
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LiU-ITN-TEK-G--15/086--SE

Interndebitering av
logistiktjänster på OEM

Automatic
Marcus Franzén

Patrik Råsberg

2015-06-17



LiU-ITN-TEK-G--15/086--SE

Interndebitering av
logistiktjänster på OEM

Automatic
Examensarbete utfört i Logistik

vid Tekniska högskolan vid
Linköpings universitet

Marcus Franzén
Patrik Råsberg

Handledare Stefan Engevall
Examinator Martin Rudberg

Norrköping 2015-06-17



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Marcus Franzén, Patrik Råsberg



 

 

 

 

 

Interndebitering av logistiktjänster på 
OEM Automatic 

 
 

Marcus Franzén 
Patrik Råsberg 

 

Handledare: Stefan Engevall 
Examinator: Martin Rudberg 

 

 

 

 

 

Linköpings Universitet, VT 2015 

 



   
 

ii  
 

Förord 
Följande rapport presenterar ett examensarbete som avslutar tre års studier på 
kandidatprogrammet Samhällets Logistik på Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet. 

Ett särskilt tack riktas till Henrik Karlsson, ekonomichef på OEM Automatic, och Peder 
Ekeflo, logistikchef på OEM Automatic, för stort engagemang och givande diskussioner 
under hela arbetsprocessen.  

Ett tack riktas även till Sofia Svensson, ekonom på OEM Automatic, för god hjälp vid 
datainsamling.  

Vidare tack riktas till examensarbetets handledare Stefan Engevall för god handledning under 
hela arbetsprocessen, samt till examinator Martin Rudberg för detaljerad och utförlig 
feedback.  
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Sammanfattning 
OEM International är moderbolaget i OEM-koncernen, som är en grossist som tillhandahåller 
den europeiska marknaden med industriella komponenter och system. OEM Automatic är ett 
dotterbolag i koncernen som utför logistiktjänster i form av lagring, hantering samt förädling 
av artiklar åt sex enheter inom koncernen. Logistiktjänsterna utförs i ett centrallager, även 
kallat logistikcenter, förlagt i Tranås. Enheternas artiklar är indelade i nio produktområden 
och totalt hanteras cirka 30 000 artiklar i logistikcentret.  

För att debitera enheterna som utnyttjar logistiktjänsterna använder OEM Autmatic en 
kostnadsmodell som syftar till att identifiera de kostnader enheterna ger upphov till i 
logistikcentret. I nuläget består kostnadsmodellen av en kostnadspost, plock, som utgörs av 
alla kostnader som krävs för att bedriva lagerverksamheten. Plockkostnaderna varierar mellan 
de nio produktområden artiklarna tillhör och debiteras per orderrad. Problemet med att 
debiteringen sker per orderrad är att det finns flera aktiviteter vars kostnader inte drivs av 
antalet orderrader, vilket ger upphov till en missvisande debitering där enheterna inte betalar 
för de kostnader de faktiskt ger upphov till. I examensarbetet har därför en utredning gjorts 
för hur kostnadsmodellen kan utvecklas för att OEM Automatic ska kunna skapa en mer 
rättvisande debitering. Det har gjorts genom att göra en fallstudie innehållande intervjuer, 
datainsamling och en flödeskartläggning samt en litteraturstudie. 

Tre utvecklingsdelar för kostnadsmodellen har identifierats, vilka är debitering av fasta 
lagerhållningskostnader, en djupare kategorisering samt debitering av en fast orderkostnad. 
Debitering av fasta lagerhållningskostnader innebär att lagerverksamhetens fasta kostnader 
allokeras till lagerplatserna så att enheterna kan debiteras för det utrymme deras artiklar 
upptar under tiden de lagras i logistikcentret. En djupare kategorisering innebär att artiklar 
inom samma produktområde som har samma plockkostnad men olika tids- och 
resurskrävande hantering kan delas in i underkategorier baserade på attributen vikt och volym. 
Kategoriseringen ger upphov till att nya, mer rättvisande plockkostnader kan bestämmas för 
de skapade underkategorierna. Debitering av en fast orderkostnad medför att enheterna 
debiteras för varje order de lägger. Kostnadspostens storlek bestäms av kostnaderna för de 
aktiviteter som utförs på samma sätt för varje plockorder, oavsett hur plockordern ser ut.  

Implementering av de tre utvecklingsdelarna ger en ny kostnadsmodell med tre 
kostnadsposter och tre kostnadsdrivare där kostnader för att lagra och hantera artiklar 
synliggörs. Utvecklingen ger upphov till att plockkostnaderna i större utsträckning utgörs av 
aktiviteter vars kostnader drivs av antalet orderrader, att hänsyn tas till det utrymme 
enheternas artiklar upptar under lagring samt att aktiviteter som utförs på samma sätt för varje 
plockorder debiteras därefter. Tänkbara effekter av en utvecklad kostnadsmodell är en ökad 
transparens och således mer rättvisande debitering av enheterna. Dessutom ger det upphov till 
att diskussioner kan föras mellan enheterna och OEM Automatic gällande hur 
lagerverksamheten bedrivs samt att beslut kan fattas på mer detaljerade grunder, vilket kan 
gynna hela koncernens resultat. 
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Abstract 
OEM International is the head company in the OEM trading group, which is a wholesaler that 
provides the European market with industrial components and systems. OEM Automatic is a 
subsidiary in the trading group that performs logistics services for six business units within 
the trading group. The logistics services involve storing, handling and processing of articles 
for the six business units and are performed in a centralized warehouse located in Tranås. The 
articles are divided into nine product areas and the total number of articles handled in the 
warehouse is about 30,000.  

To charge the business units that use the logistics services, OEM Automatic uses a cost model 
that aims to identify the costs that the business units cause in the warehouse. The current cost 
model consists of one item, which is picking. The picking costs include all costs necessary for 
managing the warehouse operations. The picking costs vary among the articles and are 
determined by which product area the articles belong to, and they are charged by the order 
rows. The problem with the current cost model is that there are several activities whose costs 
are not driven by the number of order rows, which causes a misleading charging where the 
business units does not pay for the costs they actually cause. On that account, an investigation 
has been done to identify how the cost model can be developed in order to achieve a more 
equitable charging. It has been done by performing a case study including interviews, data 
collection and a flow mapping, and by a literature study.  

Three possible developments has been identified; charging of fixed warehousing costs, a 
deeper categorization and charging of a fixed order cost. Allocating the fixed costs for the 
warehouse to the three stock-keeping systems enables the charging of fixed warehousing 
costs. It means that the business units are charged with the costs of the storage space their 
articles occupy. In the current cost model, all articles within the same product area have the 
same picking costs, although the actual costs may differ. A deeper categorization means that 
articles within the same product area can be divided into subcategories based on the attributes 
weight and volume. The subcategories can then be given new picking costs by identifying the 
usage of time and resources required for picking of articles. The categorization leads to new 
and more equitable picking costs. Charging of a fixed order cost means that the business units 
are charged for every order they place. The cost is the same for every order, regardless of 
what the order contains. By summarizing the costs of the activities performed similarly for 
every order, the size of the fixed order cost can be determined.  

An implementation of the possible developments identified results in a new cost model with 
three cost drivers, where the costs for handling and storing of articles are revealed. To a 
greater extent, the picking costs would consist of activities whose costs are driven by the 
number of order rows. Furthermore, the storage space the articles occupy are taken into 
consideration and activities performed similarly for every order are charged separately. 
Possible effects of a developed cost model are an increased transparency, which enables a 
more equitable charging of the warehousing costs. Furthermore, discussions can be held 
between the business units and OEM Automatic regarding the warehouse management and 
decisions can be made on more detailed foundations, which could benefit the results of the 
whole trading group.  
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1 Inledning  
I kapitlet presenteras grundläggande fakta kring examensarbetet samt dess mål, syfte och 
frågeställningar. 

1.1 Problembakgrund 
OEM International är moderbolaget i en koncern som tillhandahåller den europeiska 
marknaden med industriella komponenter och system. OEM-koncernen är en grossist som 
agerar mellanhand i försörjningskedjan. De köper in artiklar från olika leverantörer, lagrar 
dem och distribuerar dem sedan vidare i försörjningskedjan. Koncernens funktion i 
försörjningskedjan är att skapa värde för sina kunder genom att erbjuda ett brett sortiment av 
artiklar. Dessutom skapas värde för leverantörerna genom att de når ut till ett större antal 
kunder än vad de kan göra på egen hand. 

OEM Automatic är ett dotterbolag i OEM-koncernen som utöver sin egen försäljning även 
bedriver lager- och förädlingsverksamhet åt sex av koncernens 29 enheter. Sedan år 2010 
bedrivs verksamheten i ett centrallager, i examensarbetet kallat logistikcenter, förlagt i 
Tranås. OEM Automatic utför logistiktjänster i form av lagring, hantering samt förädling av 
artiklar åt interna enheter. De enheter som utnyttjar logistiktjänsterna debiteras med hjälp av 
en kostnadsmodell. Modellen syftar till att identifiera den faktiska kostnaden respektive enhet 
ger upphov till i logistikcentret och därmed ska debiteras för. Nuvarande kostnadsmodell 
består av en kostnadspost; plock. Plockkostnaderna debiteras per orderrad och deras storlek 
varierar beroende på vilken enhet och vilken kundtyp respektive artikel tillhör. Problemet är 
att kostnadsmodellen ger upphov till en missvisande debitering. Det innebär att de enheter 
som utnyttjar OEM Automatics logistiktjänster inte debiteras för de kostnader de faktiskt ger 
upphov till. En utredning görs därför för hur nuvarande kostnadsmodell kan utvecklas för att 
ge upphov till en mer rättvisande debitering där varje enhet debiteras för de kostnader de ger 
upphov till. 

1.2 Mål 
Målet med examensarbetet är att presentera ett underlag för hur OEM Automatics nuvarande 
kostnadsmodell för logistiktjänster kan utvecklas och vilka tänkbara effekter det kan få för 
enheterna som utnyttjar logistikcentret.  

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att OEM Automatic med den föreslagna utvecklingen av 
kostnadsmodellen ska kunna skapa en mer rättvisande debitering av sina logistiktjänster. 

1.4 Frågeställningar 
Logistikcentret används inte av alla av koncernens enheter. Således görs en identifiering för 
vilka enheter som utnyttjar logistiktjänsterna.  

 Vilka av koncernens enheter utnyttjar logistikcentrets tjänster? 

För att undersöka hur kostnadsmodellen är uppbyggd görs en identifiering för vilka kostnader 
som idag ingår i modellen och hur OEM Automatic debiterar enheterna som utnyttjar 
logistikcentret. Sedan genomförs en undersökning för vilka brister modellen har, vilket 
resulterar i att modellens utvecklingspotential kan utredas.   
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 Hur är nuvarande kostnadsmodell uppbyggd? 
- Vilka brister har kostnadsmodellen? 
- Hur kan kostnadsmodellen utvecklas? 

Efter utredningen av kostnadsmodellens utvecklingspotential görs en analys för vilka effekter 
det kan få för berörda enheter och vad som skulle krävas av OEM Automatic för att utveckla 
kostnadsmodellen. 

 Vad skulle en utvecklad kostnadsmodell kunna ge för effekter för de berörda 
enheterna? 
- Vad skulle en utveckling av kostnadsmodellen kräva av OEM Automatic? 

1.5 Avgränsningar 
I examensarbetet sker en avgränsning från de kostnader och aktiviteter kopplade till det 
förädlingsarbete som sker för vissa artiklar i logistikcentret. Vidare sker även en avgränsning 
från artiklarnas hantering utanför logistikcentret. 

Data har endast hämtats för de sex enheter som huvudsakligen utnyttjar logistikcentret. En 
avgränsning har gjorts från data kring stödförsäljning till lager i exempelvis Finland och Polen 
eftersom det utgör en ytterst liten del av lagerverksamheten. 

I utvecklingspotentialen tas ingen hänsyn till påverkan på produktområde Batteri, eftersom 
dess artiklar flyttats till en annan lagerbyggnad under examensarbetets genomförande. 

Då kostnader för emballage inte debiteras med hjälp av kostnadsmodellen som utreds i 
examensarbetet har ingen hänsyn tagits till dessa kostnader. 
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2 Metod 
I kapitlet presenteras examensarbetets arbetsgång, teori kring metoder samt examensarbetets 
genomförande. 

2.1 Arbetsgång 
Examensarbetets arbetsgång har delats in i tre faser, vilka presenteras i Figur 1.  

 

Figur 1 - Examensarbetets arbetsgång. 

I Fas 1 beskrivs och analyseras nuläget. För att kunna göra det krävs förståelse för hur OEM 
Automatics verksamhet bedrivs. Det sker genom att identifiera vilka aktiviteter och kostnader 
som finns i logistikcentret, vilka interna enheter som utnyttjar logistikcentret samt hur 
företagets kostnadsmodell är uppbyggd.  

I Fas 2 kartläggs verksamheten med utgångspunkt från dagens och en framtida 
kostnadsmodell samt vad det är som gör att kostnadsmodellen ger upphov till en missvisande 
debitering. Det görs genom att samla in, sammanställa och analysera information från OEM 
Automatic.  

Med en bild över nuläget samt vilka brister kostnadsmodellen har, görs i Fas 3 en identifiering 
och utredning av modellens utvecklingspotential. Det görs genom att studera teorier från 
vetenskaplig litteratur och analysera vilka teoretiska delar som kan appliceras på OEM 
Automatic och hur det kan göras. Vidare diskuteras vilka effekter det kan ge för de berörda 
enheterna samt vad en modellutveckling skulle kräva av OEM Automatic. Diskussionen 
avslutas med en rekommendation för hur kostnadsmodellen bör utvecklas.  

2.2 Metodteori 
Här beskrivs de metoder som används i examensarbetet. 

2.2.1 Fallstudie 
En fallstudie kan utföras för att ge generell kunskap inom och förståelse för ett givet system 
eller del av ett system. För att kunna förstå systemet samlas data typiskt in genom att samla in 
dokument, genomföra intervjuer samt utföra observationer. Observationer kan enligt Voss et 
al. (2002) genomföras för att säkerställa att egna och andras uppfattningar och antaganden 
kring det studerade systemet stämmer. Data i en fallstudie kan vara såväl kvalitativ som 

Fas 1

• Beskrivning och analys av nuläget
- Verksamhet
- Kostnadsmodell

Fas 2
• Identifiering av problem

- Kostnadsmodellens brister

Fas 3

• Utredning av utvecklingspotential
- Utvecklingsmöjligheter
- Diskussion och rekommendation
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kvantitativ. En fallstudie kan genomföras för att tillhandahålla intressenter en beskrivning av 
det studerade systemet (Eisenhardt 1989). 

Fördelen med fallstudier är huvudsakligen att de ger en ingående förståelse för vad som sker i 
ett givet system. Problem kan uppstå i form av att det är svårt att veta om det studerade 
systemet är vanligt förekommande (Wallén 2011).  

Innan data analyseras bör den enligt McGartland et al. (2002) valideras för att säkerställa att 
den beskriver vad den är avsedd att beskriva. Validering kan göras genom att använda 
experter inom det studerade systemet vars uppgift blir att säkerställa att erhållen data 
beskriver vad den ska. En expert kan vara någon som arbetar inom det studerade systemet.  

Utöver validitet är även reliabilitet ett viktigt begrepp i en fallstudie. Det innebär att studien 
inte innehåller några systematiska fel och att upprepade genomföranden av studien skulle ge 
samma resultat (Wallén 2011). Reliabilitet i en fallstudie kan uppnås med hjälp av 
triangulering, vilket innebär att mer en än datainsamlingsmetod används. Det kan exempelvis 
göras genom att samla in dokument, genomföra observationer samt intervjua flera personer. 
Reliabiliteten kan stärkas ytterligare genom att insamlad data organiseras och dokumenteras, 
exempelvis i en databas. Det innebär också att om studien skulle göras fler gånger finns data 
redan tillgänglig (Tellis 1997).   

