstillfällen i anspråk. 
 
9.4.2 Leveransvolym - Centrallagret 
Meningen med den alternativa lösningen var, förutom att minska butikernas problem 
med stora inleveranser, att en uppnå ett jämnare kapacitetsutnyttjande i centrallagret. Mot 
bakgrund av detta utformades lösningen på så sätt att butikernas maximala leveransvolym 
begränsades.  
 
Restriktionerna i den alternativa lösningen innebär att en restvolym kan uppstå, från en 
vecka till en annan om restriktionerna överskrids, vilket ger en utjämnande effekt. Vid en 
jämförelse av leveransvolymerna från centrallagret i den befintliga- respektive alternativa 
lösningen kan en sådan utjämnande effekt urskiljas. Restriktionerna är lägre i alternativ 1 
än i alternativ 2, vilket ger en kraftigare utjämning i alternativ 1.  
 
De tidigare produktionstopparna har i den alternativa lösningen fördelats över flera 
veckor. Även leveransveckor som inte utmärker sig för att vara produktionsintensiva har 
varit föremål för utjämning, genom en förhöjd produktionsvolym. Därmed har 
kapacitetsutnyttjandet ökat i de perioder med lägre produktionsvolym.  
 
Fluktuationerna mellan närliggande veckor har minskat, även om de fortfarande finns 
kvar. Orsaken till att fluktuationerna kvarstår är det faktum att volymrestriktionerna är 
fastställda på butiksnivå utan någon hänsyn till den tillgängliga kapaciteten i centrallagret. 
Därmed kan en leverans vara föremål för uppdelning, trots att kapaciteten i centrallagret 
inte nyttjas fullt ut. En följd av den utjämnade produktionsvolymen är ett minskat behov 
av volymflexibilitet, vilket i sin tur medför ett minskat kapacitetsbehov. 
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Alternativ 1 
Den maximala leveransvolymen i alternativ 1 är 1034 m3, vilket innebär en minskning 
med c a 300m3. Därmed har behovet av bruttokapacitet minskat med motsvarande 
produktionsvolym. Den högsta förändringen av leveransvolymen mellan två närliggande 
veckor uppgår som mest till 370 m3, notera dock att denna förändring ligger i början av 
den studerade perioden och utgör ett extremvärde. För resterande delen av perioden 
uppstår som mest fluktuationer om 300 m3, vilket utgör en minskning med 200 m3.  
 
På grund av de låga volymrestriktionerna uppstår en restvolym vid periodens utgång  c a 
700m3, restvolymens storlek har sin orsak i produktionstoppen vid periodens slut. I 
diagram 9 redovisas leveransvolymen från centrallagret i alternativ 1. 
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Diagram 9. Leveransvolym från centrallagret, alternativ 1 
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Alternativ 2 
I alternativ 2 uppgår den maximala leveransvolymen till 1227 m3, vilket innebär en 
minskning med c a 100 m3. Fluktuationerna mellan två närliggande veckor uppgår som 
mest till 426 m3. I jämförelse med alternativ 1 har leveransvolymen i alternativ 2 inte 
utjämnats i lika stor omfattning. Vidare uppgår restvolymen vid periodens utgång endast 
till 32 m3. Leveransvolymerna från centrallagret i alternativ 2 redovisas i diagram 10. 
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Diagram 10. Leveransvolym från centrallagret, alternativ 2 

 
9.4.3 Transportkostnad 
Det har tidigare konstaterats att en ökad leveransfrekvens leder till en ökad 
transportkostnad. Mot bakgrund av förändringen av antalet leveranser (se avsnitt 9.4.1) 
har den alternativa lösningen medfört en förändring av transportkostnadsfördelningen. 
 
Vid beräkningen av transportkostnaden togs hänsyn till den restvolym som kvarstod att 
leverera vid periodens slut. Fördelningen av restvolymen skedde på samma sätt som i den 
studerade perioden. Därmed är kostnadsberäkningen baserad på ett större antal 
leveranser än vad som är angivet i avsnitt 9.4.1. Det ansågs vara av intresse att 
kostnadsberäkningarna för den alternativa respektive befintliga lösningen var baserad på 
samma volym. På samma sätt ansågs det vara av intresse att beräkna antalet utförda 
leveranser under den studerade perioden. 
 
Alternativ 1 
Den totala transportkostnaden för alt.1 uppgår till 17331852 SEK, vilket motsvarar en 
ökning med 14,1 %. Då ökningen av antalet leveranser endast var 5 %, har den minskade 
leveransvolymen verkat som en hävstång för transportkostnaden. Kostnadsökningen 
bland de olika restriktionsgrupperna är relativt jämt fördelad kring 15 %. På grund av det 
stora antalet butiker med volymrestriktionen 4 m3 hade en höjning av den lägsta 
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restriktionen troligtvis medfört en betydligt lägre kostnadsökning. Transportkostnaden 
för restvolymen uppgick till 161808 SEK. För utförlig information om 
kostnadsförändringen i alternativ 1 se tabell 4. 

