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Sammanfattning 
Denna studie har genomförts på varuhuskedjan med det fiktiva namnet Retailus AB och syftar till att 

ta fram ett beslutsunderlag för huruvida Retailus kan tidigarelägga de två pre-retail-aktiviteterna 

larmning och galgning i försörjningskedjan. Bakgrunden till studien är att Retailus har kommit till 

insikt att tiden och därmed kostnaden för aktiviteter som utförs på baklagren är stor och att det finns 

en önskan om att personalen ska kunna fokusera mer på sin kärnuppgift, att finnas tillgänglig för 

kunderna på försäljningsytan. 

Aktiviteterna utförs i dagsläget i Retailus butiker och upptar cirka 2 % av de butiksanställdas arbetstid 

vilket motsvarar 15 miljoner kronor i lönekostnader. Det har i studien utgåtts från tre olika scenarion 

där en eller båda aktiviteterna tidigareläggs till antingen Retailus distributionscentral eller till någon 

av Retailus leverantörer. Scenarierna har i studien utvärderats utifrån de två aspekterna totalkostnad 

gentemot nuläget och implementerbarhet med avseende på tidshorisont, påverkan på befintliga 

processer samt leveransservice. 

Totalkostnaden har i största möjliga mån utvärderats kvantitativt och beräknats utifrån 

observationer, tidsstudier i butiker, tidsstudier i simulerad miljö, olika försäljnings- och saldodata 

samt intervjuer med transportföretag och leverantörer. Om det bortses från faktorer som att 

tidmätningarna kan vara osäkra och uppgifter från både transportföretag och leverantörer inte är 

exakta visar det sig att det kostnadsmässigt mest lönsamma scenariot av de tre undersökta 

scenarierna är att tidigarelägga larmning och galgning till Retailus distributionscentral. De två övriga 

scenarierna, vilka innebär att endast larmning tidigareläggs till olika leverantörer, kan det inte fastlås 

en slutlig kostnad för på grund av brist på prisuppgifter. 

De kostnadsposter som visar sig vara störst är en ökning av transportkostnader från 

distributionscentralen till butikerna till följd av att galgade varor medför en betydande volymökning 

för det transporterade godset, transportkostnader till följd av returflöden av larm och galgar från 

butiker till distributionscentralen och till leverantör samt kostnader till följd av att fler larm och 

galgar behöver köpas in. 

Vad gäller implementering finns det problematik med samtliga scenarion men studien tyder på att 

det sannolikt är det scenario som har den största besparingen som också är svårast att implementera 

sett till samtliga av de tre aspekterna tidshorisont, påverkan på befintliga processer och 

leveransservice. Vad gäller de två scenarierna där leverantör larmar ligger de största utmaningarna i 

att upprätta returflöden av larm tillbaka till leverantören.  

Det har i studien utgåtts från en teori kring att det vid tidigareläggning av aktiviteterna kan dras nytta 

av skalfördelar då tidigareläggningen avses göras till ett skede i flödet där varor fortfarande är 

sortrena, till skillnad mot när de anländer till butik. Det har dock inte kunnat slås fast vid de 

mätningar som genomförts i studien att tidsvinster kan härledas till skalfördelar eller om det finns 

andra faktorer som spelar in på resultatet. 

I studien presenteras ett beslutsunderlag där totalkostnaden samt de viktigaste 

implementeringsaspekterna, både positiva och negativa, presenteras för vart och ett av de tre 

undersökta scenarierna.  

   



 
 

Abstract 
This study was conducted at a retail chain with the fictitious name Retailus AB with the purpose of 

forming a decision basis regarding bringing the two pre-retail activities security tagging and hanging 

upstream in the supply chain. The background for the study is that Retailus has realized that they 

spend too much time, and thereby money, on the activities in the stores and there is a desire for the 

store employees to be able to focus more on their core task, to be available for the customers. 

Today, the activities are conducted in the back of the stores and occupies roughly 2 % of the total 

working hours on a yearly basis, corresponding to 15 million Swedish crowns of cost. The study 

investigates three different scenarios where the activities are moved upstream to either Retailus’ 

distribution central or some of Retailus’ suppliers. The scenarios have been evaluated regarding the 

total cost compared to today and implementability which in the study is defined as time, impact and 

service. 

The total cost has quantitatively been evaluated from observations, time measuring in stores, time 

measuring in a simulated environment, sales data and cost information from suppliers and shipping 

companies. If not considering faulty time measure data and inaccurate cost data from suppliers and 

shippers, the most profitable scenario is moving both security tagging and hanging upstream in the 

supply chain to the distribution central. The two other scenarios, which both include moving security 

tagging to different suppliers, cannot be quantified due to lack of knowledge in cost at the suppliers. 

The posts showing the largest increase in cost for the different scenarios are the shipping cost from 

the distribution central to the stores due to that hangers increase the transported volume, the 

shipping cost due to the reversed flow of hangers and security tags and the cost that comes with 

purchasing additional set-ups of hangers and security tags. 

Regarding the implementability, all the scenarios shows different problem areas but the study 

indicates that the scenario where security tagging and hanging is moved upstream in the supply 

chain to the distribution central is the most challenging scenario regarding the three aspects time, 

impact and service. For the scenarios where security tagging is moved upstream to the suppliers, the 

greatest challenge is designing the reverse supply chain. 

The study origins in the idea of economies of scale due to that the activities are forwarded to where 

the goods still are sorted, unlike when distributed to the stores. However, the results from time 

measuring tests indicating that time can be saved cannot be derived to economies of scale due to 

that other factor might have had too much impact on the test results. 

The study presents a decision basis in which total cost and the most important implementability 

factors are stated for each of the three scenarios.  
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1. Inledning 
I rapportens inledande kapitel redogörs bakgrunden till det problem som ligger till grund för det 

påföljande syftet med studien samt studiens fyra frågeställningar. Vidare presenteras och motiveras 

de direktiv som finns varpå kapitlet avslutas med rapportens disposition.  

1.1. Problembakgrund 

Inom detaljhandeln sker inte aktiviteter enbart ute på säljyta. Flertalet aktiviteter görs också i 

butikernas baklager, obemärkt för kunderna. Aktiviteterna, vilka ofta är logistiska aktiviteter, består 

av bland annat godsmottagning, uppackning av varor och förflyttning av varor mellan baklager och 

säljyta. Det finns litteratur som indikerar att både mycket tid och pengar spenderas på just logistiska 

aktiviteter i butik och det tycks därför rimligt att det finns potential för kostnadsbesparingar (Van 

Zelst et al., 2009; Saghir & Jönson, 2001; Reiner et al., 2013).  

Detaljhandelskedjan som i studien har anonymiserats med det fiktiva företagsnamnet Retailus AB, 

hädanefter benämnt Retailus, är en kedja inom detaljhandeln. Retailus har ett hundratal butiker 

spridda över flera olika länder i norra Europa vilka försörjs av en distributionscentral, vilken 

hädanefter benämns DC, belägen i medelstor svensk stad. DC försörjs i sin tur av flertalet 

leverantörer och varorna transporteras främst från Asien.  

Företaget har kommit till insikt att tiden och därmed kostnaden för aktiviteter som utförs på 

baklagren är stor. Orsaken till de höga kostnaderna är att försäljarna i butikerna tvingas lägga en stor 

del av sin arbetstid på logistiska aktiviteter såsom galgning, larmning, avplastning och 

omprismärkning av varor för att färdigställa dem för exponering på säljyta. Att logistiska aktiviteter 

utförs av butikspersonal på baklagren medför två huvudsakliga konsekvenser: 

 Det krävs mer butikspersonal, jämfört med om endast försäljningsaktiviteter utförs, för att få 

tid till de logistiska aktiviteterna samtidigt som en önskvärd service till kund ska uppnås. Mer 

butikspersonal medför i sin tur högre personalkostnader.  

 Det innebär risk för förlorad försäljning i de fall de logistiska aktiviteterna går ut över servicen 

till kund.  

För att minska personalkostnaderna och risken för förlorad försäljning önskar Retailus en förändring 

av aktiviteterna för att ge butikspersonalen möjligheten att lägga mindre tid på logistiska aktiviteter 

och fokusera mer på försäljning. Retailus logistikavdelning tror att tiden som butikspersonalen lägger 

på logistiska aktiviteter kan reduceras genom att vissa logistiska aktiviteter som i dagsläget görs i 

butik tidigareläggs till DC eller leverantör. Att genomföra aktiviteter tidigare i försörjningskedjan 

förmodas inte bara ge butikspersonalen mer tid till försäljning utan det antas också kunna minska 

tiden som läggs på aktiviteterna totalt sett i försörjningskedjan tack vare skalfördelar som uppstår 

när aktiviteter utförs på en och samma plats. 

Retailus logistikavdelning har med hjälp av observationer av butiksarbetet undersökt resursåtgången 

i form av tid och därmed personalkostnad för olika logistiska aktiviteter i butikerna. Undersökningen 

indikerar att aktiviteterna galgning och larmning är två av de mest tidskrävande aktiviteterna, och 

därmed två av de största logistiska kostnadsposterna i butik. Anledningen till att just dessa två 

kostnadsposter är två av de största beror dels på att det är tidskrävande i sig att galga och larma ett 

enskilt plagg och dels på att varor skiljer sig åt och därav kräver olika typer av galge samt olika 

placering och typ av larm. Då det kan vara många olika plagg som ska galgas och larmas varje dag 



2 
 

innebär det många omställningar där det återupprepande måste identifieras vilken typ av galge och 

larm som ska användas och var larmet är lämpligast att placera.  

Retailus önskar därför en utredning av tidigareläggning av larmning och galgning som utgör en del av 

underlaget vid ett eventuellt framtida beslut, därav denna studies uppkomst. Eftersom 

tidigareläggning av de två aktiviteterna kan komma att påverka många andra aktiviteter och 

processer i försörjningskedjan ska studien göras med fokus på totalkostnad och implementerbarhet. 

Med ett totalkostnadsperspektiv inkluderas alla kostnadsposter som kan påverkas vid en eventuell 

tidigareläggning av aktiviteterna.  

1.2. Syfte 

Studien avser att ta fram ett beslutsunderlag baserat på totalkostnad och implementerbarhet för 

tidigareläggning i försörjningskedjan av aktiviteterna larmning och galgning. 

1.3. Frågeställningar 

För att besvara studiens syfte har fyra frågeställningar tagits fram. Huvudfråga 1 och 2 är 

frågeställningar som klargör förutsättningar som för studien är nödvändiga. Huvudfråga 3 och 4, vilka 

berör totalkostnad och implementerbarhet är direkt förankrade i studiens syfte och är stommen i 

den senare insamlade empirin som ligger till grund för det framtagna beslutsunderlaget. 

Frågeställningarna presenteras nedan men motiveras och förklaras mer ingående i kapitel 4. 

Uppgiftsprecisering där även frågeställningarnas respektive underfrågor presenteras. 

 Huvudfråga 1: Hur skulle en tidigareläggning av aktiviteterna larmning och galgning 

påverka butikerna? 

 Huvudfråga 2: Vilka scenarion med avseende på aktivitet (larmning, galgning), plats 

(butik, DC, leverantör) och sortiment är aktuella att studera i studien? 

 Huvudfråga 3: Vad blir kostnadsförändringen gentemot nuläget för respektive scenario? 

 Huvudfråga 4: Vilka hinder och svårigheter finns det vid en implementering av respektive 

scenario? 

1.4. Direktiv 
Studien avgränsas till att fokusera på kostnadsbesparingar och inte att studera vilken vinning det 

finns i att minska risken för förlorad försäljning. Anledningen till detta är att det inte är 

logistikavdelningens beslut att avgöra var eller om eventuellt insparade arbetstimmar av 

butikspersonal ska användas. Med andra ord är studien avgränsad från att studera några eventuella 

försäljningsökningar till följd av att butikspersonal kan lägga mer tid på försäljning.  

Enligt direktiv från logistikavdelningen på Retailus är det de två aktiviteterna galgning och larmning 

som är aktuella att undersöka i studien. Detta beror dels på att det i egna undersökningar 

framkommit att de är bland de mest tidskrävande aktiviteterna men även för att Retailus känner till 

att dessa två aktiviteter har flyttats bakåt i försörjningskedjan hos andra företag. För att resultatet 

ska kunna säkerställas i så hög grad som möjligt inom tidsramen för studien kommer fokus vara på 

larmning och galgning.   

Enligt direktiv från logistikavdelningen ska inte Retailus Outlet ingå i studien. Anledningen till 

direktivet är att det finns planer om att varuflödet för Retailus Outlet inom snar framtid ska styras 

om via en annan distributionscentral än DC. Dessa planer är inte fastställda vilket gör framtida flöden 
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till outletbutikerna osäkra. Att inkludera outletbutikerna i studien skulle kunna ge en felaktig bild av 

eventuella effekter, därav exkluderas outletbutikerna från studien.  

Retailus säljer varje år ett stort antal larmade och/eller galgade artiklar. Av miljöskäl har Retailus 

därför slagit fast att beslutsunderlaget inte ska baseras på något scenario som innebär att 

engångslarm eller engångsgalgar används. 

1.5. Disposition 

Den kapitelstruktur som rapporten har byggts upp efter är som följer:  

I rapportens första kapitel, 1. Inledning, ges läsaren en inblick i problembakgrunden och vad som har 

lett fram till att studien genomförs. I detta inledande kapitel presenteras även studiens syfte följt av 

att de frågeställningar, så kallade huvudfrågor, som har tagit fram i samband med studien 

presenteras. Därefter presenteras studiens direktiv. 

I rapportens andra kapitel, 2. Nulägesbeskrivning, ges läsaren inledningsvis en inblick i Retailus 

verksamhet följt av en kort beskrivning av logistikavdelning som är den avdelning på Retailus som är 

författarparets uppdragsgivare. Därefter följer ingående beskrivningar av Retailus varuflöden från 

leverantör till DC, från DC till butik, på DC, i Retailusbutikerna samt en beskrivning av verksamheten 

på servicelagret.  

Nulägesbeskrivningen följs av rapportens tredje kapitel vilket är 3. Referensram, där teorier från 

tidigare publicerad litteratur presenteras, bland annat litteratur om butikslogistik, pre-retail och 

totalkostnadsmodeller presenteras. I rapportens fjärde kapitel, 4. Uppgiftsprecisering, definieras det 

studerade systemet, syftet bryts ned i olika delmoment och de tidigare presenterade huvudfrågorna 

diskuteras mer ingående med kompletterande underfrågor.  

Därefter presenteras studiens metod i rapportens femte kapitel, 5. Metod, där metodlitteratur 

varvas med författarparets metodval. Studiens inriktning och ansats presenteras följt av olika 

metoder för att samla in data. En stor del av kapitlet utgörs av en presentation av den arbetsgång 

som författarparet har valt för studien. Avslutningsvis i kapitlet presenteras teori kring metodkritik 

och trovärdighet varvat med hur författarparet har haft det i åtanke under studien.  

Studien är uppdelad i tre delmoment där delmomenten är beroende av resultatet från tidigare 

delmoment. Därav ansågs det nödvändigt att den insamlade empirin och de gjorda analyserna 

presenterades för ett delmoment i taget under ett och samma kapitel. Det sjätte kapitlet till och med 

det åttonde kapitlet består därför av empiri och analys för respektive delmoment. 

I rapportens nionde kapitel, 9. Beslutsunderlag, presenteras en sammanfattning av de olika 

scenarierna. I det tionde kapitlet, 10. Slutsats, presenteras de slutsatser som kunde dras ifrån studien 

med avseende på studiens syfte. I det tionde kapitlet görs även en kritisk granskning av studien, en 

uppmaning till fortsatta utredningar för Retailus samt en diskussion kring hur andra företag kan dra 

nytta av studien. 
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2. Nulägesbeskrivning 
Kapitlet inleds med en kortare företagsbeskrivning av retailuskoncernen. Företagsbeskrivningen följs 

av en redogörelse av till uppgiften relevanta delar i flödet mellan leverantörer och retailusbutikerna. 

Om inte annat anges bygger fakta i detta kapitel på information från anställda på Retailus 

huvudkontor, DC eller butiker samt från interna dokument. 

2.1. Företagsbeskrivning 

Retailuskoncernen äger och driver en av Sveriges större butikskedjor inom sin bransch. För 

närvarande finns det ett hundratal butiker, främst i Sverige men Retailus växer stadigt och finns även 

i andra länder i norra Europa. Butikerna, som försörjs av DC, är uppdelade i citybutiker i städer och 

gallerior, storformatsbutiker och outletbutiker i större köpcenterområden och sysselsätter omkring 

3400 personer. Retailus har även en e-butik, Retailus Online, som gör det möjligt för kunder att 

beställa varor via internet. 

Retailus består av flertalet dotterbolag vilka utgörs av Retailus Outlet samt Retailus Special som bland 

annat riktar sig mot försäljning till special-kunder. Retailus erbjuder varor både från kända 

varumärken som men också från flertalet egna varumärken vilka designas på huvudkontoret. 

2.1.1. Logistikavdelningen 

Logistikavdelningen på Retailus består av tre olika enheter: 

 Inbound logistics 

 Outbound logistics 

 Logistics development 

Inbound logistics arbetar med det ingående flödet från leverantörer till DC. Arbetsuppgifterna består 

bland annat av att övervaka leveranser, koordinera transporter och hantera tullärenden. 

Outbound logistics arbetar med flödet mellan DC och retailusbutikerna och till kunder som beställt 

hemleverans. Arbetsuppgifterna består av att övervaka lagersaldon på DC, följa upp plockkvalitet på 

DC och leveransservicen till butik, hantera avvikande lagersaldon och hantera transportrelaterade 

problem som förseningar mellan DC och retailusbutikerna. 

Logistics development består av tre personer med arbetsuppgifter som syftar till att optimera 

logistiken i Retailus flöden och processer, bland annat genom kalkyler där det beräknas vad som är 

mest effektivt av två eller fler alternativ. Arbetsuppgifterna består också av att ta fram nyckeltal för 

att studera dels hur Retailus presterar men också hur leverantörer presterar. Lösningarna som tas 

fram består av allt från hårdvara och infrastruktur såsom maskiner till mjukvara i form av 

programvaror och stödsystem. 

2.2. Övergripande varuflöde 

I detta avsnitt beskrivs hur Retailus flöden är uppbyggda på en övergripande nivå. I figur 1 visas hur 

de varor som Retailus köper in förflyttas genom systemet från leverantör till slutkund. Det finns 

alternativa vägar för varorna att flödas vilka kommer beskrivas mer ingående i avsnitten nedan.  
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Figur 1 - Illustration av det övergripande varuflödet 

2.3. Varuflöde från leverantör till DC 

Retailus har cirka 170 olika varumärken som levereras av cirka 230 leverantörer. Varumärkena är 

uppdelade i vad som internt på Retailus kallas exclusive brands och selected brands. Exclusive brands 

är benämning på de varumärken som ägs och designas av Retailus själva. Selected brands är de 

varumärken som Retailus inte äger utan köper in från externa leverantörer. 

Både exclusive brands och selected brands tillverkas huvudsakligen i Asien. Majoriteten av varorna 

transporteras via sjövägen på lastfartyg till Sverige eller övriga Europa. Mer ingående beskrivning 

följer nedan.  

2.3.1. Exclusive brands 

I figur 2 nedan illustreras varuflödet för exclusive brands från leverantör till DC. 

 
Figur 2 - Illustration av varuflödet från leverantör till DC för exclusive brands 

Från leverantören till fartyget finns det två alternativa transportvägar. Den mest vanligt 

förekommande transportvägen är att varorna fabrikspackas och levereras direkt från leverantören till 

fartyget i hamnen. Att varor fabrikspackas innebär att leveransen är tillräckligt stor för att skickas i en 

egen container och därför kan transporteras direkt från fabrik till hamn utan ompackning. En liten del 

av varorna transporteras av leverantören till en container freight station (CFS) vilket är en sorts 

omlastningscentral där varorna samlastas i containrar innan de transporteras till fartyget.  

Merparten av varorna som är exclusive brands produceras, som tidigare nämnt, i Asien. Från Asien 

transporteras varorna med fartyg till Göteborg där de lastas om på tåg och transporteras till hamnen 

i den stad DC är belägen innan de slutligen med lastbil transporteras till DC. Det finns åtta exclusive 

brands vilka bidrar till cirka 50 % av Retailus totala omsättning. 

Transporterna för exclusive brands sker enligt incotermsvillkoren Free On Board (FOB). FOB innebär 

att säljaren står för kostnaderna och är ansvarig för godset fram till att varorna har lastats på 

fartyget. Köparen tar då över risken för förlorat och skadat gods samt är ansvarig för resterande 

kostnader. (International chamber of commerce, 2016) 

Eftersom villkoren för FOB gäller för exclusive brands står Retailus för alla kostnader och är ansvariga 

från och med att leverantören har lastat containern på fartyget. Transportkostnaderna varierar 

beroende på om det skickas en fullastad container eller inte. Då en container packas med enbart 

retailusvaror betalar Retailus per container. Om det inte är möjligt att fylla en hel container med 

retailusvaror så skickas varorna i så kallad lösvikt och kostnadsdrivaren är då istället volym.  
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2.3.2. Selected brands 

I figur 3 nedan illustreras varuflödet för selected brands från leverantör till DC.  

 
Figur 3 - Illustration av varuflödet från leverantör till DC för selected brands 

För varor som tillhör kategorin selected brands kan transporten från leverantör göras på främst två 

olika sätt. Antingen levereras varorna direkt till DC från leverantörens fabrik med hjälp av fartyg, tåg 

och till sist lastbil men det vanligaste är att varorna lastas om i en omlastningscentral, i figur 3 kallad 

OC, någonstans i Europa innan de med lastbil transporteras till DC.  

Retailus säljer cirka 160 varumärken som kategoriseras som selected brands vilka bidrar till cirka 50 % 

av den totala omsättningen. De två största selected brands utgör tillsammans cirka 10 % av den 

totala försäljningen sett till antal sålda enheter. 

För selected brands används incotermsvillkoren Delivered Duty Paid (DDP) vilket innebär att säljaren 

ansvarar för att varorna levereras till en avtalad plats, ofta hos köparen. Säljaren står för alla 

kostnader och risker fram till att godset är levererat på den angivna platsen. Säljaren är också 

ansvarig för att godset kan passera export- och importkontroller samt för att betala tullavgifter. 

(International chamber of commerce, 2016) 

För Retailus innebär DDP att de inte behöver planera eller koordinera transporterna från leverantör 

till DC. Retailus behöver heller inte stå för några transportkostnader utan det kan ses som att 

transportkostnaderna är inbakade i produktpriset. 

2.4. Varuflödet mellan DC och retailusbutiker 

Från DC till samtliga retailusbutiker görs varuleveranser fem dagar i veckan. Transporterna sker med 

lastbil och utförs av en tredjepartslogistiker, hädan efter kallad 3-Logistik. Retailus använder sig i 

största möjliga mån av en standardlåda för utleverans. I de fall varor inte lämpar sig för transport i 

standardlådor kan andra lastbärare i form av lådor av annan dimension eller europapall användas. 

Kostnaden för transporterna mellan DC och butik baseras på antal standardlådor, antal pall och vilket 

land transporten sker till.  

2.5. DC 

Retailus distributionscentral är, som tidigare nämnt, belägen i medelstor stad. Driften av lagret är 

kontrakterad en tredjepartslogistiker i form av 3-Logistik, vilka i sin tur har anlitat ett 

bemanningsföretag för den operativa verksamheten. Tack vare att bemanningsföretaget står för den 

operativa verksamheten är bemanningen på DC flexibel så att personalstyrkan kan regleras beroende 

på arbetsbördan. 

2.5.1. Flödet i DC för selected brands 

Retailus har som policy att alla varor som köps in, både selected brands och exclusive brands, 

passerar DC. Flödet i DC för selected respektive exclusive brands är likartade och det är enbart ett 
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fåtal moment som skiljer dem åt. Flödet i DC för selected brands illustreras i figur 4 och förklaras i 

följande stycken. 

 
Figur 4 - Illustration av flödet i DC för selected brands 

Varor som är selected brands ankommer med lastbilar i sortrena lådor till DC där det inledningsvis 

sker en godsmottagning som innebär att varorna, med hjälp av truckar, lastas av från lastbilen och 

ställs in på golvet vid godsmottagningen. Efter det sker administration som inkluderar att 

förpackningarna kontrolleras, scannas och etiketteras samt att fraktsedel signeras.  

Vissa leverantörer av selected brands erbjuder en så kallad value-adding service i form av 

prismärkning vilken i Retailus fall innebär att varan anländer till DC med Retailus prismärkning. Om så 

är fallet sorteras varorna till sortrena pallar. Om varorna inte anländer prismärkta måste 

prismärkningen istället ske manuellt på DC. Varorna öppnas då upp så att de kan prismärkas för att 

sedan återpaketeras i ursprungsförpackningen. När prismärkningen gjorts sorteras varorna till 

sortrena pallar.  

Vissa varor kommer till DC i flerpack, det innebär att flera varor ligger i en och samma förpackning 

och kommer under hela vistelsen på DC ses som en enhet. När ett flerpack plockas på plocket på DC 

innebär det alltså att flera varor av samma sort plockas som en enhet. 

När varorna har sorterats till pallar kontrolleras det om det behövs påfyllning på plockplatsen för 

varan. Om så är fallet fylls plockplatsen på innan resterande del av pallen placeras i ett buffertlager. 

Om det inte krävs påfyllning vid plockplatsen placeras pallen direkt i buffertlagret. Plockplatserna 

fylls sedan kontinuerligt på vid behov från buffertlagret. 

Nästa steg i varuflödet är att varor plockas från plockplatserna enligt plocklistor. Plocklistorna är 

butikspecifika och baseras på butikernas lagersaldon, prognoser och nylanseringar. Varorna plockas i 

standardlådor för utleverans enligt plocklistorna. En programvara för att optimera plocket ser i 

största möjliga mån till att lådor fylls med varor som tillhör en viss så kallad pick-area. Det finns sju 

olika pick-area och de baseras på och indikerar vilken typ av galge som plagget kräver. I de fall en 

galge inte är nödvändig sorteras varorna efter skor eller hårt och accessoarer, där hårt och 

accessoarer innefattar varor som inte är skor eller som hängs på galge. Anledningen till att varorna 

sorteras efter pick-area är att det har visat sig vara effektivt att vid leveransmottagningen hantera 

plagg som kräver samma typ av galge. Se tabell 1 för de olika pick-area.  

Tabell 1 - De olika pick-area 
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För att optimera fyllnadsgraden i lådorna tillåts dock så kallade mixlådor, det vill säga lådor med 

varor från flera olika pick-area. När en låda är färdigplockad anländer den till ett automatiskt 

sorteringssystem där den sorteras med avseende på destination. Varuflödet i DC avslutas med att 

lådan lastas i lastbil som transporterar den till butik. 

2.5.2. Flödet i DC för exclusive brands 

Flödet i DC för exclusive brands presenteras nedan och illustreras även i figur 5. 

 
Figur 5 - Illustration av flödet i DC för exclusive brands 

Varorna som klassas som exclusive brands anländer till DC i container i sortrena lådor. Lådorna 

placeras på ett transportband och passerar därefter en station för administration som inkluderar 

scanning och etikettering. Lådorna fortsätter på transportbandet och sorteras automatiskt så att de 

kan lastas till sortrena pallar.  

Den stora skillnaden för exclusive brands jämfört med selected brands är att det, i och med att det är 

egna varumärken, är enklare att få leverantören att utföra en del av det förberedande arbetet inför 

försäljning i butik. Detta leder till att exclusive brands kräver mindre hantering och handpåläggning, 

exempelvis kommer alla exclusive brands prismärkta från leverantör. Tack vare att varor av exclusive 

brands kommer prismärkta är det möjligt att cross-docka lådorna.  

Cross-dockingen innebär i Retailus fall att kollin direkt efter godsmottagning och administration kan 

skickas till sorteringssystemet utan att lagras in eller plockas. De kollin som cross-dockas kräver 

därför minimal hantering av lagerpersonalen och befinner sig kort tid på DC. Cross-docking är möjligt 

när kvantiteten i ett kolli understiger eller överensstämmer med en efterfrågad kvantitet i en butik. 

Det vill säga att om en butik efterfrågar tolv enheter av en viss vara och ett kolli innehåller tio 

enheter av varan skickas kollit automatiskt i sorteringssystemet för transport till butiken. 

Från och med den process där lådorna sorteras på pall finns det ingen skillnad i flödet mellan 

exclusive brands och selected brands. Även exclusive brands sorteras på sortrena pallar innan 

varorna placeras i buffertlager, alternativt placeras direkt på plockplats vid behov för att sedan 

plockas, sorteras och transporteras till butik. Det bör påpekas att selected brands och exclusive 

brands vid plockning inte separeras utan sampackas för leverans till butik.  

2.5.3. Nytt sortiment 

En stor del, cirka 85 %, av Retailus sortiment förnyas för varje säsong. När det nya sortimentet har 

levererats till DC går en del av leveransen direkt till en sorteringsmaskin som är dedikerad för 

förstagångsleverans av det nya sortimentet. Dessa varor utgör den startuppsättning som alla butiker 

ska få av det nya sortimentet. Resterande del av leveransen, det som inte ska levereras i butikernas 

startuppsättning, används som påfyllnadsvaror och placeras på buffert- och plockplats.  

2.6. Retailusbutiker 
Alla Retailus butiker försörjs med varor från DC och får leveranser fem gånger i veckan. Vad som 

levereras påverkas av respektive butiks lagersaldo, prognoser och nylanseringar. 
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Butikspersonal är anställda för att göra flera olika arbetsuppgifter. De två primära huvudsysslorna är 

försäljning och logistiska aktiviteter. Säljaktiviteter innebär att vara tillgänglig för kund på säljytan 

samt i butikens kassa. De logistiska aktiviteterna är som tidigare nämnt de som för det mesta utförs i 

butikens baklager och inkluderar larmning, galgning, omprismärkning med mera. Dock är 

butikspersonalen som anställs ofta personer med säljegenskaper och som i många fall föredrar att 

sälja framför att utföra logistiska aktiviteter.  

Som nämndes i avsnitt 2.1. Företagsbeskrivning finns det olika sorters butiker. Det största 

butikskonceptet är de ordinarie retailusbutikerna. Retailus Outlet är det näst största konceptet men 

som nämndes i 1.4. Direktiv har outletbutiker exkluderats från studien och kommer av den 

anledningen inte behandlas vidare. De ordinarie butikerna, alltså de klassiska butikerna med det 

vanliga retailuskonceptet, är flest till antalet. 

Vad gäller Retailus Special finns dessa i anknytning till ordinarie retailusbutiker med möjlighet för 

special-kunder att köpa varor i större partier. Retailus Online är belägen i DC men kan ses som en 

egen typ av butik då den likt övriga butiker beställer och får leveranser från DC. Retailus Online är 

dock ingen butik som kunder fysiskt kan besöka utan alla köp görs på Retailus hemsida.  

2.6.1. Flödet från leverans till säljyta - ordinarie retailusbutik 

I figur 6 nedan beskrivs de huvudsakliga processerna som sker i en ordinarie retailusbutik från och 

med att varor anländer från DC till att de placeras på säljytan.  

  

Figur 6 - Huvudsakliga aktiviteter i butik från leverans till placering på säljyta 

Alla butiker jobbar olika vid en leverans men nedan görs en övergripande förklaring på hur det 

vanligtvis går till vid en inleverans i butik. 3-Logistik anländer på morgonen vid en fast tidpunkt till 

butikens lastkaj med dagens leverans och ställer in den i butikens baklager. Varorna levereras 

antingen på pall eller i burar och alla kollin som mottas scannas för att lagersaldo ska uppdateras. Det 

sker sedan en grovsortering av kollin där de kollin som är ämnade för onlinekunder eller special-

kunder separeras från butikens kollin. Därefter görs en övergripande sortering av innehållet 

beroende på vilka förberedelser för säljyta som är nödvändiga. Denna sortering är snabbt avklarad 

för de lådor som kommer sorterade efter pick-area vilka beskrevs i 2.5.1. Flödet i DC för selected 

brands, dock kräver mixlådorna viss sortering. 

De aktiviteter som innefattas av förberedelse för säljyta görs primärt i butikens baklager och 

presenteras i figur 7 nedan. 

 
Figur 7 - Aktiviteter som ingår i att förbereda för säljyta 
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Varorna kommer inplastade vilket kräver att de först plastas av innan övriga förberedelser kan 

fortsätta. Därefter krävs det att varor som är högvärda larmas. Exclusive brands och selected brands 

har olika prisgränser för när larm krävs och olika varor kräver också olika placering av larm. Vissa 

plagg kan skadas om larmet placeras på fel ställe.  