2.2.2 Intervjuer 
Intervjuer kan genomföras på flera sätt. I en strukturerad intervju är frågorna förbestämda och 
ställs i en specifik ordning. Strukturerade intervjuer används ofta då information som kan 
generalisera en stor population efterfrågas. Problem uppstår om en intervjuad person inte 
förstår en fråga. Alla som intervjuas ska få samma frågor och det finns således begränsade 
möjligheter att omformulera frågor. Semi-strukturerade intervjuer ger upphov till att utförliga 
svar inom förutbestämda områden erhålls. Under semi-strukturerade intervjuer ställs öppna 
frågor. Beroende på vilka svar som erhålls på frågorna kan även följdfrågor komma att ställas. 
Frågornas ordning och formulering kan dessutom anpassas under tiden intervjuerna 
genomförs. Vidare bör även en person i taget intervjuas för att säkerställa att samtliga 
personer som ska intervjuas får yttra sina tankar och åsikter utan att någon annan överröstar 
dem (Harrell & Bradley 2009). 

2.2.3 Flödeskartläggning 
Genom att identifiera vilka processer som ingår i ett flöde på ett företag kan en 
flödeskartläggning göras. En flödeskartläggning görs för att illustrera vilka processer som 
ingår i ett flöde. Processerna kan brytas ned i aktiviteter för att möjliggöra identifiering av vad 
som driver kostnaderna för respektive process. Det kan exempelvis göras genom att en 
process kallad orderhantering bryts ned i aktiviteterna förberedande pappersarbete, 
kontrollering, plockning och packning av en order. Det kan ge upphov till att ett 
synliggörande sker där det framgår att aktiviteten kontrollering av en order är den aktivitet 
som driver den största delen av kostnaden för hela processen (Lin et al. 2001). 

2.2.4 Identifiering av aktiviteter och kostnader 
En metod som används för att identifiera aktiviteter som både direkt och indirekt driver 
kostnader genom att länka samman kostnader för resurser med aktiviteter och produkter är 
ABC-kalkylering (Activity Based Costing). ABC-kalkylering är en vidareutveckling av 
tidigare, traditionella metoder som använts för att identifiera och fördela kostnader. 
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Traditionella metoder fördelar kostnader främst baserat på volymbasis, exempelvis i form av 
totala man- eller maskintimmar, men tar inte hänsyn till att olika aktiviteter utförs beroende på 
vilken produkt som tillverkas. ABC-kalkylering skiljer sig från traditionella metoder i den 
meningen att det ger upphov till att kostnader kan fördelas till specifika objekt genom att 
använda data mer detaljerat och koppla ihop aktiviteter och resurser. Att koppla kostnader till 
specifika objekt kan ge fördelar vid beslutsfattande på företag (Lin et.al 2001). En sådan 
fördel kan exempelvis vara att ett företag får ökad insikt i sina processer. Det underlättar 
utredning av vilka kunder eller produkter som är mest lönsamma respektive olönsamma 
(Stapleton et al. 2004). 

Grundprincipen är att den färdiga produkten ska vara kopplad till de aktiviteter som krävs för 
att slutföra den. Vidare ska en koppling göras till vilka resurser som används då aktiviteterna 
utförs. Resurser delas ofta in i kategorierna arbetskraft, material, utrustning, anläggning samt 
kapital. Kopplingen mellan resurs och aktivitet skapar detaljerad data mellan ett företags 
kostnader för aktiviteter och processer samt de produkter och tjänster företaget erbjuder. Att 
utföra en ABC-kalkylering är lämpligt på företag med hög diversifiering i produkter, kunder 
och/eller processer (Lin et al 2001). 

Enligt Goldsby och Closs (2000) kan ABC-kalkylering ge upphov till att kostnader kopplas 
till aktiviteter genom att utföra tre steg: först krävs att en identifiering av vilka resurser som 
används och vilka aktiviteter som finns på ett företag. Sedan ska kostnader för 
resursanvändningen kopplas till de aktiviteter som utförs. Slutligen när kostnaderna fördelats 
till aktiviteter kan de även kopplas till specifika objekt varpå ett samband mellan dem kan 
identifieras. Kaplan & Cooper (1999) understryker att i en ABC-kalkylering sker först en 
identifiering av vilka resurser som utför de aktiviteter som finns på ett företag och sedan 
fastställs kostnader för att utföra aktiviteterna. Kostnaderna ska slutligen kopplas till specifika 
kostnadsobjekt, exempelvis produkter och tjänster. ABC-kalkylering beskrivs vidare i kapitel 
3.5. 

2.2.5 Litteraturstudie  
En litteraturstudie inleds med sökning efter exempelvis artiklar och rapporter inom det 
studerade området. Sökningen sker med hjälp av relevanta nyckelord inom det studerade 
området i databaser via exempelvis bibliotek eller söktjänster på internet. Resultatet av 
litteratursökning leder till att relevant litteratur kan samlas in. Sådan litteratur innehåller även 
ofta referenser som kan genomsökas för ytterligare insamling av relevant litteratur inom 
området. För att på ett effektivt sätt identifiera intressanta ämnen i insamlad litteratur bör en 
metodisk genomsökning ske. För att en sådan genomsökning inte ska bli för tidskrävande bör 
i första hand innehållsförteckning, register, sammanfattning, abstract samt nyckelord 
granskas. Det ger upphov till att relevanta delar av insamlad litteratur kan identifieras 
(Ejvegård 2009).    

2.3 Genomförande  
Här redovisas hur examensarbetet genomförs, vilket sker enligt den arbetsgång som 
presenterats i kapitel 2.1 i form av tre faser. Genomförandet görs genom att använda de 
metoder som beskrivits i kapitel 2.2. 

2.3.1 Beskrivning och analys av nuläget  
I Fas 1 genomförs en fallstudie för att undersöka hur nuvarande kostnadsmodell är uppbyggd 
och hur OEM Automatics verksamhet bedrivs. Anledningen till att en fallstudie genomförs är 
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att en generell förståelse av verksamheten och de problem som finns med nuvarande 
kostnadsmodell krävs för att utvecklingspotential ska kunna utredas.  

I fallstudien görs flera besök på företaget där semi-strukturerade intervjuer utförs för att få 
svar på frågor kring nuvarande kostnadsmodell och om verksamheten. Intervjuerna sker med 
personal som innehar kunskap rörande inom berörda områden. Anledningen till att semi-
strukturerade intervjuer väljs som metod är att utförliga svar inom förutbestämda områden 
efterfrågas, vilket erhålls genom metodens öppna frågor. Frågeområdena är förutbestämda 
och frågornas formulering och ordning anpassas under intervjuernas gång. Vidare ställs även 
följdfrågor för att säkerställa att detaljerad information erhålls. I största möjliga utsträckning 
intervjuas en enskild person åt gången för att säkerställa att alla som intervjuas får möjlighet 
att yttra sina åsikter och synvinklar. Svaren antecknas och sammanställs för att upprätthålla en 
tydlig dokumentation under hela examensarbetet. Innan intervjuerna genomförs skickas mail i 
förväg till berörda parter där det framgår vilka områden frågorna berör. Själva frågorna 
skickas dock inte i förväg eftersom risk då uppstår för att fler än en person är inblandad i att 
svara på dem. För att minimera risken att frågorna är vinklade eller kan misstolkas 
kontrolleras de av examensarbetets handledare inför varje planerat intervjutillfälle. Kontakt 
sker även via mail och telefon där kompletterande frågor från intervjuerna ställs, då vissa 
frågor uppstår när inhämtad information och data behandlas och analyseras. I fallstudien 
samlas även data från affärssystemet och dokument in och analyseras för att komplettera 
information som erhålls under intervjuerna gällande kostnadsmodellens uppbyggnad och 
OEM Automatics verksamhet.  

Intervjuerna resulterar i en identifiering görs för vilka aktiviteter som utförs och vilka resurser 
som används i logistikcentret. För att säkerställa att de svar som erhålls är rimliga 
kompletteras intervjuerna med observationer av materialflödet, vilket resulterar i en 
flödeskartläggning. Något som underlättar arbetet med flödeskartläggningen är att en av 
examensarbetets utfärdare, Marcus Franzén, har varit anställd hos OEM Automatic och 
arbetat i logistikcentret. Det innebär att det finns en grundläggande insikt i hur den dagliga 
verksamheten i logistikcentret ser ut. Det ger upphov till att en flödeskartläggning kan göras 
med endast ett fåtal observationer. För att minska risken för missuppfattningar rörande 
flödeskartläggningen verifieras uppfattningen av lagerverksamheten med OEM Automatics 
logistikchef. 

2.3.2 Identifiering av problem 
I Fas 2 kartläggs verksamheten med utgångspunkt från dagens kostnadsmodell samt vad som 
ligger till grund för att de enheter som utnyttjar logistikcentret inte debiteras för de kostnader 
de ger upphov till. Det görs på liknande sätt som beskrivits i kapitel 2.3.1. Data som samlas in 
i fallstudien analyseras och kompletteras med semi-strukturerade intervjuer. Det resulterar i 
en detaljerad problembeskrivning, vilken ligger till grund för utredningen av 
utvecklingspotentialen som sker i Fas 3. 

2.3.3 Utredning av utvecklingspotential 
Med Fas 2 genomförd identifieras och utreds kostnadsmodellens utvecklingspotential i Fas 3. 
Identifieringen sker genom att följa de tre stegen i en ABC-kalkylering, vilka beskrivits i 
kapitel 2.2.4. Eftersom det första steget sker i Fas 1 görs således de två sista stegen i Fas 3. 
Kostnaden för resurserna identifieras genom att samla in och sammanställa data från OEM 
Automatic. En litteraturstudie genomförs sedan för att hitta teorier som beskriver vilka objekt 
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som är lämpliga att koppla kostnader till samt hur en koppling kan göras. Litteraturstudien 
görs även för att identifiera ytterligare teori kring hur kostnadsmodellen kan utvecklas. 
Exempel på nyckelord som används vid insamling av litteratur är: Cost allocation, Activity-
based costing, Logistic activities and costs samt Warehouse management. Nyckelorden 
används vid sökning i databaser som Google Scholar, Web of Science, ScienceDirect och 
DiVA.  

När litteraturstudien är genomförd görs en analys för vilka teorier som kan användas för att 
utveckla kostnadsmodellen samt hur det kan göras. Det ger upphov till att modellens 
utvecklingspotential kan presenteras. En diskussion genomförs sedan för vilka effekter en 
utvecklad modell kan få för de enheter som utnyttjar logistikcentret. Det resulterar slutligen i 
en rekommendation för hur OEM Automatics kostnadsmodell bör utvecklas.    

2.3.4 Validitet och reliabilitet 
För att validera att insamlad data beskriver det den är avsedd att beskriva sker kontinuerlig 
avstämning med företagets ekonomichef samt logistikchef. Data som samlas in berör 
kostnadsmodellen samt OEM Automatics verksamhet och de personer som validerar data 
anses ha bra kunskap om dessa delar av företaget.   

Examensarbetets reliabilitet stärks av att datainsamling sker på flera olika sätt, exempelvis i 
form av intervjuer, dokumentinsamling samt observationer. Insamlad data sammanställs och 
dokumenteras i lagringstjänsten Dropbox, vilket ger ökade möjligheter att insamlad data och 
beräkningar i efterhand kan motiveras och kontrolleras. 
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3 Teoretisk referensram 
Här redovisas de teorier som inhämtas från litteratur och ligger till grund för examensarbetets 
genomförande. 

3.1 Försörjningskedjor och Supply Chain Management 
Här beskrivs vad försörjningskedjor samt hur dess aktörer samarbetar genom och Supply 
Chain Management. 

3.1.1 Försörjningskedjor 
En försörjningskedja innefattar nätverket av alla inblandade aktörer från råvara till 
konsumerad produkt. Genom försörjningskedjan flödar material och de inblandade aktörerna 
utför processer som krävs för att kunna leverera en slutgiltig produkt till kund (Lummus et al. 
2001). En svårighet att överkomma för att uppnå en effektiv försörjningskedja är att mycket 
kommunikation och informationsdelning mellan aktörerna krävs (Ballou et al. 2000).  

3.1.2 Försörjningskedjans aktörer 
För att färdigställa den slutgiltiga produkten genomför varje aktör ofta fyra huvudsakliga 
processer: planering, anskaffning, tillverkning samt leverans. I processerna ingår bland annat 
anskaffning av råmaterial, lagring av material, tillverkning av produkter och distribution 
vidare i försörjningskedjan (Lummus et al. 2001). En försörjningskedja kan enligt Jonsson 
och Mattsson (2011) utgöras av aktörerna som redovisas i Figur 2. 

  

Figur 2 - Aktörer i en försörjningskedja. 

Leverantören förser tillverkaren med material som färdigställs till en produkt som via 
grossisten levereras till försörjningskedjans slutkund. En grossist är en mellanhand i 
försörjningskedjan som köper in en stor mängd produkter från olika leverantörer och 
distribuerar dem vidare i försörjningskedjan. Grossistens funktion i försörjningskedjan blir att 
skapa värde för sina kunder genom att erbjuda ett brett sortiment, vilket gör att kunden 
behöver ha kontakt med färre leverantörer, något som kallas sortimentsfunktion. Grossisten 
har också en spridningsfunktion, vilket innebär att produkterna sprids ut till fler kunder än vad 
leverantörerna kan göra själva. Grossistens sortiments- och spridningsfunktion redovisas i 
Figur 3 (Aronsson et al. 2013). 

Leverantör Tillverkare Grossist Slutkund

Figur 3 - Grossistens sortiments- och spridningsfunktion 
(Aronsson et al. 2013, s.73). 
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3.1.3 Order- och leveransprocess 
När en kund lägger en order hos en leverantör startas enligt Aronsson et al. (2013) en så 
kallad order- och leveransprocess. Processen börjar då ordern är lagd och slutar då ordern 
levererats till kund. Order- och leveransprocessen innefattar alla aktiviteter som sker som 
följd av en kundorder och knyter ihop aktörer, både extern och internt, i en försörjningskedja. 
Den sker i alla steg mellan aktörer i försörjningskedjan där den ena aktören blir leverantör och 
den andra blir kund. Leverantörens tre delar materialförsörjning, produktion samt distribution 
knyts exempelvis ihop av en order- och leveransprocess. Följande sex punkter beskriver en 
order- och leveransprocess, där de tre första hör till orderprocessen och de tre sista till 
leveransprocessen: 

 Orderläggning – kund lägger order med hänsyn till lagersaldo och kommande behov. 
 Ordermottagning – leverantören tar emot ordern, registrerar den i sitt affärssystem och 

skickar en orderbekräftelse. 
 Orderbehandling – leverantören planerar tidsmässigt in de aktiviteter som krävs för att 

färdigställa ordern.  
 Färdigställande av order – färdigställande kan exempelvis ske genom att leverantören 

beställer hem färdigt material, tillverkar slutprodukt eller plockar och packar flera 
produkter. 

 Transport och spedition – ordern distribueras från leverantör till kund, ofta med hjälp 
av ett transportföretag. 

 Inleverans till kund – när ordern är på plats hos kund sker godsmottagning, 
ankomstkontroll och inlagring. Ordern ska även rapporteras in i ett affärssystem. 

Figur 4 visar hur order- och leveransprocessen ser ut i varje relation mellan leverantörer 
och kunder i en försörjningskedja (Aronsson et al. 2013). 

 

Figur 4 - Order- och leveransprocessen mellan kund och leverantör (Aronsson et al. 2013, s.56). 