Tabell 4. Kostnadsförändring vid ökad leveransfrekvens, alternativ 1 

 
  
Restriktion Antal Andel,  Kostnadsförändring 
4 m3 71 65,14 %  1173209 SEK 
5 m3 26 23,85 %  666674 SEK 
6 m3 6 5,50 %  158600 SEK 
7 m3 4 3,67 %  95338 SEK 
8 m3 1 0,92 %  47285 SEK 
9 m3 0 0,00 %  0 SEK 
… … … … 
14 m3 1 0,92 %  1806 SEK 
Summa 109 100 % 2142915 SEK 
  

 
Alternativ 2 
Den totala transportkostnaden för alternativ 2 uppgår till 15863698 SEK, vilket 
motsvarar en ökning med 4, 4 %. Därmed har transportkostnaden ökat trots en 
minskning av antalet leveranser. Kostnadsökningen har skett bland butiker med låga 
volymrestriktioner. Butiker med högre volymrestriktioner har däremot svarat för en 
minskning av transportkostnaden. Transportkostnaden för restvolymen uppgick till 7218 
SEK. För utförlig information om kostnadsförändringen i alternativ 2 se tabell 5. 

Tabell 5. Kostnadsförändring vid ökad leveransfrekvens, alternativ 2 

 
  
Restriktion Antal Andel, Kostnadsförändring 
4 m3 46 42,20 % 469020 SEK 
5 m3 18 16,51 % 180259 SEK 
6 m3 15 13,76 % 196334 SEK 
7 m3 14 12,84 % -4092 SEK 
8 m3 6 5,50 % -1838 SEK 
9 m3 2 1,83 % -22858 SEK 
10 m3 3 2,75 % -66875 SEK 
11 m3 1 0,92 % -65808 SEK 
12 m3 2 1,83 % -32567 SEK 
13 m3 0 0,00 % 0 SEK 
14 m3 0 0,00 % 0 SEK 
15 m3 0 0,00 % 0 SEK 
16 m3 1 0,92 %, -37139 SEK 
… … … … 
31 m3 1 0,92 %, -2453 SEK 
Summa 109 100 % 611980 SEK 
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10 Slutsatser och diskussion 
 
I detta avslutande avsnitt diskuteras de slutsatser som arbetet lett fram till. Utifrån dessa slutsatser ges 
även ett antal åtgärdsförslag, i form av rekommendationer.  
 
 
10.1 Slutsatser 
Slutsatserna för detta arbete baseras på insamlad data samt den alternativa lösning som 
tagits fram. Utmärkande för det insamlade materialet är fluktuationer av 
leveransvolymerna, på butiksnivå såväl som för samtliga butiker. Dessa fluktuationer har 
en stor inverkan på materialflödessystemet. En viss del av fluktuationerna kan tillskrivas 
det säsongsbetonade sortimentet, vilket kräver ett cykliskt leveransmönster. Fluktuationer 
inom samma stadie av leveranscykeln kan inte dock tillskrivas sortimentet. Dessa 
fluktuationer beror därmed på butikernas beställningsförfarande. 
 
I dagsläget ges ingen information om beställningarnas storlek vid beställningstillfället. 
Därmed sker planeringen av materialflödet till butik i dagsläget utifrån ett tidsperspektiv. 
Ett resultat av denna planering är att inleveranserna periodvis blir mycket stora, vilket 
orsakar problem i butik och centrallager. För att förbättra planeringen krävs ett 
informationsflöde som i dagsläget saknas, information rörande storleken på varje 
leverans. Denna information bör förmedlas genom samtliga steg av butikernas 
anskaffningsförfarande, från inköpsmöte till efterförsäljning och beställningspunkt.  
 
Informationen rörande leveransstorlek måste dock ställas i relation till de begränsningar 
som finns. Den främsta begränsningen i dagsläget är kapaciteten i butikernas 
godsmottagning. Genom kunskap om butikernas kapacitet kan därmed informationen 
om leveransernas storlek tolkas. I en praktisk tillämpning innebär detta att storleken på 
en leverans ställs i relation till butikens begränsning, varvid ställning kan tas till huruvida 
leveransen är för stor. För att kompensera en minskad leveransvolym krävs dock en ökad 
leveransfrekvens för att upprätthålla en god leveransservice.  
 
I den alternativa lösning som togs fram höjdes leveransfrekvensen, från ett till två 
leveranstillfällen per vecka. Vidare tilldelades de berörda butikerna volymrestriktioner, 
vilka utgjorde deras begränsningar. Som ett resultat av detta uppnåddes ett jämnare flöde 
till butik, med minskade fluktuationer.  
 
En följd av de minskade fluktuationerna var ett minskat kapacitetsbehov i centrallagret, 
vilket kan motivera en förhöjd transportkostnad. På grund av den hävstångseffekt som 
leveransvolymen har på transportkostnaden måste dock volymrestriktionerna väljas med 
omsorg. I det första fallet av den alternativa lösningen (alternativ 1) var 
volymrestriktionerna låga, vilket medförde en stor ökning av transportkostnaden.  
 
I den alternativa lösningen uppstod restvolymer om en volymrestriktion överskreds, 
vilket innebär en förlängd leveranstid för den överskjutande volymen. Därmed försämras 
leveransservicen mot butik. I valet av leveransservicenivå måste kundens värdering av 
leveransservice has i åtanke. En sänkning av servicenivån kan motiveras av det faktum att 
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kunden inte värderar den befintliga nivån, och därmed inte upplever en sänkning 
negativt. För INTERSPORT AB innebär detta att en acceptabel restvolym måste 
kvantifieras, d v s hur många leveranstillfällen får en restvolym ta i anspråk. Min åsikt är 
att en acceptabel restvolym maximalt tar tre leveranstillfällen i anspråk, vid en 
leveransfrekvens om två leveranser per vecka. Därmed kan det konstateras att det första 
fallet (alternativ 1) av den alternativa lösningen gav upphov till oacceptabla restvolymer, 
vilket det andra fallet inte gjorde.  
 