Plagg kan på säljytan exponeras för kund på olika sätt. Antingen viks de ihop och placeras på bord 

eller så hängs de på väggar eller på ställningar. De plagg som ska hänga måste därför galgas och olika 

galgar används för olika varor. För samtliga varor kontrolleras det också om de ska omprismärkas, 

det vill säga prissänkas. Varorna som ska omprismärkas identifieras med hjälp av listor och 

omprismärks i samband med de övriga förberedelseaktiviteterna. När förberedelser för säljyta är 

avklarade kan varorna placeras på säljytan ute i butiken. 

2.6.2. Flöde för Retailus Online 

Retailus Online är beläget i samma byggnad som DC men hanteras i stort sett som en egen butik. 

Varor plockas på samma vis som för övriga butiker men levereras direkt med truck inom DC istället 

för att skickas med lastbil med 3-Logistik. Retailus Online har ett eget lager som plockas från när 

order inkommer från kund. Från onlinebutiken skickas varorna utan att plastas av, larmas eller 

galgas, till en för kunden närliggande retailusbutik eller med hemleverans. 

2.7. Servicelager 

Retailus har ett så kallat servicelager beläget i nära anslutning till DC. Servicelagret har flertalet 

funktioner vilka alla ämnar bistå Retailus, bland annat vid olika evenemang samt vid nyöppning av 

butiker. Retailus är sponsor vid många evenemang vilket innebär att de finns på plats med bland 

annat tält för försäljning av varor. För att snabbt kunna färdigställa tälten krävs det att varorna är 

förberedda för försäljning när de levereras vid evenemanget. Detta innebär att varorna ska plastas av 

och de som ska hänga på galge levereras galgade. Förberedelser som dessa sker på servicelagret.  

När Retailus öppnar nya butiker är det önskvärt att butiken öppnar så snart som möjligt efter att den 

är färdigbyggd. Det innebär att butiken inte hinner göra alla förberedelser av varor som är 

nödvändiga på den stora mängd varor som de får levererade. Istället förbereds alla varor på 

servicelagret så att de vid leverans till butik varken behöver plastas av, larmas, galgas eller 

omprismärkas utan kan placeras direkt för exponering på säljytan. 
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3. Referensram 
I detta kapitel presenteras för studien relevant teori. Inledande presenteras teori kring butikslogistik 

och pre-retail, som ligger nära till hands för studiens syfte. Detta följs av teori kring 

totalkostnadsmodeller, tredjepartslogistik, stordrift och returflöden som på olika vis bidrar till att 

studiens syfte kan uppnås. Inför varje teoriområde motiveras det hur området är relevant för studien. 

3.1. Butikslogistik 

Kärnan av denna studie handlar om att underlätta butikslogistiken och med hopp om att det leder till 

positiva effekter. Det bör därför studeras huruvida butikslogistik utgör en stor del av ett företags 

totala logistik samt vilka processer som vanligtvis utgör butikslogistik.  

Det nämndes inledande i denna studie att litteratur indikerar att både mycket tid och pengar läggs på 

logistiska aktiviteter. Enligt en studie av Van Zelst et al. (2009) kan 38 % av ett företags totala 

logistikkostnader uppstå i butik. Enligt Saghir & Jönson (2001) kan så mycket som 75 % av all 

hanteringstid av varor härledas till butiker eller butikernas baklager. Reiner et al. (2013) skriver att 

upp till 40 % av butiksanställdas arbetstid ägnas åt logistiska aktiviteter i butik. Med andra ord visar 

flertalet studier att mycket tid och pengar kopplat till logistiska aktiviteter går att härleda till butik.  

Butikslogistik beskrivs av Kotzab & Teller (2005) som de logistiska aktiviteter som utgör de sista 

stegen för att färdigställa en vara för försäljning i butik. Det vill säga alla flödesprocesser som sker 

inom butikens väggar. Butikslogistik har blivit en viktig och avgörande fråga för många aktörer inom 

detaljhandeln och Kotzab & Teller (2005) menar att det ultimata målet med butikslogistik är 

effektivitet, att erbjuda den vara och kvantitet som slutkund önskar till en så låg kostnad som möjligt. 

Enligt Fernie & Grant (2015) är det inte ovanligt att förbättringsarbetet relaterat till logistik för en 

detaljhandels försörjningskedja slutar vid godsmottagning i butik. De sista metrarna av 

försörjningskedjan har ignorerats, inte bara i praktiken av detaljhandeln utan även i litteraturen.  

Kotzab & Teller (2005) menar att butikslogistik, likt övriga logistiksystem, består av ett antal olika 

processer och subsystem. De har listat åtta olika processer med fokus på fysiska flöden snarare än 

informationsflöden. Dessa processer kan, på en generell nivå, anses vara representativa för de flesta 

företag som jobbar med butikslogistik. De åtta processerna presenteras nedan:          

1. Leverans/Mottagning 

Varor kommer levererade från leverantör eller från ett distributionscenter till butikens 

godsmottagning. Butikspersonal tar emot och kontrollerar leveransen.  

2. Förflyttning 1 

Varorna förflyttas antingen direkt till säljyta i butik eller till en specifik temporär lagringsyta.  

3. Lagring baklager 

De varor som inte lagras på säljytan i butik lagras istället i butikens baklager. De tertiära 

förpackningarna, det vill säga de lådor som varorna levereras i bryts upp till mindre enheter.  

4. Förflyttning 2 

Denna förflyttning syftar på när varor ska förflyttas från baklager till säljyta i butik.  

5. Förbereda/lagerhantering 

De aktiviteter som krävs för att förbereda varor för exponering för kund. När varor flyttas 

från baklager till säljyta i butik kan lagersaldo behöva uppdateras för att trigga nya ordrar. 
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6. Transaktionsprocess 

Aktiviteter som stödjer själva transaktionen när en kund köper en vara. Sålda varor triggar 

orderläggning och påfyllning i butik. 

7. Orderläggning 

Kontinuerlig övervakning av lagersaldo och in- och utflöden som triggar nya order. 

8. Slänga/återvinna 

Tomma förpackningar och defekta varor återvinns eller slängs. 

Kotzab & Teller (2005) skriver att de listade processerna, vilka till stor del utförs av butikspersonal, 

kan gå ut över kunden och störa kundens upplevelse. Detta när butikspersonalen inte lyckas 

koordinera processerna på ett korrekt sätt eller när kunderna möts av tomma hyllor.  

För att underlätta butikslogistiken kan förberedelser av varor såsom att de anländer sorterade enligt 

butikens utformning göras i exempelvis distributionscentralen. Det kan leda till att butikslogistiken 

förenklas men att det sett till hela försörjningskedjan nödvändigtvis inte blir bättre. Detta då arbetet 

enbart flyttas bakåt i försörjningskedjan och att det istället är distributionscentralen som får utföra 

arbetet och därmed ta den kostnaden. I förlängningen kan det också leda till konsekvenser i form av 

ineffektivitet, exempelvis genom att förberedelser redan i distributionscentralen kan störa principer 

om fullastade lastbilar och att standardiserade rutiner kan behöva förändras. (Kotzab & Teller, 2005) 

Många butiker inom detaljhandeln är personalkrävande vilket gör att personalen kan påverka 

verksamheten både positivt och negativt. Studier visar på att det finns ett samband mellan hög 

personalomsättningen och låg prestanda, med andra ord dålig kundservice och låg vinstmarginal. Det 

finns även studier som påvisar att det finns ett samband mellan felaktiga incitamentsystem för 

butikschefen och företagets prestanda. Om fokus i butik flyttas från att utföra aktiviteter som 

minskar lager till att utföra aktiviteter som genererar försäljning kan det generera stora positiva 

fördelar för företaget. (Reiner et al., 2013) 

Van Zelst et al. (2009) presenterar i en undersökning fördelningen av de logistikkostnader som 

uppstår i varuflödet från distributionscentral till säljyta i butik, med fokus på torrvaror inom 

livsmedelshandeln. Även om kopplingarna mellan livsmedelshandeln och Retailus inte är glasklara så 

är de detaljhandlare där en del av flödena kan tänkas se liknande ut. Väl i butik kräver både 

livsmedelshandeln och Retailus en leveransmottagning och hantering för att varorna tillslut ska 

kunna exponeras på säljyta. Även om det kan tänkas vara en hel del moment i flödet och hanteringen 

som skiljer dem åt anses det vara intressant att studera Van Zelst et al. (2009) undersökning för att få 

en indikation av i vilken storleksordning de olika logistikkostnaderna fördelar sig. I figur 8 nedan 

presenteras undersökningens resultat och det är tydligt att en stor del av kostnaden uppstår vid 

hantering av varor i butik.  



13 
 

 
Figur 8 - Fördelning av logistikkostnader (Van Zelst et al. 2009) 

Trots att resultatet i figur 8 ovan tydligt indikerar att hanteringskostnaderna utgör en majoritet av de 

logistiska kostnaderna menar van Zelst et al. (2009) att en stor del av tidigare undersökningar och 

litteratur har lagt mycket fokus på lagerföringskostnaderna medan hanteringskostnaderna näst intill 

har blivit ignorerade.  

3.2. Pre-retail  

Det är relevant för studien att studera om det är vanligt att tidigarelägga aktiviteter, att göra dem 

pre-retail. Det behöver kartläggas av vilka anledningar vissa företag utför vissa aktiviteter pre-retail 

och om det finns svårigheter med att tidigarelägga aktiviteter samt vilka de stora konsekvenserna av 

en sådan tidigareläggning är.  

Det har under senare år blivit mer aktuellt att tidigarelägga aktiviteter som i vanliga fall sker i 

butikernas baklager, så kallad pre-retail. Dessa är värdeskapande aktiviteter och kan inkludera 

prismärkning och etikettering av kläder samt att hänga de kläder, som i butik ska exponeras 

hängandes, på galge. (Şen, 2008) Många företag fokuserar för mycket på inköpspriser och 

underskattar kostnaden för pre-retail-aktiviteter (Total logistics, 2008). 

Att besluta om vissa aktiviteter ska göras pre-retail eller inte är ofta svårt och komplext. Inom 

modebranschen handlar mycket om kunskapen om försörjningskedjan och det krävs en förståelse för 

vilka åtgärder som måste åtas och vad som finns att vinna, samtidigt som det är en avvägning mellan 

kostnad och kvalitet. Det är svårt att fatta avgörande beslut om var aktiviteter ska göras, såsom att 

förbereda plaggen för exponering i butik, utan att förstå var i försörjningskedjan de faktiska 

kostnaderna uppstår. (Total logistics, 2008) 

Vissa typer av kläder är fördelaktiga att transportera hängande på galge då de annars lätt blir 

skrynkliga. Att skicka kläderna hängandes eller inte är en avvägning mellan ökade transportkostnader 

och att addera en aktivitet i försörjningskedjan i form av strykning. I praktiken använder vissa företag 

pre-retail fullt ut där i princip allt förbereds hos leverantör medan vissa använder hybrider där 

mycket förbereds hos leverantör men att kläderna packas i lådor för att undvika de annars höga 

transportkostnaderna. (Total logistics, 2008)  

Det börjar bli allt vanligare att kläder paketeras i lådor istället för att hängas, främst för att minska 

transportkostnaderna som blir avsevärt större om kläderna ska transporteras hängandes. I 

jämförelse ryms det i en container med hängande kläder cirka 8 000 plagg medan det skulle rymma 

cirka 32 000 plagg om det transporterade i lådor. (Duddy, 2012) 



14 
 

3.3. Totalkostnadsmodeller 

I följande avsnitt presenteras två olika totalkostnadsmodeller. Mycket av studiens fokus ligger på 

kostnadsförändring gentemot nuläget vid tidigareläggning av aktiviteterna och det är därför viktigt 

att ha ett underlag för att kunna inkludera samtliga kostnadsposter där förändringar kan uppstå. 

Som nämndes i föregående avsnitt, 3.2. Pre-retail, är det viktigt att, innan beslut om logistiska 

förändringar i ett flöde tas, försöka fånga upp alla de kostnader som kan komma att förändras. Det är 

inte vedertaget att det, när en kostnad minskar, totalt sett blir en lägre kostnad för det studerade 

företaget. Detta eftersom minskade kostnader på ett ställe kan komma att medföra höjda kostnader 

på ett annat. För att hantera detta kan det genomföras en så kallad totalkostnadsanalys vilken ämnar 

fånga upp samtliga kostnadsförändringar.  

Syftet med totalkostnadsanalysen är att fånga upp samtliga kostnadsposter som påverkas av en viss 

förändring. Oskarsson et al. (2009) menar att det inte finns någon generell modell som alltid kan 

användas utan att modellen måste tas fram och anpassas efter situationen. Denna studie kommer 

därför utgå från två totalkostnadsmodeller vilka används som underlag för att identifiera och ta 

hänsyn till kostnadsposter som kan komma att förändras. Se figur 9. 

 
Figur 9 - Två olika totalkostnadsmodeller (Oskarsson et al., 2009; Lambert et al., 1998) 

Lagerföringskostnaden beskrivs av både Oskarsson et al. (2009) och Lambert et al. (1998) som 

kostnader som varierar beroende på lagrets storlek. Här ingår i stora drag kostnaden för bundet 

kapital, riskkostnader för varor i lager samt försäkringar. 

Kostnaden för lagerhållning/hantering respektive lagerhållning innefattar de kostnader det medför 

att driva ett lager. Exempel på detta är personalkostnader, utrustning och transporter inom 

anläggningen. 

Transportkostnaden syftar till transporter mellan företagets anläggningar samt transporter till och 

från företagets anläggningar (Oskarsson et al., 2009). Transporter mellan företagets anläggningar kan 

vara mellan distributionscentralen och butiker och transporter till och från företaget kan vara från 

leverantör till distributionscentralen. Transportkostnaden baseras enligt Lambert et al. (1998) ofta på 

volym, vikt, sträcka och transportslag.  

Administrativa kostnader kan enligt Oskarsson et al. (2009) härledas till administrationen av logistik. 

Här ingår kostnader för ordermottagning, fakturering till kunder, löneutbetalningar med mera. 

Lambert et al. (1998) inkluderar i motsvarande post, utöver kostnaderna ovan, kostnader för 

prognostisering av efterfrågan och kommunikation med kunder och samarbetspartners. 



15 
 

Oskarsson et al. (2009) presenterar även en post kallad övrigt. Exempel på kostnader som kan 

innefattas av övrigt är informationskostnader, emballagekostnader och materialkostnader. 

Två kostnader som inte presenteras av Oskarsson et al. (2009) men som Lambert et al. (1998) tar upp 

är bristkostnad och kostnad beroende på partistorlek. Bristkostnaden är en svårkvantifierad kostnad 

som uppstår när en vara inte finns tillgänglig för kunden. Problematiken med att beräkna 

bristkostnaden är att det inte bara är den enstaka varan som kunden inte kunde köpa som driver 

kostnaden. Enligt en undersökning sprids ryktet om tomma hyllor i genomsnitt till nio andra 

potentiella kunder, för varje kund som upplever en brist (Lambert et al., 2009). Kostnaden beroende 

på partistorlek diskuteras närmare i avsnitt 3.6. Stordrift men kan i korta drag förklaras som att 

styckkostnader för varor varierar bland annat beroende på hur stora produktionsbatcher som 

tillverkas samt hur stora inköp som görs. 

3.4. Leveransservice 

Då förändringar som bidrar till lägre kostnad också riskerar att bidra till lägre leveransservice är det 

viktigt i studien att utreda hur leveransservicen påverkas av eventuella förändringar som ska göras. I 

följande avsnitt presenteras därför två olika modeller för leveransservice. 

Målet med logistik är enligt Oskarsson et al. (2009) att uppnå en hög leveransservice till så låg 

kostnad som möjligt. Således finns det en koppling mellan leveransservice och kostnad, en lägre 

kostnad medför ofta en lägre leveransservice och vice versa. Eftersom denna studie avser att 

undersöka möjligheten att reducera tiden och i förlängningen kostnaden för aktiviteterna larmning 

och galgning är det därför lämpligt att ta hänsyn till hur leveransservicen påverkas av 

tidigareläggningen av aktiviteterna. Oskarsson et al. (2009) delar upp begreppet leveransservice i sex 

leveransserviceelement vilka presenteras i figur 10 nedan. 

 
Figur 10 - Leveransserviceelement (Oskarsson et al., 2009) 

Oskarsson et al. (2009) påpekar att det, likt vid totalkostnadsberäkning, beror på situationen vilka 

delar eller element som bör läggas störst vikt vid. De sex elementen förklaras nedan och utgår från 

Oskarsson et al. (2009). 

Ledtid avser hur snabbt en vara kan levereras. För exempelvis reservdelar är det tänkbart att ledtiden 

spelar stor roll och att lägre ledtid ger en bättre leveransservice. 

Leveranspålitligheten avser att rätt vara levereras i rätt tid. Detta är ett viktigt element framförallt i 

industrier där det jobbas med små buffertlager, om inte varorna anländer när de ska riskerar 

produktionen att bli stillastående. 
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Leveranssäkerhet innebär att rätt vara anländer i rätt kvantitet. En låg leveranssäkerhet kan tyda på 

bristande rutiner i orderhaneringen och dokumentation. 

Information avser informationen både från kund till leverantör och från leverantör till kund. Det kan 

avse information om vad kunden efterfrågar, vilken leveransservice som leverantören kan erbjuda 

kunden, lagersaldo eller orderstatus. 

Kundanpassning innebär att det finns en viss flexibilitet i den egna logistiken. Det kan gälla att 

kunden måste få sin leverans levererad på ett speciellt sätt som skiljer sig från normala leveranser, 

exempelvis snabbare än vanligt eller i ett annat emballage. Genom att vara flexibel och uppfylla 

kundens önskemål kan leveransservicen anses vara bättre. 

Lagertillgängligheten definieras som andelen order eller orderrader som kan levereras direkt vid 

kundens önskemål. Detta mått lämpar sig bara för varor som lagras, alltså inte för varor som 

produceras mot order. Om en önskad vara finns i lager vid beställning kan leveransservicen antas 

vara bättre än om den inte finns i lager. 

3.5. Tredjepartslogistik 
Att tidigarelägga galgning och larmning, oavsett om det görs på DC eller hos leverantör, kan ses som 

att en tredjepartslogistiker utför arbetet. Därför diskuteras i detta fördelar och svårigheter med att 

kontraktera en tredje part att utföra arbetet. 

Företag väljer allt oftare idag att använda sig av så kallade tredjepartslogistiker till vilka olika 

logistiska aktiviteter outsourcas. Med outsourcing menas att aktiviteter, exempelvis transporter eller 

lagerarbete, utförs av ett annat företag som har specialiserat sig inom dessa tjänster. Det primära 

syftet med att outsourca aktiviteter är för att företaget ska kunna fokusera på sina huvudfunktioner. 

(Bowersox et al., 2010) 

Lindh (2004) menar att det är naturligt att ett företag låter en tredjepartslogistiker utföra en viss 

aktivitet om denne kan göra det mer effektivt, det vill säga billigare. Bowersox et al. (2010) skriver att 

det idag blir allt vanligare att baka ihop flera enskilda outsourcade tjänster till multifunktionella 

outsourcade tjänster, det vill säga att tredjepartslogistikern utför flertalet tjänster. Detta gör det, i 

högre utsträckning, möjligt för tredjepartslogistikern att skräddarsy vissa tjänster, så kallade value-

added services.  

Lindh (2004) menar att problematik ofta ligger i att avgöra vilka tjänster som ska outsourcas och vilka 

som bör drivas i det egna företagets regi. Vad som har stor betydelse vid valet om att outsourca eller 

inte är skalfördelar, då det ofta finns kostnadsmässiga fördelar vid stora kvantiteter. Enligt Lindh 

(2004) är en annan avgörande faktor vid valet om outsourcing specialisering. Det företag som 

specialiserar sig inom ett visst område får en snabbare lärandeprocess än ett icke-specialiserat 

företag vilket i sin tur leder till en ökad effektivitet och kvalitet. 

Das & Teng (2001) tar även upp risker vid vad de kallar strategiska allianser, eller strategiska 

samarbeten vilket kan beskrivas som tredjepartslogistik. De beskriver två typer av risker. Den ena 

risken är relationsrisken med samarbetspartners där opportunistiskt beteende kan leda till konflikter. 

Den andra risken är prestationsrisken om uppgifterna inte kan utföras av samarbetspartners på ett 

tillfredställande eller avtalsenligt sätt. Detta är risker som bör vägas in inför beslut om att outsourca 

tjänster. 
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Bowersox et al. (2010) hänvisar till en undersökning om i vilken utsträckning företag outsourcar 

tjänster. Undersökningen påvisar att det är transporter och lagerarbete som är de vanligaste 

tjänsterna som företag outsourcar till tredjepartslogistiker. Samma undersökning visar också att det 

är 36 % av de tillfrågade som har valt att outsourca tjänsterna produktmärkning, paketering, 

montering och kitting. Det visar att det inte är ovanligt att låta en tredjepartslogistiker utföra value-

adding services.   

3.6. Stordrift 

Det som i denna studie har valts att kallas stordrift inkluderar de effekter som uppstår när aktiviteter 

centraliseras och på så vis utförs i större kvantiteter på ett och samma ställe. Det är i denna studie 

viktigt att studera effekterna av stordrift för Retailus om galgning och larmning centraliseras. Vid 

stordrift tros det kunna uppstå eventuella besparingar i och med att larmning och galgning av större 

kvantiteter innebär färre omställningar till nya varor samt att någon som utför aktiviteter repetitivt 

kan bli effektivare.  

3.6.1. Skal- och resursfördelar 

Ett välkänt och ett i litteraturen omtalat begrepp är skalfördelar (economies of scale). Bowersox et al. 

(2010) relaterar skalfördelar till produktion och menar att medelkostnaden för att producera en 

produkt minskar då produktionsvolymerna ökar. Det är inte bara inköpspriserna, tack vare 

mängdrabatter, som minskar vid större produktionsvolymer. Bowersox et al. (2010) hävdar att det 

även innebär effektivitet genom specialisering av processer, effektivare arbetskraft, effektivare 

utnyttjande av anläggningstillgångar samt reducerat behov av omställningar.  

Sandberg (2015) skriver att en typisk kostnadsdrivare i logistiksammanhang är skalfördelar, också 

kallat volymfördelar. Om logistikverksamheten istället för att vara utspritt kan koncentreras till ett 

mindre antal resurser i form av lager, administrativa enheter eller samtransporter är det möjligt att 

minska styckkostnaden. Om de fasta kostnaderna, i form av bland annat lagerbyggnader och IT-

system, kan slås ut på flera enheter är det möjligt att minska styckkostnaden.   

Skalfördelar kan dock inte enbart uppnås vid produktionen. Mattsson (2002) skriver att det är möjligt 

att uppnå stordriftsfördelar även inom lagerhållning och distribution. Det kan avse interna och 

externa transporter men det kan också avse plockningsaktiviteter, packningsaktiviteter och 

materialhantering. Mattsson (2002) beskriver vidare att om lager kan centraliseras till få lagerställen 

innebär det större volymer på varje lagerställe vilket i sin tur ger förutsättningar för att utveckla 

effektivare hanteringsmetoder.  

Ett besläktat begrepp med skalfördelar är resursfördelar (economies of scope) vilket beskrivs som en 

tillverkningsprocess som kännetecknas av förmågan att kunna byta från en produkt till en annan i 

produktionen, detta samtidigt som det är möjligt att hålla effektiviteten uppe (Bowersox et al., 2010). 

Vidare framgår det att det är möjligt att uppnå resursfördelar då tillverkningsprocessen kan utnyttja 

flera varianter av material, utrustning och arbetskraft för att på så vis tillverka flera produktvarianter. 

Även Sandberg (2015) har en liknande förklaring av resursfördelar som menar att det uppstår då man 

kan utnyttja samma resursbas för flertalet olika logistikverksamheter. Vidare skriver han att det som 

särskiljer resursfördelar från skalfördelar är att de främst syftar till att sänka kostnaderna för 

företaget istället för att sänka kostnaden för en produkt.  
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3.6.2. Omställning 

En direkt följdeffekt av stordrift, och därmed större volymer, är minskade omställningskostnader. En 

omställning sker när produktionen ska byta från en produkt till en annan. En sådan omställning 

utlöser i många fall en rad olika aktiviteter såsom verktygsbyte, in- och uthantering från förråd, ta 

fram produktionsföreskrifter, ställa in maskinen samt att provköra maskinen. Dessa är aktiviteter 

som i många fall kan vara tidskrävande och på så vis driver kostnader samtidigt som det blir ett 

produktionsbortfall under den tiden maskinen står stilla. För att minska omställningskostnaderna per 

styck finns det därför intressen att producera stora batcher åt gången. (Mattsson, 2002) 

Även om denna studie inte berör produktion som beskrivs ovan kan samma tänk användas när varor 

ska larmas och galgas i större skala. Det kan ses som en omställning när det byts från att larma skor 

till att larma tröjor, tröjorna måste plockas fram och skorna plockas bort samt att ett nytt sorts larm 

till tröjorna måste plockas fram. 

3.6.3. Standardiserade processer  

Det har blivit vanligt att kedjeföretag med många butiker utnyttjar de skalfördelar som finns med att 

etablera ett centrallager. Det är dels möjligt att köpa in större volymer och på så sätt få sänkta 

styckpriser samtidigt som kostnaderna för lagerhållning och lagerföring kan minskas. Det kan ses som 

att centrallagret är en standardiserad process där många varor behandlas på ett standardiserat sätt 

och där den centrala organisationen får ett uttalat ansvar för logistiken. Ett centrallager ger upphov 

till ett ökat fokus på resursfördelar, det är möjligt att använda centrallagret för att på så sätt kunna 

bredda gränsytan mot marknaden genom möjligheten att differentiera logistiken till olika 

marknadskanaler. (Abrahamsson et al., 2011) 

Något som enligt Abrahamsson et al. (2011) är karaktäristiskt för många av de större kedjeföretagen 

är att de har standardiserade processer vilket gör det möjligt att ha en flödesorientering med 

behovsstyrd varuförsörjning vilket i sin tur ger upphov till flera positiva effekter såsom reducerade 

kostnader och högre omsättningshastighet. Vidare menar Abrahamsson et al. (2011) att 

rollfördelningen mellan centrallager och butik är som sådan att aktiviteter såsom larmning, 

prismärkning, etikettering etc. kan göras mer effektivt i ett mer industriellt upplägg, likt på ett 

centrallager, jämfört med i butik.      

3.6.4. Erfarenhet och lärande 

Ytterligare en effekt av stordrift är att om du genomför en aktivitet över en längre tid innebär det att 

du bygger upp en erfarenhet. Sandberg (2015) menar att denna erfarenhet gör det möjligt att utföra 

aktiviteten på ett bättre och mer effektivt sätt vilket i förlängningen kan sänka kostnaderna. Det kan 

handla om att omorganisera sitt arbete så att det går att genomföra snabbare, exempelvis genom att 

kasta om i vilken ordning vissa aktiviteter utförs. 

Dar-El (2000) menar att varje gång vi människor återupprepar en aktivitet, en så kallad cykel, skapar 

vi erfarenheter. Dessa erfarenheter tar sin form i att vi utvecklar nya färdigheter. Det är framförallt 

påtagligt att erfarenheterna utvecklas mer för de första cyklerna. Varje ny cykel medför 

självförtroende men också att aktiviteten kan genomföras snabbare. När antalet cykler kryper upp 

mot hundratals är dock förbättringarna inte längre särskilt märkbara, en maxnivå har nåtts.  

Det ovan beskrivna fenomenet är vad som kallas inlärning. Om antalet gånger en cykel genomförs 

illustreras i en graf mot cykeltiden bildas en så kallad inlärningskurva, en kurva som ofta används för 

att beskriva inlärningen för en anställd. Det finns även tydliga samband att ju mer komplex en 



19 
 

aktivitet är desto längre tid tar det att lära sig den men desto större är potentialen för förbättringar. 

Ett motsatt förhållande råder för aktiviteter som är simpla, de tar kort tid att lära sig men potentialen 

för förbättringar är också låga. (Dar-El, 2000)  

3.7. Returflöden 

Vid försäljning av varor samlas larm och galgar bakom kassorna vartefter att varor säljs. I nuläget 

flyttas larmen och galgarna sedan tillbaka in på baklagret där de återanvänds. Det är inte önskvärt, 

varken ekonomiskt eller miljömässigt att larm och galgar kastas, därför är det vid tidigareläggning 

viktigt att det utformas returflöden för larmen och galgarna så att de kan återanvändas.  

I många försörjningskedjor kan det finnas skäl till att flöden inte bara är riktade framåt mot kund, 

utan också bakåt i försörjningskedjan mot en tidigare nod från kund sett. Anledningar kan vara 

varureklamationer, återvinning eller återanvändning av material som inte är värdeskapande för 

kunden, men för andra delar av försörjningskedjan. (Halldórsson & Skjøtt-Larsen, 2007) 

Halldórsson & Skjøtt-Larsen (2007) menar att det finns stora utmaningar vad gäller att koordinera 

effektiva returflöden jämfört med de traditionella materialflödena. Några faktorer som skapar 

svårigheter är: 

 Stora variationer i tajming, kvalitet och kvantitet för returer. 

 Avsaknad av fastställda processer vid returflöden. 

 Låg kompetens vid inspektion av det som ska returneras. 

 Avsaknad av nyckeltal för att mäta effektiviteten av returflöden. 

Även Oskarsson et al. (2009) nämner problematiken med returflöden. Dock i form av att kostnaderna 

ofta är stora, ungefär de dubbla, i jämförelse med det traditionella materialflödet. 

Enligt Halldórsson & Skjøtt-Larsen (2007) finns det två extrempunkter vad gäller strukturen för 

returflöden. Den ena extrempunkten är centraliserat returflöde och den andra extrempunkten är 

decentraliserat returflöde. Däremellan finns det också hybrider. Halldórsson & Skjøtt-Larsen (2007) 

presenterar flera alternativa lösningar för att hantera returflöden. De för studien mest relevanta 

presenteras kortfattat nedan och är så kallade centraliserade returflöden vilket innebär att endast en 

part är inblandat i själva returhanteringen.  

3.7.1. Dedikerat logistikföretag sköter returflödet 
Det finns idag stora aktörer som specialiserar sig på att sköta returflöden åt företag. Dessa gynnas av 

stora nätverk som kan nyttjas vid insamlingen och återdistributionen av returvaror eller 

returmaterial. Denna lösning beskrivs som ett mer ekonomiskt alternativ men kan ställa till problem 

då flera försörjningskedjor eller företag använder sig av tjänsten vilket leder till många inblandade 

parter med olika typer av varor som ska returneras till olika platser. (Halldórsson & Skjøtt-Larsen, 

2007) 

3.7.2. Tredjepartslogistiker integrerar returflödet i det traditionella materialflödet 
En alternativ lösning är att låta en tredjepartslogistiker sköta returflödet genom att utnyttja det 

redan befintliga materialflödet i försörjningskedjan. Detta är en value-adding service som på senare 

tid har börjat erbjudas i större utsträckning. (Halldórsson & Skjøtt-Larsen, 2007) Det kan tänkas att 

befintliga samarbetspartners för transporter kan ingå i en sådan lösning. 
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4. Uppgiftsprecisering 
Inledande i detta kapitel definieras studiens systemgränser. Därefter bryts syftet ner i tre så kallade 

delmoment för vilka frågeställningar arbetas fram med stöd av kännedomen om nuläget och relevant 

litteratur. Genom att senare i studien besvara de frågeställningar som tas fram kan också studiens 

syfte besvaras. Samtliga frågeställningar finns sammanfattade i slutet av kapitlet. 

4.1. Studerat system 

Innan en nedbrytning av studiens syfte kan göras är det viktigt att, utifrån direktiv och kartläggning 

av nuläget, identifiera vilka delar som berörs av studien. De berörda delarna som ska studeras 

presenteras i figur 11 nedan vilken illustrerar studiens studerade system. Det studerade systemet 

utgörs av det mörkare fältet och motiveras vidare nedan. 

 

 
Figur 11 - Studiens studerade system 

Då en del av denna studie avser att undersöka möjligheten att tidigarelägga aktiviteterna larmning 

och galgning hos leverantör innefattar systemgränserna leverantörer för både selected brands och 

exclusive brands. Vad gäller selected brands nämndes det i avsnitt 2.3.2. Selected brands att 

transporterna sker enligt incotermsvillkoren DDP och att priset för transporter är inkluderat i 

produktpriset. Det är troligt att transportkostnaderna även i ett framtida scenario där larmning och 

galgning sker hos leverantör kommer inkluderas i produktpriset. Det är dock ingen garanti och 

transporterna behöver därav studeras och inkluderas därför i det studerade systemet. 