3.1.4 Supply Chain Management 
Supply Chain Management (SCM) kan förklaras som integrationen av nyckelprocesser mellan 
de aktörer som i en försörjningskedja skapar värde för slutkunden (Lambert & Cooper 2000). 
De processer som integreras kan exempelvis röra materialflöden mellan aktörer, men även 
produktutveckling och marknadsföring (Jonsson & Mattsson 2011). 
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Genom SCM byggs ett ramverk för hur försörjningskedjans flöde kan koordineras och hur de 
olika aktörerna kan länkas samman för att gemensamt sträva efter ökad effektivitet, ökad 
konkurrenskraft och lägre kostnader (Christopher 2011). SCM syftar till att övervinna 
svårigheterna med att uppnå en effektiv försörjningskedja. Det görs genom att sträva mot att 
ha ett gemensamt tänk och gemensamma mål i hela försörjningskedjan, att dela information 
mellan aktörerna samt att aktörerna delar på såväl risker som vinster (Mentzer et al. 2001). 

3.2 Logistik 
Här beskrivs grundläggande fakta om logistik och dess funktion i en försörjningskedja. 

3.2.1 Logistik i en försörjningskedja 
Logistik är den del av försörjningskedjan som planerar, implementerar och kontrollerar flödet 
och lagring av material, tjänster och relaterad information från råvara till konsumerad produkt 
för att möta kundernas krav (Lambert & Cooper 2000). Medan SCM handlar om hela 
försörjningskedjans nytta utgår logistik från de enskilda aktörernas perspektiv (Mentzer et al. 
2001). Hantering och transport av material ligger till grund för en stor del av 
försörjningskedjans logistiska kostnader och en effektiv logistik kan göra att dessa kostnader 
kan hållas nere (Christopher 2011). Målet med logistik är att ha en hög leveransservicenivå 
mot kund till lägsta möjliga totala kostnad. Det innebär att rätt produkt ska levereras till rätt 
kund på rätt plats, i rätt kvalitet, i rätt tid (Lin et al. 2001). Ju högre leveransservicenivå, desto 
högre kostnad. Som redovisas i Figur 5 ökar kostnaden för en höjd leveransservice 
exponentiellt. Samtidigt som kostnaden ökar avtar kundernas betalningsvilja. Att alltid kunna 
leverera enligt kundbehov ger således höga kostnader. Därför strävar företag ofta mot att 
endast hålla en ”tillräckligt” hög leveransservicenivå för att kunna tillgodose kundernas behov 
(Aronsson et al. 2013).  

 

Figur 5 - Samband mellan kostnad och leveransservicenivå. 

Att hantera logistik mellan aktörer som ingår i samma koncern avviker från hur logistik 
hanteras mellan externa aktörer, där varje aktör vill maximera sin egen nytta. Logistik mellan 
interna aktörer handlar istället om att maximera hela koncernens nytta, ibland på bekostnad av 
någon enskild aktörs individuella nytta (Santos Jr et al. 2003). 

3.2.2 Leveransservice 
För att undersöka hur bra ett företag utför logistikaktiviteter med hänsyn till kundkrav kan 
företagets leveransservice mätas. I leveransservicen innefattas de aktiviteter som krävs från 
mottagen order till leverans och enligt Jonsson och Mattsson (2011) mäts detta med fem 
huvudsakliga leveransserviceelement: 
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 Lagerservicenivån – mäter lagertillgänglighet, vilket är sannolikheten för att en 
specifik artikel finns i lager då den efterfrågas.  

 Leveransprecision – mäter tillförlitligheten i ledtid eller pålitligheten i leveranserna, 
det vill säga i vilken utsträckning leveranserna sker vid de tidpunkter som utlovats. 

 Leveranssäkerhet – mäter om leveransen är rätt, exempelvis gällande produkt 
kvantitet. Det mäts i andelen anmärkningsfria leveranser. 

 Leveranstiden – tiden det tar från att en order mottagits tills den är levererad. Även 
transporttiden kan inkluderas i leveranstiden beroende på vem som ansvarar för 
transporten. 

 Leveransflexibilitet – ett företags förmåga att anpassa sig efter ändrade önskemål från 
kund både innan och efter en order är lagd. 

Enligt Aronsson et al. (2013) kan utöver de ovan nämnda elementen även information klassas 
som ett sjätte leveransserviceelement. Informationselementet syftar på företagets förmåga att 
tillhandahålla kund med information angående exempelvis tillgängligt lagersaldo, vilken 
leveransservice som erbjuds eller möjlighet att bevaka en order. 

3.2.3 Totalkostnadsperspektiv 
När logistikrelaterade beslut fattas bör ett totalkostnadsperspektiv användas för att säkerställa 
att alla kostnader som påverkas av beslutet inkluderas. Totalkostnadsperspektiv bör användas 
då förändringsmöjligheter utreds, eftersom det ger ett helhetsperspektiv. En förändring kan 
medföra minskade kostnader för vissa aktiviteter medan andra aktiviteter blir mer kostsamma 
att utföra. Då flera alternativa förändringar är möjliga kan totalkostnadsperspektivet resultera i 
att det bästa alternativet väljs (Jonsson & Mattsson). 

Kostnaderna som tillsammans utgör totalkostnaden kan enligt Aronsson et al. (2013) delas in i 
fem generella kategorier. Kategorierna bör anpassas efter rådande situation och nedanstående 
punkter beskriver de generella kategorierna. 

 Lagerföringskostnader – kostnader för att lagra material uppstår i form av 
kapitalbindning och riskkostnader. Kapitalbindning är en alternativkostnad som 
innebär att det kapital som är kopplat till lagrade varor inte kan användas till något 
annat och riskkostnader är kostnader för inkurans, svinn, kassationer och 
försäkringspremier. 

 Lagerhållningskostnader – kostnader för att driva ett lager. Här ingår kostnader för att 
äga och driva lagerbyggnaden samt kostnader för lagrets personal och 
hanteringsutrustning. Lagerhållningskostnader delas ofta upp i hantering av 
inkommande samt hanterings av utgående gods. 

 Transportkostnader – består av alla kostnader som rör administration och utförande av 
transporter.  

 Administrativa kostnader – består av de kostnader som kan kopplas till 
administrationen av logistikverksamheten på ett företag, exempelvis orderbehandling, 
plockplanering samt leveransplanering.  

 Övriga logistikkostnader – innefattar kostnader som inte kan placeras inom någon av 
de fyra tidigare nämnda kategorierna. Det kan exempelvis vara kostnader för 
lastbärare och förpackningsmaterial. 
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3.3 Lagerverksamhet 
Här presenteras vilken funktion lager fyller i försörjningskedjor, aktiviteter som förekommer i 
lager samt hur artiklar kan lagras. 

3.3.1 Lager i försörjningskedjor 
Anledningen till att lager används är att det ger en frikopplande funktion mellan två aktörer i 
en försörjningskedja, vilket ger upphov till att de kan styras var för sig för att uppnå ökad 
effektivitet. I en försörjningskedja kan flera lager användas för att önskad leveransservicenivå 
ska kunna uppnås (Aronsson et al. 2013).  

Centraliseringsgrad är ett mått som beskriver antalet lagringspunkter mellan leverantör och 
kund. Ju lägre antal lagringspunkter desto högre centraliseringsgrad och vice versa. Hög och 
låg centraliseringsgrad kallas centralisering respektive decentralisering. Det finns flera 
fördelar med både hög och låg centraliseringsgrad. Fördelarna med hög centraliseringsrad är 
ofta nackdelarna med låg centraliseringsgrad och vice versa. Hög grad av centralisering ger 
huvudsakligen upphov till skalfördelar och lägre känslighet mot variationer. Att ha ett 
centrallager ger ett större materialflöde, vilket ger ökade förutsättningar för att investeringar i 
högeffektiva hanteringssystem ska vara lönsamma. Dessutom kan ett centrallager hålla den 
lagernivå som krävs för att upprätthålla önskad leveransservice mot kund med lägre 
kapitalbindningskostnader. Ett centrallager ger även lägre känslighet mot exempelvis 
efterfrågevariationer eftersom ett större säkerhetslager kan hållas med samma totala 
lagermängd som vid en decentraliserad verksamhet. Låg grad av centralisering ger främst 
fördelar i form av närhet till kund, eftersom flera lagerpunkter kan ge kortare avstånd till 
kund, vilket även kan leda till kortare och säkrare leveransledtider (Jonsson & Mattsson 
2011). 

3.3.2 Aktiviteter i ett lager 
Vanligt förekommande aktiviteter i ett lager definieras av de Koster et al. (2006) enligt 
följande punkter: 

 Mottagning – innefattar lossning av gods från transportmedlet, uppdatering av 
lagersaldo samt ankomstkontroll av mottaget gods för att säkerställa att inga fel finns 
gällande kvantitet eller kvalitet. 

 Inlagring – mottaget gods förflyttas och placeras på lagerplatser. I vissa fall sker även 
ompackning, exempelvis på grund av att godset ska lagras i specifika lastbärare. 

 Plockning – rätt kvantitet av rätt artikel plockas ur lagret enligt vad som är angivet i 
plockordern.  

 Sortering och packning – i vissa fall plockas artiklar från flera olika order samtidigt. 
Det kräver att de plockade artiklarna sorteras efter sina respektive order innan de kan 
packas. 

 Cross-docking – innebär att mottaget gods direkt förflyttas till eller i anslutning till en 
lastningsplats. I vissa fall sker en kort lagring och även kompletterande plockning. 

Aronsson et al. (2013) påpekar utöver punkterna ovan en ytterligare aktivitet som förekommer 
i ett lager. Uppmärkning av packat gods sker för att undvika skador samt för att underlätta 
hantering och identifiering av godset.  

Plockning anses ofta vara den mest arbetskrävande och kostsamma aktiviteten i ett lager. 
Innan plockningen utförs har ofta en gruppering och schemaläggning gjorts för de kundorder 
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som finns. Vidare kan även vissa lagrade artiklar ha kopplats till specifika kundorder. En 
kundorder består av en eller flera orderrader, där varje lagrad artikel har en egen rad. Enligt 
Aronsson et al. (2013) bör varje plockorder internt innehålla lagerplats, artikelnummer, 
kvantitet som ska plockas samt artikelbenämning i klartext för att underlätta plockning. 
Plockning kan ske på ett flertal olika sätt. Ett sätt är godset till plockaren, som ofta innebär att 
automatiserad utrustning används för att förflytta gods till en station där personal står och 
plockar önskad kvantitet. Ett annat sätt är plockaren till godset, som innebär att personalen 
hämtar artiklar exempelvis genom att gå eller förflytta sig med truck (de Koster et al. 2006). 

3.3.3 Lagring av artiklar 
Placering av artiklar i ett lager kan ske enligt olika principer för att uppnå en effektiv 
materialhantering, vilket även kan kallas lagringspolicys. Generellt finns tre typer av 
lagringspolicys: flytande lagerplacering, dedikerad lagerplacering och klassbaserad 
lagerplacering. Vid flytande lagerplacering är produkterna inte tilldelade några specifika 
lagerplatser utan lagras där utrymme finns. Flytande lagerplacering är enligt Goetschalckx 
(2012) den mest utrymmeseffektiva lagringspolicyn eftersom det ger upphov till att inga 
lagerplatser är tomma i väntan på en specifik produkt. Vid dedikerad lagerplacering tilldelas 
en särskild lagerplats till varje artikelnummer, vilket är utrymmeskrävande och kan resultera i 
tomma lagerplatser. En artikel med låg beställningsfrekvens och hög omsättningshastighet har 
med vid dedikerad lagerplacering fortfarande en tilldelad lagerplats även om artikeln inte 
lagras fysiskt hela tiden. Den sista av de tre policys som används är klassbaserad 
lagerplacering där artiklar är indelade i olika klasser baserade på valda attribut. De olika 
klasserna är dedikerade till särskilda områden av lagret inom vilka individuella artiklar lagras 
flytande (Chan & Chan 2010). 

Tre sätt att lagra artiklar på är ställagelagring, hyllfackslagring samt paternosterlagring. 
Ställagelagring innebär att lastbärare placeras i ställage som vanligtvis är anpassade efter 
pallar, vilket ofta kallas pallställage. Vid hyllfackslagring placeras manuellt hanterbara 
artiklar i lådor eller fack i en hyllkonstruktion. Paternosterlagring är en automatiserad form av 
lagring där ett stort antal artiklar lagras i en automat med flera hyllfack, där ett hyllfack i taget 
är åtkomligt (Jonsson & Mattsson 2011). 

3.4 Kostnader 
Här presenteras kostnader för att driva lager samt hur kostnader kan fördelas mellan 
inblandade aktörer.  

3.4.1 Lagerkostnader 
Lagring av artiklar påverkar ett företags kapitalbindningskostnader och leveransservice. Att 
hålla hög leveransservicenivå kan kräva höga lagernivåer, vilket ger ökade 
kapitalbindningskostnader. Sänkta lagernivåer kan minska kapitalbindningskostnaderna, men 
även påverka leveransservicen negativt då risken för att efterfrågade artiklar inte finns i lager 
ökar (Olhager 2000). Pinçe & Dekker (2011) understryker att låga lagernivåer ger risk för 
förlorade intäkter och påpekar även att höga lagernivåer medför ökad risk för inkurans 
eftersom efterfrågevariationer kan leda till att artiklarna lagras under en lång tidsperiod. Låga 
lagernivåer ger risker i form av förlorade intäkter, exempelvis om en efterfrågan artikel inte 
finns i lager finns risk för att kunden vänder sig till någon annan. 

Vid lagring av artiklar uppstår utöver kostnader för bundet kapital även kostnader relaterade 
till utnyttjande av det tillgängliga lagerutrymmet, eftersom utrymmet skulle kunna användas 
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till något annat än lagring av artiklar. En verksamhet kan exempelvis ha möjlighet att hyra ut 
sitt lagerutrymme till annat än att lagra material vilket resulterar i en alternativkostnad (Stock 
& Lambert 2001). Kostnaderna för att driva lagerbyggnaden kan kopplas till varje lagerplats 
för att sedan allokeras till det material som är placerat i lagerutrymmet (Salameh et al. 2003). 
Att bestämma kostnaden för ett lagerutrymme består av tre huvudsakliga delar: fasta, rörliga 
samt alternativkostnader. Att driva ett lager innebär i huvudsak fasta kostnader, exempelvis i 
form av el, uppvärmning av byggnaden samt avskrivningar. Rörliga kostnader varierar 
vanligtvis med antalet sålda produkter, exempelvis kostnad för personal och 
hanteringsutrustning (Stock & Lambert 2001). 

För varje order en kund lägger krävs att vissa aktiviteter måste utföras, oavsett vad ordern 
innefattar. Det kan exempelvis vara orderbehandling, sortering och packning. Eftersom 
aktiviteterna utförs på samma sätt, oavsett orderstorlek, kan en fast kostnad för att lägga en 
order användas och debiteras till kunden. Den fasta kostnaden utgör tillsammans med den 
rörliga kostnaden relaterat till antalet artiklar på ordern den totala kostnaden för en order 
(Salameh et al. 2003). 

3.4.2 Fördelning av kostnader 
För att fördela kostnader kan en kostnadsmodell användas. En kostnadsmodell syftar till att 
uppskatta kostnadsutfall utifrån indata. Kostnadsmodeller kan justeras beroende på i vilket 
sammanhang de ska användas (van Genuchten & Koolen 1991). van den Berg & Zijm (1999) 
beskriver hur en kostnadsmodell kan användas för att minimera inköps- och 
lagerhållningskostnader och således underlätta styrning av en lagerverksamhet. Modellen 
strävar efter att minimera kostnaderna samtidigt som utnyttjandet av lagret ska vara så högt 
som möjligt.  

Spelteori är ett möjligt angreppssätt inom kostnadsdelningsproblem. Kooperativ spelteori 
handlar om att analysera situationer där flera så kallade spelare samarbetar i en koalition för 
att skapa fördelar, exempelvis lägre totalkostnad. När kostnadsfördelar uppstått ska den totala 
kostnaden fördelas mellan de inblandade spelarna och det är där spelteori kan användas för att 
skapa en rättvis fördelning. Problem kan uppstå då alla samarbetande aktörer bidrar med olika 
grader av nytta. Om den totala kostnaden fördelas jämnt mellan alla aktörer kan missnöje 
uppstå från den eller de aktörer som anser sig bidra med mer nytta än någon eller några av de 
övriga aktörerna (Özener och Ergun 2008). 