I den alternativa lösningen gjordes ett urval av butiker som ansågs ha ett behov av en 
ökad leveransfrekvens. Detta urval kan ifrågasättas ur den synvinkel att det inte finns 
något hinder för att inkludera samtliga butiker.  
 
I valet att förändra distributionssystemet eller inte, måste de alternativkostnader som 
uppstår övervägas. I den alternativa lösning som presenterats ökar transportkostnaden. 
Denna kostnadsökning måste vägas samman med de vinster som görs i butik samt vid 
centrallagret. I butik uppnås ett jämnare flöde av inleveranser, vilket möjliggör större 
styrning av resurserna i butik med avseende på uppackning av varor. I centrallagret 
minskar kapacitetsbehovet för utleveranser vid ett jämnare flöde. Utöver detta medför ett 
förändrat distributionssystem möjligheten till ytterligare effektivisering. Samtliga av dessa 
vinster är svåra att kvantifiera i monetära termer, varför de också är svåra att jämföra 
med en ökad transportkostnad. Valet blir därför av strategisk karaktär, snarare än en mer 
kortsiktig kostnadsjakt. Som ett stöd i ovanstående beslutssituation kan även 
transportkostnadens inverkan på produktpriset i butik, d v s hur stor är 
kostnadsökningen i förhållande till den transporterade mängden gods. Min åsikt är att 
fördelarna med ett förändrat distributionssystem överväger den ökade 
transportkostnaden.  
 
10.2 Rekommendationer 
Utifrån att i dagsläget inte ha någon återkoppling till leveransernas fysiska storlek 
rekommenderar jag INTERSPORT AB att införa det informationsflöde som omnämns i 
avsnitt 10.1. Informationen finns i dagsläget tillgänglig i Movex, vilket datainsamlingen 
visar. Därmed är det snarast en fråga om att överföra informationen från en punkt till en 
annan. Min första rekommendation till INTERSPORT AB är således: 
 

- Inför ett informationsflöde i butikernas anskaffningsförfarande, innehållande 
uppgifter om leveransvolym. 

 
Informationen om leveransstorlek är dock endast av värde om den tolkas, d v s om den 
används för att avgöra om en leverans är för stor. En förutsättning för en sådan tolkning 
är kännedom om de begräsningar som finns i butik. I dagsläget saknas sådan information 
om varje butik. Min andra rekommendation till INTERSPORT AB är följaktligen: 
 

- Fastställ de begränsningar som finns i butik. 
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I de fall en leverans har konstaterats som för stor måste lämpliga åtgärder vidtas. I den 
alternativa lösning som tagits fram i detta arbete har leveranser, som överskridit de 
uppställda volymrestriktionerna, fördelats på ett ökat antal leveranstillfällen. För att 
denna uppdelning av leveranserna inte skall innebära en drastisk försämring av 
leveransservicenivån måste leveransfrekvensen därmed ökas. Min tredje och sista 
rekommendation till INTERSPORT AB är följande: 
 

- Kompensera en försämrad leveransservice genom en ökad leveransfrekvens. 
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Bilaga 1 – Enkät med följebrev 
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Rickard Hallberg och jag gör för närvarande mitt examensarbete på 
centrallagrets logistikavdelning. Arbetet jag gör behandlar frågan om en eventuell ökning 
av butikernas leveranstillfällen. För att kunna få ut en bra bild av dagsläget behöver jag 
information från butikerna, angående hur hanteringen av inleveranser fungerar. Därför 
har jag konstruerat en enkät som jag vore mycket tacksam om ni kunde besvara.  
 
Har ni några synpunkter på enkäten eller frågor kan ni kontakta mig på 036-367022 eller 
rickard.hallberg@INTERSPORT.se 
 
OBS! Jag vore mycket tacksam om ni kunde svara senast fredag 041023 
 
mvh 
Rickard Hallberg 
 
 

Nedan följer en kort anvisning till hur enkäten fylls i och returneras till mig 
 
 

1. Öppna filen i Outlook, genom att dubbelklicka. Stäng 
ej meddelandet! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Fyll i blanketten genom att kryssa/skriva i de grå 
fälten, spara därefter filen. Stäng Word. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Gå nu tillbaka till meddelandet i Outlook. Skicka 
nu meddelandet tillbaka till mig genom klicka på 
vidarebefordra. Min mail adress är: 
rickard.hallberg@INTERSPORT.se 
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1. Vilket eller vilka butiksnummer svarar ni för?       

 
 

2a.  Upplever ni att inleveranserna kan vara för stora?                         
 Ja Nej 

 
 

Om ni svarade Nej på fråga 2a, går vidare till fråga  3. Om ni svarade Ja på fråga 2a gå 
vidare till fråga 2b. 

 
 
2b. Hur ofta är inleveranserna för stora?      
 

                        
          Mycket ofta           Ofta                Ibland             Sällan        Mycket sällan 
 
 
2c. Skulle ni vilja ha fler leveranstillfällen per vecka?      

Ja Nej 
 
 

Om ja, skulle ni föredra att en sådan uppdelning sker på ett särskilt sätt? 
(Exempelvis en stor och en mindre leverans per vecka, en leverans med textil och en leverans med skor och 
hårt etc.) 
      
 
3. Hur stora inleveranser kan er godsmottagning maximalt ta emot?(ange i antal pall)       
 
 
 
4. Har ni något övrigt att tillägga om enkäten mm.?        

 
 
 
 

Tack så mycket för er medverkan! 
 