Som beskrivs i avsnitt 2.3.1. Exclusive brands är det, enligt incotermsvillkoren FOB, Retailus själva 

som bär ansvaret och står för kostnaderna för transporten av exclusive brands från och med att 

varorna lastats på fartyget. Priset för transporten kan därmed komma att påverkas vid exempelvis 

ökad transportvolym till följd av galgning hos leverantör. Av den anledningen inkluderas 

transporterna från leverantörer av exclusive brands i det studerade systemet i och med att studien 

har fokus på totalkostnad. 

Det finns två alternativa platser att tidigarelägga galgning och larmning på, leverantörer och DC, där 

DC påverkas i båda fallen. Vid en tidigareläggning till leverantör anländer varor till DC i ett annat 

tillstånd än idag och vid en tidigareläggning av aktiviteter till DC tillkommer det processer som i 

dagsläget inte finns på DC. Även processer som i dagsläget utförs på DC kan komma att påverkas vid 

en tidigareläggning av aktiviteter, oavsett om de tidigareläggs till leverantör eller DC. Därav ingår DC i 

det studerade systemet. 
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Även Retailus Online kommer påverkas av en tidigareläggning av aktiviteterna larmning och galgning 

då de kommer få varorna larmade och galgade och kommer därför behöva larma av och galga av 

innan de skickar iväg varor.  

Oavsett om de tidigarelagda aktiviteterna sker hos leverantör eller i DC så inkluderas transporterna 

från DC till butikerna i studien. Detta då färdiggalgade eller färdiglarmade varor sannolikt är mer 

volymkrävande vilket i sin tur kan påverka transportkostnaderna.  

Då studien bottnar i att reducera tiden som läggs på logistiska aktiviteter i butik kommer stora delar 

av studiens fokus riktas på just butikerna. Detta eftersom en tidigareläggning av larmning och 

galgning rimligtvis skulle minska tiden butikspersonal lägger på dessa aktiviteter. Det måste även 

studeras hur andra aktiviteter i butikerna påverkas av en sådan förändring. Enligt direktiv ska dock 

Retailus Outlet uteslutas från studien då framtiden, med avseende på varuflödet till Retailus Outlet, 

för närvarande är oviss. 

Oavsett om larmning och galgning tidigareläggs till DC eller leverantör kommer behovet av ett 

returflöde med galgar och larm som skickas tillbaka från butik till DC och eventuellt från DC till 

leverantör att uppstå. Av den anledningen kommer ett framtida tänkbart returflöde av galgar och 

larm att studeras.  

Det nämndes i avsnitt 1.4. Direktiv att studien avgränsas till att undersöka kostnadsbesparingar. 

Eventuell försäljningsökning till följd av att mer tid kan läggas på att hjälpa kund i butik kommer inte 

beröras av studien. Anledningen till detta är att det inte är logistikavdelningens beslut att avgöra hur, 

var eller om insparade arbetstimmar används. Vad som dock inte är helt givet är hur en 

tidigareläggning av larmning och galgning kommer påverka Retailus leveransservice gentemot kund. 

Exempelvis om det leder till förseningar av leveranser mellan DC och butik vilket påverkar 

leveransservicen mot kund. Av den anledningen inkluderas kunderna i det studerade systemet.  

4.2. Syftesnedbrytning 

Studiens syfte repeteras: 

Studien avser att ta fram ett beslutsunderlag baserat på totalkostnad och implementerbarhet för 

tidigareläggning i försörjningskedjan av aktiviteterna larmning och galgning.  

För att bygga en struktur för den fortsatta studien delas den upp i Delmoment 1, Delmoment 2 och 

Delmoment 3 vilka ligger till grund för att uppfylla studiens syfte. De tre delmomenten illustreras i 

figur 12 nedan följt av en mer ingående beskrivning.  

 
Figur 12 - Illustration över studiens tre delmoment 

Delmoment 1 innefattar att klargöra förutsättningarna vilket utgör ett fundament för hela studien 

och anses därför vara nödvändigt att göra i ett tidigt skede av studien. Att klargöra förutsättningarna 
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innebär för studien att valet att undersöka tidigareläggning av galgning och larmning tydligt 

motiveras och att eventuella konsekvenser för övriga aktiviteter i butik utreds.  

Delmoment 2 innebär att arbeta fram ett antal scenarion som anses vara aktuella, det vill säga från 

Retailus synvinkel intressanta att undersöka och ur författarparets perspektiv realistiska att 

undersöka. Scenarierna som tas fram utvärderas sedan i Delmoment 3 med fokus på totalkostnad 

och implementerbarhet. Resultatet av Delmoment 3 utgör grunden för det beslutsunderlag som 

studiens syftar att ta fram. 

Vart och ett av de tre delmomenten bryts ned och presenteras mer ingående i nästa avsnitt. 

4.3. Problemnedbrytning 

Baserat på de tre delmoment som initierades i avsnitt 4.2. Syftesnedbrytning ska uppgiften, i följande 

problemnedbrytning, brytas ned i frågeställningar. Frågeställningar tas fram för att underlätta 

arbetet med att uppfylla studiens syfte. 

Frågeställningarna som tas fram består av huvudfrågor med flera tillhörande underfrågor. 

Underfrågorna fungerar som ett stöd för att besvara huvudfrågan och ska därmed besvaras först, 

med stöd av svaren blir det då möjligt att besvara huvudfrågan.  

4.3.1. Delmoment 1 

Delmoment 1 avser, vilket beskrevs i 4.2. Syftesnedbrytning, att klargöra förutsättningarna för att 

tidigarelägga galgning och larmning och därav inte göra det i butik. Delmoment 1 illustreras i figur 13 

nedan. 

 
Figur 13 - Illustration av Delmoment 1 

Det nämndes som ett direktiv i avsnitt 1.4. Direktiv att det är just för de två aktiviteterna galgning och 

larmning som tidigareläggning ska undersökas. Anledningen till direktivet är att aktiviteterna i en, av 

Retailus genomförd, undersökning visat sig vara stora poster bland de logistiska aktiviteterna med 

avseende på tid för förberedelse av varor. En förändring antas därmed kunna ha stor inverkan på det 

logistiska arbetet i Retailus butiker. Vidare anses larmning och galgning också vara möjliga att flytta 

bakåt i försörjningskedjan, till skillnad från posten logistiska aktiviteter på säljyta vilket också är en 

stor post men som däremot inte anses vara möjlig att flytta.  

Kotzab & Teller (2005) hävdar att det är möjligt att tidigarelägga aktiviteter till förslagsvis en 

distributionscentral för att underlätta butikslogistiken. För att en tidigareläggning ska vara aktuell att 

genomföra är det därmed lämpligt att undersöka förutsättningarna för att tidigareläggningen faktiskt 

underlättar butikslogistiken. Mycket tyder på att galgning och larmning återfinns bland de största 

logistiska och flyttbara aktiviteterna i butik och att det därmed finns anledning att undersöka 

eventuell tidigareläggning. Undersökningen som Retailus har utfört bygger dock på relativt få 

mätningar vilket innebär att resultatet är osäkert. Det har heller inte undersökts huruvida övriga 

butiksaktiviteter kan komma att påverkas om larmning och galgning inte längre skulle utföras i butik. 
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Det är därför av intresse att genomföra en undersökning för att säkerställa omfattningen av den tid 

som i dagsläget läggs på larmning och galgning. Vidare anses det nödvändigt att undersöka 

konsekvenserna för övriga butiksaktiviteter av att larmning och galgning lyfts bort från butikerna. 

Därav lyder huvudfråga 1: 

Huvudfråga 1: Hur skulle en tidigareläggning av aktiviteterna larmning och galgning 

påverka butikerna? 

För att besvara huvudfråga 1 finns det tre aspekter som behöver tas hänsyn till. Den första aspekten 

är att, vilket Retailus undersökning indikerar, undersöka hur mycket tid som faktiskt läggs på 

larmning och galgning i butikerna. Ju mer tid som läggs på aktiviteterna i dagsläget desto bättre 

förutsättningar finns det för att reducera tiden genom tidigareläggning. För att avgöra storleken av 

det logistiska arbetet i butik är det lämpligt att ställa tidsåtgången för dessa i relation till tidsåtgången 

för övriga aktiviteter som görs i butik. Genom att undersöka tidsåtgången för ett antal logistiska 

aktiviteter som görs i butik, inkluderat larmning och galgning, jämfört med total personaltid kan 

andelen tid som läggs på just galgning och larmning bestämmas.  

Innan en sådan undersökning är möjlig att genomföras måste det dock fastställas på en mer 

detaljerad nivå vilka logistiska aktiviteter som utförs i butik i samband med en leveransmottagning. I 

avsnitt 2.6.1. Flödet från leverans till säljyta - ordinarie retailusbutik presenterades de huvudsakliga 

aktiviteterna som utförs vid en leveransmottagning. I tillägg till dessa presenterar också Kotzab & 

Teller (2005) åtta aktiviteter som vanligtvis utförs i butiker. Detta leder till underfråga 1.1 och 

underfråga 1.2: 

Underfråga 1.1: Vilka logistiska aktiviteter ingår i processen från att en leveransmottagning 

inleds till att varorna är placerade på säljyta eller baklager? 

 

Underfråga 1.2. Hur mycket tid tar respektive aktivitet som utförs i samband med 

leveransmottagning? 

Kotzab & Teller (2005) menar på att tidigareläggning av aktiviteter kan påverka redan fungerande 

rutiner. Reiner et al. (2013) skriver å andra sidan att om fokus i butik flyttas från logistiska aktiviteter 

till försäljning kan det leda till stora positiva fördelar för företaget. Att tidigarelägga aktiviteter kan 

alltså både hjälpa och stjälpa butiksarbetet. Den andra aspekten som är viktig att ta hänsyn till är 

därför hur en eventuell tidigareläggning påverkar övriga aktiviteter i butik. Det kan tänkas att övriga 

aktiviteter såsom uppackning kan påverkas om varor ligger färdiglarmade eller färdiggalgade i 

lådorna. Därför ställs underfråga 1.3: 

Underfråga 1.3: Hur påverkas övriga aktiviteter i butiker om larmning och galgning 

tidigareläggs? 

Reiner et al. (2013) hänvisar till en studie som antyder att det finns ett samband mellan hög 

personalomsättningshastighet och låg prestanda med låga vinstmarginaler och dålig kundservice. Det 

framgår i avsnitt 2.6. Retailusbutiker att Retailus personal främst är anställda som säljare, det kan 

därför antas att butikspersonalen föredrar att jobba ute på säljyta snarare än på baklagret. Om det är 

så att butikspersonalen trivs bättre med sina arbetsuppgifter om mindre arbete utförs på baklagren 

kan det antas att tidigareläggning av aktiviteter inte bidrar till högre personalomsättningshastighet 
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på grund av missnöje med arbetsuppgifter. Detta är den tredje aspekten som tas hänsyn till gällande 

hur tidigareläggning av larmning och galgning skulle påverka butikerna. Därför ställs underfråga 1.4: 

Underfråga 1.4: Vad anser butikspersonalen om att larmning och galgning 

tidigareläggs?   

Huvudfrågan med tillhörande underfrågor presenteras i figur 14 nedan. Pilarna indikerar följden för 

hur frågorna måste besvaras. En fråga med ingående pil kan inte besvaras innan föregående fråga 

besvarats. 

 
Figur 14 - Nedbrytning av huvudfråga 1 till underfrågor 

4.3.2. Delmoment 2 

Delmoment 2 bryts ned i huvudfrågor och underfrågor som presenteras senare i detta avsnitt. Att 

besvara frågeställningarna tillhörande Delmoment 2 är ett steg på vägen mot att uppfylla studiens 

syfte eftersom efterföljande frågeställningar kommer vara beroende av vilka scenarion som tas fram. 

Delmoment 2 illustreras i figur 15 nedan: 

 
Figur 15 - Illustration av Delmoment 2 

Att arbeta fram scenarion innebär att det utifrån ett i princip obegränsat antal möjliga lösningar 

måste resoneras fram olika scenarion som är aktuella att undersöka vidare. Att de möjliga 

scenarierna ses som i princip obegränsade förklaras med att det finns flertalet dimensioner att ta 

hänsyn till vad gäller tidigareläggningen. Dels kan tidigareläggningen ske till antingen DC eller till 

leverantör. Dels kan tidigareläggningen avse galgning, larmning eller både galgning och larmning och 

dels finns det en variation i scenarierna beroende på vilka sortiment som tidigareläggs. De olika 

dimensionerna sammanfattas hädanefter som aktivitet, plats och sortiment och kommer vidare i 

studien beskrivas med en figur likt figur 16 nedan där frågetecknen kommer bytas ut. 
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Figur 16 - De tre olika dimensionerna 

Det är tydligt att samtliga kombinationer av de scenarion som finns inte kan undersökas på djupet, 

därför är det nödvändigt att arbeta fram ett för studien tidsmässigt rimligt antal scenarion. För att 

inte låsa sig till endast ett scenario men samtidigt kunna studera scenarierna på en tillräckligt djup 

nivå väljer författarparet att två till fyra scenarion bör arbetas fram och studeras. Därmed formuleras 

huvudfråga 2 som följer: 

Huvudfråga 2: Vilka scenarion med avseende på aktivitet (larmning, galgning), plats 

(butik, DC, leverantör) och sortiment är aktuella att studera i studien? 

För att kunna arbeta fram ett antal scenarion för vidare analys och på så sätt besvara huvudfråga 2 är 

det lämpligt att undersöka dimensionerna aktivitet, plats och sortiment. Det är sannolikt att olika 

sortiment är aktuella att larma och galga beroende på till var tidigareläggningen görs. För de två till 

fyra scenarion som arbetas fram är utgångspunkten därför att alla har olika förutsättningar.  

Att det är larmning och galgning som är aktuella att studera i denna studie är redan fastslaget. Det är 

också givet från Retailus att det är aktuellt att studera tidigareläggning till både DC och leverantör. 

Det som inte är fastslaget är hur de två dimensionerna aktivitet och plats ska kombineras för vidare 

studier av olika scenarion. I och med att de två dimensionerna ska kombineras behöver de studeras 

parallellt och anses också vara nödvändigt att bestämma innan sortimentet fastslås. Därav lyder 

underfråga 2.1 som följer: 

Underfråga 2.1: Med avseende på aktivitet (larmning, galgning) och plats (butik, DC, 

leverantör), vilka scenarion är aktuella att studera?  

För att exemplifiera skulle ett framtaget scenario, efter att underfråga 2.1 har besvarats, kunna vara 

att utföra både larmning och galgning på DC. Ett sådant scenario är dock inte fullständigt då det inte 

är uppenbart vilka sortiment som är aktuella att tidigarelägga larmning och galgning för. Då det finns 

olika förutsättningar angående sortiment beroende på vilken plats aktiviteterna tidigareläggs till 

anses det nödvändigt att arbeta fram vilka sortiment som är aktuella att studera för respektive 

scenario som togs fram från underfråga 2.1. Därav lyder underfråga 2.2 som följer: 

Underfråga 2.2: Vilka sortiment är aktuella att studera för respektive scenario? 

Med sortiment kan flera olika tolkningar göras och det kommer i studien hållas öppet för vad som 

avses med sortiment för de olika scenarierna. Sortiment kan exempelvis avse ett visst typ av 
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klädesplagg, varor från en viss leverantör eller en viss pick-area. Vad som är viktigt att förtydliga i 

detta skede är att det för ett givet sortiment inte behöver vara som så att alla varor i sortimentet ska 

galgas eller larmas. I ett givet sortiment, exempelvis en pick-area, kan det alltså finnas ett 

delsortiment som inte är aktuellt för larmning och/eller galgning. Exempelvis exponeras vissa typer 

av varor näst intill alltid hopvikta på bord i butik, till exempel tjockare bomullströjor, vilket skulle göra 

det onödigt att galga dessa tröjor i något av scenarierna. Vidare väljer många butiker att inte larma 

billiga varor av exclusive brands i dagsläget då de inte är särskilt stöldbenägna. Tack vare den billiga 

prislappen blir konsekvenserna av en stöld små och det anses därför inte vara värt att lägga tid på att 

larma dessa varor. Av samma anledning bör inte dessa varor larmas vid något av scenarierna heller.  

Då två till fyra scenarion har tagits fram med hänsyn till de tre dimensionerna aktivitet, plats och 

sortiment anses huvudfråga 2 vara besvarad. De scenarion som har tagit fram är de som 

fortsättningsvis i studien kommer studeras och därför tas vidare till kommande delmoment. 

I figur 17 nedan presenteras huvudfrågan med de tillhörande underfrågorna illustrativt. Figuren ska 

tolkas som så att frågan längst ner, underfråga 2.1, måste bevaras för att sedan kunna besvara frågan 

som den pekar på.  

 
Figur 17 - Nedbrytning av huvudfråga 2 till underfrågor 

4.3.3. Delmoment 3 

Delmoment 3 ska brytas ned i huvudfrågor och underfrågor som presenteras senare i detta avsnitt. 

För att kunna besvara frågeställningarna tillhörande Delmoment 3 är det nödvändigt att ett antal 

scenarion är framtagna i Delmoment 2. Delmoment 3 illustreras i figur 18 nedan: 

 
Figur 18 - Illustration av Delmoment 3 

De scenarion som mynnar ut från Delmoment 2 utgör stommen i Delmoment 3. Det underlättar att 

ha ett antal scenarion att utgå ifrån vid framtagandet av ett beslutsunderlag för att på så sätt kunna 

göra konkreta jämförelser med nuläget. 
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Kotzab & Teller (2005) skriver att tidigareläggning eller förberedelser av varor kan underlätta 

butikslogistiken. De påpekar dock att en förbättrad butikslogistik inte nödvändigtvis medför en 

förbättring för hela försörjningskedjan och att det därför är viktigt att inte bara undersöka hur 

förändringar påverkar butikslogistiken utan hur den påverkar hela kedjan.  

Även Oskarsson et al. (2009) menar på att det är viktigt att vid förändringar lyfta blicken från det 

huvudsakliga förändringsstället och ta hänsyn till effekter som uppstår i hela försörjningskedjan. En 

metod för att utvärdera hur förändringar påverkar hela kedjan är att använda en så kallad 

totalkostnadsmodell. Två olika modeller presenterades i avsnitt 3.3. Totalkostnadsmodeller. 

Modellerna är i stora drag likartade men skiljer på ett fåtal kostnadsposter. Oskarsson et al. (2009) 

menar att en totalkostnadsmodell bör anpassas efter situationen den ska användas i. I studien 

kommer därför båda modellerna ligga till grund för att identifiera de poster som berörs av de 

scenarion framarbetade i Delmoment 2.  

Utifrån ovanstående resonemang formuleras huvudfråga 3 som följer: 

Huvudfråga 3: Vad blir kostnadsförändringen gentemot nuläget för respektive 

scenario? 

Som nämndes i avsnitt 4.3.2. Delmoment 2 är det inte nödvändigtvis hela det framarbetade 

sortimentet som är aktuellt för larmning och galgning. Innan någon kostnadsförändring är möjlig att 

beräkna är det därför nödvändigt att kartlägga hur många varor som för varje scenario är aktuella att 

galga och/eller larma tidigare i försörjningskedjan. Detta eftersom det är nödvändigt att veta hur 

stora flöden som flyttas bakåt för att kunna beräkna några kostnadsförändringar. Därav lyder 

underfråga 3.1:  

Underfråga 3.1: För respektive scenario, hur många varor är aktuella för 

tidigareläggning av larmning och/eller galgning? 

Som tidigare nämnt kan en totalkostnadsmodell användas för att identifiera kostnadsförändringar i 

försörjningskedjan. Vid tidigareläggning av aktiviteterna, beroende på var aktiviteterna läggs, kan 

olika typer av kostnader uppstå. De två totalkostnadsmodeller som presenterades i avsnitt 3.3. 

Totalkostnadsmodeller ligger till grund för nedanstående resonemang av kostnadsposter som kan 

påverkas och därmed bör tas hänsyn till. 

Retailus har nämnt att de inte önskar att använda någon form av engångsgalgar eller engångslarm, 

dels på grund av kostnadsskäl men främst på grund av miljöskäl. Att tidigarelägga galgning och 

larmning skulle därför ge upphov till någon form av returflöde. Olika hanteringar av returflöden 

presenterades i avsnitt 3.7. Returflöden där det framgår att det ofta är problematiskt och kostsamt i 

form av transportkostnader att upprätta ett väl fungerande returflöde (Oskarsson, 2009;  Halldórsson 

& Skjøtt-Larsen, 2007). Att transportera larmade men framförallt galgade plagg innebär rimligtvis att 

varje plagg upptar en större volym och att den transporterade volymen därmed ökar. Ökad volym, 

som ju är kostnadsdrivaren för många av Retailus transporter kan därmed påverka 

transportkostnaden. Det finns alltså flera aspekter att ta hänsyn till vad gäller transportkostnad och 

det är därför lämpligt att ställa underfråga 3.2: 

Underfråga 3.2: För respektive scenario, påverkas posten transportkostnader och i 

sådana fall vad blir förändringen i förhållande till nuläget? 
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Att tidigarelägga galgning och larmning innebär att arbetet, som kan ses på som en sorts förädling, 

görs tidigare. På så vis kommer produktvärdet, på grund av nedlagt arbete, bli förhöjt i ett tidigare 

skede än för dagsläget. Det är diskuterbart huruvida larmning och galgning är förädlande processer 

eller inte eftersom de inte tillför slutprodukten något direkt värde för kunden utan enbart görs för att 

exponering i butik ska vara möjlig. På grund av att produktvärdet, till följd av kostnader för nedlagt 

arbete, kommer höjas i ett tidigare skede mot dagsläget kommer det för de olika scenarierna lagras 

produkter på DC och/eller i transporter från Asien till ett högre produktvärde. Tidsförskjutningen i 

förhöjt produktvärde innebär förhöjda lagerföringskostnader på grund av att kapital binds under en 

längre period. (Oskarsson et al., 2009; Lambert et al., 1998). Därför ställs underfråga 3.3:  

Underfråga 3.3: För respektive scenario, påverkas posten lagerföringskostnader och i 

sådana fall vad blir förändringen i förhållande till nuläget? 

Den mest framträdande lagerhållningskostnaden som kommer att påverkas för de olika scenarierna 

är personalkostnader. Att butikspersonal klassas som en lagerhållningskostnad är inte uppenbar men 

det viktigaste är inte var de olika kostnaderna placeras i totalkostnadsmodellen utan att de är med. 

Att klassa det som en lagerhållningskostnad gör det enkelt att jämföra den mot den ökade 

personalkostnad i DC som scenarierna kan medföra.  

Det finns en tro om att det med avseende på personalåtgång finns fördelar med att tidigarelägga 

aktiviteterna larmning och galgning. Det grundar sig i att det då larmas och galgas i större partier 

vilket enligt Mattsson (2002) innebär minskade omställningskostnader, i detta fall i form av 

personalkostnader. Detta kan också liknas med Lambert et al. (1998) kostnadspost kallad partistorlek 

i totalkostnadsmodellen. Abrahamsson et al. (2011) skriver att det finns fördelar med att förlägga 

vissa logistiska aktiviteter i en distributionscentral och Sandberg (2015) skriver att erfarenhet gör att 

det går effektivare att utföra aktiviteter. Erfarenhet innebär i detta fall att personal som larmar och 

galgar upprepar samma process väldigt många gånger och på så sätt bygger upp en färdighet. Detta 

är litteratur som styrker tron om att det kan komma att uppstå skillnader i personalkostnader vid de 

olika scenarierna jämfört med nuläget.  

Oavsett om larmning och galgning görs hos leverantör eller i DC kommer det att påverka flera 

processer på DC. Plagg som galgas kommer ta mer plats i lådor vilket gör att det kommer hanteras 

fler lådor på DC som i sin tur driver upp lagerhållningskostnader i form av hanteringskostnader. 

Också plocket på DC kan komma att påverkas, framförallt om plagg ligger galgade då de kan bli 

klumpigare att hantera vilket kommer göra att plocket försämras. Det finns alltså flera aspekter att ta 

hänsyn till vad gäller lagerhållningskostnader och det är därför lämpligt att ställa underfråga 3.4: 

Underfråga 3.4: För respektive scenario, påverkas posten lagerhållningskostnader och i 

sådana fall vad blir förändringen i förhållande till nuläget? 

Det har tidigare nämnts att det inte är nödvändigt att larma eller galga samtliga plagg. I dagsläget är 

det butikerna själva som avgör om plaggen ska galgas och det finns mer eller mindre följda riktlinjer 

för vilka plagg som ska larmas. I en situation där galgning och larmning sker innan ankomst till butik 

måste det dock fastställas i förväg vilka plagg som ska larmas och galgas. Detta behöver sedan 

meddelas till den som ska utföra arbetet vilket är en typ av administration som kan ge upphov till 

kostnader (Lambert et al., 1998). Därför ställs underfråga 3.5: 
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Underfråga 3.5: För respektive scenario, påverkas posten administrationskostnader 

och i sådana fall vad blir förändringen i förhållande till nuläget? 

Alla kostnadsförändringar som inte anses vara lämpliga att kategorisera under någon av de ovan 

nämnda kategorierna kommer placeras i kategorin övriga kostnader.  

Vad gäller de returflöden som diskuterade tidigare i detta avsnitt kan de leda till andra kostnader 

utöver själva transportkostnaden. Retailus leverantörer är till största del belägna i Asien. Att larma 

och galga hos leverantör samt att upprätta ett returflöde skulle innebära ett cirkulerande flöde av 

larm och galgar med en lång cykeltid på grund av den långa transporttiden. För att kunna täcka upp 

för cykeltiden är det sannolikt att det behöver köpas in fler larm och galgar. Oavsett om 

tidigareläggningen görs till leverantör eller till DC är det sannolikt att aktiviteterna utförs senast 

innan varorna lagras in på DC för att kunna utnyttja de skalfördelar som förväntas uppstå med 

sortrena lådor. Det innebär att varor som lagras på DC måste vara larmade och galgade vilket även 

det innebär att fler larm och galgar troligtvis måste köpas in. Det är inte uppenbart var denna 

inköpskostnad ska placeras i totalkostnadsmodellen vilket gör att det har valts att placera den under 

övriga kostnader. För att ta hänsyn till denna och eventuellt andra övriga kostnader är det lämpligt 

att ställa fråga 3.6: 

Underfråga 3.6: För respektive scenario, påverkas posten övriga kostnader och i 

sådana fall vad blir förändringen i förhållande till nuläget? 

I figur 19 nedan visas huvudfråga 3 med dess tillhörande underfrågor. Underfråga 3.1 besvaras först 

varpå underfråga 3.2 till underfråga 3.6 kan besvaras parallellt för att senare kunna ligga till grund för 

att besvara huvudfrågan.  

 
Figur 19 - Nedbrytning av huvudfråga 3 till underfrågor 

I Total logistics (2008) framgår det att många företag fixerar sig vid inköpspriset och glömmer bort 

kostnaden för pre-retail-aktiviteter och vad som utöver kostnader inte är att förglömma är 

implementerbarheten. Att outsourca kan innebära stora konsekvenser och förändringar för en 

försörjningskedja vilka innan genomförandet måste granskas och utvärderas. För att ta fram ett så 

heltäckande och trovärdigt beslutsunderlag som möjligt är det därför av betydelse att inte bara 

studera totalkostnadsförändringarna utan att även studera implementerbarheten av förändringen. 

Retailus har varit tydliga med att det är vitalt att implementerbarheten tas hänsyn till vid 

framtagandet av beslutsunderlaget. Det framgår även i studiens syfte att beslutsunderlaget bland 

annat ska baseras på implementerbarhet. Därför ställs huvudfråga 4: 

Huvudfråga 4: Vilka hinder och svårigheter finns det vid en implementering av 

respektive scenario? 
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Implementerbarhet är ett begrepp med flera möjliga tolkningar. I denna studie kommer 

implementerbarheten diskuteras utifrån dels ett tidsperspektiv som tar hänsyn till om ett scenario 

inte är möjligt att implementera förrän om exempelvis tio år. Implementerbarheten för det scenariot 

ses då som ett hinder eftersom de positiva effekterna av förändringen inte kan utnyttjas förrän om 

tio år samtidigt som förutsättningarna också är ovissa om tio år. Ju tidigare i tiden ett scenario är 

möjlig att implementera, desto mer implementerbart är det. Därav lyder underfråga 4.1 som följer: 

Underfråga 4.1: Hur ser de tidsmässiga förutsättningarna ut vid ett införande av 

respektive scenario? 

Ett annat perspektiv att ta hänsyn till i begreppet implementerbarhet är hur redan befintliga 

processer påverkas av respektive scenario. Det är nuförtiden inte ovanligt att så kallade value-adding 

services outsourcas till en tredjepartslogistiker (Bowersox et al., 2010). Det är dock viktigt att 

förtydliga att varje försörjningskedja är unik och bara för att många andra verksamheter väljer att 

outsourca vissa value-adding services betyder inte det att det är lämpligt för den studerade 

försörjningskedjan (Lindh, 2004). Beslut om huruvida aktiviteter ska göras pre-retail är enligt Total 

logistics (2008) ofta komplexa och kräver därför stor förståelse för effekterna av en förändring. En 

lösning kan vara totalkostnadsmässigt låg men kräva exempelvis en total omstrukturering i DC där 

många processer måste göras annorlunda mot i dagsläget. En sådan lösning anses ha en låg 

implementerbarhet. Därav lyder underfråga 4.2 som följer: 

Underfråga 4.2: I vilken utsträckning påverkas befintliga processer vid ett införande av 

respektive scenario? 

Ytterligare ett perspektiv att ta hänsyn till när olika scenarion jämförs mot nuläget är hur 

leveransservicen påverkas. Likt Oskarsson et al. (2009) skriver finns det en koppling mellan 

leveransservice och kostnad vilket gör det nödvändigt i denna studie att även ta hänsyn till 

leveransservicen då det inte är aktuellt att dämpa totalkostnaden på bekostnad av en stor försämring 

i leveransservice.  

I och med att denna studie behandlar olika scenarion kommer leveransservicen kunna påverkas på 

olika ställen i försörjningskedjan. Om ett scenario, alltså implementeringen av en tidigareläggning, 

går som det ska bör slutkunderna inte uppleva några större skillnader på leveransservicen då varorna 

är larmade och galgade precis som de var innan implementeringen. Det som dock skulle kunna 

påverkas är att varorna exempelvis inte levereras till butik i rätt tid vilket primärt är en försämrad 

leveransservice för butikerna men som också kan överföras till slutkunderna. Det är alltså beroende 

på vilket scenario som studeras olika kunder vars leveransservice kan förändras. Exempelvis om 

larmning och galgning görs hos leverantör är det DC som får ses som kund vars leveransservice kan 

komma att förändras vilket i slutändan också kan komma att påverka leveransservicen till både butik 

och slutkund.  

Denna studie kommer ha som utgångspunkt att leveransservicen kan påverkas på olika ställen i 

försörjningskedjan beroende på vilket scenario som studeras men att det i slutändan kan leda till en 

förändrad leveransservice för slutkunden. 

Underfråga 4.3: I vilken utsträckning påverkas leveransservicen vid ett införande av 

respektive scenario? 

I figur 20 nedan visas huvudfråga 4 med dess tillhörande underfrågor.  
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Figur 20 - Nedbrytning av huvudfråga 4 till underfrågor 

4.4. Sammanfattning av frågeställningar  

4.4.1. Delmoment 1 

 Huvudfråga 1: Hur skulle en tidigareläggning av aktiviteterna larmning och galgning 

påverka butikerna? 

 Underfråga 1.1: Vilka logistiska aktiviteter ingår i processen från att en 

leveransmottagning inleds till att varorna är placerade på säljyta eller baklager? 

 Underfråga 1.2. Hur mycket tid tar respektive aktivitet som utförs i samband med 

leveransmottagning? 

 Underfråga 1.3: Hur påverkas övriga aktiviteter i butiker om larmning och galgning 

tidigareläggs? 

 Underfråga 1.4: Vad anser butikspersonalen om att larmning och galgning 

tidigareläggs?   

4.4.2. Delmoment 2 

 Huvudfråga 2: Vilka scenarion med avseende på aktivitet (larmning, galgning), plats (butik, 

DC, leverantör) och sortiment är aktuella att studera i studien? 

 Underfråga 2.1: Med avseende på aktivitet (larmning, galgning) och plats (butik, DC, 

leverantör), vilka scenarion är aktuella att studera? 

 Underfråga 2.2: Vilka sortiment är aktuella att studera för respektive scenario? 

4.4.3. Delmoment 3 

 Huvudfråga 3: Vad blir kostnadsförändringen gentemot nuläget för respektive scenario? 

 Underfråga 3.1: För respektive scenario, hur många varor är aktuella för 

tidigareläggning av larmning och/eller galgning? 

 Underfråga 3.2: För respektive scenario, påverkas posten transportkostnader och i 

sådana fall vad blir förändringen i förhållande till nuläget? 