Att utveckla sättet att identifiera och fördela kostnader kan innebära att relationen mellan 
företag påverkas. Stentoft och Arlbjörn (2011) menar att när ett företag synliggör vilka 
kostnader dess leverantörer bör bära uppstår risker för missnöjen från leverantörernas sida. 
Den huvudsakliga orsaken till missnöje är att företaget har tillgång till mer detaljerad 
kostnadsdata är leverantörerna. Det riskerar leda till att leverantörernas förtroende för 
företaget minskar eftersom kommunikationen blir av mer manipulativ karaktär, vilket 
påverkar relationen mellan aktörerna negativt. 
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3.5 ABC-kalkylering 
Här beskrivs de grundläggande principerna inom ABC-kalkylering, hur det kan 
implementeras, vilka problem det kan ge upphov till samt hur det kan användas för att fördela 
kostnader. 

3.5.1 Grundläggande principer 
ABC-kalkylering är, som nämnts i kapitel 2.2.4, en vidareutveckling av tidigare, traditionella 
metoder som använts för att identifiera och fördela kostnader. I ABC-kalkylering kopplas 
kostnader till specifika objekt vilket kan ge fördelar vid beslutsfattande på företag (Lin et.al 
2001). ABC-kalkylering kan ge ett företag ökad insikt i sina processer och således underlätta 
utredning av vilka kunder eller produkter som är mest lönsamma respektive olönsamma, 
vilket slutligen kan underlätta beslutsfattande (Stapleton et al. 2004).  

Processer bör i en ABC-kalkylering brytas ned i aktiviteter till den nivå där användningen av 
resurser inte längre påverkas avsevärt av en vidare nedbrytning. Exempelvis kan aktiviteten 
godsmottagning skilja mellan två olika produktområden, men om ingen skillnad i 
resursanvändande råder inom respektive produktområden blir att en vidare nedbrytning inte 
nödvändig (Lin et al. 2001). 

Stapleton et al. (2004) menar att ABC-kalkylering är en metod som resulterar i att den 
faktiska kostnaden att göra affärer med en viss kund eller leverantör kan redovisas. Eftersom 
aktiviteter och resursanvändning identifieras blir den totala kostnadens ingående processer 
mer transparenta. Genom att kostnadssambandet mellan utförande av aktiviteter och 
resursanvändning identifieras kan kostnader allokeras till specifika objekt, exempelvis 
produkter, vilket kan användas för att fördela kostnader mellan aktörer som är kopplade till 
objekten. 

3.5.2 Kostnadsdrivare  
För att identifiera kausalitet mellan användande av resurser och utförande av aktiviteter 
används kostnadsdrivare. Aktiviteter är en eller flera uppgifter som kräver att resurser 
används för att exempelvis färdigställa en produkt. Kostnadsdrivare för en plockorder kan 
exempelvis vara antal artiklar eller antal rader på ordern (Lin et al. 2001). Enligt Kaplan och 
Cooper (1999) kan kostnadsdrivarna för aktiviteter bestämmas på följande sätt i en ABC-
kalkylering:  

 Genomförande – kan inkludera antalet uppsättningar, antal produkter på en order eller 
hur ofta en aktivitet utförs. Vidare kan en detaljering göras där kostnader även drivs av 
kvantiteten av en viss artikel på en order. Genomförande används ofta då liknande 
aktiviteter utförs för alla artiklar. 

 Varaktighet – är tiden som krävs för att utföra aktiviteten, vilket kan vara 
uppsättningstid för en maskin, tid för inspektion samt direkt arbetstid. Varaktigheten 
bör användas då stor variation råder gällande antalet aktiviteter som krävs för de olika 
artiklarna i lagret. Det kräver mycket information om vilka resurser som används för 
respektive aktivitet. 

 Intensitet – innebär konstant övervakning av aktiviteterna varje gång de genomförs för 
att kontrollera resursanvändningen. Intensitet kräver avancerade system för 
övervakning och bör användas främst då resurserna som används är mycket 
kostsamma. 
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3.5.3 Implementering av ABC-kalkylering 
Lin et al. (2001) presenterar fyra steg som kan följas vid implementering av ABC-kalkylering. 
Utöver att sträva efter att hålla det enkelt anses följande steg vara av hög vikt då ett 
implementeringsprojekt ska genomföras: 

 Sätt ihop ett balanserat team – för att se till att olika synvinklar och perspektiv på 
problem kan erhållas bör ett team innehålla representanter från olika avdelningar med 
olika arbetsuppgifter. Det ger även ökad insikt i hur hela verksamheten bedrivs. 

 Sätt en rimlig tidsram – om projektet kan anses ta för lång tid uppstår risk för att det 
tappar stöd från inblandade personer. En tidsram baserat på projektets storlek bör 
införas. 

 Se till att ledningen stödjer projektet – ledningen bör stödja projektet och även 
tydliggöra sina förväntningar av resultatet.  

 Börja där behov finns – en ABC-kalkylering påverkar inte alla delar av ett företag. 
Därför är det viktigt att börja med ett område där uppenbar potential finns. Det kan i 
ett senare skede visa att ABC-kalkylering är ett användbart verktyg, vilket kan ge ökat 
stöd från ledningen. 

Themido et al. (2000) genomförde en ABC-kalkylering hos en portugisisk 
tredjepartslogistiker som erbjuder liknande tjänster som OEM Automatic. I studien 
undersöktes lagringskostnader och transportkostnader för lager-, beställnings- samt 
kampanjvaror. I studiens resultat presenteras att både företaget och dess leverantör gynnats av 
ABC-kalkylering då förhandlingar mellan dessa parter underlättades. Under förhandlingar 
kunde alternativa kostnader för exempelvis transportplanering utredas vilket innebar att 
parterna hade lätt att hitta lösningar på problem. Författarna betonar vikten av tillgång till data 
i ABC-kalkylering. Under studiens datainsamling identifierades att företaget hade svårt att ta 
fram data på exempelvis antal besökta kunder per leverans. Resultatet av studien ledde till att 
företaget samlade in sådana data utan någon extra kostnad. 

3.5.4 Problem med ABC-kalkylering 
Problem med ABC-kalkylering kan uppstå på grund av att processer i verksamheten vid en 
första anblick kan verka homogena för olika artiklar. Det medför svårigheter för att identifiera 
vad som faktiskt driver kostnaderna för enskilda artiklar. För att identifiera kostnadsdrivare 
för artiklarna krävs att processerna bryts ner på en mer detaljerad aktivitetsnivå för att de ska 
kunna särskiljas. När processer brutits ned till aktiviteter kan andra problem uppstå i form av 
att aktiviteterna inte heller verka skilja mellan de olika artiklarna. En vidare nedbrytning 
skulle kunna visa på en skillnad mellan artiklarna men kräver mycket tid och resurser. Risken 
finns även att skillnaden är försumbar och en vidare nedbrytning gjorts i onödan (Kaplan & 
Cooper 1999).  

Ytterligare problem med ABC-kalkylering är att det kan vara svårt att identifiera aktiviteter 
utan att det blir alltför tid- och resurskrävande, exempelvis på grund av att ett stort antal 
aktiviteter utförs dagligen på ett företag. Vidare finns även en risk att ledningen fokuserar 
alltför mycket på kostnader och glömmer tänka på leveransservicen. Målet med logistik är att 
erbjuda kunder en hög leveransservice till en låg totalkostnad. Leveransservicen kan dock 
påverkas negativt i ABC-kalkylering, då fokus på leveransservice ofta utelämnas och endast 
läggs på kostnader (Lin et al 2001). Att identifiera och definiera kostnadsdrivare för 
aktiviteter är i många fall både den dyraste och svåraste delen vid implementering av ABC-
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kalkylering. Kostnaden för implementering är beroende av dess noggrannhet. Ju fler 
kostnadsdrivare som önskas identifieras, desto mer noggrann kan ABC-kalkyleringen bli och 
desto högre blir kostnaden för datainsamling (Varila et al. 2007). 

3.6 ABC-klassificering 
Här beskrivs grundläggande principer inom ABC-klassificering, inte att förväxla med tidigare 
nämnda ABC-kalkylering. ABC-klassificering syftar till att klassificera ett sortiment av 
artiklar medan ABC-kalkylering syftar till att identifiera och fördela kostnader. 

3.6.1 Grundläggande principer 
ABC-klassificering är en av de mest använda metoderna för att klassificera ett 
artikelsortiment. Klassificeringen sker ofta i form av att ett kriterium, vanligtvis artiklarnas 
volymvärde, identifieras. Volymvärdet erhålls genom att multiplicera respektive artikels 
efterfrågan med dess värde. ABC-klassificering är baserad på Paretoprincipen, som innebär 
att en liten del av artiklarna utgör en stor del av det totala volymvärdet, och vice versa. När 
volymvärdet utretts delas artiklarna vanligtvis in i de tre klasserna A, B och C där artiklarnas 
volymvärde rangordnas (Ramanathan 2004). Klassificeringen ger upphov till en prioritering 
för hur artiklar bör styras, där A är viktigast och C minst viktigt (Aronsson et al. 2013). 
Främsta anledningen till varför ABC-klassificering används är enligt Teunter et al. (2010) att 
det blir för avancerat att artiklar styrs var för sig och att en klassificering således underlättar 
styrningen. 

3.6.2 Flera kriterier 
ABC-klassificering med volymvärde som kriterium är lämpligt på företag med homogena 
artiklar. I takt med att allt fler kunder kräver en stor bredd av artiklar har det blivit mer 
ovanligt att artiklarna endast skiljer i volymvärde. Därför har ABC-klassificering med endast 
ett kriterium kritiserats. Användande av andra och fler kriterier har blivit vanligare för att 
kunna klassificera artiklar. Sådana kriterier kan exempelvis vara artiklarnas 
lagerhållningskostnad, ledtid, hållbarhet, ersättningsbarhet eller sällsynthet. Vid användande 
av flera kriterier kan klassificeringen resultera i en matris, med ett kriterium på respektive 
axel. I Figur 6 exemplifieras hur klassificering enligt två kriterier kan ske, där kriterierna 
ledtid och hållbarhet utreds för varje artikel och klassificeras med hjälp av en matris 
(Ramanathan 2004). 

             Hållbarhet 
 

Ledtid 
 

 A B C 
A AA AB AC 

B BA BB BC 

C CA CB CC 

Figur 6 - ABC-klassificering med två kriterier. 

En klassificering enligt förslaget i Figur 6 skulle ge totalt nio möjliga klasser, där AA 
exempelvis kan vara för artiklar med de högsta värdena inom valda kriterier och CC således 
för artiklar med lägst värden (Aronsson et al. 2013).  

3.6.3 Problem med ABC-klassificering 
Ett problem med ABC-klassificering med flera kriterier är att komplexa beräkningsverktyg 
och mycket data kan krävas (Ramanathan 2004). Användande av flera kriterier kan även 
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resultera i att ett stort antal klasser uppstår. Därför krävs att en gruppering görs för att skapa 
ett hanterligt antal klasser. Enligt Teunter et al. (2010) bör maximalt sex klasser användas. 
Vidare problem kan uppstå i form av att de valda kriterierna strider mot varandra, vilket ger 
en styrkonflikt. Exempelvis på en sådan konflikt kan vara en artikel med högt täckningsbidrag 
och högt lagervärde. Med högt täckningsbidrag eftersträvas så mycket försäljning som möjligt 
av artikeln, vilket innebär att höga lagernivåer, och således högt lagervärde, kan accepteras. 
Med högt lagervärde kommer dock lagerföringskostnader, varför en reducering av 
lagernivåerna troligtvis eftersträvas. Det skapar en styrkonflikt mellan höga intäkter och låga 
lagerföringskostnader (Aronsson et al. 2013). 
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4 Företagsbeskrivning  
Här presenteras de enheter i OEM-koncernen som berörs i examensarbetet samt 
grundläggande fakta om OEM Automatics lagerverksamhet. 

4.1 OEM International 
OEM International är moderbolag i OEM-koncernen, som är en grossist som säljer och 
marknadsför industriella komponenter och system på marknader i norra, centrala och östra 
Europa. Koncernen har 631 anställda och består av 29 rörelsedrivande enheter i 14 länder och 
omsatte 1 671 miljoner kronor år 2013. Koncernens sortiment består av cirka 30 000 artiklar 
från 300 tillverkare som säljs till över 25 000 kunder. De skapar värde för sina tillverkare och 
kunder genom att erbjuda ett brett sortiment av produkter från flera tillverkare. Tillverkarna 
gynnas således av koncernens spridningsfunktion och kunderna av deras sortimentsfunktion, 
vilka beskrivits i kapitel 3.1.2 (OEM 2015). I Figur 7 presenteras de sex enheter inom 
koncernen som berörs i examensarbetet. 

 

Figur 7 - Koncernstruktur över de enheter som berörs i examensarbetet. 

4.2 OEM Automatic 
OEM Automatic är ett dotterbolag i OEM-koncernen som utöver sin egen försäljning även 
bedriver lager- och förädlingsverksamhet åt sig själv samt ytterligare fem av koncernens 29 
enheter. 

4.2.1 Lagerverksamhet 
OEM Automatic övergick år 2005 från en decentraliserad till en centraliserad 
lagerverksamhet. Anledningen till centraliseringen var att företaget ville minska 
kapitalbindningen i lagret och öka leveransservicen genom ett samlat logistikflöde från sina 
leverantörer och till sina kunder. På grund av platsbrist i dåvarande lager flyttades 
verksamheten år 2010 till ett nybyggt centrallager förlagt i Tranås, vilket även kallas 
logistikcenter. Det nya lagret byggdes betydligt större än företagets tidigare lager för att 
undvika platsbrist och för att kunna möta framtida behov. 

I logistikcentret utför OEM Automatic logistiktjänster i form av lagring, hantering samt 
förädling av artiklar åt enheter inom koncernen, vars kunder främst återfinns på den svenska, 
norska och danska marknaden. OEM Automatic debiterar internt de enheter som utnyttjar 
logistikcentrets tjänster. Som redovisas i Figur 8 utnyttjas logistikcentrets tjänster av OEM 
Automatic och fem ytterligare enheter inom koncernen; OEM Norge, OEM Danmark, OEM 
Motor, Telfa samt Batteripoolen. Utöver logistiktjänster åt de sex enheterna bedrivs även viss 
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stödförsäljning till lager inom koncernen i exempelvis Finland och Polen. På grund av 
platsbrist har Batteripoolens artiklar under första kvartalet av år 2015 flyttats från 
logistikcentret till en annan av koncerners lagerbyggnader. 

 

Figur 8 - Enheter som utnyttjar logistikcentret. 

Syftet med logistikcentret är att erbjuda en hög leveransservice för varje enhet och samtidigt 
ha en låg kapitalbindning. Det görs genom att utnyttja de fördelar som centraliserad 
lagerverksamhet medför, vilka nämnts i kapitel 3.3.1. Artiklarna i logistikcentret varierar i 
vikt och volym, vilket gör att de hanteras på olika sätt och därför används huvudsakligen de 
tre lagringssystem som beskrivits i kapitel 3.3.3; ställagelagring, hyllfackslagring och 
paternosterlagring. Viss lageryta är även avsedd för vad som i kapitel 3.3.3 beskrivits som 
cross-docking. I maj år 2015 fanns totalt i logistikcentret 27 139 lagerplatser, där 4 136 
utgjordes av ställagelagring i pallställage, 16 000 av paternosterlagring samt 6 903 av 
hyllfackslagring. Viss variation finns i antalet lagerplatser samt deras storlek, då platser både 
kan delas upp och slås ihop.  

Eftersom artiklarna placeras enligt vad som i kapitel 3.3.3 benämnts som flytande 
lagerplacering kan artiklar som lagras på flera platser flyttas för att samlas på en och samma 
lagerplats. Det frigör lagerplatser som således kan användas för andra artiklar, vilket ger 
upphov till ett effektivare utnyttjande av lagerutrymmet.  