Rickard Hallberg 

 

 57 
  
 



 
 

Bilaga 2 – Leveransstatistik Swednet 
 
Butiks# Antal lev. Antal lev. veckor Volym Transportkostnad Volym/lev.tillfälle Volym/lev.vecka 

2 112 92 337,63 84 186 SEK 3,01 3,67 
3 173 92 823,02 172 333 SEK 4,76 8,95 
4 158 92 603,74 171 593 SEK 3,82 6,56 
6 109 92 302,07 133 243 SEK 2,77 3,28 
7 104 92 349,72 94 350 SEK 3,36 3,80 

11 93 92 208,55 60 582 SEK 2,24 2,27 
12 98 92 410,59 101 313 SEK 4,19 4,46 
13 149 92 450,07 145 181 SEK 3,02 4,89 
14 106 92 244,96 88 899 SEK 2,31 2,66 
15 133 92 722,79 157 145 SEK 5,43 7,86 
16 103 92 251,44 85 559 SEK 2,44 2,73 
17 104 92 260,26 91 600 SEK 2,50 2,83 
18 99 92 275,69 71 447 SEK 2,78 3,00 
19 93 92 294,65 65 336 SEK 3,17 3,20 
20 138 92 647,60 148 632 SEK 4,69 7,04 
21 113 92 347,13 71 757 SEK 3,07 3,77 
23 98 92 297,82 66 875 SEK 3,04 3,24 
24 88 92 219,72 68 812 SEK 2,50 2,39 
25 109 92 261,45 78 750 SEK 2,40 2,84 
26 53 92 87,69 52 304 SEK 1,65 0,95 
27 166 92 628,46 173 539 SEK 3,79 6,83 
32 128 92 565,97 155 725 SEK 4,42 6,15 
33 142 92 574,35 152 595 SEK 4,04 6,24 
34 22 92 29,42 13 695 SEK 1,34 0,32 
35 113 92 311,03 90 994 SEK 2,75 3,38 
37 131 92 563,43 145 820 SEK 4,30 6,12 
38 199 92 1388,39 145 737 SEK 6,98 15,09 
39 112 92 438,40 100 525 SEK 3,91 4,77 
40 96 92 353,19 74 393 SEK 3,68 3,84 
42 99 92 423,21 116 681 SEK 4,27 4,60 
43 126 92 524,00 209 110 SEK 4,16 5,70 
44 122 92 500,07 145 839 SEK 4,10 5,44 
46 74 92 179,41 131 971 SEK 2,42 1,95 
49 110 92 262,88 93 215 SEK 2,39 2,86 
50 126 92 388,22 120 927 SEK 3,08 4,22 
51 101 92 206,08 81 849 SEK 2,04 2,24 
52 117 92 389,46 90 283 SEK 3,33 4,23 
53 131 92 608,31 292 421 SEK 4,64 6,61 
55 118 92 284,19 109 393 SEK 2,41 3,09 
56 119 92 306,22 109 073 SEK 2,57 3,33 
57 106 92 310,68 100 910 SEK 2,93 3,38 
59 126 92 349,42 84 540 SEK 2,77 3,80 
60 83 92 180,45 126 929 SEK 2,17 1,96 
61 159 92 456,81 149 308 SEK 2,87 4,97 
62 69 92 201,25 47 399 SEK 2,92 2,19 
63 161 92 633,81 174 414 SEK 3,94 6,89 
64 120 92 359,31 115 429 SEK 2,99 3,91 
65 113 92 646,42 128 251 SEK 5,72 7,03 
66 91 92 212,72 71 951 SEK 2,34 2,31 
67 151 92 1039,11 198 291 SEK 6,88 11,29 
68 135 92 351,79 146 201 SEK 2,61 3,82 
69 106 92 291,76 76 603 SEK 2,75 3,17 
70 64 92 112,73 38 788 SEK 1,76 1,23 
71 89 92 198,41 157 886 SEK 2,23 2,16 
72 99 92 312,03 87 410 SEK 3,15 3,39 
73 114 92 438,33 103 063 SEK 3,84 4,76 
74 134 92 414,09 123 183 SEK 3,09 4,50 
76 113 92 265,71 84 339 SEK 2,35 2,89 
77 124 92 544,23 101 786 SEK 4,39 5,92 
78 80 92 180,08 48 767 SEK 2,25 1,96 
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79 88 92 83 326 SEK 3,51 3,36 
81 92 634,20 164 302 SEK 4,15 6,89 
82 114 92 275,32 86 849 SEK 2,99 
84 111 92 83 332 SEK 2,93 3,54 
85 92 509,87 108 634 SEK 3,98 5,54 
86 103 92 327,50 80 444 SEK 3,56 
87 116 92 96 714 SEK 3,00 3,79 
89 92 919,48 149 714 SEK 6,30 9,99 
90 90 92 190,76 69 209 SEK 2,07 
92 158 92 138 620 SEK 5,49 9,43 
94 92 348,10 208 742 SEK 3,52 3,78 
95 104 92 379,51 92 562 SEK 4,13 
96 105 92 94 217 SEK 3,14 3,59 
97 92 534,30 137 199 SEK 4,21 5,81 
98 138 92 558,81 154 035 SEK 6,07 
99 108 92 114 813 SEK 2,61 3,06 