 Underfråga 3.3: För respektive scenario, påverkas posten lagerföringskostnader och i 

sådana fall vad blir förändringen i förhållande till nuläget? 

 Underfråga 3.4: För respektive scenario, påverkas posten lagerhållningskostnader 

och i sådana fall vad blir förändringen i förhållande till nuläget? 

 Underfråga 3.5: För respektive scenario, påverkas posten administrationskostnader 

och i sådana fall vad blir förändringen i förhållande till nuläget? 

 Underfråga 3.6: För respektive scenario, påverkas posten övriga kostnader och i 

sådana fall vad blir förändringen i förhållande till nuläget? 
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 Huvudfråga 4: Vilka hinder och svårigheter finns det vid en implementering av respektive 

scenario? 

 Underfråga 4.1: Hur ser de tidsmässiga förutsättningarna ut vid ett införande av 

respektive scenario? 

 Underfråga 4.2: I vilken utsträckning påverkas befintliga processer vid ett införande 

av respektive scenario? 

 Underfråga 4.3: I vilken utsträckning påverkas leveransservicen vid ett införande av 

respektive scenario?  
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5. Metod 
I studiens metodkapitel klargörs inledningsvis studiens inriktning och ansats. Därefter följer teori om 

för studien relevanta datainsamlingsmetoder. Vidare beskrivs arbetsgången för studiens fyra faser 

innan slutligen studiens trovärdighet diskuteras. 

5.1. Studiens inriktning och metodansats 

En studies inriktning bestäms enligt Lekvall & Wahlbin (2001) av vilka sorts slutsatser som är 

önskvärda att dra av studien. En studies ansats avgörs av hur det tekniskt sett är möjligt att gå 

tillväga för att kunna dra de slutsatser som önskas dras. 

5.1.1. Studiens inriktning 

Björklund & Paulsson (2012) skriver att en studies inriktning kan avgöras av storleken på redan 

existerande kunskapsmängd inom det område som behandlas av studien. Om det finns väldigt lite 

kunskap sedan tidigare har studien en explorativ, det vill säga undersökande, inriktning där syftet är 

att en grundläggande förståelse för ämnet vill uppnås. Om det finns grundläggande kunskap inom ett 

område som exempelvis  systematiseras i form av modeller eller för vilket beskrivningar om dåtida 

eller nutida förhållanden görs, antar studien en deskriptiv eller undersökande inriktning (Patel & 

Davidson, 2011). Syftar studien till att ge en djupare kunskap och förståelse för ett ämne med både 

beskrivningar och förklaringar sägs studien vara explanativ, eller förklarande (Björklund & Paulsson, 

2012). För studier där det finns kunskap och förståelse kring det studerade området men där målet 

är att ge vägledning och att föreslå åtgärder antar studien en normativ inriktning (Björklund & 

Paulsson, 2012). 

Syftet med denna studie är, som känt, att ta fram ett beslutsunderlag för tidigareläggning av 

larmning och galgning vilket ligger i linje med hur Björklund & Paulsson (2012) beskriver en normativ 

inriktning. Det finns inte tillgång till litteratur specifikt om tidigareläggning av just galgning och 

larmning men tidigareläggning av aktiviteter, eller pre-retail, är inte på något vis ett nytt eller okänt 

begrepp. Studiens inledande delmoment, Delmoment 1, avser att få en djupare förståelse för 

larmning och galgnings inverkan på butikslogistiken och hur övriga aktiviteter påverkas om galgning 

och larmning inte längre görs i butik. Då det redan finns viss kunskap i dagsläget angående detta har 

det inledande delmomentet en explanativ inriktning. Studien som helhet klassificeras därmed som en 

normativ studie men med en inledande del som bättre beskrivs som explanativ. 

5.1.2. Metodansats 

Lekvall & Wahlbin (2001) menar att en undersökningsansats kan delas upp i två huvuddimensioner. 

Den ena dimensionen tar hänsyn till hur djupgående undersökningen ska vara. En studie som görs på 

djupet för enskilda undersökningsobjekt brukar benämnas fallstudie. Den andra ytterligheten är 

enligt Lekvall & Wahlbin (2001) när en studie görs med flertalet undersökningsobjekt, så kallad 

tvärsnittsansats. En sådan ansats syftar till att jämföra undersökningsobjekten sinsemellan samt att 

dra slutsatser för större grupper.  

Den andra dimensionen är huruvida det i undersökningen ska användas kvantitativa eller kvalitativa 

data och analysmetoder. De två inriktningarna ser olika ut för hur den insamlade datan har 

genererats, bearbetats och analyseras (Patel & Davidson, 2011). Lekvall & Wahlbin (2001) uttrycker 

det som att för en kvalitativ undersökning är den insamlade datan inte kvantifierbar och att 

analysmetoden därför inte är kalkylerande. Kvantitativa undersökningar beskrivs som att de har 

inslag av siffror och beräkningar i form av matematik och statistik. Patel & Davidson (2011) är av 
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samma mening som uttrycker kvalitativa undersökningar som att datainsamlingen fokuserar på 

“mjuka” data medan kvantitativa undersökningar oftast innebär mätningar och statistisk bearbetning 

och analyser. Patel & Davidson (2011) menar dock att en stor del av forskningen i dagsläget befinner 

sig någonstans mellan de två extrempunkterna, det är med andra ord vanligt att det finns inslag av 

båda delarna.  

Eftersom studien avser att undersöka effekter av olika scenarion för tidigareläggning av larmning och 

galgning på djupet, för att sedan kunna ta fram ett beslutsunderlag kan denna studie ses som en 

fallstudie. I enlighet med vad Patel & Davidson (2011) menar på är en vanlig ansats kan denna studie 

ses som både kvantitativ och kvalitativ. Studien är kvantitativ i den mån att en del av utredningen 

baseras på en totalkostnadsanalys. Den andra delen av utredningen baseras på implementerbarhet 

vilket uppskattas utifrån kvalitativa aspekter. 

5.2. Datainsamling 

Det finns flertalet olika metoder för att samla in och bearbeta data för att i slutändan kunna besvara 

studiens frågeställningar (Patel & Davidson, 2011). Vid valet av metod bör fokus vara på att avgöra 

vilken typ av information och data som är relevant för studien, varpå det ska sökas upp, samlas in och 

analyseras (Björklund & Paulsson, 2012).  

Nedan beskrivs några, av de i litteraturen nämnda, datainsamlingstekniker som är relevanta för 

denna studie. 

5.2.1. Litteraturstudie 

Med litteratur syftas det på all slags skrivet och mångfaldigt material, exempel på det är böcker, 

broschyrer och tidskrifter (Björklund & Paulsson, 2012). Att utföra en litteraturstudie har flera olika 

syften, bland annat ska det ge en översikt av den tidigare insamlade kunskapen, visa på betydelsen 

av problemet, vara stöd vid problemformulering och ge ett historiskt perspektiv (Backman, 2016).  

Patel & Davidson (2011) menar att dokument och litteratur kan användas för att besvara 

frågeställningar. Det är då nödvändigt att de fakta som presenteras är sannolika vilket innebär att 

förhållningssättet till litteratur måste vara kritiskt. Det är nödvändigt att veta när, var och varför ett 

dokument uppstod samt vilket syfte upphovsmännen hade med litteraturen. Björklund & Paulsson 

(2012) påpekar att litteratur oftast har uppkommit i ett annat syfte jämfört med den aktuella studien, 

det är så kallad sekundärdata. Det är av den anledningen viktigt att granska litteraturen kritiskt då 

den kan vara vinklad eller att den inte är heltäckande. 

5.2.2. Intervjuer 

Intervjuer är en primärkälla för information som är av direkt relevans för studiens syfte. Eftersom 

följdfrågor, till skillnad från exempelvis enkätundersökningar, kan anpassas vartefter att intervjun 

fortlöper ger det också möjligheten till en djupare förståelse för det ämne som behandlas. (Björklund 

& Paulsson, 2012)  

Olika typer av intervjuer 

Det finns olika typer av struktureringsgrad för intervjuer och Alvesson (2011) menar på att det är 

syftet med studien som genomförs som avgör vilken struktureringsgrad som lämpligen bör användas. 

Struktureringsgraden anger detaljnivån på de frågor som ställs under intervjun. En intervju med 

väldefinierade och detaljerade frågor kallas en strukturerad intervju. Motsatsen till en strukturerad 

intervju är en så kallad ostrukturerad intervju där frågor uppkommer efter hand kring ett brett tema. 



35 
 

Intervjuer med en struktureringsgrad däremellan kallas enligt litteraturen för halv- eller 

semistrukturerade intervjuer och är enligt Alvehus (2013) också de vanligast. Frågorna av mer öppen 

karaktär ställs då kring ett visst tema. 

Val av intervjuperson 

Det finns två huvudprinciper när det kommer till val av intervjuperson, representativitet och 

kvalitetsurval. Representativiteturvalet innebär att en heltäckande bild vill uppnås och att skeva 

vinklingar undviks genom att det finns en variation i valet av respondenter. Kvalitetsurvalet innebär 

tvärtemot att speciellt insatta personer med erfarenhet och inblick inom ett område väljs som 

respondenter. (Alvesson, 2011) 

I studien har främst vad som benämns som ett kvalitetsurval används när respondenten har valts. 

Anledningen är att det ofta har varit en eller ett fåtal personer som anses ha kunskapen inom vissa 

väldigt specifika områden. Ett representativitetsurval har dock används vid intervjuer med 

butikspersonal och vid intervjuer gällande vilka scenarion som är aktuella undersökas djupare. Det 

senare eftersom det funnits många aspekter att ta hänsyn till vid val av scenario där det krävts 

synpunkter från personer inom flera områden. 

Fallgropar 

En vanlig fråga är huruvida en intervju ska spelas in eller inte. Att spela in intervjun gör det möjligt att 

i efterhand lyssna på materialet igen vilket är en försäkring mot att inget som sägs under intervjun 

glöms bort eller förvrängs. Inspelningen kan däremot störa respondenten som känner sig begränsad i 

sin öppenhet. Å andra sidan kan det om endast anteckningar förs vara svårt att få med allt och risken 

finns att anteckningarna som förts inte är korrekt återberättade. (Alvehus, 2013). 

För de intervjuer som har hållits har författarparet enbart fört anteckningar. Då båda i författarparet 

medverkat i samtliga intervjuer har risken för att svar inte återberättas korrekt minskats. 

Björklund & Paulsson (2012) menar att det är viktigt att se upp med objektiviteten vid intervjuer. Den 

personen som håller i intervjun kan ha stor påverkan på de svar som ges, exempelvis om ledande 

frågor ställs. Författarparet har genomgående undvikit ledande frågor och påståenden som kan 

tänkas påverka respondentens svar.  

5.2.3. Observationer 

Patel & Davidson (2011) skriver att observationer är användbara framförallt när information ska 

samlas in om beteende och skeenden i naturliga situationer och vetenskapliga observationer är 

möjliga att göra på många olika sätt enligt Björklund & Paulsson (2012). Dels är det möjligt att utföra 

en så kallad deltagande observation, vilket innebär att observatören själv deltar i den aktivitet som 

undersöks, dels är det möjligt att iaktta händelsen utifrån. För den senare kan observationen utföras i 

smyg utan den observerades vetskap eller helt öppet (Björklund & Paulsson, 2012). 

Det finns både för- och nackdelar med att utföra observationer. Den, enligt Björklund & Paulsson 

(2012), främsta nackdelen är att det är en tidskrävande metod för insamling av data. Vidare anser 

Patel & Davidson (2011) att det finns en problematik kring huruvida det som observeras är 

representativt eller om det är mer spontana beteenden som har observerats.  

I studien har både deltagande observationer och iakttagande observationer använts som 

insamlingsmetod för data. Observationer är, som Björklund & Paulsson (2012) påpekar, tidskrävande 

men har varit nödvändiga för genomförandet av studien. 
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5.3. Arbetsgång 

Patel & Davidson (2011) skriver att forskningsprocesser kan beskrivas i följande steg: identifiering av 

problemområdet och formulering av syfte och frågeställningar, litteraturgenomgång, eventuell 

precisering av problemet, val av undersökningsuppläggning, val av undersökningsgrupp, val av teknik 

för informationsinsamling, genomförande, bearbetning och analys samt rapportering. Det beskrivs 

dock att stegen i denna logiska ordning är en idealbild, det är sällan möjligt att följa stegen i tur och 

ordning. Patel & Davidson (2011) beskriver det som att stegen är överlappande, det finns inte alltid 

tydliga gränser mellan stegen samt att det under forskningsprocessen erhålls ny kunskap och 

erfarenhet vilket också bidrar till att idealbilden är svår att följa.  

De ovan nämnda stegen av Patel & Davidson (2011) har funnits med i åtanke vid framtagandet av 

modellen för arbetsgången i denna studie. Den framtagna modellen är något mer detaljerad och 

försöker på ett illustrativt sätt påvisa hur arbetsgången för studien har varit. I figur 21 nedan 

illustreras de framtagna stegen för studien. Studiens faser och delmoment beskrivs nedan. 

 
Figur 21 - Illustration av studiens arbetsgång 

5.3.1. Planeringsfas 

Den första fasen i studiens arbetsgång kallas planeringsfas och beskrivs mer ingående nedan. 

Förstå uppgift och göra studiebesök 

Patel & Davidson (2011) skriver att det första steget vid en undersökning är att ifrågasätta om det 

finns ett behov av ytterligare kunskap inom problemområdet. Då behovet är klarlagt är det 
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nödvändigt att fundera på om undersökning är praktiskt genomförbar, framförallt med avseende på 

tid och resurser.  

Planeringsfasen sträcker sig från det att uppgiften initierades till och med att studiens 

frågeställningar står färdiga. De inledande tre stegen i planeringsfasen utgör en period som ägnades 

till att förstå uppgiften och dess uppkomst, förstå Retailus flöden och processer och få en 

övergripande bild av förutsättningar som finns för att genomföra studien. 

Under hela studien har författarparet suttit på plats på Retailus huvudkontor och har på så sätt haft 

god tillgång till information och data. En första introduktion till uppgiften erhölls vid det första mötet 

med Retailus logistikchef som initierade projektet, och författarparets handledare från Retailus som 

arbetar som logistikutvecklare, hädanefter kallad logistikutvecklare. Likt vad Patel & Davidson (2011) 

skriver är det viktigt att ifrågasätta om det verkligen finns ett behov av att genomföra uppgiften. 

Samtal fördes därför de inledande veckorna med personer från logistikavdelningen, 

inköpsavdelningen, säkerhetsavdelningen och butik för att klargöra deras syn och åsikter angående 

uppgiften.  

Då uppgiften berör både butiker och DC genomfördes de inledande veckorna studiebesök för att dels 

visualisera problematiken i butik, dels för att få en första uppfattning om studiens praktiska 

förutsättningar. Studiebesöket i butik genomfördes i samband med en varumottagning på en 

ordinarie retailusbutik. Författarparet deltog då i det arbete som utförs vid varuleveranser till butik 

och fick på så vis en förståelse för vilka arbetsuppgifter som utförs och hur leveransprocessen går till. 

Arbetsuppgifterna som författarparet deltog i inkluderade bland annat larmning och galgning av 

varor. I samband med besöket hölls enbart ostrukturerade intervjuer med butikschefen och 

butiksanställda, inga intervjufrågor hade förberetts. Samtalen berörde bland annat deras syn på att 

larmning och galgning eventuellt inte längre ska göras i butikerna. Studiebesöket genomfördes en 

vardag och varade i cirka tre timmar.  

Under de inledande veckorna genomfördes också två besök på DC. Det första besöket varade i cirka 

två timmar och bestod av en rundvandring med logistikutvecklare från Retailus. Inga frågor var 

förberedda men det hölls ostrukturerade intervjuer under rundvandringen för att förstå flödet på DC 

och för att få en förståelse för hur eventuellt färdiglarmade och färdiggalgade varor skulle påverka 

arbetet på DC. Det antyddes att det var lägre aktivitet än vanligt på DC under besöket men lagret var 

i drift och övergripande förståelse för verksamheten kunde därmed erhållas. Ytterligare ett besök 

genomfördes på DC i samband med att tester av nya plockrutiner genomfördes. Logistikavdelningen 

försöker hela tiden att effektivisera processer och flöden och i detta fall ville de undersöka om 

plocket på DC kunde göras effektivare om plockpersonalen fick nya hjälpmedel att använda sig av vid 

plocket. Anledningen till att författarparet deltog vid testerna var för att observera hur testerna 

genomfördes för att få inspiration för hur egna tester, som var aktuella senare i studiens 

genomförande, kunde göras. 

Det genomfördes även ett studiebesök på Retailus servicelager, vilket beskrevs i 2.7. Servicelager. 

Studiebesöket gjordes främst för att få en förståelse och en helhetsbild över Retailus varuflöden. 

Studiebesöket varade cirka två timmar och bestod av en rundtur på lagret med lageransvarig för att 

se hur de jobbar samt skapa en förståelse för vilken länk i försörjningskedjan de utgör. Det hade inte 

förberetts några intervjufrågor till lageransvarig utan frågor angående larmning och galgning och hur 

de jobbar på servicelagret med de två aktiviteterna ställdes allteftersom de dök upp under besöket.  
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Formulera problembakgrund och syfte 

Patel & Davidson (2011) skriver att det inledningsvis ofta råder oklarheter om vad som ska 

undersökas och att det därför är nödvändigt att i ett tidigt skede arbeta med undersökningens 

problemformulering, en formulering som oftast förändras och förfinas under arbetets gång.  

I enlighet med det Patel & Davidson (2011) beskriver formulerades det tidigt i denna studie en 

problembakgrund och syfte. Problembakgrunden innehåller en beskrivning av problemet och varför 

det har uppstått medan syftet i en mening försöker beskriva vad som ska göras och levereras i denna 

studie. För att göra det möjligt att formulera en problembakgrund och ett syfte var det nödvändigt 

att få ta del av mycket information och genomföra studiebesök vilket beskrevs i förgående avsnitt. 

Både problembakgrund och syfte formulerades i ett så pass tidigt skede i studien att det har varit 

nödvändigt att revidera dem flertalet gånger då författarparet har kommit till insikt att något är 

överflödigt eller svårt att genomföra.  

Formulera nulägesbeskrivning 

En nulägesbeskrivning formulerades för att ge läsaren en möjlighet att få en förståelse för Retailus 

arbetssätt och varuflöden och övriga, för studien, berörda delar i företagets verksamhet. 

Informationen för nulägesbeskrivningen samlades in löpande under studiens första veckor. Från 

första dagen på Retailus huvudkontor hölls det ostrukturerade intervjuer med bland annat 

logistikutvecklare från Retailus. Författarparet fick tidigt tips om vilka som bör pratas med för att få 

en så bra förståelse som möjligt kring Retailus verksamhet.  

Det pratades, som tidigare nämnt, med personer från logistikavdelningen, inköpsavdelningen, 

säkerhetsavdelningen och butik för att bland annat skapa en förståelse för hur de jobbar samt för 

Retailus verksamhet. De tidigare nämnda studiebesöken skapade också en grund för att göra det 

möjligt att författa en nulägesbeskrivning. Det genomfördes aldrig någon intervju i detta tidiga skede, 

alla möten bestod av ostrukturerade intervjuer där författarparet enbart kortfattat hade diskuterat 

vad som bör tas upp under samtalen. Det ansågs rimligt att enbart hålla ostrukturerade intervjuer 

eftersom det i ett så pass tidigt skede, med bristande kunskap och förståelse hos författarparet, 

ansågs vara för svårt att formulera tillräckligt detaljerade intervjufrågor. I de fall det i efterhand 

uppstod funderingar togs det kontakt med berörda parter för att få det klargjort.  

Genomföra litteraturstudie 

Björklund & Paulsson (2012) skriver att det med litteraturstudier kan tas del av mycket information 

med liten resursanvändning och att litteraturstudier kan vara till hjälp för att kartlägga redan befintlig 

kunskap inom ett område. Patel & Davidson (2011) skriver att tidigare litteratur kring det studerade 

området också kan vara till hjälp för att besvara frågeställningar. Det var därmed lämpligt att 

genomföra en litteraturstudie för att ta del av den kunskap som redan finns inom området och på så 

vis dra nytta av kunskapen för att besvara studiens frågeställningar och därmed syfte.  

För att hitta, för studien, relevant litteratur som kom att bygga upp studiens referensram gjordes 

inledningsvis en uppdelning av ämnesområden som under studiens gång skulle beröras. 

Referensramen uppdaterades och reviderades löpande under studien vartefter att behov av ny 

litteratur uppstod eller om vissa ämnesområden visade sig inte beröras. För att hitta litteratur 

användes databaser tillgängliga via Linköpings universitets bibliotek. Sökord som logistics retail, pre-

retail och in store logistics användes vilka gav upphov till mer eller mindre relevanta artiklar. Vid 

flertalet tillfällen ledde artiklarna via referenser vidare till ytterligare arbeten vilka har nyttjas i 
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studien, framförallt för avsnitt 3.1. Butikslogistik och avsnitt 3.2. Pre-retail. Utöver artiklar användes 

böcker från Linköpings universitets bibliotek. Böcker användes främst för mer generell information 

vilken ligger till grund för avsnitten 3.3. Totalkostnadsmodeller, 3.6. Stordrift och 3.7. Returflöden i 

studiens referensram. Generell i den mening att det är grundläggande teori som inte har en direkt 

koppling till tidigareläggning av aktiviteter men som är nödvändig för att kunna besvara studiens 

syfte. I tillägg till artiklar och böcker har hemsidor från bland annat logistikkonsultföretag använts för 

att diskutera problematiken med att tidigarelägga larmning och galgning hos leverantör. 

Systemgränser, syftesnedbrytning och problemnedbrytning 

Nästa steg i Patel & Davidson (2011) modell efter litteraturstudie är att eventuellt precisera 

uppgiften och problemet. De skriver att det är via litteraturstudien och problemformuleringen som 

en mer detaljerad undersökning ska tas fram. Det är i preciseringen av stor betydelse att formulera 

sig noggrant och vara så tydlig som möjligt för att undvika att något viktigt förbises. Patel & Davidson 

(2011) är dock tydliga med betydelsen av att inte ta sig vatten över huvudet, hellre besvara en liten 

frågeställning väl än en stor frågeställning ytligt.  

Det Patel & Davidson (2011) skriver fanns med i åtanke när studien preciserades genom att 

systemgränser definierades, syftet bröts ned i olika moment och problemet bröts ner i olika 

frågeställningar. Det var problembakgrund, nulägesbeskrivning och referensram som låg till grund för 

uppgiftspreciseringen.  

För att veta vad som skulle studeras var det nödvändigt att definiera studiens systemgränser. Det 

ansågs nödvändigt att så tidigt som möjligt smalna av vad som skulle studeras för att inte lägga tid på 

fel saker och förlora dyrbar tid. Det studerade systemet togs fram baserat på den kunskap som 

författarparet skaffat sig om Retailus verksamhet samt de direktiv som Retailus angett.  

För att förtydliga och stryka under vad som är studiens syfte ansågs det nödvändigt att stycka upp 

syftet i olika delmoment, en så kallad syftesnedbrytning, vilken togs fram genom diskussion mellan 

författarna. Det togs fram tre delmoment som dels ämnade klargöra vissa förutsättningar för den 

fortsatta studien samt ämnade att besvara studiens syfte.  

Det som utgör grunden i uppgiftspreciseringen är problemnedbrytningen, där problemet bröts ned i 

frågeställningar som ämnades vara besvarade vid studiens avslut. Det ansågs lämpligt att dela upp 

problemet i olika huvudfrågor som utgick från de framtagna delmomenten. Då huvudfrågorna är 

besvarade anses studien uppfylla sitt syfte. För att underlätta arbetet som krävs för att besvara 

huvudfrågorna formulerades ett antal underfrågor kopplade till respektive huvudfråga. 

Frågeställningarna togs fram genom diskussioner mellan författarparet med nulägesbeskrivningen, 

studiens referensram och syftet i åtanke. Det arbete som hade gjorts tidigare med att göra en 

syftesnedbrytning till olika delmoment underlättade arbetet med att ta fram frågeställningar tack 

vare den koppling delmomenten har till syftet. Frågeställningarna omarbetades ett antal gånger i 

studiens planeringsfas då det ansågs, i enlighet med Patel & Davidson (2011), vara viktigt att de 

formulerades väl för att kunna uppfylla studiens syfte.  

Relativt tidigt konstaterade författarparet tillsammans med handledare från Linköpings universitet 

att det är nödvändigt att klargöra förutsättningarna i form av att undersöka hur en tidigareläggning 

av aktiviteterna larmning och galgning påverkar butikerna, vilket ledde fram till huvudfråga 1. Det 

önskades tidigt från Retailus sida att studien skulle undersöka olika scenarion och inte fixeras vid 
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någon enstaka. Författarparet ansåg det därför nödvändigt att arbeta fram ett antal scenarion att 

studera vidare vilket ledde fram till huvudfråga 2.  

Det var även Retailus som lade grunden till huvudfråga 3 och 4 då de tidigt i studien klargjorde att 

det de ville uppnå med studien var att se potentialen av en tidigareläggning i form av 

kostnadsbesparingar men att de scenarion som togs fram även skulle vara praktiskt möjliga att 

implementera och inte påverka leveransservicen nämnvärt. Efter dessa frågor hade besvarats ansågs 

det möjligt att lägga fram ett beslutsunderlag för Retailus angående en tidigareläggning av 

aktiviteterna larmning och galgning. 

5.3.2. Datainsamling och analysfas - Delmoment 1 

I figur 21 i avsnitt 5.3. Arbetsgång är datainsamling och analysfasen inramade enligt studiens tre 

delmoment. För att på ett så pedagogiskt sätt som möjligt förklara studiens tillvägagång gås därför 

delmomenten genom var för sig i samma ordning som de praktiskt genomfördes. Det innebär att det 

i beskrivningen av genomförandet kommer skifta mellan datainsamling och analysfasen. 

I Delmoment 1 besvarades studiens första huvudfråga: Hur skulle en tidigareläggning av aktiviteterna 

larmning och galgning påverka butikerna? Den första huvudfrågan utgör en grund för det resterande 

arbetet och innebär att förutsättningar klargörs. För att kunna besvara huvudfrågan var det 

nödvändigt att samla in data och analysera den insamlade datan vilket beskrivs nedan. 

För att besvara huvudfrågan genomfördes besök i två av Retailus butiker. Då detta delmoment syftar 

till att klargöra hur tidigareläggning av larmning och galgning påverkar butikerna var det nödvändigt 

att de utvalda butikerna så gott det gick representerade en snittbutik när det kommer till hur mycket 

tid som läggs på larmning och galgning. Det fanns även en geografisk hänsyn med vid valet av butiker 

då undersökningen för författarparet skulle kunna genomföras så smidigt som möjligt. De butiker 

som valdes ut arbetades fram tillsammans med logistikutvecklare från Retailus som ansågs ha god 

insyn i vilka butiker som kan ses som representativa.  

För att besvara huvudfrågan var det nödvändigt att kartlägga vilka aktiviteter som utförs i samband 

med varumottagning i butikerna. Kotzab & Teller (2005) åtta olika processer eller aktiviteter samt 

från Retailus tillhandahållna flödesscheman utgjorde referenser för vilka aktiviteter som kan 

förekomma i en butik inför de studiebesök författarparet gjorde. På plats i butik genomfördes dock 

observationer för att säkerställa vilka processer som faktiskt utförs. Observationerna genomfördes i 

samband med butikernas varumottagning enligt vad Björklund & Paulsson (2012) benämner som att 

iaktta eller observera händelsen utifrån. Under observationerna listades de aktiviteter som 

butikspersonalen genomförde.  Butikspersonalen var införstådd med att de observerades men 

ombads arbeta som vanligt medan författarparet höll sig i bakgrunden. 

Med vetskapen om vilka aktiviteter som genomförs kunde tidsstudier göras för att ta reda på hur 

mycket tid respektive aktivitet tar. Då det praktiskt var svårt att mäta samtliga aktiviteter som utförs 

valdes ett antal aktiviteter ut för mätning, resterande tid aggregerades ihop i en post kallad 

Försäljning och övriga aktiviteter. Det var av vikt att erhålla säkra mätningar som i så stor 

utsträckning som möjligt representerar verkligheten. Därför mättes dels så många repetitioner av 

respektive aktivitet som möjligt, dels mättes tidsåtgången för respektive aktivitet om möjligt för flera 

anställda och för att säkra mätresultaten mätte båda författarna i författarparet aktiviteterna med 

varsitt tidtagarur. Tidsstudierna genomfördes i samband med varumottagning och författarparet var 
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på plats i cirka tre timmar i respektive butik under varumottagning och arbetet med varorna. Som 

hjälpmedel användes ett ifyllningsschema som kan studeras i Bilaga A samt tidtagarur.  

Det var önskvärt att den uppmätta tiden för respektive aktivitet speglar tiden som läggs på 

aktiviteten för ett helt år. Därför användes historisk data för utleverans från DC för de utvalda 

butikerna samt försäljningsdata för de två butikerna, vilka kunde erhållas genom utdrag från Retailus 

affärssystem. Genom att använda den historiska datan för att beräkna antalet repetitioner som 

utförs av respektive aktivitet under ett år kunde, med hjälp av tidmätningarna, den totala tiden för 

respektive aktivitet beräknas för ett år. Den tiden som, efter tidsstudien och uppskalningen till ett års 

data, erhölls för de olika aktiviteterna i de utvalda butikerna jämfördes mot den totala personaltiden 

i samma butiker. Det var därför nödvändigt att med hjälp av HR-avdelningen på Retailus ta fram den 

totala personaltiden för de utvalda butikerna. Med detta som underlag var det möjligt att med hjälp 

av förenklingar, mindre avgränsningar och beräkningar ta fram en fördelning över de tider de olika 

aktiviteterna i butik kräver. 

Det var önskvärt att genomföra tidsstudien för leveranser som i så stor utsträckning som möjligt 

motsvarade snittleveranser med hänsyn till varusortiment, tidsåtgång och om något extraordinärt 

hände. Det genomfördes därför, efter tidmätningarna, intervjuer med butiksmedarbetare angående 

hur de uppfattade leveransen. Det önskades med intervjuerna fås svar på enkla och specifika frågor 

varför intervjuerna var av strukturerad karaktär.  

Det var också av intresse att veta vad butikspersonal hade för tankar kring hur en eventuell 

tidigareläggning av larmning och galgning skulle påverka övriga aktiviteter i butik, antingen positivt 

eller negativt. Vidare var det av intresse att ta reda på om tidigareläggning av de två aktiviteterna var 

något som skulle uppskattas av de butiksanställda. Frågor angående detta togs upp under samma 

intervju som nämndes ovan. 

För att kunna sammanställa tidsstudien och presentera den på ett, för butikerna, representativt vis 

var det nödvändigt att samla in ytterligare information. Ett exempel på det är att ta reda på hur stor 

del av det galgningsbara sortimentet det sätts en galge på i butik. Det nämndes i avsnitt 2.5.1. Flödet 

i DC för selected brands att varor kategoriseras efter så kallade pick-areas vilka indikerar att varorna 

ska, eller snarare kan, hängas på galge och i så fall vilken typ av galge. Enligt tabell 1 presenterad i 

2.5.1. Flödet i DC för selected brands finns det sju olika pick-areas varav fyra består av varor som kan 

galgas. De övriga tre pick-areas består av skor eller andra varor som aldrig galgas. Att en vara tillhör 

exempelvis pick-area 5, senior hänggalge, garanterar dock inte att varan faktiskt hängs på galge i 

butik utan det är upp till butikerna själva att bestämma vad som galgas och vad som läggs vikt på 

bord.  

För att ta reda på hur många plagg från de fyra galgningsbara pick-areas som galgas respektive läggs 

på bord genomfördes därför fysiska mätningar i butik. Samma två retailusbutiker som besöktes vid 

tidsstudien besöktes vid denna undersökning där antalet galgningsbara varor som låg vikta på bord 

räknades. Genom att utgå från respektive besökta butiks lagersaldon kunde det fås fram hur många 

varor från de berörda pick-areas som fanns i butik och med vetskapen om hur många som var vikta 

kunde det utifrån lagersaldon fastslås hur många som var galgade.  

Ytterligare information som var nödvändig vid efterarbetet av tidsstudien var att ta reda på vilka 

prisgränser som de två besökta butikerna använder vid larmning av selected och exclusive brands. 

Detta gjordes vid besöken genom att fråga den personal som jobbade den dagen.  
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Efter sammanställning av ovannämnd datainsamling var det möjligt att genomföra analyser som låg 

till grund för att kunna besvara huvudfråga 1. (Empiri och analys för huvudfråga 1 finns i kapitel 6. 

Delmoment 1 - Klargöra förutsättningar.) 