4.2.2 Produktområden i logistikcentret 
Artiklarna i logistikcentret är indelade i nio produktområden, där respektive produktområde 
kan säljas av flera enheter men ägs av en enhet. I Tabell 1 har de enheter som bara säljer 
artiklar markerats med ”S” medan de som också äger artiklarna markerats med ”Ä”. OEM 
Automatic är den juridiska ägaren av artiklarna, medan den ägande enhetern inom respektive 
produktområde har det operativa ansvaret för artiklarna, exempelvis i form av marknadsföring 
och försäljning. Det innebär även att den ägande enhetern ansvarar för inköp av artiklar samt 
fördelning av inköpskostnader mellan de säljande enheterna.  
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Tabell 1 - Respektive produktområdes ägande och säljande enheter. 

Produktområde/ 
Enhet 

El-
skåp 

El-
maskin 

Sensor Säkerhet Tryck 
& 
Flöde 

Bildanalys 
& Vision 

Motor Batteri Pumpar 

OEM Automatic Ä Ä Ä Ä Ä Ä    
OEM Norge S S S S S  S  S 
OEM Danmark S S S S S  S S  
OEM Motor       Ä   
Telfa         Ä 
Batteripoolen        Ä  

 

4.2.3 Utnyttjande av logistikcentret 
Utnyttjandet av logistikcentret varierar mellan de sex enheterna och i Tabell 2 presenteras 
enheternas genomsnittliga utnyttjande år 2014. 

Tabell 2 - Enheternas årliga utnyttjande av logistikcentret år 2014. 

Enhet/  
Utnyttjande  

OEM 
Automatic 

OEM 
Motor 

OEM 
Norge 

OEM 
Danmark 

Telfa Batteripoolen 

Antal plockorder  64 002 4 002 10 090 5 640 2 645 4 319 
Antal rader per 
plockorder i snitt  3,22 2,68 2,32  2,05 2,16 1,89 
Andel av total 
varukostnad* 64,56 % 13,92 % 6,15 % 6,26 % 3,78 % 5,33 % 
Andel av total 
debitering** 71,84 % 5,93 % 8,19 % 4,03 % 3,16 % 6,85 % 

*Andel av total varukostnad visar hur stor andel av värdet på de inköpta artiklarna som 
kopplats till respektive enhet.  

**Andel av total debitering avser respektive enhets andel av totala summan av alla enheters 
logistikkostnader de debiterats för. Logistikkostnad är de plockkostnader som 
kostnadsmodellen ger.  

Den genomsnittliga omsättningshastigheten för artiklarna i logistikcentret var under år 2014 
mellan 4,5-5 och fyllnadsgraden låg i genomsnitt på cirka 87 %. OEM Danmark har utöver 
sina artiklar i logistikcentret ungefär lika stor andel artiklar i ett lager i Danmark. 
Batteripoolen har även ett eget butikslager i Borlänge som år 2014 stod för cirka 17 % av 
företagets omsättning. Som tidigare nämns har Batteripoolens verksamhet och hela 
produktområdet Batteri under första kvartalet av år 2015 flyttats från logistikcentret till en 
annan av koncerners lagerbyggnader.  
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4.2.4 Aktiviteter i logistikcentret 
Flödeskartläggningen, som beskrivits i kapitel 2.3.1, över artiklarnas flöde genom 
logistikcentret samt vilka aktiviteter som utförs presenteras i Figur 9. Alla aktiviteter i det 
studerade området sker för varje plockorder oavsett vilket produktområde artiklarna tillhör.  

 

Figur 9 - Flödeskarta över aktiviteter i det studerade området. 

Aktiviteterna som utförs i logistikcentret förklaras nedan:  Mottagning och kontroll – den första aktiviteten är mottagning av godset där en 
kontroll sker för att säkerställa att leveransen innehåller rätt artikel i rätt kvantitet.  Inlagring – lagerpersonalen lagrar in artiklarna, antingen i pallställage, hyllfack eller 
paternosterverk beroende på artiklarnas egenskaper. Artiklarna placeras i 
logistikcentret enligt principen flytande lagerplacering.  Lager – artiklarna lagras i väntan på att plockas.   Administration av plockorder – mottagna kundorder behandlas och plockorder skapas.   Plock – lagerpersonalen plockar artiklarna för hand eller med hjälp av truck, enligt 
principen som i kapitel 3.3.2 beskrivits som plockaren till godset.  Packning – artiklarna packas i kartong eller på pall vid bestämda packningsstationer, 
plockordern scannas och färdigställs i affärssystemet och lastbäraren märks slutligen 
upp inför utleverans.   Utleverans – färdigpackade artiklar placeras i förutbestämda utleveranszoner innan de 
hämtas av speditörer. 
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5 Nulägesbeskrivning 
I kapitlet presenteras hur OEM Automatics nuvarande kostnadsmodell är uppbyggd samt en 
detaljerad beskrivning av de problem som utreds i examensarbetet.  

5.1 Modellbeskrivning 
OEM Automatics kostnadsmodell består av kostnadsposten plock. I plockkostnaderna 
innefattas alla kostnader, bortsett från kostnader för emballage, som krävs för att bedriva 
lagerverksamheten i logistikcentret. Det är kostnader för drift av lagerbyggnaden, 
avskrivningar samt kostnader för resurser som används då materialhanteringsaktiviteter 
utförs. Kostnaderna fördelas och debiteras på orderradsnivå för respektive enhet som utnyttjar 
logistikcentret och kostnaden per orderrad är beroende av vilket produktområde artiklarna 
tillhör. De nio produktområdena är indelade i fem plockkostnadskategorier, vars storlek 
baseras på de kostnader som uppstår då artiklar plockas. Utöver de fem 
plockkostnadskategorierna består modellen även av två ytterligare tilläggskostnader. 
Plockkostnaderna per orderrad för år 2015 har sammanställts i en prislista som redovisas i 
Tabell 3.  

Tabell 3 - Kostnadskategorier och priser för plock i kostnadsmodellen år 2015. 

Kostnadskategori Pris per orderrad (kr) 
Baspris 60,6 
Pumpar 96,0 
Batterier 145,4 
Motorer 96,0 
Plock till förädling 60,6 
Tillägg: hantering av storkund 15,0 
Tillägg: timpris för projekt (kr/h) 318,0 

Kostnadskategorin Baspris utgörs av de sex produktområdena El-skåp, El-maskin, Sensor, 
Säkerhet, Tryck & Flöde samt Bildanalys & Vision. Kostnadskategorierna Pumpar, Batterier 
och Motorer hör till produktområdena med samma namn och har jämfört med Baspris ett 
högre pris per orderrad. Det beror på att artiklarna i de tre produktområdena ofta kräver mer 
kostnadskrävande hantering, exempelvis på grund av att de är tunga eller otympliga. Plock till 
förädling uppstår då artiklar plockas till den interna förädlingsavdelningen. Ett flertal av de 
sex enheterna har kunder med specifika krav vilka internt kallas för storkunder. Eftersom 
storkundernas krav innebär att det krävs extra aktiviteter, exempelvis i form av kontroll av 
artiklar eller att de packas på ett speciellt sätt, görs ett tillägg som läggs per orderrad. Timpris 
för projekt innebär att en tilläggskostnad debiteras per timme, vilket sker då extra arbete krävs 
vid inlagring. Anledningen kan exempelvis vara att mottaget gods inte är tillräckligt bra 
uppmärkt eller att ompaketering av godset krävs innan inlagring. 

Debiteringskostnaden bestäms av vad som i kapitel 3.5.2 beskrivits som genomförande, i detta 
fall antal orderrader, vilket innebär att modellens kostnadsdrivare är orderrader i plockorden. 
Eftersom liknande aktiviteter utförs för samtliga artiklar särskiljs kostnaderna baserat på vilka 
resurser som krävs och hur länge de används i genomsnitt för respektive produktområde. 

Eftersom kostnadsmodellen används för fördelning av kostnader mellan internationella 
enheter finns krav på att den är transparent, då debiteringen inte får ske på olika sätt för 
enheter i olika länder för att OEM-koncernen på så vis ska kunna utnyttja skattefördelar. En 
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transparent kostnadsmodell innebär att det tydligt framgår hur enheterna debiteras och vad 
kostnaderna är baserade på. Trots att nuvarande modell har brister uppfyller den ovan givna 
krav, vilket är något även en utvecklad modell måste uppfylla. 

5.2 Detaljerad problembeskrivning 
I grund och botten ger OEM Automatics nuvarande kostnadsmodell upphov till ett 
kostnadsdelningsproblem. När enheterna ska debiteras för de kostnader de orsakat genom att 
lagra sina artiklar i logistikcentret uppstår problem, i form av att debiteringen riskerar bli 
missvisande. Det finns flera anledningar till att nuvarande kostnadsmodell ger upphov till en 
missvisande debitering, vilka kan delas in i två problemkategorier: kostnadsmodellens 
detaljnivå samt utnyttjande av lagerutrymmet. 

5.2.1 Kostnadsmodellens detaljnivå 
Kostnadskategoriseringens lägsta nivå i modellen är produktområde, vilket medför att artiklar 
som hanteras olika men tillhör samma produktområde har samma plockkostnad. Problemet 
grundar sig i att plockkostnaderna är baserade på sortimentet från år 2005, men antalet artiklar 
som hanteras har under de senaste tio åren ökat från ca 19 000 til l närmare 30 000. En ökad 
spridning har dessutom skett gällande artiklarna exempelvis vikt och volym i takt med att 
sortimentet förändrats. Att modellens lägsta nivå är produktområde innebär att 
plockkostnaderna blir missvisande eftersom artiklarna inom produktområdena egentligen 
kostar olika mycket att hantera. Artiklarnas egenskaper innebär att de kräver olika 
hanteringssätt, allt från att hanteras med truck till att hanteras för hand, vilket kräver olika 
typer av resurser under olika lång tid. 

En ytterligare anledning till att debiteringen blir missvisande är att modellen inte tar hänsyn 
till antalet artiklar per orderrad. Det ger problem i form av att aktiviteter enligt modellen 
kostar lika mycket att utföra oavsett antalet artiklar per orderrad. En orderrad med tio artiklar 
som plockas styckvis kostar således lika mycket att plocka som en orderrad med en sådan 
artikel.   

I plockkostnaderna ingår som nämnts alla kostnader relaterade till drift av lagerbyggnaden 
samt materialhantering. En konsekvens av att debiteringen sker per orderrad är att det ibland 
uppstår frågetecken och missnöjen från enheternas sida eftersom det kan kosta mer att plocka 
en orderrad än vad artikeln på raden är värd. Ett flertal aktiviteter uppstår endast en gång per 
plockorder, oavsett antal orderrader, och då debiteringen sker på orderradsnivå blir 
kostnaderna för dessa aktiviteter missvisande. Exempelvis sker aktiviteten utleverans en gång 
per plockorder oavsett om den innehåller en eller tio rader. En aktivitet som ibland sker en 
gång per plockorder men även både fler eller färre gånger är inlagring. En inlagring kan 
exempelvis resultera i tre utleveranser, och vice versa. Således riskerar det även bli 
missvisande att inlagring debiteras per orderrad.  

5.2.2 Utnyttjande av lagerutrymmet 
Ingen direkt debitering sker för den plats enheternas artiklar upptar under tiden de lagras, utan 
dessa kostnader är inkluderade i nuvarande kostnadsmodell, fördelade på plockkostnaderna. 
Artiklar med låg omsättningshastighet eller inkuranta artiklar som upptar lagerplatser under 
en lång tid, så kallade hyllvärmare, medför således endast lagerföringskostnader för 
enheterna. En orsak till låg omsättningshastighet är att vissa artiklar är kopplade till specifika 
kunder, vilket innebär att de är låsta tills specifika kunder lägger order, även om andra kunder 
lägger order på likadana artiklar. Låsning av artiklar medför ökade risker för höga lagernivåer 
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eftersom de ”väntar” på att en specifik kund ska lägga order. Det kan leda till högt men 
ineffektivt utnyttjande av lagerutrymmet, vilket orsakar platsbrist. En konsekvens av platsbrist 
är att extra materialhanteringsaktiviteter krävs i form av omflyttning av artiklar för att frigöra 
lagerplatser. Exempel på sådant omflyttningsarbete är att samma typ av artikel som lagras på 
flera lagerplatser flyttas till en gemensam lagerplats, eller att artiklar flyttas från pallställage 
till hyllfack. Anledningarna till platsbristen är dels att kostnadsmodellen inte tar hänsyn till 
antalet lagerplatser artiklarna upptar under tiden de lagras och dels att det inte finns någon 
begränsning för hur mycket plats enheternas artiklar får uppta i logistikcentret. Det innebär att 
enheterna inte debiteras för de problem de orsakar då deras artiklar upptar många lagerplatser 
under en lång tid. Eftersom artiklarna i dagsläget inte kopplas till någon enhet, utan endast 
något av de nio produktområdena, när de lagras har OEM Automatic svårt att veta vilken 
enhet som ska sälja artiklarna och därmed debiteras. 

En ytterligare anledning till platsbristen i logistikcentret uppstår då stora mängder artiklar 
köps in eftersom det anses ekonomiskt fördelaktigt, exempelvis på grund av mängdrabatt. 
Stora inköpsmängder medför höga lagernivåer, vilket tillsammans med hyllvärmare orsakar 
platsbrist. Höga lagernivåer ger som nämnts i kapitel 3.4.1 ökade kapitalbindningskostnader 
för enheterna, men en hög leveransservicenivå prioriteras framför låga 
kapitalbindningskostnader, vilket kan förklara de stora inköpsmängderna.  
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6 Utvecklingspotential 
Med nuvarande kostnadsmodells brister och problem identifierade utreds 
utvecklingspotentialen för kostnadsmodellen genom att undersöka hur de teorier som 
presenterats i kapitel 3 kan appliceras på OEM Automatics verksamhet. Möjligheterna att 
applicera förslag som tagits fram vid analys av teorier i kapitel 3 har kontinuerligt diskuterats 
tillsammans med examensarbetets handledare för att säkerställa att förslagen är genomförbara. 
Utvecklingspotentialen som identifierats för nuvarande kostnadsmodell delas upp i följande 
tre delar: debitering av fasta lagerhållningskostnader, djupare kategorisering samt debitering 
av en fast orderkostnad. För varje del presenteras vilka utvecklingsmöjligheter som finns och 
vilka tänkbara effekter det skulle kunna medföra för enheterna som utnyttjar logistikcentret.  

6.1 Debitering av fasta lagerhållningskostnader 
Enheterna som utnyttjar logistikcentret debiteras som nämnt inte direkt för platsen artiklarna 
upptar under tiden de lagras. Att lagra artiklar medför för OEM Automatics del fasta och 
rörliga lagerhållningskostnader, vilket är inkluderat i nuvarande kostnadsmodell. De fasta 
lagerhållningskostnaderna drivs dock inte av antalet orderrader utan av den plats de upptar 
under lagring. Därför bör de istället för att inkluderas i plockkostnaderna debiteras separat, för 
att synliggöra vilka fasta lagerhållningskostnader enheterna ger upphov till i logistikcentret. 
Att debitera tid och plats separat kan också leda till att plockkostnaderna kan minskas och 
således i större utsträckning utgöras av de rörliga kostnader som aktiviteten plockning ger 
upphov till. Det innebär att användandet av vad som i kapitel 3.5.2 beskrivits som 
genomförande som kostnadsdrivare passar bättre än tidigare, då plockkostnadernas storlek i 
högre grad drivs av antalet orderrader.  

6.1.1 Kostnad per lagerplats 
Att debitera enheter för den plats deras artiklar upptar i lagret kan göras genom att tilldela 
varje lagerplats en fast kostnad. Det kan göras genom att allokera de fasta 
lagerhållningskostnaderna till varje lagerplats. Eftersom lagringssystemen har olika stora fasta 
lagerhållningskostnader skulle kostnaden per lagerplats variera beroende på vilket 
lagringssystem platsen tillhör. Vidare utgör lagringssystemen olika stor andel volym av 
lagerlokalen i logistikcentret, vilket också påverkar kostnaden per lagerplats. 