100 92 278,66 91 468 SEK 3,00 3,03 
101 137 92 637,26 136 679 SEK 6,93 
102 100 92 74 165 SEK 3,27 3,55 
103 92 543,32 198 517 SEK 5,08 5,91 
104 108 92 259,77 88 397 SEK 2,82 
105 69 92 60 178 SEK 2,40 1,80 
106 92 520,06 121 545 SEK 4,48 5,65 
107 122 92 395,53 121 776 SEK 4,30 
108 92 92 62 802 SEK 2,87 2,87 
109 92 467,34 295 606 SEK 3,80 5,08 
113 131 92 583,34 109 969 SEK 6,34 
114 147 92 118 935 SEK 4,38 7,00 
115 92 244,12 127 150 SEK 2,22 2,65 
117 89 92 282,94 68 917 SEK 3,08 
119 114 92 92 315 SEK 2,30 2,84 
120 92 309,20 85 179 SEK 3,06 3,36 
121 125 92 417,95 117 317 SEK 4,54 
123 108 92 87 578 SEK 4,79 5,62 
125 92 263,10 66 488 SEK 2,92 2,86 
126 76 92 184,85 52 630 SEK 2,01 
127 120 92 291 796 SEK 4,72 6,16 
128 92 418,70 125 578 SEK 3,43 4,55 
129 66 92 164,96 45 014 SEK 1,79 
130 136 92 301 079 SEK 5,05 7,46 
131 92 242,21 71 894 SEK 2,75 2,63 
132 99 92 272,17 79 783 SEK 2,96 
133 215 92 245 510 SEK 4,52 10,57 
135 92 488,49 196 629 SEK 3,39 5,31 
136 188 92 723,64 147 683 SEK 7,87 
139 205 92 168 472 SEK 4,18 9,31 
140 92 324,70 77 072 SEK 3,09 3,53 
141 77 92 263,30 60 531 SEK 2,86 

309,09 
153 

2,42 
325,41 

128 
3,18 

348,44 
146 

2,12 
867,43 

99 
3,65 

330,13 
127 

4,05 
281,92 

93 
4,65 

326,88 
107 

2,41 
165,26 

116 
3,24 

264,36 
123 

4,45 
644,40 

110 
3,18 

261,65 
101 

3,34 
517,34 

90 
2,43 

566,62 
122 

2,50 
686,55 

88 
2,75 

972,04 
144 

3,85 
856,39 

105 
3,42 

144 141 92 1032,34 328 907 SEK 7,32 11,22 
145 95 92 293,36 145 290 SEK 3,09 3,19 
146 133 92 454,61 109 891 SEK 3,42 4,94 
147 117 92 381,84 129 446 SEK 4,15 
148 92 92 196,14 66 233 SEK 2,13 2,13 
149 103 92 240,13 73 874 SEK 2,33 2,61 
151 110 92 224,93 80 990 SEK 2,04 2,44 
154 109 92 507,75 116 370 SEK 4,66 5,52 
155 104 92 393,59 104 235 SEK 3,78 4,28 
156 112 92 534,90 138 848 SEK 4,78 5,81 
157 130 92 488,08 121 331 SEK 3,75 5,31 
158 101 92 285,95 83 593 SEK 2,83 3,11 
159 106 92 375,32 112 972 SEK 3,54 4,08 
160 121 92 380,67 118 094 SEK 3,15 4,14 
161 98 92 313,22 88 214 SEK 3,20 3,40 
162 80 54 331,09 67 940 SEK 4,14 6,13 

3,26 
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163 80 92 313,35 81 161 SEK 3,92 3,41 
164 135 92 476,69 113 619 SEK 3,53 5,18 
165 44 32 277,08 41 877 SEK 6,30 8,66 
166 44 52 132,59 31 337 SEK 3,01 2,55 
168 33 32 190,42 35 735 SEK 5,77 5,95 
169 75 92 292,72 53 089 SEK 3,90 3,18 
170 50 68 149,95 42 305 SEK 3,00 2,21 
171 79 61 198,10 56 726 SEK 2,51 3,25 
172 38 26 156,14 40 513 SEK 4,11 6,01 
173 11 5 152,03 20 665 SEK 13,82 30,41 
174 84 92 235,30 54 764 SEK 2,80 2,56 
175 88 92 229,76 150 430 SEK 2,61 2,50 
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Bilaga 3 – Leveransstatistik Europremium 
 
Butiks# Antal lev. Volym Transportkostnad 

2 98 17,73 11 441,53 SEK 
3 54 10,19 6 440,99 SEK 
4 52 10,49 6 506,67 SEK 
6 60 13,25 7 993,24 SEK 
7 68 11,34 7 727,37 SEK 