5.3.3. Datainsamling och analysfas - Delmoment 2 

I Delmoment 2 besvarades studiens andra huvudfråga: Vilka scenarion med avseende på aktivitet 

(larmning, galgning), plats (butik, DC, leverantör) och sortiment är aktuella att studera i studien? Den 

andra huvudfrågan behöver besvaras för att veta vilka scenarion som ska studeras djupare vid 

besvarandet av kommande huvudfrågor. 

För att huvudfråga 2 skulle vara möjlig att besvara behövde flertalet förutsättningar först klargöras. 

Flertalet personer från olika enheter på Retailus pratades med i form av semistrukturerade intervjuer 

där respondenten tilläts ta egna initiativ för samtalet för att i största möjliga mån fånga upp tankar 

kring eventuell problematik eller möjligheter kring de olika scenarierna. 

 Med en anställd på Retailus med kunskap om kvalitetskrav hölls en semistrukturerad intervju 

för att få information om kraven för transport av varor, främst angående huruvida plagg 

behöver vara plastade under lagringen på DC samt vid leverans mellan DC och butik. 

Huruvida varor behöver vara plastade eller inte är av stor betydelse då det avgör om varor 

som packas upp ur sina förpackningar för att förses med larm och galge behöver plastas igen 

vilket skulle innebära ett extra moment. Det har vid studiebesöken framkommit att plastpåse 

främst behövs för att varor inte ska bli skrynkliga, smutsiga eller fuktskadade vilket 

diskuterades med kvalitetsansvarig. 

 Med Retailus säkerhetsansvarig hölls en semistrukturerad intervju. Det har framkommit att 

det på Retailus arbetas en hel del med larm och larmsystem för att minska svinnet i 

butikerna. Det finns därför en del tekniska aspekter som behöver klargöras angående om det 

är samma larm och larmsystem som används i alla butiker men också om det finns några 

andra planer som kan påverka detta projekt. Det har även framkommit att larmen ibland går 

sönder vilket gör det intressant att veta hur larm klarar sig i långa transporter. Intervjun 

inkluderade därför frågor gällande möjligheten att tidigarelägga larmning med avseende på 

bland annat butikernas larmsystem, olika krav för larmning för olika butiker, larmens tålighet 

vid transporter och hur framtidsplanerna ser ut med larmningen. 

 Det hölls en semistrukturerad intervju med ansvarig för DC för att få information huruvida 

det i framtiden, med vissa modifikationer, skulle vara möjligt att genomföra larmning och 

galgning på DC. Det behövde kartläggas vilka eventuella problem sådana aktiviteter medför 

samt om det ur ett hanteringsperspektiv vid plocket, är nödvändigt att varor är plastade.  

Med de tre ovanstående intervjuerna som bakgrund hölls en ostrukturerad intervju med Retailus 

logistikchef med syftet att arbeta fram ett antal scenarion att gå vidare med i studien. Den 

information som författarparet erhöll vid de tidigare intervjuerna presenterades för logistikchefen 

för att ge honom samma förutsättningar som författarparet så att det kunde diskuteras fram vilka 

scenarion som var aktuella för vidare analys av totalkostnad och implementerbarhet. Det fördes ett 

resonemang mellan författarparet och logistikchefen angående vilka som är de stora svårigheterna 

och vad som ansågs vara mest intressant att få undersökt. Logistikchefen var mån om att de 

scenarion som togs fram skulle vara användbara för Retailus vilket innebär att de ska vara realistiska 

att implementera. Diskussionen ledde fram till att logistikchefen tillsammans med författarparet 
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formulerade ett antal scenarion som från Retailus perspektiv ansågs intressanta att utvärdera och 

från författarparets perspektiv ansågs möjligt att undersöka. 

Efter sammanställning av ovannämnda intervjuer var det möjligt att genomföra analyser som låg till 

grund för att kunna besvara huvudfråga 2. (Empiri och analys för huvudfråga 2 finns i kapitel 7. 

Delmoment 2 - Ta fram scenarion.) 

5.3.4. Datainsamling och analysfas - Delmoment 3 

I Delmoment 3 besvarades studiens tredje och fjärde huvudfråga. Metoden för hur huvudfråga 3 

besvarades presenteras först följt av metoden för att besvara huvudfråga 4. Huvudfråga 3 lyder: Vad 

blir kostnadsförändringen gentemot nuläget för respektive scenario? För att en sådan beräkning 

skulle vara möjlig var det nödvändigt att huvudfråga 2 först var besvarad, det vill säga vilka scenarion 

som var aktuella för vidare analys.  

Nulägesberäkningar 

Måtten för hur lång tid det tar att larma och galga varor bestämdes att anges på formatet sekunder 

per vara och det var därför nödvändigt att veta hur många varor som larmas och galgas per år och på 

så sätt ta reda på den tid som årligen spenderas på larmning och galgning. Exempelvis larmas inte 

vissa billiga varor och vissa typer av klädesplagg hängs aldrig på galge utan viks och exponeras på 

bord.  

För att uppskatta hur många varor som larmas valdes det dels att hålla en semistrukturerad intervju 

med Retailus säkerhetsansvarig för att ta reda på vilka policys som gäller angående larmning. Utifrån 

information från Retailus säkerhetsansvarig kan det förenklat sägas att det finns en korrelation 

mellan invånarantalet i en stad och retailusbutikernas prisgränser för larmning, ju större stad desto 

fler varor larmas. Retailusbutikerna kategoriserades därför efter storleken på staden de är belägna i. 

Det togs kontakt med 28 retailusbutiker, några från varje storlekskategori, där de i en strukturerad 

intervju fick svara på vilka prisgränser de använder för exclusive brands respektive selected brands. 

Utifrån de angivna prisgränserna, vilka antogs spegla resterande butikers prisgränser inom samma 

storlekskategori, var det möjligt att med hjälp av historisk försäljningsdata ta reda på hur många 

varor som varje år larmas i Retailus butiker.  

Vad gäller galgning av kläder finns det ingen, likt för larmning, policy eller liknande att utgå från. 

Istället utnyttjas den undersökning som gjordes i Delmoment 1 där två retailusbutiker besöktes för 

att räkna hur stor andel av de galgningsbara varorna som viks och exponeras på bord. På grund av 

praktiska skäl kunde inte samtliga retailusbutiker besökas för att räkna hur många varor som viks 

respektive galgas. Det antas dock inte vara särskilt stora skillnader mellan butiker med avseende på 

hur mycket som viks respektive galgas och de två besökta butikerna anses därför kunna representera 

Retailus övriga butiker i det avseendet. Med ovanstående antaganden kunde antalet galgningar per 

år för Retailus butiker beräknas. 

Kontakt med leverantör 

Vad gäller kontakt med leverantörer togs det dels kontakt med leverantörer av varor, vilka berörs av 

de scenarier som arbetades fram i Delmoment 2. Med leverantörerna genomfördes 

semistrukturerade intervjuer för att undersöka möjligheterna för dem att tillhandahålla value-adding 

services för Retailus räkning. Det togs även kontakt med leverantörer av larm och galgar för att 

erhålla prisuppgifter vid inköp av olika kvantiteter. 
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Transportkostnader 

Det utgicks i beräkningarna från en totalkostnadsmodell för att kunna besvara huvudfråga 3. En av 

kostnaderna som studerades var transportkostnaderna. Det är uppenbart att galgade kläder driver 

större volymer än ogalgade i transporter vilket gjorde det nödvändigt att uppskatta hur mycket 

större volymer det rörde sig om. Uppskattningen gjordes utifrån mätningarna på två olika 

volymmässigt sett genomsnittsplagg vilket kunde tas fram med hjälp av försäljningsdata och 

volymdata. En låda av respektive plagg galgades av författarparet för att sedan på nytt packas ner i 

samma låda. En procentuell volymökning kunde därmed beräknas baserat på hur många plagg som 

fick plats i lådan utan respektive med galge. Utifrån mätningarna kunde den uppskattade mängd 

extra lådor som transporteras per år tas fram. Det har antagits att larmade varor driver så pass lite 

extra volym att det inte kommer innebära att fler lådor transporteras på grund av det.  

En annan transportkostnad att ta hänsyn till för de olika scenarierna är returflödena. Det antogs att 

oavsett om larmning och galgning sker på DC eller hos leverantör kommer det behöva upprättas ett 

returflöde från butikerna tillbaka till DC, eftersom det i fallet med tidigareläggning till leverantör 

antogs att DC kommer fungera som en uppsamlingscentral. I avsnitt 3.7.2. Tredjepartslogistiker 

integrerar returflödet i det traditionella materialflödet finns det beskrivet att en lösning för 

returflöden är att låta en tredjepartslogistiker integrera returflödet i det traditionella materialflödet. 

Detta ansågs vara en lämplig lösning att undersöka då 3-Logistik redan idag sköter materialflödet från 

DC till butiker. Därför undersöktes det om 3-Logistik har möjlighet att upprätta ett sådant returflöde 

samt om det finns en uppskattad prisuppgift på ett returflöde till DC. Angående returflödena mellan 

DC och leverantör kontaktades Retailus nuvarande transportör av varor från leverantör till DC, 

hädanefter kallad TransportBolaget, där möjligheterna till ett returflöde undersöktes samt att få 

prisuppgifter.  

Lagerföringskostnader 

En post som är av betydelse att inkludera i en totalkostnadsberäkning är lagerföringskostnader. Att 

det i denna studie är relevant att studera lagerföringskostnader är inte uppenbart med tanke på att 

en tidigareläggning av aktiviteterna larmning och galgning inte kommer innebära fler produkter i 

varken säkerhetslager eller omsättningslager. Det som dock påverkas är som nämnt i avsnitt 4.3.3. 

Delmoment 3 att det uppstår en tidigareläggning av de förädlande aktiviteterna larmning och 

galgning. Oavsett om larmning och galgning sker i DC eller hos leverantör kommer det läggas arbete 

på produkterna tidigare i försörjningskedjan jämfört med nuläget men varan kommer inte säljas 

tidigare än i dagsläget. Det kommer med andra ord lagras produkter till ett högre produktvärde vilket 

bör inkluderas i en totalkostnadsberäkning.  

För att genomföra en sådan beräkning var det nödvändigt att ta reda på viss information på Retailus 

huvudkontor såsom lagerföringsränta, transporttider och lageromsättningshastighet.  

Lagerhållningskostnader 

I totalkostnadsmodellen ingår också lagerhållningskostnaderna där arbetstiden för att larma och 

galga var i fokus. Eftersom tidigareläggning av larmning och galgning innebär att arbete tas bort från 

butiker var det nödvändigt att fastslå hur lång tid det faktiskt tar att larma och galga i butik för att 

veta hur mycket tid som försvinner. Även om det tidigare i studien genomfördes tester för hur lång 

tid de olika aktiviteterna i butik tar att genomföra, valdes det att göra nya tester i detta skede 

eftersom det i butik inte alltid larmas och galgas sekventiellt vilket gjorde det svårt vid de tidigare 

testerna att i realtid mäta den exakta tiden som läggs på respektive aktivitet. I det nya testet 
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användes en filmkamera som filmade på uppackningsbordet och där filmmaterialet senare gicks 

genom i nedskalat tempo för att så precist som möjligt kunna fastslå vilka tider som faktiskt läggs på 

vilka moment. I och med att själva mätningen görs i efterhand tack vare kameran tros testet bidra 

med en minimal störning för de anställda vilket bör innebära att arbetet sker på det vis som det gör i 

normala fall. 

Idag utförs varken larmning eller galgning på DC men för att kunna beräkna om det kan ske några 

tidsvinster i att utföra aktiviteterna på DC anordnades två test. Ett av testen utfördes med personal 

från servicelagret där det i dagsläget sker larmning och galgning av varor inför nyöppning av butiker 

på ett sätt som liknar hur det är tänkt att kunna fungera på DC. Testet utfördes på en variation av 

varor för att minimera risken att testet utförs på varor som tar kort tid att larma och galga. På samma 

vis som vid tidmätningarna som utfördes i butik användes tidtagarur och ett ifyllningsschema som 

hjälp vid testet. Det gjordes även ett kompletterande test för att simulera larmning och galgning på 

DC där istället en före detta butiksanställd utförde testet. Att ett kompletterande test gjordes var för 

att kunna jämföra resultaten och studera om det var stora skillnader.  

Som nämndes i 2.6.2. Flöde för Retailus Online så får Retailus Online sina leveranser från DC. 

Eftersom Retailus Online aldrig skickar ut sina varor larmade eller galgade kommer det vara 

nödvändigt för dem att, vid en tidigareläggning av larmning och galgning, larma av och galga av innan 

varorna skickas iväg. Det förenklades och antogs att det tar lika lång tid att larma av som det gör att 

larma och lika lång tid att galga av som det tar att galga. Med detta antagande kunde tidigare 

observationer användas vid beräkningarna av extra kostnader för Retailus Online.  

Administrativa kostnader 

Vad gäller administrativa kostnader som tillkommer valdes de att inte hanteras kvantitativt. 

Anledningen till detta är att det är för svårt och komplext att peka på var och när administrativa 

kostnader tillkommer till följd av att galgning och larmning tidigareläggs. Denna post kommer därför 

inte ingå i totalkostnadsmodellen utan utgör istället ett komplement i form av att posten diskuteras 

och resoneras kring.  

Övriga kostnader 

Det ansågs lämpligt att i beräkningarna ta med att det vid en tidigareläggning av aktiviteterna 

larmning och galgning kommer krävas fler larm och galgar då deras cykeltid, det vill säga tiden från 

att ett plagg säljs till dess att plaggets larm eller galge kan användas igen, blir längre. Det kommer 

därför vara nödvändigt att köpa in fler larm och galgar. Prisuppgifter samlades in med 

leverantörssamtal vilka beskrevs ovan. 

Efter sammanställning av ovannämnda kostnader var det möjligt att genomföra analyser som låg till 

grund för att kunna besvara huvudfråga 3. (Empiri och analys för huvudfråga 3 finns i kapitel 8. 

Delmoment 3 - Ta fram beslutsunderlag.) 

Implementerbarhet 

Huvudfråga 4 lyder: Vilka hinder och svårigheter finns det vid en implementering av respektive 

scenario? För att besvara denna huvudfråga genomfördes flertalet intervjuer för att fånga upp vilka 

problem en tidigareläggning skulle innebära för olika delar av Retailus flöde. Alla intervjuer var 

semistrukturerade eller på gränsen till ostrukturerade med öppna frågor kring respondenternas 

respektive expertisområde. Tre återkommande huvudämnen i intervjuerna var hur respondenten såg 

på implementerbarheten med avseende på tidshorisont, påverkan på befintliga processer samt 
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leveransservice. De som hölls intervjuer med var: logistikutvecklare, ansvarig för inbound and 

outbound logistics, representant från 3-Logistik på DC, butikschefer från sex olika butiker samt 

ansvarig för Retailus Online. 

Efter sammanställning av ovannämnda intervjuer var det möjligt att genomföra analyser som låg till 

grund för att kunna besvara huvudfråga 4. (Empiri och analys för huvudfråga 4 finns i kapitel 8. 

Delmoment 3 - Ta fram beslutsunderlag.) 

5.3.5. Slutfas 

Studiens avslutande del bestod av att sammanfatta och sammanställa studiens empiri och analyser 

för att kunna presentera ett beslutsunderlag för Retailus följt av en slutsats av studien. Det fördes 

även en diskussion kring hur förenklingar, antaganden och brist på information kom att påverka 

slutresultatet. Vidare diskuterades och utvärderades studiens trovärdighet och det gavs förslag på 

fortsatt arbete för Retailus.  

5.4. Studiens trovärdighet 

En studies trovärdighet kan enligt Björklund & Paulsson (2012) ses på utifrån de tre aspekterna 

validitet, reliabilitet och objektivitet. Strävan i en studie är att uppnå så hög nivå av respektive aspekt 

som möjligt.  

Hög validitet innebär att en mätmetod mäter vad som avser mätas (Björklund & Paulsson, 2012). 

Patel & Davidson (2011) exemplifierar validitet med att det verktyg som används för mätningen 

mäter rätt sak. För att höja validiteten föreslår Björklund & Paulsson (2012) triangulering vilket 

innebär att olika metoder används för att uppnå ett och samma syfte.  

För att höja studiens validitet har, som Björklund & Paulsson (2012) föreslår, triangulering använts. 

Dels har det använts vid uppbyggandet av studiens referensram genom att i största möjliga mån 

jämföra och redovisa olika författares syn på de ämnesområden som tas upp. Triangulering har också 

använts vid insamlingen av data. I butiker där observationer och tidmätningar har gjorts har 

observationerna kompletterats med intervjuer med anställda. Exempelvis för att kontrollera att en 

leverans inte var onormal eller att något extraordinärt hände under arbetet med inleveransen. Vissa 

frågor har också besvarats genom att hålla intervjuer med flera olika personer kring samma ämne, 

ett så kallat representativitetsurval. 

Hög reliabilitet innebär att det mätinstrument som används är tillförlitligt, det vill säga att det vid 

upprepade mätningar visar samma mätvärde. Patel & Davidson (2011) beskriver reliabilitet på ett 

liknande sätt som hur väl ett mätinstrument kan motstå inflytande av slumpmässighet vid mätningar. 

För att höja reliabiliteten föreslår Patel & Davidson (2011) exempelvis att två observatörer används 

vid observationer, att mer än en person närvarar vid intervjutillfällen och att ljud- eller 

bildinspelningar används för att i efterhand kunna studera en mätning, observation eller intervju 

igen. Likt för validitet kan triangulering användas för att kontrollera reliabiliteten genom att olika 

typer av mätinstrument används för samma företeelse, även kontrollfrågor vid intervjuer kan 

användas för att säkerställa att samma svar erhålls ytterligare en gång (Björklund & Paulsson, 2012). 

Reliabiliteten i studien har hållits hög genom att det genomgående har deltagit två personer i såväl 

observationer som intervjuer. Vid tidmätningar i butik och på servicelager har mätningar gjorts med 

två skilda tidtagarur och tiderna har sedan jämförts som en slags kontroll. Vid tidmätningar i butiker 

har även en filmkamera använts för att ge möjligheten att i efterhand gå genom materialet igen för 
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att säkerställa de tider som tagits på plats. Vidare har observationer och tidmätningar genomförts på 

två olika butiker för att inte basera resultatet på endast en butiks förutsättningar och rutiner. 

Hög objektivitet innebär att värderingar inte påverkar en studies resultat. Björklund & Paulsson 

(2012) skriver att den datainsamlingsmetod som troligtvis har lägst objektivitet är intervjuer. 

Anledningen till detta är att den person som intervjuar kan påverka respondentens svar. Den 

metoden med högst objektivitet tros vara observationer. Dock bör det tas i beaktning att personer 

som vet att de observeras kan tänkas agera annorlunda än normalt. För att hålla objektiviteten på en 

hög nivå föreslår Björklund & Paulsson (2012) att val som görs i studien tydliggörs och motiveras så 

att läsaren själv kan ta ställning till rimligheten i resonemang och logik. De påpekar också att 

information som används från källor återges subjektivt med korrekt fakta.  

Det har i studien genomförts många intervjuer och för att öka objektiviteten har författarparet varit 

noggranna med att inte ställa ledande frågor. En summering av vilka intervjuer som under studien 

har hållits och när återfinns i Bilaga B. Vidare har det motiverats och redogjorts för de val som gjorts i 

studien och information som använts i studiens referensram har återgetts så korrekt som möjligt från 

den källa som använts.   
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6. Delmoment 1 - Klargöra förutsättningar   
I följande kapitel presenteras den empiri och analys som ligger till grund för att besvara frågor 

kopplade till studiens första delmoment, att klargöra förutsättningarna vad gäller att lyfta bort 

larmning och galgning från butikerna.  

I figur 22 repeteras Delmoment 1 och dess innehåll. 

 
Figur 22 - Illustration av Delmoment 1 

I detta avsnitt ämnas den data som insamlats enligt avsnitt 5.3.2. Datainsamling och analysfas - 

Delmoment 1 redovisas varpå en analys följer för att besvara studiens första huvudfråga: Hur skulle 

en tidigareläggning av aktiviteterna larmning och galgning påverka butikerna? 

6.1. Tidsstudie 

För att besvara huvudfrågan har mätningar och intervjuer kopplade till de tillhörande underfrågorna 

genomförts. Ett nödvändigt första steg för att besvara huvudfrågan var att kartlägga vilka logistiska 

aktiviteter som görs vid en inleverans i butik. Genom att utgå från de aktiviteter som presenterades i 

avsnitt 3.1. Butikslogistik samt ett flödesschema som tillhandahölls från Retailus kunde ett antal 

aktiviteter kartläggas.  

För att säkerställa de aktiviteter som faktiskt utförs genomfördes också observationer i samband med 

leverans i två butiker. De aktiviteter som identifierades vid observationerna presenteras i tabell 2 

nedan. 

Tabell 2 - Lista över observerade aktiviteter 

 
 

Dessa aktiviteter uppfattades av författarparet som de huvudsakliga aktiviteter som är direkt 

kopplade till flödet av varor och som är mätbara. Utöver dessa observerades även aktiviteter som 

städning och administration som inte ansågs vara mätbara aktiviteter kopplade till varuflödet. Dessa 

inkluderas som nämnt i tidigare kapitel i en post kallad Försäljning och övriga aktiviteter.  
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Vidare i Delmoment 1 undersöktes det hur lång tid de identifierade aktiviteterna som listades i tabell 

2 ovan tar vid en inleverans. Genom de tidmätningar som gjorts, tillsammans med historisk 

försäljningsdata och data för utleveranser från DC kunde tiden som läggs på aktiviteterna under ett 

år bestämmas. Försäljningsdatan gäller för samtliga butiker exkluderat Retailus Outlet och berör året 

2015. Den data innehållande utleveranser från DC sträcker sig från 2015-08-07 till och med 2016-03-

29.  

Tidsåtgången för aktiviteterna presenteras i tabell 3 nedan som genomsnittliga tider för en repetition 

av respektive aktivitet. Tiderna i tabellen är de tider som uppmätts under tidsstudierna som gjordes i 

samband med leveransmottagningen i de två butikerna. 

Tabell 3 - Översikt av tidsåtgången för en repetition av respektive aktivitet 

 
 

Exempeldata på de två dataset av historisk data, försäljningsdata respektive data för utleveranser 

från DC, som användes för att beräkna antalet förekomster av respektive aktivitet presenteras i tabell 

4 och tabell 5 nedan. 

Tabell 4 - Data för utleveranser från DC 

 
 

Tabell 5 - Försäljningsdata 

 
 

För att beräkna hur mycket tid som läggs på de olika aktiviteterna var det nödvändigt att utifrån den 

tillhandahållna datan beräkna antalet förekomster av varje aktivitet. Detta för att kunna multiplicera 

tidsåtgången för en repetition av aktiviteten med antalet förekomster av aktiviteten och på så vis 

uppskatta den totala nedlagda tiden under ett år. Nedan följer en beskrivning av tillvägagångsättet 

för att genomföra analysen uppdelat på respektive aktivitet. 



50 
 

6.1.1. Leveransmottagning 

Det framgår i avsnitt 2.4. Varuflöde mellan DC och retailusbutiker att leverans sker till butikerna fem 

dagar i veckan. Utifrån den informationen beräknades antalet leveransmottagningar för butikerna. 

Röda dagar exkluderades då det inte sker någon leverans. I tabell 6 presenteras antalet 

leveransmottagningar under ett år för de två butikerna. 

Tabell 6 - Antalet leveransmottagningar under ett år för de två butikerna 

 

6.1.2. Sprätta pall 

För att beräkna antalet pallar som sprättas, det vill säga hur många pallar som anländer per år till en 

butik utgicks det från datasetet som visas i tabell 4. Från kolumnen “Lådnummer” kunde antalet 

lådor som anländer beräknas. Med vetskapen om att en pall rymmer 9 lådor kunde därmed antalet 

pallar som anländer till butikerna uppskattas. I tabell 7 presenteras antalet sprättade pall under ett år 

för de två butikerna. 

Tabell 7 - Antal sprättade pall under ett år för de två butikerna 

 

6.1.3. Scanna låda och grovsortera 

Tiden för att scanna och grovsortera lådor drivs av antalet lådor som levereras. Antalet lådor kunde 

fås fram från datasetet i tabell 4 från “Lådnummer” där antalet unika lådnummer summerades. 

Antalet lådor som levereras och därmed scannas och grovsorteras under ett år i respektive butik 

presenteras i tabell 8 nedan. 

Tabell 8 - Antal levererade lådor under ett år för de två butikerna 

 

6.1.4. Plasta av 

För att beräkna antalet avplastningar utgicks det från att endast pick-area 3, 4, 5 och 6 anländer 

inplastade då dessa pick-area utgörs av kläder. Vissa varor levereras i enpack och vissa varor 

levereras i flerpack med flera varor i samma plastpåse. Därav kunde det inte utgås från antalet varor 

som sålts för att beräkna hur många avplastningar som görs. Istället användes antalet rader i 

datasetet i tabell 4 vilka kan ses som plockrader. Ett artikelnummer om 12 siffror anger att varan 

levereras i enpack och ett artikelnummer om 17 siffror anger att varan levereras i flerpack. Genom 

att omvandla kvantiteten för flerpack från antal flerpack till antal varor kunde en kvot tas fram 

mellan antalet varor och antalet förpackningar (plastpåsar). Kvoten användes på datasetet i tabell 5 

för att beräkna antalet plastpåsar som de sålda varorna anlänt i. I tabell 9 nedan presenteras antalet 

flerpack och enpack som skickats från DC till de två butikerna under tidsperioden för datasetet samt 

hur många varor paketen (plastpåsarna) gav upphov till. De kvoter som har tagits fram ska tolkas som 

att varje såld vara i butik 1 har tidigare i flödet givit upphov till 0,634 avplastningar.   
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Tabell 9 - Kvoten för hur många påsar som används till en vara 

 
 

Med hjälp av ovan framräknade kvoter och det antal varor som säljs i de två butikerna av pick area 3, 

4, 5 och 6 kunde antalet avplastningar beräknas vilket presenteras i tabell 10 nedan.  

Tabell 10 - Antal avplastningar under ett år för de två butikerna 

 

6.1.5. Larma 

Det nämndes i 2.6.1. Flödet från leverans till säljyta - ordinarie retailusbutik att det används olika 

prisgränser för att avgöra vilka varor av selected brands och exclusive brands som ska larmas. Det 

framgick även under studiens gång att det inte bara är mellan selected brands och exclusive brands 

som prisgränserna skiljer sig utan även mellan olika butiker. De studerade butikerna tillfrågades 

därför om vilka prisgränser de använder vid larmning av exclusive respektive selected brands. Båda 

butikerna använder en tydlig prisgräns för exclusive brands och båda butiker uppgav att samtliga 

varor från selected brands ska larmas. Det framgick dock att undantag finns för selected brands. 

Varor som strumpor, vilka är varken högvärda eller stöldbenägna, larmas sällan. Därför valde 

författarparet att sätta en prisgräns även för selected brands för att ta höjd för dessa  undantag. 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till, vilket upptäcktes under observationerna i butik, är att vissa 

mer högvärda varor larmas med två larm. Det finns inga regler för vilka varor det ska sitta två larm på 

utan det är upp till den anställda som larmar att avgöra när det är nödvändigt att sätta dubbla larm. 

Med hjälp av besök i butikerna där det undersöktes vilka varor som larmas med två larm slog 

författarparet fast att det vanligtvis rör sig om varor från pick-area 3, 4, 5 och 6 med ett 

försäljningspris över 699 kr. Prisgränser för larmning för de två butikerna presenteras i tabell 11 

nedan. 

Tabell 11 - Prisgränser vid larmning av exclusive respektive selected brands samt dubbellarmning 

 
 

Prisgränserna appliceras på samtliga pick-area och för att beräkna antalet varor som larmas 

användes de angivna prisgränserna på butikernas respektive försäljningsdata i en kombination med 

datan för utleveranser från DC för att kunna ta fram vilken pick-area de olika varorna tillhör. För pick-

area 2 som består av varor som kallas “hårt och accessoarer” tillämpas inte larmning i samma 

utsträckning. Dels för att varor i denna pick-area kan vara svåra att stjäla och dels för att vissa varor 

är svårlarmade. För pick-area 2 gicks därför delar av sortimentet, som enligt prisgränserna ska 

larmas, genom manuellt av författarparet för att utifrån varubeskrivningen uppskatta om varan 
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larmas eller inte. Genom att göra den manuella genomgången på de storsäljande produkterna av 

pick-area 2 var det möjligt att täcka många sålda varor genom att gå igenom få artikelnummer. 

Andelen varor som inte larmas uppgår till 74 % för pick-area 2. Andelen varor som uppskattades 

larmas antogs kunna appliceras på den resterande delen sålda varor inom prisgränserna för larmning 

för pick-area 2. Det totala antalet larmningar under ett år för respektive butik presenteras i tabell 12 

nedan. 

Tabell 12 - Antal larmningar under ett år för de två butikerna 

 

6.1.6. Galga 

För att beräkna hur många varor som galgas varje år utgicks det från att endast varor från pick-area 

3, 4, 5 och 6 är galgningsbara. Enligt tabell 1 i 2.5.1. Flödet i DC för selected brands utgörs resterande 

pick-area av skor, hårda varor och accessoarer samt varor till Special, varor som inte galgas. Det 

beskrevs i 2.6.1. Flödet från leverans till säljyta - ordinarie retailusbutik att vissa plagg viks, det vill 

säga att alla plagg som är galgningsbara galgas inte utan kan istället exponeras i hopvikta på bord. För 

att ta hänsyn till detta genomfördes en manuell räkning av antalet vikta varor i de två besökta 

butikerna. Genom att utgå från en ögonblicksbild över butikernas lagersaldo kunde antalet 

galgningsbara varor i butik jämföras med antalet galgningsbara varor som låg vikta, på så vis togs en 

procentuell andel av de galgningsbara varorna som faktiskt var galgade fram. Den procentuella 

andelen användes för att uppskatta hur stor del av de galgningsbara varorna som galgas per år 

genom att utgå från butikernas försäljningsdata, se tabell 5, där summan av “Antal sålda” för pick-

area 3, 4, 5 och 6 multiplicerades med den framtagna andelen galgade varor.  

I tabell 13 nedan visas antalet galgningsbara, vikta respektive galgade varor vid ögonblicksbilden 

vilket ligger till grund för den i studien utnyttjade andel av galgningsbara varor som galgas i 

butikerna. 

Tabell 13 - Ögonblicksbild av antalet galgningsbara, vikta och galgade varor i de två butikerna 

 
 

I tabell 14 nedan presenteras det totala antalet galgningar under ett år för de två butikerna.  

Tabell 14 - Antal galgningar under ett år för de två butikerna 

 

6.1.7. Omprismärka 

Ingen data finns att tillgå gällande hur mycket som omprismärks. Därför tillfrågades personal på 

logistikavdelningen och samtliga tillfrågade uppskattade andelen varor som omprismärks till väldigt 

liten, maximalt 0,5 %. Författarparet valde därför att utgå från att 0,5% av varorna omprismärks. 
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Genom att utgå från totalt antal sålda varor kunde antalet omprismärkningar beräknas. Det antal 

omprismärkningar som gjordes under året presenteras i tabell 15 nedan. 

Tabell 15 - Antal omprismärkningar under ett år för de två butikerna 

 

6.1.8. Placera varor på säljyta 

Antalet varor som placeras på säljyta antas vara det samma som antalet varor som säljs. Således 

användes den totala kvantiteten varor som sålts i butikernas försäljningsdata, se tabell 5. Antalet 

sålda varor och därmed antalet varor som placerats på säljyta under ett år presenteras i tabell 16. 

Tabell 16 - Antalet varor som placerats på säljyta under ett år i de två butikerna 

 

6.1.9. Placera skokartong på baklager 

Vad gäller skor så placeras vissa skor på säljyta direkt medan andra skor placeras på baklagret. Det 

finns ingen data för hur denna fördelning ser ut och författarparet gjorde därför en visuell 

uppskattning till att cirka 75 % av alla skor placeras på baklagret. Från försäljningsdatan, se tabell 5, 

kunde därmed 75 % av det totala antalet sålda skor beräknas. Det totala antalet skokartonger som 

placerades på baklager under ett år presenteras i tabell 17. 