I Tabell 4 redovisas fasta lagerhållningskostnader direkt kopplade till de olika 
lagringssystemen samt för hela lagerlokalen i logistikcentret år 2014, vilka är driftkostnad, 
avskrivningar samt reparation, underhåll och försäkring. Driftkostnad för de tre 
lagringssystemen har beräknats genom att fördela hela lagerlokalens årliga driftkostnad på 
den andel volym som utgörs av respektive lagringssystem.  
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Tabell 4 – Fasta lagerhållningskostnader i logistikcentrets lagerlokal år 2014. 

Lagringssystem/ 
Kostnader 

Pallställage Paternosterverk Hyllfack Totalt i lagerlokalen 

Lagervolym (m3) 16 107 3 276 1 678 37 325 
Andel lagervolym 43,2 % 8,8 % 4,5 % - 
Driftkostnad 
(kr/år) 

1 726 145 351 080 179 786 4 000 000 

Avskrivning 
(kr/år) 

621 559 644 048 54 704 1 700 000 

Reparation, 
underhåll och 
försäkring (kr/år) 

40 000 100 000 - - 

Total kostnad per 
system (kr/år)  

2 387 704 1 095 128 234 490   - 

Anledningen till att volym väljs som fördelningsnyckel för driftkostnaden är att enheterna vid 
debitering av de fasta lagerhållningskostnaderna endast bör debiteras för den andel av 
lagerlokalen som utgörs av lagerplatser och de gångar som krävs för att möjliggöra 
plockningen. Att välja golvyta som fördelningsnyckel skulle medföra att enheterna även 
debiterades för det outnyttjade området mellan lagringssystemen och lagerlokalens tak. 
Eftersom hyllfackssystemen är cirka 2,3 meter höga och lagerbyggnaden cirka 7 meter hög 
skulle det innebära att den fasta kostnaden per lagerplats i hyllsystemen skulle bli tre gånger 
så stor om golvyta används som fördelningsnyckel. Genom att istället använda volym 
debiteras inte de återstående 4,7 meterna i de fasta lagerhållningskostnaderna. Som framgår 
av Tabell 4 utgör de tre lagringssystemen tillsammans 56,5 % av den totala volymen i 
lagerlokalen, vilket innebär att resterande 43,5 % inte ingår i debiteringen av de fasta 
lagerhållningskostnaderna. Resterande volym är inte direkt kopplad till något av de tre 
lagringssystemen men används fortfarande för att bedriva lagerverksamheten, exempelvis i 
form av godsmottagning och packning. Kostnaderna för den resterande volymen bör därför 
fördelas mellan de enheter som utnyttjar logistikcentret, vilket kan göras genom att låta dem 
kvarstå i plockkostnaderna. 

Baserat på de totalt årliga kostnaderna för respektive lagringssystem ur Tabell 4 har en 
kostnad per lagerplats beräknats för respektive lagringssystem. Kostnaden beräknas genom att 
summan av de fasta lagerhållningskostnaderna per lagringssystem divideras med antal 
lagerplatser per lagringssystem. Den genomsnittliga årliga kostnaden per lagerplats för de tre 
lagringssystemen redovisas i Tabell 5.  

Tabell 5 – Årlig kostnad per lagerplats för respektive lagringssystem. 

Lagringssystem/ 
Kostnad 

Pallställage Paternoster Hyllfack 

Total kostnad per system (kr/år)  2 387 704 1 095 128 234 490 
Antal lagerplatser  4 136 16 000 6 903 
Andel lagerplatser 15,3 % 59,2 % 25,5 % 
Kostnad per lagerplats (kr/år) 577 68 34 

Trots att viss variation råder i antalet lagerplatser, som nämnts i kapitel 4.2.1, antas uppgifter 
från maj år 2015 vara rimliga att använda. 
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Kostnadsdrivaren för debitering av de fasta lagerhållningskostnaderna blir således 
lagerplatser. Det innebär att modellen ges en ytterligare kostnadsdrivare. Eftersom de fasta 
lagerhållningskostnaderna som nämnts drivs av antalet upptagna lagerplatser och inte 
orderrader är det en utveckling som ger en mer rättvisande debitering.  

6.1.2 Tänkbara effekter av debitering av fasta lagerhållningskostnader 
Att använda de årliga kostnaderna per lagerplats enligt Tabell 5 hade år 2014 resulterat i att 
cirka 21 % av den totala debiteringen utgjordes av fasta lagerhållningskostnader. I 
uträkningen används de direkt kopplingsbara fasta lagerhållningskostnaderna ur Tabell 4 och 
en fyllnadsgrad på 87 %, enligt genomsnittet från år 2014. Det hade resulterat i att cirka 3,7 
miljoner kronor hade kunnat omfördelas från plockkostnader till kostnad för lagerplatser år 
2014. Att använda en genomsnittlig fyllnadsgrad i beräkningarna gör att OEM Automatic kan 
få ökade intäkter vid en fyllnadsgrad över 87 % och vice versa. Det beror dock på hur de 
rörliga kostnaderna i lagret påverkas av en förändrad fyllnadsgrad. 

Att cirka 21 % av den totala debiteringen år 2014 utgjordes av fasta lagerhållningskostnader 
visar varför enheterna bör debiteras för tiden deras artiklar lagras och den plats de upptar i 
logistikcentret. Det kan i framtiden ge en mer rättvisande debitering, där enheter i större 
utsträckning betalar för de kostnader de faktiskt ger upphov till.  

Debitering av fasta lagerhållningskostnader kan ge ytterligare effekter i form av att problemet 
med platsbrist i logistikcentret, som nämnts i kapitel 5.2.2, kan reduceras. Anledningen till det 
är att enheterna skulle vilja reducera antalet hyllvärmare, eftersom hyllvärmare medför ökade 
lagerföringskostnader. För enheternas del skulle en reducering av hyllvärmare kunna resultera 
i lägre lagerföringskostnader, eftersom bundet kapital minskar när lagernivåerna sänks. För 
OEM Automatics del skulle fasta lagerhållningskostnader kunna medföra en effektivare 
lagerverksamhet, då reducering av antalet hyllvärmare leder till att lagerplatser frigörs och 
således kan användas till lagring av andra artiklar. Vidare skulle även lagernivåerna kunna 
minska ytterligare då stora inköpskvantiteter på grund av mängdrabatt inte längre blir lika 
attraktivt. Lägre lagernivåer ger upphov till att omflyttningsarbetet skulle minska, vilket leder 
till att mindre tid läggs på onödigt arbete. 

6.1.3 Debitering 
För att OEM Automatic ska kunna debitera enheterna för fasta lagerhållningskostnader krävs 
kontinuerlig avstämning av vilket produktområde artiklarna på varje lagerplats tillhör. När 
artiklarnas produktområde identifierats kan lagerplatsen kopplas till den ägande enheten. Som 
beskrivits i kapitel 4.2.2 sköts inköp av artiklar av den ägande enheten inom respektive 
produktområde och det är den ägande enheten som ansvarar för fördelning av 
inköpskostnader mellan de övriga säljande enheterna. Debiteringen av fasta 
lagerhållningskostnader kan därför ske på samma vis, där den ägande enheten debiteras för 
hela kostnaden och får ansvaret att fördela den mellan de säljande enheterna med lämplig 
fördelningsnyckel. Avstämning av vilken enhet de upptagna lagerplatserna tillhör bör ske med 
ett tillräckligt kort tidsintervall för att artiklar med hög omsättningshastighet ska kunna 
inkluderas. Avstämning skulle exempelvis kunna ske varje vecka för att sedan sammanställas 
för debitering på månadsbasis.  
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6.2 Djupare kategorisering  
OEM Automatics lägsta nivå i kostnadsmodellen är som nämnts i kapitel 5.2.1 
produktområde. Det ger problem i form av att artiklar inom samma produktområde har 
samma plockkostnad i modellen, trots att den faktiska plockkostnaden kan skilja mellan 
artiklarna. Det beror på att artiklarna i produktområdena kräver olika hanteringssätt och 
resurser. Ett tänkbart sätt att lösa problemet är att göra en djupare kategorisering där 
respektive produktområde delas upp i ett flertal underkategorier, vilka tilldelas olika stora 
plockkostnader. 

6.2.1 Ny lägstanivå i kostnadsmodellen 
De underkategorier som skapas inom varje produktområde bör resultera i att artiklar med 
olika resurskrävande hanteringssätt särskiljs. Det som styr vilka resurser som krävs för att 
hantera artiklarna är dess vikt och volym och således bör artiklarna fördelas till de olika 
underkategorierna baserat på dessa attribut. Stora och tunga artiklar är mer tidskrävande att 
hantera än små, lätta artiklar och därför bör underkategorier skapas. Genom att skapa en 
kombination av vikt och volym kan flera underkategorier skapas i varje produktområde, inom 
vilka artiklarna sedan fördelas. Det innebär att kostnadsmodellen skulle tilldelas en ny lägsta 
nivå med nya och mer detaljerade plockkostnader. I Figur 10 redovisas hur en djupare 
kategorisering ger modellen en ny lägstanivå, från produktområde till de skapade 
underkategorierna. 

 

Figur 10 - Ny lägstanivå i modellen genom djupare kategorisering. 

Hur många underkategorier som bör skapas inom varje produktområde kan variera beroende 
på hur stor spridning som finns bland artiklarnas vikt och volym i respektive produktområde. 
Ju större spridning, desto fler underkategorier bör skapas. 

6.2.2 Klassificering av artiklar 
Fördelningen av artiklar i underkategorier kan ske med hjälp av en ABC-klassificering med 
flera kriterier, enligt vad som nämnts i kapitel 3.6.2. Eftersom artiklarna i logistikcentret inte 
är homogena gällande vikt och volym är ABC-klassificering med flera kriterier lämpligt att 
använda, men kan eventuellt kräva mycket datainsamling, eftersom attributdata på artikelnivå 
behövs.  
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För att underkategorier ska kunna skapas krävs att vikt och volym identifieras för de artiklar 
som ska klassificeras. Genom att sedan rangordna vikt och volym var för sig för artiklarna 
kan flera intervall skapas i varje produktområde, beroende på hur stor spridningen är i 
produktområdet. Antal intervall blir således antal underkategorier artiklarna kan delas in i 
inom respektive kriterium. Med hjälp av en matris kan varje artikel ges en kombination av 
vikt och volym som resulterar i att den fördelas till  en gemensam underkategori med en 
anpassad plockkostnad. Förslag på hur artiklar kan delas in i underkategorier med hjälp av en 
matris redovisas i Figur 11, där AA är de tyngsta och största artiklarna och BB de lättaste och 
minsta, vilket innebär att totalt fyra underkategorier skapas.   

  Vikt  
  A B 

Volym A AA AB 

 B BA BB 

Figur 11 - Förslag på klassificering med vikt och volym som kriterier. 

När underkategorier skapats ska plockkostnader för varje underkategori bestämmas. Att 
identifiera plockkostnaderna för artiklar inom underkategorierna kan göras genom att följa de 
tre stegen i en ABC-kalkylering, vilka beskrivits i kapitel 2.2.4. Att identifiera hur 
aktiviteterna varierar beroende på artiklarnas egenskaper kräver mycket datainsamling. Ju fler 
underkategorier som skapas, desto mer data på artikelnivå krävs. 

6.2.3 Tänkbara effekter av en djupare kategorisering 
Genom att dela upp produktområden i underkategorier får kostnadsmodellen en ny lägstanivå 
med mer rättvisande plockkostnader. Anledningen till det är att plockkostnaderna inom 
respektive underkategori är baserad på vilka aktiviteter som utförs och resurser som används 
för att plocka dess artiklar. Det minskar således problemet med att artiklar inom samma 
produktområde som hanteras olika har samma plockkostnad. 

6.2.4 Debitering 
Debiteringen av plockkostnaderna sker på samma sätt som idag, där det enda som skiljer sig 
mot nuvarande debitering är att kostnadsmodellen efter en djupare kategorisering skulle 
innehålla fler plockkostnader. 

6.3 Debitering av en fast orderkostnad 
Ett flertal aktiviteter uppstår som nämnts endast en gång per plockorder oavsett antalet rader 
och dessa aktiviteter bör därför debiteras på annat sätt än orderradsnivå. Det kan göras genom 
att införa vad som i kapitel 3.4.1 benämnts som en fast kostnad för att lägga en order. 

6.3.1 Kostnad per plockorder 
För att ta hänsyn till problemet att plockkostnaderna innefattar samtliga kostnader i 
logistikcentret kan kostnadsmodellen utvecklas ytterligare genom att införa en fast 
orderkostnad. Kostnaden bör enligt vad som beskrivits i kapitel 3.4.1 utgöras av alla de 
aktiviteter som alltid utförs på samma sätt för en plockorder, oavsett vad ordern innehåller, 
vilka hädanefter benämns som engångsaktiviteter. Aktiviteter som utförs i logistikcentret 
beskrivits i kapitel 4.2.4 och av dem utförs följande aktiviteter på samma sätt för varje order: 
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 Administration av plockorder – mottagna kundorder behandlas och plockorder skapas.   Packning – artiklarna packas i kartong eller på pall, plockordern scannas och 
färdigställs i affärssystemet och lastbäraren märks slutligen upp inför leverans.   Utleverans – färdigpackade artiklar placeras i förutbestämda utleveranszoner innan de 
hämtas av speditörer. 

Den fasta orderkostnadens storlek bestäms av hur lång tid engångsaktiviteterna tar och vilka 
resurser som krävs för att utföra dem. Administration av plockorder och utleverans antas ta 
lika lång tid för varje order. Packning är däremot en aktivitet där tiden varierar från 
plockorder till plockorder, då ett flertal olika varianter av lastbärare och emballage används 
samt att antalet artiklar per plockorder varierar. För att bestämma den fasta orderkostnadens 
storlek bör en tidsstudie genomföras, där fokus läggs på aktiviteten packning på grund av dess 
tidsvariation. Med hjälp av tidsstudien kan genomsnittlig tid för engångsaktiviteterna 
bestämmas. När tiden är bestämd kan kostnaden för engångsaktiviteterna likt vid en ABC-
kalkylering kopplas till det slutgiltiga objektet, vilket blir plockordern. Kostnadsdrivare 
bestäms således av genomförande, i form av plockorder. 

6.3.2 Tänkbara effekter av en fast orderkostnad 
En fast kostnad per plockorder skulle innebära att alla aktiviteter som utförs på samma sätt 
varje plockorder också debiteras därefter. Debiteringen av engångsaktiviteterna flyttas således 
från plockkostnaderna till den fasta orderkostnaden. En effekt av det blir att plockkostnaderna 
kan minskas ytterligare, utöver de 21 % som kan minskas genom att debitera fasta 
lagerhållningskostnader. Debitering av en fast orderkostnad leder således till att 
plockkostnaderna i ännu större utsträckning utgörs av aktiviteter vars kostnader drivs av 
antalet orderrader.  

Som redovisas i Tabell 2 har de sex enheterna olika antal rader i genomsnitt på sina order, 
från 1,89 till 3,22 stycken. På grund av skillnaden skulle enheterna påverkas på olika sätt vid 
debitering av en fast orderkostnad. I dagsläget, med debitering på orderradsnivå, gynnas 
enheter med lågt antal rader per plockorder, då en plockorder med en orderrad endast 
debiteras en gång för administration av plockorder, packning och utleverans, medan en 
plockorder med flera rader får en högre kostnad för dessa engångsaktiviteter. Vid debitering 
av en fast orderkostnad skulle enheter med lågt antal rader per plockorder istället få en högre 
kostnad och därmed anse att debiteringen är mer ofördelaktig än tidigare. Målet med en fast 
orderkostnad är dock inte att någon enhet ska gynnas eller missgynnas, utan att debiteringen 
ska bli mer rättvisande. En fast orderkostnad skulle medföra att enheterna i större utsträckning 
debiteras för de kostnader de ger upphov till.  