11 74 15,79 9 851,08 SEK 
12 55 8,78 6 004,68 SEK 
13 84 14,11 9 491,67 SEK 
14 53 10,26 6 501,71 SEK 
15 39 6,72 4 443,35 SEK 
16 76 15,68 9 714,10 SEK 
17 79 13,63 9 053,44 SEK 
18 47 9,01 5 829,24 SEK 
19 53 12,04 7 275,15 SEK 
20 99 16,31 11 238,92 SEK 
21 65 10,59 7 284,26 SEK 
23 75 11,87 8 364,52 SEK 
24 57 11,04 7 018,65 SEK 
25 50 8,66 5 794,74 SEK 
26 81 17,00 10 559,79 SEK 
27 49 12,55 7 284,31 SEK 
32 47 11,72 6 725,42 SEK 
33 89 17,53 10 813,10 SEK 
34 60 10,43 6 811,49 SEK 
35 43 11,50 6 716,45 SEK 
37 44 10,35 6 042,84 SEK 
38 91 15,21 10 062,71 SEK 
39 65 11,28 7 451,24 SEK 
40 66 12,02 7 847,45 SEK 
42 53 8,81 6 118,50 SEK 
43 66 14,26 8 788,50 SEK 
44 47 9,28 5 677,16 SEK 
46 34 6,40 4 065,29 SEK 
49 67 13,05 8 359,95 SEK 
50 84 14,81 9 800,76 SEK 
51 92 14,32 9 877,83 SEK 
52 47 10,15 6 272,69 SEK 
53 42 7,79 4 988,34 SEK 
55 80 13,86 9 339,91 SEK 
56 52 12,44 7 424,49 SEK 
57 53 13,32 7 873,23 SEK 
59 69 16,68 9 958,77 SEK 
60 50 8,05 5 715,10 SEK 
61 64 12,89 7 958,17 SEK 
62 34 8,75 4 857,43 SEK 
63 77 14,18 9 424,61 SEK 
64 59 9,32 6 585,80 SEK 
65 38 8,16 5 071,32 SEK 
66 80 12,95 8 891,35 SEK 
67 54 11,00 6 578,70 SEK 
68 91 19,53 12 046,56 SEK 
69 40 10,70 6 195,94 SEK 
70 91 17,74 11 224,38 SEK 
71 56 12,32 7 423,02 SEK 
72 57 10,17 6 714,47 SEK 
73 72 12,47 8 335,98 SEK 
74 75 17,80 10 421,51 SEK 
76 54 14,27 8 137,12 SEK 
77 78 10,99 8 146,03 SEK 
78 88 16,87 10 677,28 SEK 
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79 49 10,02 6 231,67 SEK 
81 47 12,33 6 944,13 SEK 
82 111 17,43 11 887,24 SEK 
84 98 12,92 9 920,66 SEK 
85 33 7,07 4 221,54 SEK 
86 44 9,24 5 730,63 SEK 
87 55 12,68 7 515,54 SEK 
89 67 8,47 6 587,46 SEK 
90 70 15,21 9 214,04 SEK 
92 87 15,78 10 046,46 SEK 
94 49 10,05 6 341,50 SEK 
95 43 9,50 5 954,98 SEK 
96 37 6,39 4 173,27 SEK 
97 41 7,67 4 895,00 SEK 
98 68 11,95 7 618,15 SEK 
99 85 13,46 9 298,03 SEK 

100 69 11,59 7 809,87 SEK 
101 54 11,63 7 082,48 SEK 
102 43 7,51 5 105,00 SEK 
103 42 8,19 4 994,32 SEK 
104 41 10,20 5 884,54 SEK 
105 45 10,71 6 239,01 SEK 
106 46 10,35 6 003,56 SEK 
107 57 10,54 6 646,45 SEK 
108 80 14,67 9 540,13 SEK 
109 65 15,16 9 050,25 SEK 
113 46 9,64 6 032,66 SEK 
114 37 8,63 5 130,87 SEK 
115 81 17,60 10 637,15 SEK 
117 69 14,94 9 365,71 SEK 
119 51 12,78 7 417,57 SEK 
120 41 8,06 5 111,78 SEK 
121 85 13,54 9 317,01 SEK 
123 36 5,70 3 821,04 SEK 
125 67 12,95 7 957,76 SEK 
126 71 14,21 9 075,50 SEK 
127 43 11,26 6 249,10 SEK 
128 75 13,53 9 026,14 SEK 
129 32 6,84 4 280,80 SEK 
130 106 20,23 12 906,34 SEK 
131 40 9,65 5 764,94 SEK 
132 122 21,35 14 068,49 SEK 
133 51 11,79 7 062,97 SEK 
135 40 10,21 5 587,86 SEK 
136 38 9,69 5 443,86 SEK 
139 31 8,37 4 806,34 SEK 
140 54 8,18 5 814,27 SEK 
141 55 7,95 5 780,93 SEK 
144 51 8,72 5 916,28 SEK 
145 32 9,35 5 219,28 SEK 
146 58 13,89 8 040,27 SEK 
147 21 6,65 3 591,68 SEK 
148 90 19,39 11 621,48 SEK 
149 82 15,55 9 974,18 SEK 
151 45 11,02 6 325,60 SEK 
154 40 8,33 5 048,56 SEK 
155 37 8,54 5 174,65 SEK 
156 49 8,18 5 319,52 SEK 
157 28 4,56 3 114,69 SEK 
158 66 12,50 8 185,32 SEK 
159 35 8,29 4 787,38 SEK 
160 45 10,51 6 236,64 SEK 
161 36 9,43 5 175,95 SEK 
162 33 5,82 3 898,47 SEK 
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163 24 5,39 3 264,22 SEK 
164 61 10,99 7 096,58 SEK 
165 24 4,13 2 595,19 SEK 
166 26 6,14 3 664,70 SEK 
168 13 2,43 1 579,39 SEK 
169 42 8,89 5 316,46 SEK 
170 25 5,26 3 213,92 SEK 
171 36 8,07 4 870,07 SEK 
172 10 2,30 1 379,37 SEK 
173 3 0,54 369,22 SEK 
174 81 16,48 10 231,27 SEK 
175 40 8,78 5 309,85 SEK 
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Bilaga 4 – Leveransstatistik alternativ lösning, alternativ 1 
 