Tabell 17 - Antalet skokartonger som placerats på baklager under ett år i de två butikerna 

 

6.1.10. Sammanställning av tidsstudie 

Utifrån det beräknade antalet förekomster som presenterades i ovan avsnitt och den uppmätta 

tidsåtgången för en repetition för respektive aktivitet vilket presenterades i tabell 3 kunde 

tidsåtgången för aktiviteterna under ett år beräknas. Tidsåtgången presenteras i tabell 18 nedan och 

är beräknad utifrån ett genomsnittligt antal förekomster av respektive aktivitet för de två studerade 

butikerna. För att göra det möjligt att sätta dessa tider i relation till något har det totala antalet 

arbetstimmar i butikerna används. Tiderna, inkluderat Försäljning och övriga aktiviteter, summerar 

alltså till det totala antalet arbetstimmar som lagts i butikerna.  
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Tabell 18 - Sammanställning av tidsåtgången för respektive aktivitet under ett år i de två butikerna 

 
 

I figur 23 nedan presenteras tiderna för aktiviteterna i tabell 18 ovan på ett annat format. Här 

redovisas hur stor del av de mätta aktiviteterna utgör utav den totalt nedlagda arbetstiden i 

butikerna. 100 % täcker alltså alla nedlagda arbetstimmar i butik.  

 
Figur 23 - Genomsnittlig fördelning av nedlagd tid för de mätta aktiviteterna i butik 

Det kan tyckas att figur 23 ovan indikerar att larmning och galgning inte tar särskilt lång tid vilket det 

sett till all personaltid heller inte gör. Det måste dock tas hänsyn till att stapeln Försäljning och övriga 

aktiviteter i figuren utgör all den tid som läggs på försäljning på butiksgolvet, administration, 

städning, returhantering samt alla andra aktiviteter som görs i en butik som inte är listade aktiviteter 

ovan. Eftersom stapeln Försäljning och övriga aktiviteter utgörs av så pass många aktiviteter är det 

också naturligt att den är störst. Då arbetstiden som läggs på larmning och galgning skalas upp till alla 

Retailus butiker och översätts till pengar är det relativt stora belopp som det rör sig om.  

6.2. Intervjuer 

Vidare var det intressant att ta reda på hur övriga aktiviteter skulle påverkas av att larmning och/eller 

galgning tidigareläggs vilket gjordes med hjälp av intervjuer med butikspersonal som genomfördes 

vid tillfällena för tidsmätning. Totalt fem butiksanställda i de två butikerna tillfrågades. Frågorna 

ställdes angående dels positiva eller negativa effekter som kan förutspås om larmning och galgning 
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tidigareläggs, dels med frågor angående hur mycket tid de anställda uppskattar att de lägger på 

larmning och galgning i dagsläget. I tabell 19 nedan sammanfattas svaren på intervjufrågorna. 

Tabell 19 - Sammanfattning av intervjuer med butiksanställda 

Frågor Svar 

Kan du se några positiva  

eller negativa effekter på 

övriga aktiviteter om 

larmning och galgning i 

butikernas baklager minskar 

eller försvinner helt? 

Samtliga respondenter svarade att de positiva effekterna är att tid 

frigörs till att göra andra sysslor som städning, administration och 

försäljning. En av respondenterna sa att färre förberedande 

aktiviteter innebär att varorna snabbare kan placeras på säljytan. 

 

Vad gäller negativa effekter svarade en övervägande del av 

respondenterna att tidigareläggning av aktiviteterna kan medföra 

dubbelarbete om inte varorna anländer korrekt larmade eller 

galgade. Det syftades både på att larmningen eller galgningen kanske 

inte är korrekt utfört och på att vissa varor faktiskt inte ska galgas. 

Två av respondenterna kunde inte se några negativa effekter. Ingen 

av respondenterna kunde se några negativa följdeffekter som stör de 

övriga aktiviteterna.  

Hur mycket tid uppskattar 

du läggs på galgning jämfört 

med övriga aktiviteter som 

sker på baklagret? 

Mer än hälften av respondenterna uppskattar att  

galgning upptar mer än hälften av den tid som läggs på aktiviteter på 

baklagret. Ingen respondent tycker att det läggs lite tid på galgning. 

Hur mycket tid uppskattar  

du läggs på larmning 

jämfört med övriga 

aktiviteter som sker på 

baklagret? 

Samtliga respondenter använde tiden som läggs på  

galgning som referens när de besvarade hur mycket tid som läggs på 

larmning. En respondent uppskattade att mest tid läggs på larmning 

medan resterande uppskattade att det läggs mindre tid på larmning 

än på galgning. Dock gavs intrycket att en betydande del av tiden på 

baklagret läggs på larmning. 

 

Det var avslutningsvis av intresse att utreda vad butikspersonalen anser om att larmning och galgning 

skulle tidigareläggas vilket togs reda på utifrån svar från de anställda som erhölls vid samma 

intervjutillfälle som ovan. Frågor ställdes angående vad respondenterna själva skulle tycka om 

larmning och galgning skulle minska eller försvinna helt som arbetsuppgift. I tabell 20 nedan 

sammanfattas svaren på intervjufrågorna. 

Tabell 20 - Sammanfattning av intervjuer med butiksanställda 

Frågor Svar 

Tror du att du hade trivts bättre, 

sämre eller lika bra på jobbet som 

i dagsläget om larmning hade 

minskat eller försvunnit som 

arbetsuppgift? 

Mer än hälften av respondenterna uppgav att de troligtvis hade 

trivts bättre om de hade behövt larma mindre. Detta eftersom 

andra sysslor kan göras och att det är skönt att kunna fokusera 

mer på en sak, bland annat försäljning. En respondent uppgav 

att trivseln varken hade blivit bättre eller sämre och en 

respondent uppgav att det hade varit tråkigt om larmning 

försvann helt. 
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Tror du att du hade trivts bättre, 

sämre eller lika bra på jobbet som 

i dagsläget om galgning hade 

minskat eller försvunnit som 

arbetsuppgift? 

Mer än hälften av respondenterna uppgav att de troligtvis hade 

trivts bättre om de hade behövt galga mindre varav en 

respondent generellt vill tillbringa mindre tid på baklagret och 

mer på försäljning. En respondent uppgav att trivseln varken 

hade blivit bättre eller sämre och en respondent uppgav att det 

hade varit tråkigt om galgning försvann helt. 

Skulle du föredra att jobba 

mindre med logistiska aktiviteter 

på baklagret och mer på säljytan 

eller trivs du som det är idag med 

en kombination av båda? 

En respondent önskar att fortsätta arbeta enligt den fördelning 

respondenten har idag mellan arbete på baklager och säljyta. 

Två respondenter uppger att de åtminstone inte önskar att 

tillbringa mindre tid på baklagret och en respondent önskar att 

tillbringa mer tid på baklagret för att ta itu med administrativa 

uppgifter. 

 

6.3. Sammanfattning av Delmoment 1 - Klargöra förutsättningar 

Utifrån tidmätningarna framgår det att larmning och galgning utgör i genomsnitt 0,7 % respektive 

1,27 % av all nedlagd arbetstid i de två studerade butikerna. Det motsvarar totalt 406 timmar för 

Butik 1 respektive 451 timmar för Butik 2 under ett år. En tidigareläggning av aktiviteterna ger 

upphov till frigjorda arbetstimmar som, beroende på hur de väljs att spenderas, kan påverka 

butikerna på olika sätt.  

Om det beslutas att eliminera de frigjorda timmarna från butik innebär det en kostnadsbesparing för 

butikerna i form av lönekostnader. Enligt intervjusvaren i tabell 20 framgår det att majoriteten av de 

tillfrågade skulle trivas bättre med sina arbetsuppgifter om de arbetade mindre med larmning och 

galgning medan en person anser att trivseln inte hade påverkats och en person hade tyckt det var 

tråkigt om aktiviteterna försvann helt. En tidigareläggning av larmning och galgning skulle med andra 

ord kunna innebära att personalen i butikerna trivs bättre med sina arbetsuppgifter. Det ska dock 

påpekas att endast fem anställda tillfrågades och att resultatet därmed inte kan antas spegla 

samtliga butiksanställdas åsikter utan får snarare ses som en indikation. Däremot tyder 

respondenternas svar på att det inte finns något stort motstånd till att tidigarelägga larmning och 

galgning och att det överlag anses vara en positiv åtgärd sett till de butiksanställdas trivsel på 

arbetet. 

Om det beslutas att de frigjorda timmarna istället spenderas på andra aktiviteter i butik, vilket enligt 

respondenterna skulle kunna vara bland annat städning, administration och försäljning, skulle andra 

positiva effekter uppstå. Städning på baklagret skulle kunna innebära en förbättrad logistik och 

ordning med positiva följdeffekter på säljytan. Att lägga mer tid på administration innebär att det ges 

mer tid till att exempelvis korrigera felaktiga saldon vilket i långa loppet kan påverka försäljningen 

och kundupplevelsen. Att lägga mer tid på försäljning kan innebära fler sålda varor och en ökad 

försäljning.  

En positiv följdeffekt med tidigareläggning av larmning och galgning som är av betydelse och som 

poängterades av en respondent i intervjuerna som presenterades ovan, är att varorna tidigare under 

leveransdagen kan placeras på säljyta. Ju tidigare de levererade varorna kan placeras på säljyta under 

leveransdagen desto mindre är risken att det uppstår brister, alltså att varor saknas när kund 

efterfrågar dem.  
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Det ska dock poängteras att butikspersonalen inte bara ser positiva effekter med att tidigarelägga 

larmning och galgning. Flera respondenter påpekade att det kan uppstå dubbelarbete om 

färdiglarmade och färdiggalgade varor anländer fellarmade eller felgalgade. Flera respondenter 

antyder också att de generellt trivs med att en del av arbetsuppgifterna sker på baklagret och att de 

inte vill att en alltför stor del av deras arbetstid ska vara att sälja.  

Det är för studien viktigt att poängtera att ingen av respondenterna vid intervjuerna kunde se att 

någon befintlig aktivitet skulle påverkas negativt av att varor anländer larmade och galgade. Inte 

heller författarparet kunde vid observationer förutspå att någon annan befintlig aktivitet i butikerna 

skulle kunna komma att påverkas negativt av en eventuell tidigareläggning. 

För att besvara huvudfrågan “Hur skulle en tidigareläggning av aktiviteterna larmning och galgning 

påverka butikerna?” kan tidsstudien och intervjusvaren sammanfattas enligt nedan. 

Tidsstudien visar att 406 respektive 451 arbetstimmar i de två studerade butikerna antingen kan 

elimineras från butikerna eller välja att läggas på andra aktiviteter som kan gynna försäljning. De 

anställda har något spridda meningar om vad de anser om att larmning och eller galgning försvinner 

som arbetsuppgift men är övervägande positiva till förändringen. De anställda ser inte att någon 

annan aktivitet kommer påverkas av att larmning och/eller galgning tidigareläggs men de ser dock en 

risk med att galgning och/eller larmning utförs i ett tidigare skede då det kan medföra dubbelarbete 

om varor inte anländer korrekt galgade eller korrekt larmade.  
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7. Delmoment 2 - Ta fram scenarion 
I följande kapitel presenteras den empiri och analys som ligger till grund för att besvara frågor 

kopplade till studiens andra delmoment, att ta fram scenarion för aktivitet, plats och sortiment som 

studeras djupare i den fortsatta studien. 

I figur 24 repeteras Delmoment 2 och dess innehåll. 

 
Figur 24 - Illustration av Delmoment 2 

I detta kapitel presenteras den data som samlats in för att besvara studiens andra huvudfråga, “Vilka 

scenarion med avseende på aktivitet (larmning, galgning), plats (butik, DC, leverantör) och sortiment 

är aktuella att studera i studien?”. Den data som samlats in för att besvara frågan utgörs av fyra 

intervjuer. Tre av intervjuerna behandlar förutsättningarna för att tidigarelägga larmning och 

galgning i olika avseenden. Den fjärde intervjun utgår från informationen som erhållits i de tre 

tidigare intervjuerna för att ta fram scenarion utifrån de tre dimensionerna aktivitet, plats och 

sortiment som ska undersökas vidare i studiens tredje delmoment.  

7.1. Intervjuer för att klargöra förutsättningar 

Det ansågs nödvändigt att klargöra vissa förutsättningar inför ett beslut angående vilka scenarion 

som är aktuella att studera i det fortsätta arbetet. Det hölls därför tre intervjuer, en med 

kvalitetsansvarig, en med säkerhetsansvarig och en med ansvarig på DC. Sammanfattningar av 

intervjuerna presenteras nedan. 

7.1.1. Intervju med kvalitetsansvarig 

Det finns ingen uttalad kvalitetsansvarig på Retailus vad gäller hur varor ska transporteras och 

packas. Logistikchefen ansåg att de med bäst insyn i de frågorna förmodligen är logistikavdelningen, 

därmed genomfördes intervjun angående kvalitetsfrågor med logistikchefen, också kallad 

kvalitetsansvarig. I tabell 21 nedan sammanfattas svaren på intervjufrågorna. 

Tabell 21 - Sammanfattning av kvalitetsansvariges svar på intervjun 

Frågor Svar 

Är det nödvändigt att varor 

lagras på DC och levereras 

mellan DC och butik i plastpåse 

med avseende på att de kan bli 

skrynkliga utan plastpåse? 

Retailus sortiment utgörs till stora delar av material som inte är 

speciellt känsligt för att bli skrynkligt. Med andra ord är inte 

plastpåse ett krav, så länge varorna hanteras med en viss 

varsamhet. 
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Är det nödvändigt att varor 

lagras på DC och levereras 

mellan DC och butik i plastpåse 

med avseende på att de kan bli 

smutsiga utan plastpåse? 

Varorna förvaras på DC och under transport mellan DC och butik i 

nya och stängda wellpapplådor. Det finns ingen problematik i att 

inte använda plastpåse i lådorna. Däremot kan det tänkas att 

väldigt ljusa, eller vita plagg som är extra känsliga mot smuts kan 

skapa vissa problem. Sammanfattningsvis skulle det inte behövas 

plastpåsar för merparten av sortimentet, undantaget är eventuellt 

vita plagg. 

Är det nödvändigt att varor 

lagras på DC och levereras 

mellan DC och butik i plastpåse 

med avseende på att de kan bli 

fuktskadade utan plastpåse? 

Det finns ingen större risk att det uppstår problem med fukt 

varken på DC eller vid transport till butik. 

 

7.1.2. Intervju med säkerhetsansvarig 

Det hölls en semistrukturerad intervju med Retailus säkerhetsansvarig med syftet att få svar på vilka 

förutsättningar det finns för att tidigarelägga larmning. I tabell 22 nedan sammanfattas svaren på 

intervjufrågorna. 

Tabell 22 - Sammanfattning av säkerhetsansvariges svar på intervjun 

Frågor Svar 

Används samma larmsystem i 

alla retailusbutiker i 

dagsläget? 

I dagsläget använder de flesta butiker samma larmsystem. För de 

fåtal butiker som använder andra larmsystem planeras det att byta 

ut larmsystemet så att samtliga butiker inom kort använder samma 

system. 

Finns det någon risk för att 

larm kan ta skada vid 

transporter, både i lastbil och 

båt? 

Larmen är designade för att stå emot stöldförsök. Risken för att de 

skulle gå sönder av transport är liten. 

Finns det några hinder med 

att tidigarelägga larmning till 

antingen DC eller leverantör? 

Förutom att vissa butiker kan behöva köpa in ny larmutrustning så 

som larmavtagare för den senaste larmmodellen ses inga hinder 

med en tidigareläggning av larmning. 

Finns det några planer om att 

titta på ny teknik inom de 

närmsta åren som påverkar 

detta projekt? 

Eventuellt kommer en ny larmbricka att börja användas som 

komplement till den som används idag. Denna bricka fungerar dock 

för samma system som används idag, det är bara detaljer på brickan 

som skiljer sig åt. I övrigt finns det inga planer än så länge på att 

börja titta på ny teknik för just larmning. 

 

7.1.3. Intervju med representanter från DC 

Det genomfördes även en semistrukturerad intervju med driftchef och produktionschef på DC, som 

är anställda av 3-Logistik, angående möjligheter och hinder med att larma och/eller galga på plats på 

DC. I tabell 23 nedan sammanfattas svaren på intervjufrågorna 
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Tabell 23 - Sammanfattning av svar på intervjun med representanter från DC 

Frågor Svar 

Finns det möjlighet att larma och galga på DC? Det skulle krävas en del förändringar för att 

integrera larmning och galgning i det befintliga 

flödet men det finns absolut möjlighet att få till 

det. 

Det är troligt att det vid larmning och galgning på 

DC kommer innebära att plagg inte länge kommer 

ligga plastade i buffert- och plocklager. Skulle det 

gå att hantera oplastade varor på DC? 

Rent teoretiskt går det, däremot finns det 

praktiska aspekter som måste ses över. Det 

handlar också om vilka krav Retailus ställer på 

sina leveranser. 

Hur ställer sig 3-Logistik till att åta sig fler 

arbetsuppgifter? 

Överlag så är 3-Logistik positiva till att arbete 

flyttas från butik till DC. Dels för den egna 

verksamheten men också för Retailus om det 

visar sig effektivisera flödet. 

Finns det några problem med att upprätta 

returflöden av larm och galgar som hanteras via 

DC och troligtvis också behöver lagras en tid på 

DC? 

Det är svårt att se några problem med det. Det 

skulle inte innebära ett speciellt stort ingrepp i 

lagerverksamheten. 

 

7.1.4. Sammanställning av intervjuer 

Utifrån de tre intervjuer som hölls för att klargöra förutsättningarna för tidigareläggning av larmning 

och galgning framgår det att säkerhetsansvarig inte ser några stora problem larmmässigt. Larmen 

håller för transport och det finns inga planer på framtida projekt som påverkar eventuellt införande 

av tidigareläggning av larmning. Det är med andra ord goda förutsättningar ur ett larmperspektiv att 

tidigarelägga larmningen till DC eller leverantör. Det finns inga större förhinder som omöjliggör en 

tidigareläggning. 

En detalj som säkerhetsansvarig dock påpekade är att de nya larmbrickorna som har börjat användas 

som komplement i vissa butiker kräver en annan avtagare än de som används för de befintliga 

larmbrickorna. Det är ett fåtal butiker som använder den nya larmbrickan och med tanke på att 

larmavtagaren för de nya larmbrickorna är relativt kostsamma anses det mest rimligt att vid en 

tidigareläggning av larmning använda de befintliga modellerna av larmbrickor, som i princip samtliga 

butiker kan hantera.  

Vad gäller hantering av oplastade varor på DC menar logistikchefen att plastade varor inte är ett krav 

men att den största risken kvalitetsmässigt finns för ljusare kläder som lätt kan få synliga fläckar. 

Risken för att varor blir skrynkliga anses dock som liten tack vare det material merparten av varorna 

består av. 3-Logistiks syn på att hantera oplastade varor är att det går att lösa men att det beror på 

vilka krav Retailus ställer på sina leveranser, då syftas det på om plagg måste levereras vikta och fint 

nedlagda i lådorna eller inte. 

Att varor inte behöver vara plastade anses av författarparet vara en viktig förutsättning för att kunna 

utföra larmning och/eller galgning på DC. Om varor var tvungna att vara plastade hade en 

tidigareläggning till DC inneburit visst dubbelarbete i form av att varor måste plastas av på både DC 

och i butik. Även att vissa varor kommer levererade i så pass små plastpåsar att varor inte skulle 
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kunna återpaketeras i samma påse efter dem har försetts med en galge är en problematik som 

undviks. Det kommer dock bli en avvägning mellan insparad tid på att slippa behöva återpaketera 

varor i plastpåse och den kvalitetsminskning som kan uppstå med framförallt ljusa varor som kan bli 

smutsiga. 

Det har inte framgått från någon intervju att det skulle vara omöjligt att genomföra en 

tidigareläggning av larmning och galgning, varken på DC eller hos någon leverantör. Det finns dock 

antydan om att det kan finnas en hel del praktiska aspekter att ta hänsyn till om tidigareläggningen 

sker till DC. Det måste tas hänsyn till att en del varor i dagsläget cross-dockas samt att nytt sortiment 

hanteras i en sorteringsmaskin i vilken det inte anses vara lämplig med varken oplastade eller 

galgade varor. 

7.2. Framtagna scenarion 
Informationen som erhölls vid de tre intervjuerna ovan presenterades för Retailus logistikchef och 

utgicks från i en ostrukturerad intervju som syftade till att arbeta fram de två till fyra scenarion som 

är aktuella att arbeta vidare med i studien med avseende på de tre dimensionerna aktivitet, plats och 

sortiment. Under intervjun togs tre scenarion fram som logistikchefen och författarparet ansåg vara 

genomförbara samtidigt som de har en tillräcklig bredd för att kunna fungera som beslutsunderlag 

för Retailus. De tre framarbetade scenarierna presenteras nedan. 

7.2.1. Scenario 1 - Larma och galga på DC 

Att undersöka larmning och galgning (aktivitet) på DC (plats) för det i dagsläget larmade och galgade 

sortimentet, exkluderat varor i cross-docking-flödet och nytt sortiment (sortiment). Se figur 25 nedan. 

 

 
Figur 25 - Visualisering av de tre dimensionerna för Scenario 1 

Detta är ett intressant scenario då det inte involverar leverantörer i någon annan mån än i dagsläget 

och Retailus blir inte beroende av leverantörerna mer än vad de är i dagsläget. Utgångspunkten för 

att tidigarelägga pre-retail-aktiviteterna larmning och galgning till DC är att uppnå skalfördelar då det 

görs på ett ställe istället för i alla butiker och framförallt att det på DC kan galgas och larmas med 

sortrena lådor vilket bör minska antalet omställningar mellan olika sorters varor. Att utföra arbetet 

på DC kan också bidra till större flexibilitet vad gäller exempelvis beslut om att en viss vara ska eller 

inte ska larmas eller galgas. Det leder heller inte till någon, gentemot dagsläget, förändrad 

relationsrisk till leverantörerna som finns vid outsourcing vilket togs upp i 3.5. Tredjepartslogistik. 



62 
 

Däremot finns det fortfarande en prestationsrisk att beakta. Det har tidigare aldrig galgats eller 

larmats på DC och trots att Retailus har stort inflytande över driften på DC kan det uppstå problem. 

En annan viktig aspekt som gör detta scenario intressant att studera är att det enbart krävs ett 

returflöde av larm och galgar mellan DC och Retailus butiker, det behöver inte upprättas returflöden 

till leverantörer som i många fall är belägna i Asien.  

I och med att detta scenario innebär att larmning och galgning sker på DC är det intressant att en så 

stor del som möjligt av sortimentet studeras. Det finns ingen anledning att begränsa sortimentet. 

Däremot finns det i dagsläget fysiska aspekter som gör det olämpligt att galga och larma flödet som 

cross-dockas, se 2.5.2. Flödet i DC för exclusive brands, samt varor som är av nytt sortiment som 

hanteras i en sorteringsmaskin vilket beskrivs i 2.5.3. Nytt sortiment. Anledningen till att flödet som 

cross-dockas inte är lämpligt att galga och larma på DC är att flödet i dagsläget inte kräver någon 

hantering. Att larma och galga dessa varor skulle innebära att så pass mycket extra hantering 

tillkommer att det enligt logistikchefen inte är försvarbart. Vad gäller nytt sortiment anses det inte 

rimligt att galga och larma dessa varor då de senare sorteras i en sorteringsmaskin där varorna glider 

i en form av kana. Risken är stor för att larm eller galgar hakar fast i varandra och ställer till med 

problem i maskinen. Dessa varor ingår därför inte i Scenario 1 utan antas larmas och galgas som i 

butik i dagsläget. Det är dock viktigt att poängtera, vilket har nämnts tidigare, att det inte kommer att 

vara nödvändigt att larma alla varor, exempelvis lågvärda exclusive brands. Inte heller att galga alla 

galgningsbara varor kommer vara aktuellt eftersom en viss del av det galgningsbara sortimentet 

exponeras på bord i butik. Med andra ord innebär detta scenario att enbart de varor som i dagsläget 

larmas och galgas är aktuella för larmning och galgning på DC. 

Vidare är utgångspunkten för Scenario 1 att larmning och galgning görs efter inleverans och innan 

varorna placeras på buffertlager då Retailus anser det vara sista chansen att kunna utnyttja 

stordriften med sortrena lådor. Det anses även vara en lämplig del i flödet för att det redan i 

dagsläget sker en hantering av lådorna i form av att sortera lådorna på pall och i vissa fall prismärka 

varor.  

Det ska också förtydligas att det i detta scenario utgås från att varor inte behöver vara plastade från 

och med att varorna har larmats och galgats. Det som kvalitetsansvarig antydde var problematiskt 

med oplastade varor var att varor som är vita lätt kan bli smutsiga. Denna problematik har i studien 

dock bortsetts från rent kvantitativt då det dels är svårt att få fram data på hur många varor som säljs 

som är vita men också för att det för Retailus inte är uppenbart hur problemet skulle hanteras. Det 

skulle kunna visa sig att vita varor i relativt liten utsträckning faktiskt blir smutsiga vilket förmodligen 

skulle göra det mer lönsamt att behandla vita varor som övriga varor och tvingas slänga några vita 

varor. Alternativet är att vita varor inte larmas och galgas och på så sätt inte plockas upp från sin 

plastpåse. Ett sista alternativ är att varorna larmas och galgas för att sedan packas ned i en plastpåse 

igen, studien utgår dock från att vita varor behandlas som övriga varor. 

7.2.2. Scenario 2 - Larma hos Gigantus 

Att undersöka larmning (aktivitet) hos leverantör (plats) för varor av märket Gigantus (sortiment). Se 

figur 26 nedan. Observera att Gigantus är ett fiktivt namn, företaget heter egentligen något annat. 
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Figur 26 - Visualisering av de tre dimensionerna för Scenario 2 

Detta scenario föreslogs av Retailus logistikchef för att undersöka hur leverantörer av selected 

brands ställer sig till att utföra pre-retail-aktiviteter. Det finns en förhoppning om att outsourcing av 

pre-retail-aktiviteter ska leda till att aktiviteterna utförs mer effektivt och därmed billigare, i enlighet 

med vad Lindh (2004) skriver. Retailus skulle då kunna fokusera på sina huvudfunktioner istället för 

kringaktiviteter som görs pre-retail vilket Bowersox et al. (2010) skriver.  

Även om det finns en förhoppning om att kunna tidigarelägga båda pre-retail-aktiviteterna larmning 

och galgning menade logistikchefen på att transporter till och från leverantörer i Asien med stor 

sannolikhet inte är aktuellt för galgar. Att transportera varor galgade från Asien tros orsaka en rejäl 

ökning i transportvolymer och i slutändan transportkostnader, framförallt för varor såsom t-shirts 

och linnen där galgarna skulle utgöra en stor del av den transporterade volymen i en låda. Att 

upprätta ett returflöde är inte heller det lika aktuellt med galgar som det är med larm med tanke på 

volymen som måste transporteras tillbaka till leverantörerna i Asien. Av den anledningen läggs fokus 

på att undersöka larmning hos leverantör. 

Att detta scenario enbart berör sortimentet från Gigantus diskuterades fram mellan författarparet 

och logistikchefen. Logistikchefen menade på att det räcker som beslutsunderlag att det undersöks 

huruvida en leverantör av selected brands kan larma Retailus varor, samtidigt kan en grundligare 

undersökning göras. Anledningen till att Gigantus studeras är att de är en av Retailus största 

leverantörer av selected brands. Logistikchefen menade på att om det undersöks hur Gigantus ser på 

att larma Retailus varor är det ett tillräckligt beslutsunderlag för att Retailus själva ska kunna ana 

vilka andra leverantörer av selected brands som skulle kunna utföra samma tjänst.  

Lindh (2004) skriver att en viktig faktor vid valet av outsourcing är skalfördelar vilket i det avseendet 

gör valet att studera just Gigantus lämpligt med tanke på att det är en av de största leverantörerna 

till Retailus av selected brands. Vidare skriver Lindh (2004) att företag som specialiserar sig tenderar 

att få en mycket snabbare inlärningskurva och det finns också en tro om att Gigantus och andra stora 

leverantörer redan idag utför liknande tjänster vilket bör göra att de redan idag har kommit en bit 

med arbetet av pre-retail-aktiviteter.  

Sett till antal sålda varor under 2015 står de fyra största leverantörerna av selected brands för 51 % 

av det totala antal sålda varor av selected brands. Med vetskapen om hur Gigantus ser på att larma 
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Retailus varor är det sannolikt att det kan anas hur de övriga stora leverantörerna av selected brands 

ser på att larma Retailus varor, på så sätt fångas en stor del av antalet sålda varor in.  

7.2.3. Scenario 3 - Larma hos största leverantör av exclusive brands 

Att undersöka larmning (aktivitet) hos leverantör (plats) för varor som produceras hos den största 

leverantören av exclusive brands sett till antal larmningar som kan tidigareläggas (sortiment). Se 

figur 27 nedan. 

 

 
Figur 27 - Visualisering av de tre dimensionerna för Scenario 3 

Detta scenario är likt det ovan nämnda Scenario 2 med skillnaden att leverantören levererar varor av 

Retailus egna märken, exclusive brands. Logistikchefen tror att möjligheterna att genomföra pre-

retail-aktiviteter hos leverantörer av exclusive brands bör vara stora eftersom det är egna märken 

där Retailus generellt sett har stort inflytande och kan påverka leverantören i större utsträckning. 

Dock är detta bara logistikchefens tro och det ansågs därför nödvändigt att undersöka scenariot mer 

ingående. 

Likt för Scenario 2 är det inte aktuellt att studera galgning hos leverantörer av exclusive brands på 

grund av de stora transportvolymer som galgar driver jämfört med larm. Även resonemanget 

angående val av leverantör är det samma som för Scenario 2. Det är den största leverantören av 

exclusive brands som är aktuell att studera och det beslutades att det var den största leverantören 

sett till antal larmningar som kan tidigareläggas av exclusive brands som skulle studeras. Att 

undersöka denna leverantörs möjlighet att larma Retailus varor är för logistikchefen tillräckligt som 

beslutsunderlag eftersom resterande större leverantörer av exclusive brands antas kunna uppskattas 

baserat på vad den största leverantören säger. 

7.3. Sammanfattning av framtagna scenarion 

Resultatet av huvudfråga 2, “ Vilka scenarion med avseende på aktivitet (larmning, galgning), plats 

(butik, DC, leverantör) och sortiment är aktuella att studera i studien?” och därmed Delmoment 2  är 

tre olika scenarion. 

Scenario 1: Att undersöka larmning och galgning (aktivitet) på DC (plats) för det i dagsläget larmade 

och galgade sortimentet, exkluderat varor i cross-docking-flödet och nytt sortiment (sortiment). 
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Scenario 2: Att undersöka larmning (aktivitet) hos leverantör (plats) för varor av märket Gigantus 

(sortiment). 

Scenario 3: Att undersöka larmning (aktivitet) hos leverantör (plats) för varor som produceras hos 

den största leverantören av exclusive brands sett till antal larmningar som kan tidigareläggas 

(sortiment). 

Scenario 1 är ett heltäckande scenario i den mån att det avses att undersöka att både larmning och 

galning dras tillbaka från butikerna och istället utförs i DC. Detta ska också undersökas för, med vissa 

undantag nämnda tidigare, hela det sortiment som larmas eller galgas. De övriga två scenarierna, 

Scenario 2 och Scenario 3 är betydligt mindre täckande då de avser att endast undersöka att 

larmning görs av de största leverantörerna för selected brands respektive exclusive brands. Dock 

finns tron om att det med stor sannolikhet är ett tillräckligt stort underlag för att ana möjligheterna 

för de övriga leverantörerna att tillhandahålla samma tjänst.   
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8. Delmoment 3 - Ta fram beslutsunderlag 
I följande kapitel presenteras den empiri och analys som ligger till grund för att besvara frågor 

kopplade till studiens tredje delmoment. Den insamlade empirin och analysen presenteras separat för 

de tre scenarierna som ska undersökas. Inledningsvis i kapitlet presenteras vad som kallas 

nulägesberäkningar. Nulägesberäkningarna presenteras då de till viss del ligger till grund för analyser 

som görs för de tre scenarierna senare i kapitlet. Totalkostnadsberäkningen och undersökningen av 

implementerbarhet presenteras för varje enskilt scenario för sig. Det vill säga att det redogörs för 

hela Scenario 1 innan Scenario 2 påbörjas. Läsaren bör påminnas om att utredningen av de tre 

scenarierna inkluderar samtliga retailusbutiker, exkluderat Retailus Outlet. 

I figur 28 repeteras Delmoment 3 och dess innehåll. 

 
Figur 28 - Illustration av Delmoment 3 

8.1. Nulägesberäkningar 
Innan beräkningar av de olika scenarierna påbörjas är det lämpligt att fastställa hur stor del av 

sortimentet som larmas respektive galgas i dagsläget. Detta för att skapa en referens som utgås ifrån 

vid den fortsatta analysen av de tre framtagna scenarierna. 