6.3.3 Debitering 
Debitering av fast orderkostnad kan göras genom att OEM Automatic sammanställer hur 
många plockorder som kopplas till respektive enhet, exempelvis på månadsbasis. Antal 
plockorder per enhet multipliceras med den fasta kostnaden per order, vilket ger en total 
debitering av fast orderkostnad.  
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6.4 Summering av utvecklingspotential 
Debitering av fasta lagerhållningskostnader ger upphov till en effektivare lagerverksamhet för 
OEM Automatic och minskade lagerföringskostnader för de enheter som utnyttjar 
logistikcentret. En djupare kategorisering ger kostnadsmodellen en ny lägsta nivå med mer 
rättvisande plockkostnader, där enheterna i högre grad debiteras för de kostnader som faktiskt 
uppstår då deras artiklar plockas. Debitering av en fast orderkostnad innebär att aktiviteter 
som utförs på samma sätt för varje plockorder och inte är kopplade till plockaktiviteten 
debiteras separat, vilket ger en mer rättvisande debitering.  

Det övergripande resultatet av de tre utvecklingsdelarna är att nuvarande kostnadsmodells 
plockkostnader kan sänkas och i större utsträckning kopplas till aktiviteter vars kostnader 
faktiskt drivs av antalet orderrader. Genom att de fasta lagerhållningskostnaderna samt 
kostnader för engångsaktiviteter flyttas från plockkostnaderna och debiteras separat skapas en 
kostnadsmodell med tre kostnadsdrivare. Antal orderrader driver fortfarande 
plockkostnaderna, antal lagerplatser driver de fasta lagerhållningskostnaderna och antal 
plockorder driver den fasta orderkostnaden. Det ger en ökad transparens i kostnadsmodellen, 
där enheterna i större utsträckning debiteras de kostnader de ger upphov till i logistikcentret. 
Om enheterna som utnyttjar logistikcentret debiteras de faktiska kostnader de ger upphov till 
leder det till att deras kostnader synliggörs och att de på så vis kan ta korrektare beslut 
baserade på mer detaljerade grunder. Besluten kan gälla exempelvis inköpskvantiteter, 
prissättning mot slutkund eller rabattsystem mot slutkund, vilket i slutändan kan ge ökad 
lönsamhet för hela koncernen. 

6.4.1 Problem som kvarstår 
Ett problem som inte berörs i någon av de tre potentiella utvecklingsdelarna är att 
plockkostnaderna är lika stora oavsett antal artiklar per orderrad, vilket nämnts i kapitel 5.2.1. 
De sänkta plockkostnaderna ger dock upphov till att felmarginalen kan minska, eftersom 
felmarginalen ökar ju högre plockkostnaderna är.  
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7 Diskussion och analys 
I kapitlet diskuteras och analyseras kostnadsmodellens tre identifierade utvecklingsdelar och 
de tänkbara effekter de kan få för enheterna som utnyttjar logistikcentret. Kapitlet avslutas 
med att presentera hur kostnadsmodellen skulle kunna se om debitering av de tre 
utvecklingsdelarna införs.  

Nuvarande kostnadsmodell ger upphov till en missvisande debitering där enheterna inte 
debiteras för de kostnader de faktiskt ger upphov till. Vid logistikverksamhet mellan interna 
aktörer ligger fokus som nämnts i kapitel 3.2.1 på att maximera hela koncernens totala nytta. 
Eftersom debiteringen sker internt inom OEM-koncernen kan det således argumenteras för att 
kostnadsmodellens exakta utformning inte är av så stor vikt. Anledningen till det är att om en 
enhet missgynnas av en för hög debitering gynnas OEM Automatic, eftersom enhetens ökade 
kostnader blir ökade intäkter för OEM Automatic och vice versa. Det innebär att pengar 
endast flyttas inom koncernen och dess samlade resultat påverkas således inte. Målet med en 
utvecklad kostnadsmodell är inte att koncernens resultat ska påverkas, utan som tidigare 
nämnts att kostnadsmodellen ska bli mer transparent. Det ger upphov till en mer rättvisande 
debitering, vilket som nämnts i kapitel 6.4 kan underlätta beslutsfattandet för OEM Automatic 
och de andra enheterna och därigenom gynna hela OEM-koncernens resultat. En ökad 
transparens i kostnadsmodellen innebär även att den fortfarande skulle uppfylla krav som 
beskrivits i kapitel 5.1 kring hur kostnader fördelas mellan internationella enheter.  

En utvecklad kostnadsmodell riskerar ge upphov till att enheterna upplever en försämring och 
överväger att leta efter andra alternativa lösningar för att lagra och hantera sina artiklar, 
exempelvis på egen hand eller med hjälp av ett annat företag. Det skulle kunna leda till att 
hela verksamheten i logistikcentret skulle behöva granskas, då förlust av enheter indikerar att 
det går att göra på ett bättre och billigare sätt än hur OEM Automatic gör i dagsläget. 
Utvecklingsdelarna som presenterats i kapitel 6 innebär även att OEM Automatic skulle 
behöva lägga ner både tid och resurser på att utveckla kostnadsmodellen. Därför bör OEM 
Automatic väga fördelarna av utvecklingsdelarna mot de eventuella risker och kostnader en 
implementering av utvecklingsdelarna skulle kunna medföra. 

7.1 Fasta lagerhållningskostnader 
Debitering av fasta lagerhållningskostnader kan som nämnts i kapitel 6.1.2 ge upphov till att 
enheterna strävar mot att hålla lägre lagernivåer i logistikcentret. Sänkta lagernivåer ger dock 
ökade risker för försämrad leveransservice, där framför allt vad som i kapitel 3.2.2 beskrivits 
som lagerservicenivå kan påverkas negativt på grund av att artiklar inte finns i lager då de 
efterfrågas från kund. Eftersom enheterna äger artiklarna i logistikcentret är det dock troligt 
att de redan idag eftersträvar så låga lagernivåer som möjligt för att minimera sina 
lagerföringskostnader, men samtidigt hålla en hög leveransservice. Att ha höga lagernivåer är 
således något som redan i dagsläget medför ökade kostnader för enheterna och huruvida 
debitering av fasta lagerhållningskostnader får enheterna att minska sina lagernivåer är därför 
oklart.  

Debitering av fasta lagerhållningskostnader innebär att enheter med mycket artiklar i 
pallställage skulle få högre kostnader än enheter med artiklar i hyllfack eller paternosterverk. 
Det är en utveckling som ger en mer rättvisande debitering, eftersom enheter som har mycket 
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artiklar i pallställage ger upphov till högre kostnader, då de kräver betydligt mer utrymme i 
lagret.  

Att använda fasta lagerhållningskostnader direkt kopplade till de tre lagringssystemen 
resulterade som nämnts i kapitel 6.1.2 att cirka 21 % av 2014 års totala debitering hade 
utgjorts av fasta lagerhållningskostnader. Det är även troligt att det finns ytterligare fasta 
kostnader som indirekt är kopplade till de tre lagringssystemen, vilket skulle innebära att 
andelen av den totala debiteringen skulle öka ytterligare. Det stärker anledningen till varför 
fasta lagerhållningskostnader bör debiteras separat.  

Vilket lagringssystem som används för att lagra artiklarna i logistikcentret bestäms av OEM 
Automatics lagerpersonal. Enheterna kan därför drabbas av olika stora fasta 
lagerhållningskostnader, beroende på var lagerpersonalen väljer att lagra deras artiklar. Att 
debitera fasta lagerhållningskostnader ger således underlag för en diskussion mellan enheterna 
och OEM Automatic gällande enheternas möjlighet att påverka i vilket lagringssystem deras 
artiklar ska lagras. Diskussionen grundar sig i att debitering av fasta lagerhållningskostnader 
synliggör vilka kostnader de olika lagringssystemen har, vilket kan göra enheterna mer 
medvetna om vilka kostnader lagring av deras artiklar medför. För att lagerpersonalens val av 
lagringssystem samt flytt av artiklar mellan lagringssystem inte ska påverka debiteringen av 
de fasta lagerhållningskostnaderna skulle en generell kostnad per lagerplats kunna införas. 
Kostnaden skulle i så fall kunna vara lika stor, oavsett vilket lagringssytem lagerplatsen 
tillhör. Ett exempel på en generell årlig kostnad har beräknats genom att summera de fasta 
lagerhållningskostnaderna för de tre systemen och dividera det med det totala antalet 
lagerplatser i logistikcentret. Beräkningarna är baserade på siffror ur Tabell 4 samt Tabell 5 
och den generella kostnaden per lagerplats redovisas i Tabell 6. 

Tabell 6 – Generell årlig kostnad per lagerplats. 

 Lagerlokalen 
Totalt antal lagerplatser  27 039 
Totala fasta 
lagerhållningskostnader 
(kr/år)  

3 717 322 

Generell kostnad per 
lagerplats (kr/år) 

137,5  

Att använda en generell kostnad på 137,5 kronor per år för varje lagerplats medför problem på 
grund av att kostnaderna som redovisas i Tabell 5 skiljer sig så pass mycket mellan 
lagringssystemen att debiteringen av fasta lagerhållningskostnader skulle bli missvisande. 
Enheter vars artiklar lagras i pallställage skulle få betydligt lägre kostnad per lagerplats 
samtidigt som enheter vars artiklar lagras i de övriga två lagringssystemen skulle få högre 
kostnader. Med en generell lagerplatskostnad blir debiteringen också missvisande om artiklar 
som kan lagras på en pallplats istället skulle lagras på exempelvis fyra hyllplater och på så vis 
få en kostnad på 550 kr istället för 137,5 kr per år. 

Därför bör kostnaderna per lagerplats enligt Tabell 5 användas och en diskussion ske mellan 
enheterna och OEM Automatic gällande enheternas möjlighet att påverka var artiklar lagras 
samt vilka lagringssystem som krävs för att OEM Automatic ska kunna möta enheternas 
behov. 
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Eftersom artiklar placeras i lagret enligt principen som i kapitel 3.3.3 benämnts som flytande 
lagerplacering bestäms det idag inte på förhand var en artikel kommer lagras. Under lagring 
kan artiklar dessutom flyttas mellan de olika lagringssystemen innan de plockas. Det medför 
att antalet lagerplatser enheternas artiklar upptar inom respektive lagringssystem varierar, 
vilket leder till att de fasta lagerhållningskostnaderna påverkas. För att vid debitering ta 
hänsyn till att enheternas artiklar flyttas mellan lagerplatser bör OEM Automatic som nämnts 
i kapitel 6.1.3 kontinuerligt stämma av vilken enhet de upptagna lagerplatserna tillhör. Hur 
ofta avstämning bör göras kan diskuteras. Eftersom det beror på artiklarnas 
omsättningshastighet samt hur ofta omflyttningsarbete uppstår bör det således göras 
tillräckligt ofta för att ta hänsyn till detta. Att avstämning sker en gång i veckan riskerar ge 
upphov till att OEM Automatic missar att debitera enheter för artiklar som lagrats kortare än 
en vecka. Artiklarnas omsättningshastighet har nämnts i kapitel 4.2.3, men dess spridning är 
okänd, vilket innebär att spridningen måste identifieras för att bestämma hur ofta avstämning 
bör ske. Genom att ändra på nuvarande lagringspolicy och exempelvis övergå till det som i 
kapitel 3.3.3 beskrivits som dedikerad lagerplacering skulle artiklarna ges fasta plaster och 
enheterna skulle således ges fasta lagerhållningskostnader. Det skulle medföra att avstämning 
inte skulle behövas, men användandet av dedikerad lagerplacering istället för flytande 
lagerplacering skulle dock medföra en ineffektivare och mer utrymmeskrävande 
lagerverksamhet. Därför är byte av nuvarande lagringspolicy inte en bra lösning. 

7.2 Djupare kategorisering 
För att göra plockkostnaderna för artiklarna mer rättvisande kan som nämnts en djupare 
kategorisering göras genom att klassificera artiklarna efter vikt och volym. Stora otympliga 
artiklar som tillhör samma produktområde som små och lätta artiklar skulle således tilldelas 
olika stora plockkostnader på grund av att de kräver olika resurskrävande hantering. Det 
innebär att kostnadsmodellen blir mer transparent, eftersom debiteringen av plockkostnaden 
bestäms av de artikelattribut som styr vilka resurser som krävs för att plocka dem. En sådan 
klassificering kräver dock data på artikelnivå, vilket kan vara såväl resurs- som tidskrävande 
att ta fram för samtliga 30 000 artiklar i logistikcentret.  

Om OEM Automatic skulle uppleva att det blir för omfattande att samla in data på artikelnivå 
för samtliga artiklar kan ett första steg vara att enligt vad som beskrivits i kapitel 3.5.3 börja 
där det upplevs att behovet av klassificering är störst. Det kan förslagsvis göras för artiklar 
inom produktområden där det redan idag uppmärksammats skillnader i hantering, vilket ger 
upphov till att dessa artiklar kan ges mer rättvisande plockkostnader. Det kan skapa 
incitament för OEM Automatic att fortsätta samla in data för fler artiklar för att göra en vidare 
klassificering. Hur många underkategorier som krävs för att särskilja artiklarna är oklart och 
det kan dessutom variera mellan de olika produktområdena, beroende på hur stor spridningen 
är bland artiklarnas vikt och volym. 

För att OEM Automatic ska kunna ta fram de nya plockkostnaderna för de skapade 
underkategorierna kan som nämnts i kapitel 6.2.2 de tre stegen från en ABC-kalkylering 
följas. Ju fler underkategorier som skapas, desto mer arbete krävs för att ta fram de nya 
plockkostnaderna eftersom varje underkategori behöver ges en egen plockkostnad.  

7.3 Fast orderkostnad 
Debitering av en fast orderkostnad kan som nämnts i kapitel 6.3.2 leda till att 
plockkostnaderna kan minskas ytterligare, utöver minskningen som debitering av fasta 
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lagerhållningskostnader ger upphov till. Det innebär att plockkostnaden skulle bli mer 
rättvisande och i större utsträckning utgöras av de kostnader som faktiskt uppstår då artiklar 
plockas. Kostnaderna för att utföra de tre engångsaktiviteterna utgör den del av 
plockkostnaderna som kan flyttas till en fast orderkostnad. Aktiviteten packning har som 
nämnts störst tidsvariation, vilket beror på att olika typer av lastbärare och emballage används 
samt att antalet artiklar per order varierar. Eftersom packning utförs på något olika sätt 
beroende på vilken artikel samt hur många artiklar som packas kan det diskuteras huruvida 
hela kostnaden för aktiviteten packning bör ingå i den fasta orderkostnaden eller inte. Genom 
att identifiera vilka delar av aktiviteten som utförs på samma sätt, oavsett typ av artikel, kan 
OEM Automatic bestämma hur stor del av packningsaktiviteten som bör inkluderas i den fasta 
orderkostnaden. Resterande delar bör fortfarande ingå i plockkostnaderna och debiteras per 
orderrad, då det har en påverkan på hur lång tid packningen tar. 

En fast orderkostnad innebär att enheterna debiteras för varje plockorder de är kopplade till , 
vilket skulle kunna skapa incitament för enheterna att öka antalet orderrader per plockorder. 
Det skulle sänka kostnaderna för de engångsaktiviteter som utförs i logistikcentret och således 
debiteringen av den fasta orderkostnaden. Enheter med lågt antal rader per plockorder i 
genomsnitt skulle som nämnts i kapitel 6.3.2 få högre kostnader vid debitering av en fast 
orderkostnad. Hur stor del av plockkostnaderna som skulle flyttas till en fast orderkostnad styr 
hur stor påverkan blir på enheternas totala debitering och det kan således diskuteras huruvida 
en fast orderkostnad får enheterna att sträva mot större order eller inte. Vidare bestäms antalet 
orderrader av vad enheternas kunder köper och en strävan mot en ökning i antal rader per 
plockorder skulle kunna påverka enheternas kundrelation negativt. På grund av den fasta 
orderkostnadens oklara påverkan på enheternas totala debitering är det därför svårt att säga 
om det får enheterna att sträva mot ett ökat antal rader per plockorder.  