Butiks# Antal lev. Restvolym Transportkostnad Volymrestriktion 

2 123  92 784 SEK 4 
3 170 23,90 191 941 SEK 5 
4 161 13,30 203 766 SEK 4 
6 110  138 624 SEK 4 
7 114  109 457 SEK 4 

11 98  61 957 SEK 4 
12 118  124 144 SEK 5 
13 139 1,38 151 113 SEK 4 
14 103  86 791 SEK 4 
15 151 9,50 177 320 SEK 6 
16 96  82 138 SEK 4 
17 106  91 555 SEK 4 
18 106  74 823 SEK 4 
19 110  76 385 SEK 4 
20 146  168 937 SEK 5 
21 123 3,40 80 394 SEK 4 
23 115  75 487 SEK 4 
24 88  68 812 SEK 0 
25 107  77 994 SEK 4 
26 53  52 304 SEK 0 
27 163 23,22 202 071 SEK 4 
32 142  178 906 SEK 5 
33 144 1,00 164 466 SEK 5 
34 22  13 695 SEK 0 
35 109  96 852 SEK 4 
37 139 7,02 157 693 SEK 5 
38 180 140,58 158 921 SEK 7 
39 138  123 485 SEK 4 
40 123  89 023 SEK 4 
42 120  136 691 SEK 5 
43 143  227 592 SEK 5 
44 134  157 748 SEK 5 
46 74  131 971 SEK 0 
49 108  92 680 SEK 4 
50 131 0,61 129 658 SEK 4 
51 97  77 603 SEK 4 
52 127  101 743 SEK 4 
53 151  326 567 SEK 5 
55 107  108 130 SEK 4 
56 109  110 527 SEK 4 
57 116  109 167 SEK 4 
59 125  88 699 SEK 4 
60 83  126 929 SEK 0 
61 145 2,49 153 253 SEK 4 
62 69  47 399 SEK 0 
63 166 31,55 204 811 SEK 4 
64 127  124 104 SEK 4 
65 132  145 778 SEK 6 
66 91  71 951 SEK 0 
67 162 43,08 225 072 SEK 7 
68 125  152 746 SEK 4 
69 110  81 088 SEK 4 
70 64  38 788 SEK 0 
71 89  157 886 SEK 0 
72 118  94 889 SEK 4 
73 139 3,01 126 750 SEK 4 
74 135 0,16 133 434 SEK 4 
76 106  83 831 SEK 4 
77 141  122 432 SEK 5 
78 80  48 767 SEK 0 
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79 88  83 326 SEK 0 
81 145 9,46 175 951 SEK 5 
82 118  88 687 SEK 4 
84 122  90 607 SEK 4 
85 152 2,08 130 017 SEK 4 
86 118  89 228 SEK 4 
87 121 6,22 104 387 SEK 4 
89 155 13,56 168 012 SEK 7 
90 90  69 209 SEK 0 
92 160 23,23 153 521 SEK 6 
94 118  232 003 SEK 4 
95 123 13,40 108 721 SEK 4 
96 125  107 483 SEK 4 
97 145 3,48 151 752 SEK 5 
98 140  172 339 SEK 5 
99 109  117 056 SEK 4 

100 109  99 086 SEK 4 
101 148 10,24 151 920 SEK 5 
102 123  85 087 SEK 4 
103 128  220 143 SEK 6 
104 100  86 148 SEK 4 
105 69  60 178 SEK 0 
106 130  140 971 SEK 5 
107 139  132 537 SEK 4 
108 92  62 802 SEK 0 
109 142  356 426 SEK 4 
113 147 15,76 127 682 SEK 5 
114 147 69,29 139 298 SEK 5 
115 98  123 475 SEK 4 
117 89  68 917 SEK 0 
119 108  90 524 SEK 4 
120 117 0,06 93 877 SEK 4 
121 143  136 214 SEK 4 
123 142  105 825 SEK 5 
125 90  66 488 SEK 0 
126 76  52 630 SEK 0 
127 146  319 653 SEK 5 
128 134  146 401 SEK 4 
129 66  45 014 SEK 0 
130 138  324 521 SEK 6 
131 88  71 894 SEK 0 
132 109  84 547 SEK 4 
133 178 106,39 256 281 SEK 5 
135 150 2,26 216 563 SEK 4 
136 177 54,01 177 303 SEK 4 
139 175 30,06 172 534 SEK 5 
140 118  85 625 SEK 4 
141 77  60 531 SEK 0 
144 154 1,83 358 279 SEK 8 
145 112  161 484 SEK 4 
146 143 5,24 124 710 SEK 4 
147 132  144 769 SEK 4 
148 92  66 233 SEK 0 
149 102  73 996 SEK 4 
151 96  76 617 SEK 4 
154 129 2,39 138 813 SEK 5 
155 130 1,21 128 058 SEK 4 
156 141 1,02 165 627 SEK 5 
157 148 1,25 149 495 SEK 4 
158 109  93 739 SEK 4 
159 126  136 090 SEK 4 
160 135  131 321 SEK 4 
161 116 1,45 98 967 SEK 4 
162 80  73 414 SEK 5 
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163 80  81 161 SEK 0 
164 142 2,09 128 984 SEK 4 
165 52  48 907 SEK 7 
166 44  31 337 SEK 0 
168 38  43 430 SEK 6 
169 75  53 089 SEK 0 
170 50  42 305 SEK 0 
171 72  59 913 SEK 4 
172 39  44 746 SEK 5 
173 10 12,03 21 401 SEK 14 
174 84  54 764 SEK 0 
175 88  150 430 SEK 0 
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Bilaga 5 – Leveransstatistik alternativ lösning, alternativ 2 
 