8.1.1. Nulägesberäkning - Antal larmningar 

För att uppskatta hur många varor som larmas varje år ställdes inledningsvis en fråga till Retailus 

säkerhetsansvarig. Frågan ställdes vid samma intervjutillfälle som presenterades i tabell 22 i kapitel 

7. Delmoment 2 - Ta fram scenarion. Se tabell 24 nedan för en sammanfattning av intervjufrågan. 

Tabell 24 - Sammanfattning av säkerhetsansvariges svar på intervjun 

Frågor Svar 

Vad finns det för policy  

angående vilka varor  

som ska larmas? 

Det finns ingen central policy. Det varierar mycket från  

butik till butik beroende på var butiken är belägen. Det är i slutändan upp 

till butikerna att avgöra vilka varor som bör larmas.  

 

Generellt larmar butiker i Stockholm mycket medan butiker i mindre 

städer tenderar att larma mindre, dock ändå relativt mycket. Man kan 

förenklat säga att ju större staden är desto mer larmas det i butikerna.  

 

Utifrån svaret i tabell 24 valde författarparet att genomföra intervjuer med 28 butiker i städer av 

olika storlekar för att få reda på vilka prisgränser de butikerna använder. Som beskrevs i 5.3.4. 

Datainsamling och analysfas - Delmoment 3 delades städerna in i tre olika kategorier utifrån 

invånarantal. En stad som klassas som stor har mer än 300 000 invånare, en stad som klassas som 

mellanstor har mellan 50 000 och 300 000 invånare och en stad som klassas som liten har mindre än 

50 000 invånare. Svaren på undersökningen för de tre kategorierna presenteras i tabell 25, tabell 26 
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och tabell 27 nedan. Prisgränserna som presenteras i tabellerna nedan läses som att varor över 

prisgränsen larmas, en prisgräns på 299 kr innebär att varor som kostar mer än 299 kr larmas. 

Tabell 25 - Sammanställning av prisgränser för butiker i större städer 

 
 

Tabell 26 - Sammanställning av prisgränser för butiker i mellanstora städer 

 
 

Tabell 27 - Sammanställning av prisgränser för butiker i mindre städer 

 
 

Utifrån resultatet som kan utläsas i tabellerna ovan finns det en svag antydan till sambandet som 

antyddes gällande att butiker i storstäder larmar mer än butiker i mindre städer. Butiken med lägst 
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prisgräns för larmning av exclusive brands ligger förvisso i en stor stad men det gör även butiken med 

högst gräns för exclusive brands. Borträknat dessa två butiker så har samtliga butiker, oavsett storlek 

relativt lika prisgränser för larmning av exclusive brands, någonstans mellan 149 kr och 399 kr.  

För att kunna slå fast hur många larmningar som görs i dagsläget är det nödvändigt att fastställa 

prisgränser för larmning i dagsläget för både exclusive brands och selected brands för respektive 

butikskategori (butik i större, mellanstor respektive mindre stad). Att butiker inom samma kategori 

ges samma prisgränser är en förenkling för att inte behöva intervjua alla retailusbutiker. 

Fastslå prisgränser för larmning av exclusive brands 

För exclusive brands är prisgränserna relativt spridda inom de olika butikskategorierna. För stora 

butiker är den genomsnittliga prisgränsen cirka 254 kr, för mellanstora butiker cirka 308 kr och för 

små cirka 257 kr. Författarparets uppfattning är att priserna Retailus sätter på varor de säljer på 

dessa prisnivåer oftast avrundas till närmsta femtiotal med en kronas justering, det vill säga 399 kr 

eller 349 kr snarare än 374 kr. Av den anledningen avrundas den genomsnittliga prisgränsen för 

larmning till närmsta femtiotal för respektive butikskategori enligt tabell 28 nedan. 

Tabell 28 - Prisgränser för exclusive brands i de tre butikskategorierna 

 
 

Författarparet har vid besök i butiker noterat att inte alla varor i pick-area 2 (hårt och accessoarer) 

larmas enligt de prisgränser som butikerna uppger på grund av dess storlek och svårighet att larma. 

Exempelvis larmas inte skrymmande varor då de inte stjäls i någon större utsträckning. För att ta 

hänsyn till detta genomfördes en manuell granskning av de storsäljande produkterna av exclusive 

brands tillhörande pick-area 2 med ett butikspris över gränserna i tabell 28 ovan. Genom att 

manuellt granska relativt få artikelnummer kunde en förhållandevis stor andel varor täckas in i och 

med att det var storsäljande artikelnummer som undersöktes. På så sätt kunde andelen varor i pick-

area 2, med ett försäljningspris över de två olika prisgränserna för exclusive brands, som larmas tas 

fram vilket presenteras i tabell 29 nedan. 

Tabell 29 - Andel varor av exclusive brands med pick-area 2 för respektive prisgräns som larmas 

 
 

Resultatet kan tolkas som att trots att det finns en prisgräns på 249 kr respektive 299 kr för exclusive 

brands är det enbart 34 % respektive 23 % av alla pick-area 2 över prisgränserna som faktiskt larmas. 

I och med att pick-area 2 sett till antal sålda varor utgör en stor del är det ett avgörande resultat för 

att ta reda på hur många varor som larmas i butikerna.  

Fastslå prisgränser för larmning av selected brands 

Vad gäller prisgränser för selected brands uppger de flesta butikerna att prisgränsen är noll kronor, 

det vill säga att allt larmas. Eftersom en övervägande majoritet av butikerna anger noll kronor som 

gräns utgås det vidare från att den gränsen används. Däremot uppger flera butiker att det finns 
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undantag såsom strumpor i flerpack, kepsar och liknande vilket framgår i tabell 25 till tabell 27. 

Författarparet har även vid besök i butiker observerat att det finns lågvärda varor som inte larmas. 

Då dessa varor driver stora kvantiteter är det viktigt att de exkluderas från beräkningen för antalet 

larmningar som görs i dagsläget för att inte en felaktig uppskattning ska erhållas. Gemensamt för 

dessa varor är att i princip samtliga tillhör pick-area 2. Därför hanteras prisgränserna för larmning för 

pick-area 2 separat från de övriga pick-area. Likt för exclusive brands, beskrivet ovan, genomfördes 

en manuell granskning av varorna i försäljningsdata. I detta fall granskades varor av selected brands 

tillhörande pick-area 2 för att avgöra om det finns någon prisgräns för vilka varor som larmas och 

vilka varor som räknas som undantag. I undersökningen kunde det inte göras någon skillnad mellan 

de olika butikskategorierna på grund av det format försäljningsdata var tillhandahållen på. De 

prisgränser som används för larmning av selected brands presenteras i tabell 30. 

Tabell 30 - Prisgränser för selected brands 

 
 

Som nämnt tidigare finns det i pick-area 2 varor som trots prisgränser inte larmas då de av praktiska 

skäl inte stjäls. För att ta hänsyn till detta genomfördes en manuell granskning. Det utgick då från att 

varor av selected brands i pick-area 2 med ett försäljningspris över 39 kr inte larmas om det av 

praktiska skäl inte är nödvändigt. Andelen varor i pick-area 2 med ett försäljningspris över 39 kr som 

larmas presenteras i tabell 31 nedan. Att inte ta hänsyn till detta skulle innebära en stor felberäkning 

i och med att pick-area 2 står för en stor del av antalet sålda varor i Retailus butiker.  

Tabell 31 - Andel varor av selected brands från pick-area 2 över prisgränsen som larmas 

 

Fastslå prisgräns för användandet av dubbla larm 

Samma metod som beskrevs i 6.1.5 Larma angående dubbellarmning applicerades även vid 

beräkningarna av hur många larmningar som görs i dagsläget. Det sattes alltså utifrån observationer i 

butik en prisgräns vid 699 kr vilket innebär att alla varor från pick-area 3, 4, 5 och 6 som är dyrare än 

699 kr larmas med dubbla larm oavsett butikskategori.  

Sammanfattning av prisgränser och antal larmningar i dagsläget 

Utöver det som har poängterats ovan angående larmning är det viktigt att förtydliga att Retailus 

Online har exkluderats i den data som arbetats med då varor som säljs på Retailus Online inte medför 

att några larmningar görs. Även varor som säljs via Retailus Special exkluderas från beräkningarna av 

antalet larmningar per år då inte heller dessa varor larmas.  

En sammanfattande tabell för de olika prisgränser som uppskattas appliceras i dagsläget i de olika 

butikskategorierna presenteras nedan i tabell 32. 



70 
 

Tabell 32 - Sammanställning av prisgränser och andel varor av pick-area 2 över respektive prisgräns som larmas för 

exclusive och selected brands i nuläget 

 
 

Med hjälp av ovan antaganden och beräkningar är det möjligt att ta fram hur många larmningar som 

i dagsläget görs i sammanlagt i retailusbutikerna (Retailus Outlet exkluderat) vilket presenteras i 

tabell 33 nedan. 

Tabell 33 - Antal larmningar som i nuläget görs per år av exclusive brands, selected brands och totalt 

 
 

Som syns i tabell 33 ovan är det selected brands som står för en klar majoritet av alla larmningar som 

görs idag på grund av de anses mer stöldbenägna och att det därför har satts lägre prisgränser för 

larmning av de varorna.  

8.1.2. Nulägesberäkning - Antal galgningar 

Som beskrevs i 6.1.6 Galga så är det enbart pick-area 3, 4, 5 och 6 som idag galgas i butikerna då 

övriga pick-area består av skor, hårt och accessoarer samt Special. Det är som tidigare nämnt inte 

nödvändigt att samtliga plagg i pick-area 3, 4, 5 eller 6 galgas eftersom butikerna väljer att exponera 

en del galgningsbara varor vikta på bord, utan galge. Även om det är upp till varje enskild butik att 

avgöra vilka varor och hur många varor som ska exponeras på bord antas skillnaderna inte vara 

särskilt stora butikerna mellan. Resultatet från det test där andelen galgningsbara varor som faktiskt 

galgas studerades, som presenterades tidigare i studien i tabell 13 i avsnitt 6.1.6 Galga används 

därför vid nulägesberäkningen för antalet varor som galgas. 

Antalet varor av pick-area 3, 4, 5 och 6, andelen galgningsbara varor som galgas samt antalet 

galgningar som sker i retailusbutikerna per år presenteras i tabell 34 nedan. 

Tabell 34 - Antal galgningar som görs per år i nuläget 

 

8.1.3. Nulägesberäkning - Lagerhållningskostnad larmning, galgning och avplastning 
För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt genomfördes butikstestet för lagerhållningskostnaden 

i en retailusbutik med lådor som levererades på testdagen. Genom att genomföra testet i butik är det 

möjligt att fånga in de problem som idag finns i vissa butiker med platsbrist och oordning. Med hjälp 

av en filmkamera som sattes upp i baklagret där larmning och galgning görs kunde inleveransen 
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dokumenteras. Det var möjligt att studera det filmade materialet i efterhand och mäta hur lång tid 

det tar att larma och galga varor. 

Under testet mättes även tidsåtgången för avplastning då den är nödvändig vid beräkningar för de 

olika scenarierna. Vad gäller galgning upptäckte författarparet att det under perioden för 

tidmätningen (i början av maj) övervägande var enklare överdelar som toppar och t-shirts som 

galgades. Dessa plagg går betydligt snabbare att galga än tjocktröjor, byxor och jackor vilket innebar 

att den uppmätta tiden för att galga varor blev betydligt lägre jämfört med tidigare mätningar. Av 

den anledningen anser inte författarparet att mätningen är representativ då det under stora delar av 

året är ett betydligt mer blandat sortiment som galgas. Istället väljs det för galgningen att utgå från 

de mätningar som genomförts i samband med Delmoment 1 och som presenteras i tabell 3 under 

avsnitt 6.1. Tidsstudie. Tidsåtgången för aktiviteterna i butik presenteras nedan i tabell 35. 

Tabell 35 - Tidsåtgången för en repetition av respektive aktivitet i butik 

 
 

Utifrån beräkningar gällande antalet förekomster av larmning och galgning tidigare i kapitlet 

tillsammans med ovanstående tidsåtgång kan kostnaden för larmning och larmning beräknas. I tabell 

36 nedan presenteras lagerhållningskostnaden för larmning och galgning i butik i dagsläget. 

Anledningen att inte lagerhållningskostnaden för avplastning redovisas i nedan beräkning är då det 

inte är huvudfokus i denna studie utan blir en följdeffekt vid vissa scenarion.  

Tabell 36 - Lagerhållningskostnader i nuläget 

 
 

Som synes i tabellen ovan utgör alltså larmning och galgning ett arbete i butikerna en 

personalkostnad om nära 15 miljoner kronor vilket är den maximala besparing som finns tillgänglig 

att uppnå. Dock måste arbetet ske någon annanstans i kedjan och att spara hela ovanstående belopp 

är därför inte ett rimligt utfall. 

8.2. Scenario 1 - Larma och galga på DC 
Scenario 1 innebär att undersöka larmning och galgning på DC för de varor som är aktuella för 

larmning och galgning i dagsläget. I Scenario 1 var det möjligt att utnyttja de tidigare beräkningar 

som har gjorts angående hur många larmningar och galgningar som görs i retailusbutikerna i 

dagsläget för att på så vis ta reda på hur många varor som är aktuella att larma och galga på DC. 

8.2.1. Antal larmningar vid Scenario 1 

Det har tidigare nämnts att arbetet med galgning och larmning på DC enligt Retailus bör göras i 

samband med inleverans för att kunna dra nytta av de stordriftsfördelar som uppstår tack vare att 

lådor levereras till DC sortrena. Därför är det inte möjligt att larma och galga enligt specifika butikers 
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egna strategier eftersom det vid inleverans på DC inte finns någon vetskap om vilka varor som ska till 

vilka butiker. Det måste istället larmas och galgas enligt en central strategi som gäller för samtliga 

butiker. Det betyder att antalet larmningar och galgningar som görs på DC med stor sannolikhet 

komma att skilja sig från antalet som görs i dagsläget i butikerna. 

Vad gäller antalet larmningar beror det på vilken central gräns som används vid larmning på DC. Om 

den centrala prisgränsen är hög innebär det att butiker med lägre larmgränser måste komplettera 

larmning av varor när varorna väl anländer till butik. Om larmgränsen istället sätts lågt innebär det 

att det kommer larmas mer än vad många butiker anser nödvändigt vilket i sin tur betyder att det 

utförs onödigt arbete på DC. För exclusive brands uppgav, vilket kan ses i tabell 25 till tabell 27 ovan, 

samtliga 28 tillfrågade butiker, undantaget Butik 11, en prisgräns om maximalt 399 kronor. 

Författarparet anser att det är bättre att komplettera med larmning i butiker om så behövs än att 

överarbete sker på DC, därför utgås det från att larmning sker för varor av exclusive brands dyrare än 

399 kr för Scenario 1. På så vis kommer endast en liten del av butikerna få varor som enligt deras 

strategi är larmade i onödan och en lite större del butiker kommer istället få komplettera larmningen 

om det anses nödvändigt. Det ska tilläggas att antalet larmningar av exclusive brands i dagsläget 

endast utgör cirka 4,5 % av allt som larmas och att olika prisgränser för larmning av exclusive brands 

därmed inte medför några stora svängningar för antal larmade varor. 

För selected brands, som utgör en betydligt större del av det larmade sortimentet på Retailus, 

uppger flertalet av butikerna att prisgränsen för larmning är noll kronor. Som nämndes tidigare i 

8.1.1. Nulägesberäkning - Antal larmningar finns det dock undantag för vissa selected brands av pick-

area 2 som inte larmas. I avsnitt 8.1.1. Nulägesberäkning - Antal larmningar kunde det konstateras 

att många butiker har en prisgräns på 0 kr för selected brands från pick-area 1, 3, 4, 5 och 6 och från 

den manuella granskningen av försäljningsdata kunde det konstateras att i princip inga varor från 

pick-area 2 under 39 kr larmas. Det visade sig även vara enbart 28 % av alla pick-area 2 över 39 kr 

som larmas. I Scenario 1 antas varor av selected brands larmas enligt samma gränser som för 

nuläget. 

När det kommer till prisgränsen för varor som dubbellarmas antas det vara samma vid Scenario 1 

som den gräns som uppskattades för dagsläget. När det dubbellarmas centralt kommer alla butiker 

ha dubbellarm för varor över den satta prisgränsen. Det innebär att vissa butiker som idag 

dubbellarmar varor som är billigare än prisgränsen kommer behöva göra merarbete och vissa butiker 

kommer få varor dubbellarmade som de i dagsläget inte skulle ha larmat. Då det inte finns någon 

mer kännedom än det som författarparet har observerat i två retailusbutiker vid vilka prisnivåer 

varor dubbellarmas finns det en viss osäkerhet i prisgränsen. En sammanställning av prisgränser och 

andelar för larmning presenteras i tabell 37 nedan. 

Tabell 37 - Sammanställning av prisgränser och andel varor av pick-area 2 över prisgränsen som larmas för exclusive och 

selected brands i Scenario 1 
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Med de ovan presenterade prisgränserna och andelarna i tabell 37 skulle det innebära att antalet 

larmningar på DC per år för exclusive brands, selected brands förhåller sig enligt tabell 38 nedan. 

Observera att varor vars larmning inte tidigareläggs antas komma larmas som i dagsläget i butik vilket 

inte innebär någon skillnad mellan Scenario 1 och nuläget för de varorna och behöver därför inte 

finnas med i kalkylerna. 

Tabell 38 - Antal larmningar som i Scenario 1 tidigareläggs per år av exclusive brands, selected brands och totalt 

 
 

Som synes i tabell 38 ovan jämfört med tabell 33 så är det ett stort antal larmningar som inte 

tidigareläggs i scenariot. Den relativt stora differensen har att göra med det sortiment som i 

scenariot avses tidigareläggas. I avsnitt 7.2.1. Scenario 1 - Larma och galga på DC framgår det att 

Scenario 1 av praktiska skäl på DC exkluderar de varor som cross-dockas och varor av nytt sortiment 

som ska maskinsorteras. Larmning av de varorna kommer inte vara aktuella att tidigarelägga utan 

kommer också fortsättningsvis göras i butik. Den uppskattning som har gjorts är att det för Scenario 1 

är cirka 3,6 miljoner varor som ska larmas på DC, en siffra som är nödvändig vid kommande 

beräkningar i detta kapitel. Det har inte tagits någon hänsyn till att prisgränsen i dagsläget för vissa 

butiker är högre än de prisgränser som har satts ovan i tabell 37. Med andra ord har det skapats 

larmningar på DC som inte har tidigarelagts eftersom de i dagsläget inte existerar i de butiker som 

har höga prisgränser. Med tanke på de intervjuer som har gjorts med ett antal butiker angående 

prisgränser är det dock få butiker som har sina prisgränser över de prisgränser som är satta för 

Scenario 1 vilket bör innebära att antalet “nya” larmningar som har skapats på DC bör vara få.  

8.2.2. Antal galgningar vid Scenario 1 

När det kommer till antalet galgningar som ska tidigareläggas i Scenario 1 antas det vara alla 

galgningar som redovisades i tabell 34 i avsnitt 8.1.2. Nulägesberäkning - Antal galgningar. 

Antagandet görs eftersom utgångspunkten för Scenario 1 är att det kommer bestämmas centralt 

vilka varor som i butik ska exponeras vikta på bord. På så sätt är det möjligt att undgå problematiken 

som uppstår att olika butiker exponerar olika plagg vikta på bord. Den administration som kommer 

uppstå i och med att momentet centraliseras kommer diskuteras vidare i avsnitt 8.2.6. 

Administrationskostnader vid Scenario 1.  

Ett antagande som har gjorts vid beräkningarna av hur många galgningar per år som flyttas bakåt till 

DC vid Scenario 1 är att alla retailusbutiker galgar cirka 90 % av det galgningsbara sortimentet, i 

enlighet med vad som presenterades i tabell 34 i 8.1.2. Nulägesberäkning - Antal galgningar. Det 

finns dock en risk att vissa butiker inte kan följa de centrala bestämmelser som kommer uppstå vid 

Scenario 1 angående vilka varor som ska exponeras i butik vikta på bord. Det kan bli som så att 

butikerna antingen måste galga av varor som har levererats galgade eller galga varor som inte har 

levererats galgade för att göra små anpassningar till den specifika butiken. Det är dock i dagsläget 

omöjligt att uppskatta hur ofta och hur vanligt det skulle bli och det har därför i studien valts att 

avgränsas bort. Då cirka 90 % av alla galgningsbara varor ändå galgas, vilket presenterades i 6.1.6. 

Galga, så bör det rimligtvis inte röra sig om särskilt många varor som butikerna måste galga eller 

galga av och avgränsningen bör därför inte ha en betydande effekt för resultatet i Scenario 1. Antalet 

galgningar som tidigareläggs till DC i Scenario 1 presenteras i tabell 39 nedan. 



74 
 

Tabell 39 - Antal galgningar som tidigareläggs per år i Scenario 1 

 

8.2.3. Transportkostnader vid Scenario 1 

De transportkostnader som förändras i Scenario 1 gentemot nuläget är de kostnader som uppstår 

dels på grund av att galgade varor som skickas från DC ut till butikerna driver högre volymer än 

ogalgade varor, dels att det måste upprättas ett returflöde av galgar från butikerna tillbaka till DC. 

Transportkostnader till följd av ökad volym 

Det framgår i 2.4. Varuflödet mellan DC och retailusbutiker att kostnadsdrivaren för transporter är 

antal lådor och pall som skickas. Det kan därför antas att varor som skickas galgade kommer innebära 

högre transportkostnader då de tar mer plats i lådorna vilket betyder att fler lådor måste skickas. 

Varor som skickas på pall är varor som inte får plats i standardlådor för utleverans och antas aldrig 

vara varor som galgas. Därav antas det i Scenario 1 skickas lika många pallar som det görs i nuläget.  

För att uppskatta hur många fler lådor som behöver skickas till retailusbutikerna om galgning sker på 

DC genomfördes mätningar av två volymmässigt genomsnittliga varor, en vara som galgas med 

hänggalge och en vara som galgas med nypgalge. Resultatet av testerna presenteras i tabell 40 

nedan. 

Tabell 40 - Extra volym det tar att packa lådor med hänggalge respektive nypgalge 

 
 

De genomförda testerna visar att galgade varor driver 48 % respektive 25 % mer volym när de packas 

i lådor. Utifrån ovanstående undersökning tillsammans med försäljningsdata och information om 

transportkostnader kan antalet extra lådor och därmed den extra kostnaden som tillkommer om 

varor transporteras galgade från DC till butik beräknas. Det antas efter en diskussion med 

logistikutvecklare på Retailus att volymökningen för respektive typ av galge innebär samma ökning av 

lådor som transporteras från DC till butik. Antagandet bygger på information om att den 

systemmässiga fyllnadsgraden i lådorna i dagsläget är nära 100 % och att systemet därmed skulle 

räkna med fler lådor för utleverans om volymen på varorna ökade på grund av galgen. Ökningen av 

transportkostnader gentemot nuläget för transport mellan DC och butik presenteras i tabell 41 

nedan. 

Tabell 41 - Ökade transportkostnader per år för transporter mellan DC och butik vid Scenario 1 jämfört med nuläget 

 

Transportkostnader till följd av returflöden av larm och galgar från butikerna till DC 

Det har tidigare nämnts att det antas att larmade varor inte driver någon extra volym jämfört med 

olarmade varor. Däremot kan det inte ses bort från att både larm och galgar driver volym när det 

transporteras tillbaka i ett returflöde från DC till butikerna. Då 3-Logistik redan idag sköter flödet av 

varor till butikerna ställde författarparet frågan om de även har möjligheter för att upprätta 
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returflöde av larm och galgar från butikerna tillbaka till DC. Det skulle innebära det upplägg som 

beskrivs i avsnitt 3.7.2. Tredjepartslogistiker integrerar returflödet i det traditionella materialflödet 

Enligt uppgifter från 3-Logistik är det möjligt för dem att upprätta ett returflöde och utifrån 

tillhandahållna kostnadsuppgifter kunde kostnaden för returflödet mellan butiker och DC uppskattas 

enligt tabell 42 nedan.  

Tabell 42 - Ökade transportkostnader per år för returflödet från butik till DC vid Scenario 1 jämfört med nuläget 

 

8.2.4. Lagerhållningskostnader vid Scenario 1 

De lagerhållningskostnader som tillkommer vid Scenario 1 är alla kostnader för utförandet av arbetet 

med galgning och larmning och all den extra hantering som arbetet medför. Som det finns beskrivet i 

5.3.4. Datainsamling och analysfas - Delmoment 3 under Lagerhållningskostnader var det nödvändigt 

att genomföra två tester för att beräkna lagerhållningskostnaderna för Scenario 1. Det ena testet 

genomfördes för att ta reda på arbetskostnaden för larmning och galgning så som det sker i butik i 

dagsläget, resultatet presenterades i avsnitt 8.1.3. Nulägesberäkning - Lagerhållningskostnad 

larmning, galgning och avplastning. Det andra testet genomfördes för att ta reda på 

arbetskostnaden för att larma och galga på DC, vars resultat presenteras nedan. Utifrån de två 

testerna kunde skillnaden mellan kostnaderna för lagerhållning för dagsläget och Scenario 1 

beräknas. 

Test av larmning och galgning på DC 

För att veta hur lång tid det skulle ta att larma och galga på DC genomfördes inledningsvis tester på 

servicelagret. Att tester gjordes på servicelagret och inte på DC var av praktiska skäl men 

servicelagret antas dock simulera miljön på DC väl. Det antas att larmning och galgning på DC 

kommer ske i ett betydligt mer industrialiserat klimat jämfört med hur det görs i butik idag och 

testets förutsättningar ändrades därefter. Enbart sortrena lådor galgades och larmades och både 

galgar och larm matades fram till testpersonen på ett vis som det antas ske på DC om Scenario 1 

skulle bli verklighet. Under testet var det inte enbart galgning och larmning som mättes eftersom 

Scenario 1 medför att även andra aktiviteter påverkas. Som tidigare nämnt kommer avplastning vara 

nödvändig att göra på DC vilket också tar tid. Det gjordes dock ett antagande att det bara finns små 

eller inga skalfördelar med att plasta av sortrena varor då det oavsett vara enbart handlar om att slita 

upp en plast, därav användes samma hastighet för avplastning på DC som uppmättes i butik. Varor 

som har larmats och galgats måste packas ner i lådor igen, vilket också tar en viss tid och 

inkluderades i testet. Tidsåtgången av aktiviteterna i den simulerade miljön på DC presenteras i tabell 

43 nedan. 

Tabell 43 - Tidsåtgången för en repetition av respektive aktivitet på DC - lagerpersonal 
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Det blev som synes, i tabell 43 ovan, ett motsägelsefullt resultat mot vad som förväntades. Teorin om 

att det på DC skulle gå snabbare att larma och galga tack vare skalfördelar realiserades inte. 

Författarparet anser dock att det finns en förklaring till resultatet, något som observerades vid testet 

i butik och DC-simuleringen på servicelagret. Både butikspersonal och personal på servicelagret som 

deltog i testerna är erfarna men det som skiljer dem åt är tempot vilket enligt författarparet till stor 

del kan förklaras med att de jobbar med olika tidshorisonter. I butik kommer leveransen på 

morgonen och två timmar senare när butiken öppnar är målet att så mycket som möjligt ska vara 

uppackat. På servicelagret vet de i god tid om vilka projekt de kommer involveras i och har god tid att 

planera och förbereda och tidshorisonten är ofta veckor vilket skulle kunna vara en förklaring till att 

tempot är lägre. 

Som följd av detta valdes det därför att genomföras ett nytt test. Denna gång genomfördes testet 

med en före detta butiksanställd som har erfarenhet från att larma och galga. Anledningen till att det 

var önskvärt att göra ett nytt test var för att se om det går att uppnå skalfördelarna och minska 

tiderna då en butiksanställd, som har ett högt tempo i sig, genomför testet. Testet med den före 

detta butiksanställde genomfördes med samma sortiment som testet med den anställda på 

servicelagret. Resultatet från testet presenteras i tabell 44 nedan.  

Tabell 44 - Tidsåtgången för en repetition av respektive aktivitet på DC - f.d. butiksanställd 

 

Vilket av ovan tester av en simulering av DC som är den bästa representationen av framtida 

larmningar och galgningar på DC är svårt att säga, testet som genomfördes med en före detta 

butiksanställd påvisar ett avsevärt bättre resultat än det test som gjordes på servicelagret. Om 

testresultatet med den före detta butiksanställda (tabell 44) jämförs mot hur lång tid de olika 

aktiviteterna tar att genomföra i butik idag (tabell 35) kan det uttydas att det går att larma och galga 

effektivare trots att tempot i butik redan i dagsläget upplevs högt. En djupare analys kring detta 

diskuteras i 8.2.9 Analys - Scenario 1. Framöver kommer testet som genomfördes med den före detta 

butiksanställda att användas vid beräkningar dels eftersom det anses mer troligt att det skulle gå 

snabbare att utföra aktiviteterna vid en tidigareläggning jämfört med nuläget och dels då det i någon 

mån påvisar potentialen som finns med att larma och galga på DC. Det är svårt att hitta förklaringar 

till varför det skulle ta längre tid att larma och galga på DC vilket gör att det anses mer rimligt att 

använda testerna med den före detta butiksanställda. 

Sammanställning lagerhållningskostnader Scenario 1 

Med hjälp av tidigare presenterade tester för hur lång tid det tar att larma och galga i butik 

respektive på DC och med tidigare framräknade antal larmningar och galgningar som i Scenario 1 

tidigareläggs kunde de förändrade lagerhållningskostnaderna för Scenario 1 jämfört med nuläget 

beräknas. I beräkningen togs det även hänsyn till personalkostnaden som är aningen lägre på DC än i 

butikerna. För att fånga in alla förändrade lagerhållningskostnader i Scenario 1 är det nödvändigt att 

ta hänsyn till att det kommer innebära merarbete för Retailus Online som i dagsläget inte skickar 

varor med larm och galge på. Retailus Online-kunder har inte möjlighet att ta bort larmen samt 
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galgarna är för dyra för att ge bort, därför måste Retailus Online ta bort galge och larm från varorna. 

Det har gjorts en förenkling om att det tar lika lång tid för Retailus Online att larma samt galga av en 

vara som det tar för butik att larma samt galga på en vara. Med hjälp av förenklingen kunde 

extraarbetet som påförs Retailus Online tas hänsyn till vid beräkningen av lagerhållningskostnader. I 

tabell 45 nedan presenteras de förändrade lagerhållningskostnaderna. 

Tabell 45 - De förändrade lagerhållningskostnaderna per år för de olika aktiviteterna vid Scenario 1 jämfört med nuläget 

 

Som synes i tabellen ovan realiseras, för lagerhållningskostnaden, en besparing om cirka 5,4 miljoner 

kronor (summan av larmning och galgning) av de cirka 15 miljoner kronor som arbetet med larmning 

och galgning kostar i butikerna i dagsläget. Det görs även en liten besparing för avplastningen men 

det tillkommer en kostnad för aktiviteten att packa ner varorna i lådor igen vilket gör att besparingen 

av lagerhållningskostnaderna totalt sett hamnar på cirka 4,7 miljoner kronor. 

8.2.5. Lagerföringskostnader vid Scenario 1 

För Scenario 1 kommer det innebära förändrade lagerföringskostnader i och med att det kommer 

läggas ner arbete på produkterna tidigare i försörjningskedjan i form av larmning och galgning på DC. 

En förenkling har gjorts för lagerföringskostnaden genom att det av författarparet inte har valts att ta 

någon hänsyn till betalningsvillkor eller när löneutbetalningar sker. Vad det innebär för 

beräkningarna är att en person som larmar eller galgar på DC eller i butik antas kosta pengar i samma 

stund som denne utför arbetet. Med andra ord om en t-shirt i Scenario 1 larmas och galgas på DC 

100 dagar innan den skulle ha larmats och galgats i butik är det 100 dagars tidigareläggning av ett 

förhöjt produktvärde. Det antas dock ge ett tillräckligt trovärdigt resultat att göra denna förenkling.  

För att göra beräkningen möjlig är det av betydelse att ta reda på hur många dagar 

tidigareläggningen är. I och med att utgångspunkten för Scenario 1 är att larmning och galgning av 

varor på DC ska göras efter inleverans och innan varorna placeras på buffertlager kommer varorna 

vara larmade näst intill hela den tid de är på DC. En förenkling gjordes där det antas att varorna är 

larmade och galgade lika länge som de ligger lagrade på DC, därav kunde 

lageromsättningshastigheten som är på DC utnyttjas. Det kunde på Retailus huvudkontor tas fram att 

lageromsättningshastigheten för räkenskapsåret 2014-2015 var cirka 8,5 gånger/år vilket baserades 

på snittlagret sett till inköpspris i förhållande till varukostnaden för det som såldes under året. Att 

använda lageromsättningshastigheten är även det en förenkling då det skulle kunna finnas ett 

sortiment som aldrig galgas eller larmas som det är låg omsättning på vilket drar ner 

omsättningshastigheten. Ovan förenklingar ansågs nödvändiga och medför att det kan beräknas att 

varor ligger på DC i snitt cirka 43 dagar. Leveranstiden från DC till butik varierar beroende på vart det 

ska levereras. Inom Sverige levereras mycket till butik dagen efter utleverans från DC men för de mer 

avlägsna butikerna sett från DC kan leveranstiden vara två dagar. Då leveranstiden utgör en väldigt 

liten del av den totala tiden som larmning och galgning tidigareläggs så kommer det inte vara av 
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särskilt stor betydelse. Det anammades dock en pessimistisk beräkningsmetod och sattes därför två 

dagars leveranstid.  