7.4 Summering av diskussion och analys 
En förändring av sättet att fördela kostnader på kan leda till att relationer mellan företag 
påverkas, vilket nämnts i kapitel 3.4.2. Eftersom OEM Automatic har mer tillgång till data än 
enheterna finns därför risk att relationen mellan dem påverkas negativt då enheternas 
förtroende minskar om de upplever att OEM Automatic undanhåller information. Risken att 
det uppstår antas dock vara låg, dels eftersom de identifierade utvecklingsmöjligheterna ger 
en transparent kostnadsmodell och dels på grund av att debiteringen sker internt och det 
således inte finns någon anledning att missgynna någon av enheterna då fokus ligger på att 
maximera koncernens totala nytta. 

Resultatet av de tre identifierade utvecklingsdelarna ger upphov till en mer transparent modell 
där kostnader för lagring och hantering av artiklar synliggörs. Det kan göras genom att 
debitera fasta lagerhållningskostnader, att göra en djupare kategorisering av artiklar samt att 
införa en fast orderkostnad. Modellen skulle då övergå från att ha en kostnadspost som drivs 
av antalet orderrader till att ha tre kostnadsposter med tre olika kostnadsdrivare, vilka är antal 
orderrader, antal plockorder samt antal lagerplatser. Det gör att enheterna kan debiteras för de 
kostnader de faktiskt ger upphov till samt att de blir mer medvetna om vad det faktiskt kostar 
att lagra och hantera deras artiklar. Det kan i sin tur leda till diskussioner mellan enheterna 
och OEM Automatic om hur artiklar ska lagras i logistikcentret. Med hjälp av 
kostnadsmodellens ökade transparens kan enheterna dessutom fatta beslut baserade på mer 
detaljerade grunder gällande exempelvis inköpskvantiteter och prissättning mot slutkund, 
vilket kan ge upphov till att hela koncernens resultat förbättras.  
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7.4.1 Kritisk granskning av datainsamling 
Insamlad data har inte använts för att beräkna några exakta kostnader, utan endast för att 
kunna visa på vilken potential som finns i att utveckla kostnadsmodellen enligt de tre förslag 
som presenterats i kapitel 6.  

Vid flera tillfällen i rapporten har en ögonblicksbild från maj år 2015 använts, exempelvis för 
att presentera antal lagerplatser i logistikcentret och för att beräkna kostnader per lagerplats. 
Ögonblicksbilden som använts har antagits vara tillräckligt överensstämmande för att kunna 
användas i uträkningarna.  

Data som använts för att beräkna de fasta lagerhållningskostnaderna är främst hämtad från år 
2014 och det är därför tänkbart att det kan variera från år till år, exempelvis på grund av 
varierande kostnader för drift och avskrivningar.  

Andra data som använts för att beräkna kostnader per lagerplats är data som rör de kostnader 
som är direkt kopplingsbara till de tre lagringssystemen. Det är tänkbart att det finns 
ytterligare kostnader som indirekt skulle kunna kopplas till de tre lagringssystemen och 
således ha påverkan på lagerplatsernas kostnader.  

7.4.2 Vidare utvecklingspotential 
Som nämnts i kapitel 4.2.1 varierar lagerplatsernas storlek inom de tre lagringssystemen. 
Kostnaden per lagerplats skulle således i en vidareutveckling även kunna variera inom 
respektive lagringssystem, där större platser har högre kostnader då de utgör en större del av 
lagringssystemen. För att kunna bestämma nya kostnader för lagerplatserna med hänsyn till 
deras storlek krävs en djupare datainsamling än den som genomförts i examensarbetet.  

7.5 Modellförslag och exempel 
Implementering av de tre utvecklingsdelarna som identifierats i examensarbetet skulle 
resultera i en kostnadsmodell där fasta lagerhållningskostnader debiteras, en djupare 
kategorisering av artiklarna görs samt att en fast orderkostnad debiteras. Här presenteras 
förslag för hur en utvecklad kostnadsmodell kan se ut vid debitering av respektive 
utvecklingsdel. 

Debitering av fasta lagerhållningskostnader kan som nämnts i kapitel 6.1.3 ske genom att 
OEM Automatic veckovis stämmer av hur många lagerplatser respektive ägande enhet upptar 
för att sedan sammanställa och debitera på månadsbasis. I Tabell 5 har en årlig kostnad per 
lagerplats beräknats, vilket ger en veckokostnad per lagerplats på 11,1 kronor för pallställage, 
1,3 kronor för paternosterverk samt 0,65 kronor för hyllfack. Avstämningen kan förklaras 
med följande formel: 撃結潔倦剣懸�嫌 欠懸嫌建ä兼券兼�券訣 喧結堅 ä訣欠券穴結 結券ℎ結建 = なな,な 倦堅 ∗ 隙 + な,ぬ 倦堅 ∗ 桁 + ど,はの 倦堅 ∗ 傑 穴ä堅 隙 = 欠券建欠健 健欠訣結堅喧健欠建嫌結堅 � 喧欠健健嫌建ä健健欠訣結         桁 =  欠券建欠健 健欠訣結堅喧健欠建嫌結堅 � 喧欠建結堅券剣嫌建結堅懸結堅倦        傑 =  欠券建欠健 健欠訣結堅喧健欠建嫌結堅 � ℎ�健健血欠潔倦 

I Tabell 7 presenteras ett exempel på hur de tre ägande enheternas veckovisa avstämning av 
fasta lagerhållningskostnader skulle kunna se ut, baserat på en ögonblicksbild över respektive 
enhets lagerplatser hämtad i maj år 2015. 
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Tabell 7 – Exempel på veckovis avstämning av fasta lagerhållningskostnader. 

Antal lagerplatser/ 
Ägande enhet 

Pallställage  Paternosterverk  Hyllfack  
 

Lagerhållningskostnad 
per enhet och vecka 

OEM Automatic 11,1 kr x 2 360 1,3 kr x 19 351 0,65 kr x 2 797 53 170 kr 
OEM Motor 11,1 kr x 423 1,3 kr x 1 060 0,65 kr x 1 148 6 820 kr 
Telfa 11,1 kr x 159 1,3 kr x 615 0,65 kr x 280 2 746 kr 

De ägande enheterna ansvarar sedan, som nämnts i kapitel 6.1.3, för att fördela kostnaderna 
till de säljande enheterna med hjälp av lämplig fördelningsnyckel. Batteripoolen är också en 
ägande enhet men som tidigare nämnts lagras deras artiklar i en annan lagerlokal och 
kostnaderna för att lagra och hantera deras artiklar kan bestämmas och debiteras på samma 
sätt som i logistikcentret. 

Debitering av plockkostnader kan som nämnts i kapitel 6.2.3 göras mer rättvisande genom att 
göra en djupare kategorisering där artiklar klassificeras i underkategorier baserat på vikt och 
volym för att slutligen tilldelas nya plockkostnader. Debiteringen per enhet kan ske precis 
som idag på orderradsnivå och förklaras med följande formel:  �健剣潔倦倦剣嫌建券欠穴 喧結堅 結券ℎ結建 = �券建欠健 剣堅穴結堅堅欠穴結堅�怠 ∗ ��怠 +  �券建欠健 剣堅穴結堅堅欠穴結堅�態 ∗ ��態 + … + �券建欠健 剣堅穴結堅堅欠穴結堅�� ∗ ��� 穴ä堅 戟� = 憲券穴結堅倦欠建結訣剣堅� �, � = な, に, … , 券        �� = 喧健剣潔倦倦剣嫌建券欠穴 喧結堅 剣堅穴結堅堅欠穴 � 憲券穴結堅倦欠建結訣剣堅� �, � =  な,に, … , 券 

I Figur 12 redovisas ett exempel på hur artiklar skulle kunna klassificeras till underkategorier 
inom produktområde Pumpar. 

 

Figur 12 - Exempel på djupare kategorisering. 

Små, lätta artiklar har som nämnts i kapitel 6.2.1 en mindre tids- och resurskrävande hantering 
än stora, tunga artiklar och ges därför en lägre plockkostnad per orderrad.  

Debitering av en fast orderkostnad kan som nämnts i kapitel 6.3.3 ske genom att OEM varje 
månad sammanställer hur många plockorder respektive enhet är kopplad till. Debiteringen 
kan förklaras på följande vis: �結決�建結堅�券訣 喧結堅 結券ℎ結建 = �券建欠健 剣堅穴結堅 ∗ �欠嫌建 剣堅穴結堅倦剣嫌建券欠穴 

Underkategori

Produktområde Pumpar

Små, lätta artiklar: 
x kr/orderrad

Stora, tunga artiklar: 
y kr/orderrad
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Som nämnts i kapitel 7.3 kan endast en liten del av plockkostnaderna flyttas till en fast 
orderkostnad. De fem kostnadskategorierna från Tabell 3 ger en genomsnittlig plockkostnad 
på cirka 91 kronor och i nedanstående principiella exempel görs ett antagande att den fasta 
orderkostnaden är tio kronor. Antagandet görs för att se hur stor del av plockkostnaderna som 
kan utgöras av en fast orderkostnad. I Tabell 8 redovisas vad debitering av en fast 
orderkostnad på tio kronor skulle medföra för kostnader för respektive enhet, baserat på 
uppgifter kring årligt antal orderrader per enhet under år 2014. 

Tabell 8 – Resultat av debitering av en fast orderkostnad år 2014. 

Kostnad per plockorder/ 
Enhet 

Antal plockorder  
(10 kr/st)  

Total fast orderkostnad 

OEM Automatic 64 002 640 020 kr 
OEM Motor 4 002 40 020 kr 
OEM Norge 10 090 100 090 kr 
OEM Danmark 5 640 56 400 kr 
Telfa 2 645 26 540 kr 

Antal plockorder per enhet och månad identifieras och multipliceras med den fasta 
orderkostnad som bestämts av OEM Automatic, vilket resulterar i att den totala kostnaden 
enheterna ska debiteras för erhålls. En fast orderkostnad på tio kronor hade år 2014 resulterat i 
att cirka 900 000 kronor, motsvarande cirka fem procent, av den årliga debiteringen av 
plockkostnader utgjordes av en fast orderkostnad. 
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8 Slutsats och rekommendation  
Här presenteras svaren på examensarbetets frågeställningar. Kapitlet avslutas med att ett 
rekommendationsunderlag presenteras för hur OEM Automatic bör utveckla sin 
kostnadsmodell för att skapa en mer rättvisande debitering. 

8.1 Slutsats 
Logistikcentrets tjänster utnyttjas år 2015 av OEM Automatic, OEM Norge, OEM Danmark, 
OEM Motor samt Telfa. Under år 2014 utnyttjades de även av Batteripoolen. För detaljerad 
information, se kapitel 4.  

Nuvarande kostnadsmodell består av en kostnadspost, vilken är plockkostnad, där alla 
kostnader som krävs för att driva lagerverksamheten ingår. Plockkostnaderna varierar 
beroende på vilket produktområde den plockade artikeln tillhör och debiteringen sker på 
orderradsbasis. För detaljerad information, se kapitel 5.1. Kostnadsmodellens huvudsakliga 
brister är att plockkostnaderna innefattas av aktiviteter vars kostnader inte bara drivs av 
antalet orderrader, vilket ger upphov till en missvisande debitering. För detaljerad 
information, se kapitel 5.2.  

Kostnadsmodellen kan utvecklas genom att debitera fasta lagerhållningskostnader, göra en 
djupare kategorisering samt införa en fast orderkostnad. För detaljerad information, se kapitel 
6. Utveckling av kostnadsmodellen ger effekter i form av att det synliggör vad det faktiskt 
kostar att lagra och hantera artiklar i logistikcentret, vilket kan leda till att enheterna strävar 
mot att hålla lägre lagernivåer och således minskar sina lagerföringskostnader. För detaljerad 
information, se kapitel 6 och 7.  

För att OEM Automatic ska kunna genomföra den rekommenderade utvecklingen av 
kostnadsmodellen krävs kontinuerlig avstämning av antalet lagerplatser, insamling av data på 
artikelnivå samt utredning av nya plockkostnader. För detaljerad information, se kapitel 7. 

8.2 Rekommendation 
Vid en eventuell utveckling av kostnadsmodellen bör OEM Automatic som nämnts i kapitel 7 
göra en avvägning mellan utvecklingsdelarnas fördelar mot eventuella risker och kostnader 
det medför. Rekommendationerna ämnar ge upphov till diskussion mellan OEM Automatic 
och enheterna kring hur kostnadsmodellen kan utvecklas för att skapa en mer rättvisande 
debitering som ger upphov till att hela koncernens resultat kan gynnas. 

OEM Automatic bör debitera fasta lagerhållningskostnader genom att sätta en kostnad per 
lagerplats, beroende på vilket av de tre lagringssystemen platsen tillhör. Det ger 
kostnadsmodellen en ny kostnadspost och kostnadsdrivare, då de fasta 
lagerhållningskostnadernas storlek drivs av antalet upptagna lagerplatser i logistikcentret. Att 
debitera fasta lagerhållningskostnader innebär att enheterna debiteras för kostnader kopplade 
till det utrymme deras artiklar upptar under lagring. En ytterligare effekt är att 
plockkostnaderna kan minskas och i större utsträckning utgöras av de aktiviteter vars 
kostnader drivs av antalet orderrader.  

Vidare bör en djupare kategorisering göras, där artiklarna i de nio produktområdena delas in i 
underkategorier baserade på vikt och volym, då det är de attribut som avgör vilka resurser 
som krävs för att hantera artiklarna. Genom att sedan identifiera tids- och resursanvändningen 
för att plocka artiklarna i respektive underkategori kan nya plockkostnader bestämmas. Det 



   
 

41 
 

ger upphov till att plockkostnaderna blir mer överensstämmande med vad artiklarna i de 
skapade underkategorierna faktiskt kostar att plocka. För att göra en djupare kategorisering 
rekommenderas OEM Automatic att börja i produktområden där det redan idag 
uppmärksammats skillnader i hantering av artiklar. Det skulle resultera i ett fåtal nya 
underkategorier och lika många nya plockkostnader. Det ger upphov till att positiva effekter 
kan erhållas utan att omfattande datainsamling av artiklarnas attribut samt identifiering av nya 
plockkostnader krävs.  

Slutligen rekommenderas OEM Automatic införa en fast orderkostnad för att debitera 
engångsaktiviteter som utförs på samma sätt, oavsett vad ordern innehåller. Det innebär att 
enheterna debiteras för varje plockorder de är kopplade till och kostnadsmodellen ges således 
en ny kostnadspost som drivs av antalet plockorder. En fast orderkostnad ger upphov till att 
plockkostnaderna kan minskas ytterligare och i ännu större utsträckning utgöras av de 
aktiviteter vars kostnader drivs av antalet orderrader. 

8.3 Reflektion kring trovärdighet 
Som nämnts i kapitel 7.4.1 har inga exakta kostnader beräknats, utan de kostnader som 
beräknats syftar till att visa på vilken potential som finns i att utveckla kostnadsmodellen. 
Insamlad data kring kostnader har validerats genom diskussioner med företagets ekonomichef 
och flödeskartläggningen har validerats av företagets logistikchef. Examensarbetets validitet 
kan därför anses hög, eftersom uppgifter som presenteras stämmer överens med verkligheten. 
Reliabiliteten är dock något som kan diskuteras, eftersom ett flertal antaganden och 
uppskattningar skett under examensarbetets gång. Det är således inte helt säkert att samma 
resultat skulle uppnås om en ytterligare utredning görs. Återigen kan det kopplas till att 
examensarbetet syftar till att presentera ett diskussionsunderlag för hur kostnadsmodellen kan 
utvecklas. Den föreslagna utvecklingen av kostnadsmodellen bör därför inte implementeras 
rakt av, utan visar som nämnt på vilken utvecklingspotential nuvarande kostnadsmodell har.  
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