Butiks# Antal lev. Restvolym Transportkostnad Volymrestriktion 

2 123  92 784 SEK 4 
3 133  146 693 SEK 9 
4 127  153 029 SEK 7 
6 110  138 624 SEK 4 
7 114  109 457 SEK 4 

11 98  61 957 SEK 4 
12 118  124 144 SEK 5 
13 129  135 600 SEK 5 
14 103  86 791 SEK 4 
15 127  156 141 SEK 8 
16 96  82 138 SEK 4 
17 106  91 555 SEK 4 
18 106  74 823 SEK 4 
19 110  76 385 SEK 4 
20 113  135 446 SEK 8 
21 123 3,40 80 394 SEK 4 
23 115  75 487 SEK 4 
24 88  68 812 SEK 0 
25 107  77 994 SEK 4 
26 53  52 304 SEK 0 
27 126  152 524 SEK 7 
32 121  156 292 SEK 7 
33 121  141 875 SEK 7 
34 22  13 695 SEK 0 
35 109  96 852 SEK 4 
37 118  136 575 SEK 7 
38 134  103 426 SEK 16 
39 125  111 099 SEK 5 
40 123  89 023 SEK 4 
42 120  136 691 SEK 5 
43 130  214 505 SEK 6 
44 125  149 779 SEK 6 
46 74  131 971 SEK 0 
49 108  92 680 SEK 4 
50 118  115 762 SEK 5 
51 97  77 603 SEK 4 
52 115  91 355 SEK 5 
53 130  296 192 SEK 7 
55 107  108 130 SEK 4 
56 109  110 527 SEK 4 
57 116  109 167 SEK 4 
59 125  88 699 SEK 4 
60 83  126 929 SEK 0 
61 128  137 685 SEK 5 
62 69  47 399 SEK 0 
63 130  153 760 SEK 7 
64 127  124 104 SEK 4 
65 117  130 197 SEK 8 
66 91  71 951 SEK 0 
67 126  181 440 SEK 12 
68 125  152 746 SEK 4 
69 110  81 088 SEK 4 
70 64  38 788 SEK 0 
71 89  157 886 SEK 0 
72 118  94 889 SEK 4 
73 126  112 730 SEK 5 
74 119  119 261 SEK 5 
76 106  83 831 SEK 4 
77 130  113 020 SEK 6 
78 80  48 767 SEK 0 
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79 88  83 326 SEK 0 
81 128  153 796 SEK 7 
82 118  88 687 SEK 4 
84 122  90 607 SEK 4 
85 126  106 262 SEK 6 
86 118  89 228 SEK 4 
87 121 6,22 104 387 SEK 4 
89 139  145 547 SEK 10 
90 90  69 209 SEK 0 
92 130  123 045 SEK 10 
94 118  232 003 SEK 4 
95 111 5,40 98 523 SEK 5 
96 125  107 483 SEK 4 
97 128  139 517 SEK 6 
98 122  150 075 SEK 7 
99 109  117 056 SEK 4 

100 109  99 086 SEK 4 
101 130  131 148 SEK 7 
102 123  85 087 SEK 4 
103 128  220 143 SEK 6 
104 100  86 148 SEK 4 
105 69  60 178 SEK 0 
106 119  131 376 SEK 6 
107 119  118 692 SEK 5 
108 92  62 802 SEK 0 
109 118  304 395 SEK 6 
113 129  110 441 SEK 7 
114 122 15,15 110 890 SEK 8 
115 98  123 475 SEK 4 
117 89  68 917 SEK 0 
119 108  90 524 SEK 4 
120 117 0,06 93 877 SEK 4 
121 124  122 069 SEK 5 
123 125  97 500 SEK 6 
125 90  66 488 SEK 0 
126 76  52 630 SEK 0 
127 118  283 712 SEK 7 
128 122  130 742 SEK 5 
129 66  45 014 SEK 0 
130 125  299 294 SEK 8 
131 88  71 894 SEK 0 
132 109  84 547 SEK 4 
133 131  179 701 SEK 11 
135 115  180 652 SEK 6 
136 128  120 304 SEK 8 
139 124  121 339 SEK 10 
140 118  85 625 SEK 4 
141 77  60 531 SEK 0 
144 130  313 191 SEK 12 
145 112  161 484 SEK 4 
146 127  110 870 SEK 5 
147 122  130 742 SEK 5 
148 92  66 233 SEK 0 
149 102  73 996 SEK 4 
151 96  76 617 SEK 4 
154 120  128 131 SEK 6 
155 118  116 158 SEK 5 
156 127  153 639 SEK 6 
157 122  122 606 SEK 6 
158 109  93 739 SEK 4 
159 113  123 852 SEK 5 
160 117  118 875 SEK 5 
161 116 1,45 98 967 SEK 4 
162 67  62 565 SEK 7 

 68 
  
 



 
 

163 80  81 161 SEK 0 
164 119  109 028 SEK 6 
165 45  44 659 SEK 9 
166 44  31 337 SEK 0 
168 38  43 430 SEK 6 
169 75  53 089 SEK 0 
170  42 305 SEK 0 
171 72  59 913 SEK 4 
172 33  39 205 SEK 7 
173 8  17 344 SEK 31 
174 84  54 764 SEK 0 
175 88  150 430 SEK 0 

50 

 

 69 
  
 