Den lagerföringsränta som Retailus för tillfället använder sig av på företaget är 9 %. Det antyddes 

dock att 9 % är historiskt låga nivåer tack vare det låga ränteläget för tillfället. Trots det beslutades 

det att i denna studie använda lagerföringsräntan om 9 % då det faktiskt är det som används för 

tillfället, men det bör finnas med i beaktande att det historiskt sett är låga nivåer. De förändrade 

lagerföringskostnaderna för Scenario 1 jämfört med nuläget och nödvändiga parametrar vid 

beräkningen av totalkostnaden för Scenario 1 och presenteras nedan i tabell 46. En känslighetsanalys 

för lagerföringsräntans inverkan på lagerföringskostnaden återfinns i Bilaga C. 

Tabell 46 - Ökade lagerföringskostnader per år vid Scenario 1 jämfört med nuläget 

  

Anledningen till att det inte tas någon hänsyn till den tid som varor lagras larmade och galgade i butik 

är för att varor redan i nuläget lagras larmade och galgade i butik. Det visade sig ju i testerna i 

förgående avsnitt att en larmning på DC kostar mindre än vad en larmning i butik gör tack vare de 

något lägre lönerna men också tack vare att det i en industriell miljö, där arbetsuppgifterna enkom är 

att larma och galga varor, går att sätta på ett larm snabbare än det görs i butik. Det innebär att 

varorna i Scenario 1 i butik lagras till ett något lägre produktvärde än i nuläget vilket dock har 

bortsetts ifrån då varorna lagras i butik en relativt kort tid i sammanhanget.  

8.2.6. Administrationskostnader vid Scenario 1 

Som tidigare nämnt i 5.3.4. Datainsamling och analysfas - Delmoment 3 har 

administrationskostnader valts att exkluderas från de kvantitativa beräkningarna i 

totalkostnadsanalysen då det anses för komplext att tydligt kunna säga vilken administration som 

uppstår och hur mycket administration som krävs.  

Den administration som uppstår vid Scenario 1 måste sättas i relation till den eventuella 

administration som försvinner från nuläget. Ett moment som tydligt kommer uppstå vid Scenario 1 är 

att det centralt måste avgöras vilka varor som ska galgas och vilka som ska vikas och exponeras på 

bord. Huruvida det moment bör ses som administration eller inte är av mindre betydelse, det som är 

av betydelse är att det lyfts upp någonstans i totalkostnadsanalysen. Det kan dock tänkas att det 

totalt sett kommer läggas mindre tid på att avgöra vilka galgningsbara varor som ska galgas eftersom 

det i dagsläget måste bestämmas i alla retailusbutiker men i Scenario 1 bara behöver göras på ett 

ställe vilket kan tänkas är mer resurseffektivt. Det som dock är svårt att avgöra är hur mycket 

anpassningar olika butiker kommer behöva göra, alltså att galga varor trots att det centralt har 

beslutats att det ska exponeras på bord. Om butikerna vill göra mycket anpassningar kommer det 

krävas en del administration i butikerna.  

Utöver att avgöra vilka galgningsbara varor som ska vara galgade och vilka varor som ska larmas 

måste det förmedlas till DC. I dagsläget finns ett informationsflöde mellan logistikavdelningen och DC 

för vilka varor som ska prismärkas på DC och vilka som redan kommer prismärkta från leverantör. 

Informationsflödet gör det möjligt att låta de lådor som ska prismärkas passerar 
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prismärkningsstationen på DC. Det är tänkbart att ett liknande informationsflöde skulle upprättas i 

Scenario 1 så att lådor som ska larmas och/eller galgas så smidigt som möjligt kan gå vägen förbi 

larmnings- och galgningsstationen. För att göra det möjligt måste de som beslutar vilka varor som ska 

galgas och larmas informera logistikavdelningen som i sin tur informerar DC vilka lådor som är 

aktuella för larmning och/eller galgning.  

Som tidigare nämnt kommer det i Scenario 1 också uppstå ett returflöde av larm och galgar från 

butikerna till DC. Det är ett returflöde som kommer kräva viss administration att både initiera och att 

upprätthålla, något som inte finns i dagsläget då returflödet i dagsläget inte existerar.  

Scenario 1 är ett relativt stort ingrepp i Retailus flöden och med tanke på förändringens komplexitet 

är det svårt att på förhand inse var det uppstår administration men vad som kan sägas är att det 

kommer uppstå på flera ställen i företaget. Det är därför viktigt att det innan ett eventuellt beslut 

fattas om att implementera Scenario 1 noggrant utreds vilka som är de största 

administrationsposterna som uppstår. Det är också viktigt att utreda om det finns tänkbara lösningar 

för att automatisera eller åtminstone göra viss administrationen så liten som möjligt.  

8.2.7. Övriga kostnader vid Scenario 1 

Till övriga kostnader för Scenario 1 räknar författarparet de inköp som behöver göras av larm och 

galgar. Eftersom larmning och galgning genomförs innan varorna lagras in på DC kommer ett antal 

larm och galgar ligga lagrade tillsammans med varorna, vilket ger upphov till inköp. Även de returer 

som görs från DC till butik binder ett antal larm och galgar vilket tagits hänsyn till. Vidare har det 

också antagits att det krävs ett buffertlager av larm och galgar på DC motsvarande en veckas 

förbrukning. Författarparet har utgått från att de larm och galgar som i dagsläget finns i butikerna 

räcker för att täcka den respektive butikens behov av larm och galgar, det behöver med andra ord 

inte köpas in larm och galgar för de varor som hänger i butik. Vidare har författarparet antagit att det 

ska levereras larm och galgar mellan butik och DC en gång i veckan, en parameter som är osäker och 

kan vid skarpt läge av Scenario 1 behöva optimeras för att finna det minsta möjliga inköpet av larm 

och galgar. I tabell 47 nedan presenteras antalet nya larm och galgar som behöver köpas in för 

Scenario 1. 

Tabell 47 - Antal larm och galgar som krävs och var de krävs för Scenario 1 

  
 

Som framgår av tabell 47 ovan kräver Scenario 1 relativt stora inköp av nya galgar och larm. Den 

största anledningen är att de varor som lagras på DC binder upp larm och galgar. Vad gäller 

kostnaderna för dessa inköp har författarparet istället för att räkna på listpriser varit i kontakt med 

respektive leverantör för att få information om eventuella mängdrabatter. Inköpskostnaden, 

livslängden och kostnaden utslagen per år presenteras i tabell 48 nedan. 
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Tabell 48 - Investeringen och den årliga kostnaden för inköp av larm och galgar för Scenario 1 

 

8.2.8. Undersökning av implementerbarhet för Scenario 1 

För att kunna undersöka implementerbarheten för de olika scenarierna hölls flertalet intervjuer med 

olika personer som är involverade i det flöde som skulle påverkas av en tidigareläggning av larmning 

och galgning samt personer med bra insikt i Retailus övergripande flöde. De frågor som ställdes och 

det som respondenterna svarade angående Scenario 1 presenteras nedan.  

Det hölls en intervju angående implementerbarheten för de olika scenarierna med logistikutvecklare 

på Retailus tillika författarparets handledare. Logistikutvecklaren anses ha god insyn i både projektet 

men också i Retailus olika flöden. Frågorna och svaren från intervjun angående Scenario 1 

presenteras i tabell 49 nedan. 

Tabell 49 - Sammanfattning av svar på intervjun med logistikutvecklare, Scenario 1 

Frågor Svar 

Hur skulle befintliga 

processer i flödet påverkas 

av att Scenario 1 införs? 

Scenario 1 kommer innebära att väldigt mycket på DC måste 

omkonfigureras och ställas om. Dels måste det göras utrymme för 

stationerna där larmningen och galgningen ska ske vilket i sig är ett 

stort ingrepp eftersom det i dagsläget i princip inte finns någon yta 

kvar på DC. Det kommer också behöva göras om i datasystemet 

eftersom galgade varor driver större volymer och att det därmed 

tillkommer lådor som ska lagras in. Det måste hållas reda på antalet 

varor i varje låda för att lagersaldot ska stämma. Även plocket kan 

komma att bli problematiskt, eller åtminstone ta längre tid om varor 

ligger galgade och utan plastpåse eftersom det finns risk för att 

galgarna hakar i varandra. Vad gäller returflöden så är de nog 

betydligt enklare att få ihop än vad driften på DC är. 

Hur ser tidshorisonten ut för 

att implementera Scenario 

1? 

Med tanke på att det är en hel del fysisk omställning på DC som krävs 

och att datasystemet på DC kommer behöva utvecklas för att kunna 

hantera att lådorna kan innehålla nya kvantiteter i och med den 

ökade volymen för galgade varor handlar det snarare om år än 

månader innan allting fungerar som det ska. Returflödet går 

antagligen relativt enkelt att sätta upp, det är DC som är 

tidskrävande. 
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Hur kan leveransservicen till 

butik och till kund tänka 

påverkas om Scenario 1 blir 

verklighet? 

Det som kan hända är att varor inte anländer i lika bra skick som idag 

eftersom de inte kommer vara plastade under lagringen på DC och 

transporten till butik.  Varor kan bli dammiga och skrynkliga. Det 

finns troligtvis möjlighet att tidigarelägga inleveransen av varor till DC 

för att kompensera för den extra ledtid som larmning och galgning 

innebär, därför bör det inte bli någon negativ påverkan i form av 

förseningar till butik. Det finns inte heller någon anledning till att det 

skulle ske fler plockfel utan det är snarare kvaliteten på varorna som 

anländer till butik som eventuellt skulle kunna bli sämre.  

 

Det hölls även en intervju med ansvarig för inbound och outbound logistics angående 

implementerbarheten i de olika scenarierna då personen anses ha god insyn i det operativa arbetet 

på logistikavdelningen. Frågorna och svaren från intervjun angående Scenario 1 presenteras i tabell 

50 nedan. 

Tabell 50 - Sammanfattning av svar på intervjun med ansvarig för inbound och outbound logistics, Scenario 1 

Frågor Svar 

Hur skulle Scenario 1 påverka 

processer som berör inbound 

och outbound logistics? 

Det kommer bli logistikavdelningens ansvar att meddela DC vilka 

varor som ska larmas och galgas, därför måste det byggas in något i 

datasystemet som gör att det kan meddelas på ett smidigt sätt. Idag 

meddelas det vilka varor som ska prismärkas, det bör gå att hitta en 

liknande lösning för larmning och galgning.  

 

Om det är så att logistikavdelningen missar eller gör fel när det 

meddelas vilka varor som ska larmas och galgas så kommer det 

innebära en del extra administration, dock bör antalet fel avta med 

tiden när rutiner börjar fungera. 

 

Det kommer också behöva sättas upp ett fungerande returflöde 

med 3-Logistik mellan butikerna och DC, det hamnar på 

logistikavdelningen men om det sätts regler, exempelvis att larm 

och galgar hämtas varje vecka, så är det inte något som leder till 

någon större administration. 

Hur ser tidshorisonten för att 

administrationen med att 

meddela DC vilka varor som 

ska larmas och att sätta upp 

ett returflöde med 3-Logistik 

ut? 

Att implementera någon form av meddelandefunktion i systemet 

bör inte ta mer tid än ett par dagar. Däremot måste någon 

bestämma vad som ska galgas och larmas så att logistikavdelningen 

kan meddela detta till DC. Det behövs enkla regler för det och när 

reglerna väl finns på plats bör det vara enkelt att meddela DC vad 

som ska larmas och galgas. 

 

För returflödet så handlar det mest om att bestämma ett intervall 

för hämtning eller att butikerna skickar med larm och galgar när de 

har fyllt kartonger. I övrigt ska det inte vara några problem med att 

få igång returflödet eftersom 3-Logistik har sagt att de kan köra det. 
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Det hölls en intervju med driftchef och produktionsledare på DC som jobbar för 3-Logistik angående 

implementerbarheten för de olika scenarierna. Deras svar angående Scenario 1 presenteras i tabell 

51 nedan. 

Tabell 51 - Sammanfattning av svar på intervjun med driftchef och produktionsledare på DC, Scenario 1 

Frågor Svar 

Hur ser de tidsmässiga 

förutsättningarna ut vid ett 

införande av Scenario 1? 

Vad gäller de tidsmässiga förutsättningarna för att implementera 

Scenario 1 utifrån driftchef och produktionsledare på DC är det inte 

helt lätt att avgöra när ett sådant scenario skulle kunna bli verklighet. 

Det finns en del fysiska förutsättningar gällande brist på plats i 

dagsläget som måste lösas för att kunna införa stationer för larmning 

och galgning.  

I vilken utsträckning 

påverkas befintliga 

processer vid ett införande 

av Scenario 1? 

Processer skulle självklart behöva ändras. Dels tillkommer det 

processer i flödet i form av larmning och galgning vilket inte har 

funnits sedan tidigare och dels påverkas exempelvis plockprocessen 

om varor ligger oplastade, larmade och galgade. Idag kommer vissa 

badkläder på en mindre plastgalge och plocket där har problem med 

att galgar hakar samman och försvårar arbetet. Antagligen kommer 

samma sak ske om det införs galgning även på det övriga sortimentet. 

Eftersom framförallt galgar driver större volymer kommer det också 

påverka lagringsprocessen och hanteringen av varor eftersom det 

tillkommer fler lådor i och med större volymer.  

I vilken utsträckning 

påverkas leveransservicen 

vid ett införande av 

Scenario 1? 

Eftersom det tillkommer processer som kräver tid kan det innebära 

att ledtiden från DC till butik skulle kunna bli längre. Om ledtiden 

förlängs eller inte beror dock helt på om varor ska direkt vidare till 

butik eller om de ska lagras in på buffertlager så hur mycket ledtiden 

eventuellt skulle förlängas är det svårt att svara på. Något som är 

sannolikt är att varorna som levereras till butik inte kommer vara lika 

fint hopvikta som i dagsläget och eventuellt kan bli skrynkliga och 

smutsiga eftersom de inte ligger i någon plastpåse. Om det påverkar 

leveransservicen eller inte beror på hur Retailus väljer att definiera 

den aspekten och vilka krav de ställer. 

Finns det några övriga 

tankar kring 

implementeringen av 

Scenario 1? 

Eftersom varor som ska till sorteringsmaskinen för nytt sortiment inte 

ska larmas och galgas kan det ställa till lite problem. När det anländer 

varor till DC så är det bara en del av dem som ska till 

sorteringsmaskinen medan resten ska lagras in i buffertlagret. Det kan 

finnas svårigheter i att separera de som ska till sorteringsmaskinen 

och inte larmas och galgas från de som ska larmas och galgas.  

 

Det hölls även intervjuer med butikschefer från sex olika butiker för att få butikernas perspektiv 

angående implementerbarheten vid en tidigareläggning av larmning och galgning. Det som främst 

fokuserades på var om Scenario 1 skulle innebära några negativa konsekvenser för butikerna i form 

av att andra processer påverkas eller om leveransservicen till kund påverkas. En sammanställning av 

de svar som erhölls vid intervjuerna med butikscheferna angående Scenario 1 presenteras i tabell 52 

nedan. 
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Tabell 52 - Sammanfattning av svar på intervjun med butikschefer, Scenario 1 

Frågor Svar 

Vilka är de generella tankarna kring 

beskrivningen av Scenario 1? 

Samtliga butikschefer svarar att det skulle underlätta arbetet 

i butik och att tid antingen skulle sparas in eller att mer tid 

skulle kunna läggas på att finnas till hjälp för kunderna på 

försäljningsytan. 

Kan det uppstå någon problematik 

på baklagren med avseende på att 

andra processer eller aktiviteter 

påverkas av att varor anländer till 

butik larmade och/eller galgade? 

Ingen av de tillfrågade butikscheferna ser någon större 

problematik i form av att andra processer påverkas negativt. 

Det enda som nämns är att det måste hållas reda på vilka 

varor som anländer larmade och vilka varor som eventuellt 

måste få kompletterande larm i butikerna.  

Finns det några tankar kring 

leveransservicen om Scenario 1 

skulle bli verklighet? 

Vad gäller leveransservice så svarar en butikschef att varor 

kan anlända larmade på ett annat sätt jämfört med hur 

butiken normalt larmar. Av den anledningen kan det ske 

missar vid kassan och att det därmed piper när kunden 

lämnar butiken. Att varan inte är larmad som butiken är van 

vid kan ses på som en negativ påverkan på leveransservicen 

till butik och att det piper när kunden lämnar butik kan ses 

på som en negativ påverkan på butikens service till kund. 

 

Till sist hölls det en intervju med ansvarig för Retailus Online för att få höra hur de ställer sig till 

implementerbarheten av en tidigareläggning av larmning och galgning. Frågorna och svaren från 

intervjun angående Scenario 1 presenteras i tabell 53 nedan.  

Tabell 53 - Sammanfattning av svar på intervjun med ansvarig för Retailus Online, Scenario 1 

Frågor Svar 

Hur påverkas de befintliga 

processerna på Retailus Online 

om Scenario 1 införs? 

Eftersom det skulle innebära extra arbete att larma och galga av 

skulle inlagringseffektiviteten minska och personalstyrkan skulle 

därför behöva öka vilket kostar både tid i upplärning och pengar. 

Vilka tankar finns det kring 

leveransservicen till 

onlinekunder om Scenario 1 

införs. 

Om det är så att det ska skickas oplastade varor skulle det 

troligtvis upplevas som sämre från kunds sida. Det är också större 

risk att varorna anländer smutsiga och skrynkliga eftersom de i 

lagret exponeras för damm. 

 

Vid kampanjer och dylikt skulle det också kunna innebära att 

Online inte hinner hålla de ledtider som utlovas idag vilket är en 

väldigt viktig serviceaspekt för Online-försäljningen. 

 

Det skulle inte vara bra för leveransservicen om varor skickas till 

kund där avlarmningen har missats eftersom det skulle tvinga 

kunderna att returnera varorna alternativt komma in med dem till 

butik.  
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8.2.9. Analys - Scenario 1 

En sammanställning av ovan presenterade kostnadsposter redovisas i tabell 54 nedan i en 

totalkostnadsanalys.  

Tabell 54 - Totalkostnad per år för Scenario 1 jämfört med nuläget 

   

Osäkerhetsfaktorer 

Som synes ter sig totalkostnadsanalysen visa en negativ totalkostnad, alltså en besparing. 

Författarparet uppmanar dock läsaren att se ovan resultat som en indikation eller en tendens snarare 

än ett definitivt resultat. Det författarparet upptäckte genomgående under studiens gång var att 

många mätningar är känsliga och kan göras på flera olika sätt och med varierande resultat. Med 

tanke på den hävstång som finns i och med det stora antal butiker och det stora antal sålda varor per 

år så har små skillnader i ett mätresultat stor betydelse för det uppskalade slutresultatet. Något som 

känslighetsanalysen i Bilaga C också stärker.  

De tester där de största osäkerhetsfaktorerna upptäcktes var de som presenteras i 8.2.4. 

Lagerhållningskostnader vid Scenario 1, tester som var av betydelse för studien då tanken med dem 

var att påvisa de skalfördelar som kan tänkas uppstå vid en tidigareläggning av larmning och 

galgning. Författarparet upptäckte dels att det har stor betydelse vem det är som utför testet och 

vilket tempo personen i fråga är van att arbeta i. Vilket tempo som det i framtiden skulle kunna 

tänkas vara vid larmning och galgning på DC är svårt att svara på i dagsläget vilket gör att en 

verklighetstrogen simulering av larmning och galgning på DC är svår att genomföra. Det test som 

gjordes med den före detta butiksanställda gjordes i ett tempo som författarparet upplever är svårt 

att hålla av en person som jobbar med att larma och galga på heltid. Det påvisar dock potentialen i 

hur snabbt det skulle kunna gå att larma och galga, framförallt med tanke på att Retailus har 

indikerat att de vid en eventuell implementering av Scenario 1 skulle vidtas åtgärder för att 

effektivisera larmningen och galgningen så mycket som möjligt, exempelvis med hjälp av maskiner 

som matar fram larm och galgar samt med hjälp av standardiserade processer. 

Det upptäcktes att det i butik hölls ett högre tempo i jämförelse med servicelagret vilket sannolikt 

beror på att de jobbar med olika tidshorisonter och med olika mycket press på sig. Det kan därav 

konstateras att det vid en implementering av Scenario 1 snarare skulle handla om att hitta 

incitament eller drivkrafter för att få personalen som larmar och galgar att arbeta effektivt. För de 

butiksanställda är incitamentet att när de är klara med larmning och galgning kan de istället vara ute i 

butik och sälja.  

Testerna som gjordes i samband med beräkningarna av lagerhållningskostnaderna var inte bara 

känsliga för testpersonen utan även för vilka varor som användes vid testet. Tiden det tar att larma 

och galga olika varor är väldigt varierande. Med tanke på den stora variation av varor som finns i 

Retailus sortiment så går det konstatera att det är svårt att genomföra ett sådant test och få en god 
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representation av sortimentet. För att få ett resultat som i högre grad upplevs trovärdigt bör tester 

utföras under en längre period för att få en variation i testpersoner och sortiment för att minska 

risken för slumpmässigheter. 

Något som togs relativt liten hänsyn till vid testerna som simulerade larmning och galgning på DC var 

hur varorna packades ner i lådorna efter de hade larmats och galgats. Oftast tog testpersonerna flera 

plagg åt gången och vek ihop dem för att sedan placera dem i lådan. En följdeffekt av detta är att det 

blir svårt vid plocket på DC att kunna plocka varorna en och en, det kan lätt bli att flera varor följer 

med när en vara ska plockas. Det skulle med andra ord behöva vikas ner i lådorna på ett sätt som 

underlättar för plocket, ett sätt som eventuellt tar längre tid än vad det gjorde i testerna vilket skulle 

kunna dämpa den besparing som görs i lagerhållningskostnaderna.  

En kostnadspost som är svår att uppskatta och väga in i totalkostnadsanalysen är 

administrationskostnader. Det är inte helt uppenbart var det kommer bli ökad administration och 

framförallt hur mycket tid och resurser det innebär. Vad som framgick från intervjun med ansvarig 

för inbound och outbound logistics i tabell 50 är att det för logistikavdelningen inte bör innebära 

särskilt mycket administration då det för dem främst kommer handla om att framföra information 

vilket bör kunna göras på ett smidigt sätt med tillägg i det befintliga systemet. Ett arbete som dock 

kommer behöva göras är att tillgodose logistikavdelningen med den information de behöver för sin 

kommunikation till DC angående vilka varor som ska larmas och galgas. 

Något som visade sig vara en stor kostnadspost i Scenario 1 är transportkostnaderna, där 

transporterna från DC till butik utgör den största delen av den kostnaden. Den huvudsakliga 

anledningen till ökade transportkostnader är att det vid volymtestet, se 8.2.3. Transportkostnader vid 

Scenario 1, som genomfördes visade sig att galgade varor tar mycket plats i lådor jämfört med 

ogalgade varor. Även om det valdes volymmässigt genomsnittliga varor vid testet anses det vara en 

osäkerhetsfaktor vilket känslighetsanalysen presenterad i Bilaga C visar då parametern har en stor 

betydelse för transportkostnaderna.  

Implementering 

Huvudanledningen till att volymen för galgade varor ökar så pass mycket är att galgade varor, med 

dagens mått på vissa av de galgar som används i butikerna, inte får plats på bredden i lådorna som de 

anländer i till DC. Inte heller i standardlådan för utleverans får galgade varor plats varor på bredden. 

Det medför en lägre fyllnadsgrad som i sin tur medför att fler lådor kommer behöva lagras på DC och 

transporteras till butikerna. Då det i dagsläget inte är möjligt att använda sig av bredare kartonger för 

utleverans från DC på grund av fysiska begränsningar skulle en tänkbar lösning vara att använda sig 

av mindre galgar.  

I och med ovanstående problematik med att galgade varor tar mer plats i lådor finns det ett flertal 

följdeffekter utöver ökade transportkostnader. Lägre fyllnadsgrad i lådorna innebär inköp av fler 

lådor men också hantering av fler lådor på DC. Det finns också en administrativ problematik eftersom 

systemet innan galgning utgår från att det finns ett visst antal varor i en låda, om samma låda 

används efter galgningen kommer antalet varor vara färre i lådan och systemet måste uppdateras. 

Även de nya lådorna som tillkommer måste föras in i systemet med rätt vara, rätt mängd och rätt 

uppmärkning. Det kommer med andra ord tillkomma administration. Det kommer även uppstå en 

problematik med de varor som idag kommer i flerpack. Varorna i flerpacket kommer separeras för 

att göra larmning och galgning möjlig. Antingen bör de varor som inkommer till DC i flerpack efter 
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larmning och galgning återförslutas till sitt flerpack så att plocket sker som det gör i dagsläget, det vill 

säga att varor i flerpack hanteras som en enhet. Om varorna inte återförsluts kommer systemet 

behöva uppdateras så att rätt kvantiteter plockas vid plocket.  

Det har tidigare beskrivits att logistikavdelningen hela tiden arbetar med att effektivisera processer. 

En effektivisering som i skrivande stund undersöks är att använda nya hjälpmedel vid plocket på DC 

som innebär att varorna packas ner i korgar eller lådor istället för att bäras i händerna samtidigt som 

plocket ska digitaliseras. Vid en implementering av Scenario 1 skulle det kunna bli svårt att använda 

dessa korgar då varor kommer vara oplastade och försedda med galgar eftersom korgarna inte tas 

fram för att kunna hantera sådana egenskaper på varorna. Det är dock inte otänkbart att korgarna 

skulle kunna modifieras för att anpassas efter Scenario 1.  

Något som ansågs nödvändigt för Scenario 1 var att varor som cross-dockas på DC samt varor som är 

nya som ska till sorteringsmaskinen på DC exkluderades från utredningen om en tidigareläggning av 

larmning och galgning. Det ansågs att de flödena i dagsläget är effektiva och därför gärna inte görs 

förändringar med. Då antalet varor som går via dessa två flöden är märkbart är det något som 

definitivt påverkar Scenario 1 då färre larmningar och galgningar tidigareläggs. En av de största 

fördelarna med att tidigarelägga larmning och galgning till DC är att en så pass stor del av alla varor 

som ska larmas och galgas tidigareläggs att det enbart blir ett fåtal varor som i butik behöver larmas 

och galgas. Om larmning och galgning inte tidigareläggs för de varor som går via de två ovan nämnda 

flödena kommer det ändå innebära att butik måste utföra en hel del larmningar och galgningar vilket 

i viss utsträckning talar emot vitsen att tidigarelägga till DC.   

Vid en implementering av Scenario 1 skulle det innebära att butiksanställda, som primärt är anställda 

som säljare, skulle slippa larma och galga. Även om denna studie utgår från att frigjorda 

arbetstimmar elimineras och att det på så sätt vid Scenario 1 inte skulle spenderas mer tid med 

försäljning kan det konstateras att det skulle kunna fokuseras mer på försäljning när andra aktiviteter 

har tagit bort, något som kan innebära en förbättrad försäljning. Det finns även en tro hos 

författarparet att personal som skulle utföra larmning och galgning på DC är personer som trivs i en 

mer industriell miljö med repetitiva arbetssysslor likt larmning och galgning. Med andra ord, larmning 

och galgning upplevs av författarparet vara aktiviteter som mer passar in i en industriell miljö med 

industriarbetare än i en butiksmiljö med försäljare. 

Det finns en problematik kring Scenario 1 (även för de två andra scenarierna) angående de larm som 

används i butikerna. Enkelt förklarat används tre olika generationer av larm i Retailus butiker idag. 

Den äldsta modellen används endast i några få butiker och antas inte orsaka några större problem 

vid en tidigareläggning då det redan i dagsläget är planerat att uppdatera dessa butiker vilket med 

stor sannolikhet kommer vara gjort före en implementering av Scenario 1 skulle vara aktuell. Ett fåtal 

butiker använder dock en ny sorts larm, tredje generationens larm, vilka kan komma att ställa till 

problem vid en implementering av Scenario 1. De larm som dock är vanligast i butikerna idag är de av 

andra generationen och är också de larm som beräkningarna i Scenario 1 har utgått från, utifrån 

säkerhetsansvariges rekommendation då näst intill alla butiker kan hantera dessa larm. Om det 

istället bestäms att det är tredje generationens larm som ska användas skulle de flesta butiker 

behöva köpa ett antal relativt kostsamma larmavtagare. Det är inför en implementering av Scenario 

1 nödvändigt för Retailus att besluta vad som är mest intressant, att köpa in en stor mängd av andra 

generationens larm som inte anses lika säkra eller att köpa in den senaste generationen av larm 

vilket utöver inköp av larm också skulle innebära ett stort inköp av larmavtagare. 
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Leveransservice 

Vad gäller den leveransservice som kan förväntas för Scenario 1 har det framgått, bland annat vid 

den intervju som hölls med logistikutvecklaren, att varorna kan tänkas anlända till butik i sämre 

kvalitet. Detta på grund av att Scenario 1 innebär att lagring och transport av varor sker utan att 

varorna ligger i plastpåse och därmed kan bli smutsiga eller skrynkliga. Även aspekterna precision i 

tid och kvantitet togs upp av logistikutvecklaren men risken för att de påverkas negativt av scenariot 

anses som liten. Den extra ledtid som krävs för att på DC hinna larma och galga varorna innan de ska 

skickas vidare till butik kan enkelt fås genom att tidigarelägga inköpet av varor aningen. Samtidigt är 

flödet som cross-dockas och flödet av varor som sorteras i sorteringsmaskinen exkluderat från 

larmning och galgning på DC. På så vis störs inte de flöden som direkt ska vidare till butik, utan 

larmningen och galgningen utförs på de varor som ska lagras in på DC. Risken för försenade 

leveranser anses därför vara låg.  

Vad gäller leveransserviceelementet leveranssäkerhet menar logistikutvecklaren på att risken för 

felplock är liten. Huruvida det stämmer eller inte är svårt att sia om. Varorna ligger förvisso oplastade 

och med galge och larm i plocket vilket är en stor skillnad mot nuläget. Det kan därför tänkas att det 

initialt, innan personalen vant sig, leder till lägre precision i plocket men att den med tiden återgår till 

normala nivåer. En annan aspekt av leveransservice, vilken presenteras i 3.4. Leveransservice är 

kundanpassning. Det kan diskuteras huruvida kundanpassningen påverkas positivt eller negativt för 

Scenario 1. Å ena sidan har butikspersonalen uttryck att alla former av förberedande aktiviteter som 

tidigareläggs är positivt. Att larmning och galgning sker på DC kan därmed ses som en 

kundanpassning enligt butikspersonalens preferenser. Å andra sidan finns det liten flexibilitet för 

butikerna att få larmning och galgning anpassad efter den specifika butikens egna önskemål eftersom 

aktiviteterna på DC skulle utföras enligt centrala bestämmelser. 

Sammanfattning  

Trots ovan nämnda osäkerheter och problem finns det vissa aspekter som är intressanta att lyfta 

fram från Scenario 1. Att larma och galga på DC är en god tanke då det redan i dagsläget sker en 

hantering av lådorna vilket gör förutsättningarna goda att sticka in med ytterligare aktiviteter. Det är 

utifrån teorin sannolikt att det finns skalfördelar att utnyttja om larmning och galgning görs på DC, 

något testerna presenterade i 8.2.4. Lagerhållningskostnader vid Scenario 1 indikerade även om det 

finns osäkerheter kring huruvida de tester som genomfördes antydde att det finns skalfördelar eller 

om det fanns andra faktorer såsom testperson och varusortiment som påverkade testet i en för stor 

utsträckning. Något som är bra med Scenario 1 är att Retailus inte blir beroende av att 

leverantörerna larmar och galgar på ett korrekt sätt som de hade blivit om larmning och galgning 

hade tidigarelagts till leverantör. Det innebär också att det finns en större flexibilitet, det skulle vara 

lättare att förändra processer och moment när det utförs på DC jämfört med leverantör. Även det 

något enklare returflödet kan lyftas fram som en fördel med Scenario 1 jämfört med om 

tidigareläggning hade gjort till leverantör, där det kan uppstå returflöden till olika leverantörer i 

Asien. 

Tabell 54 ovan visar på att utifrån de antaganden, förenklingar och tester författarparet har gjort 

skulle det rent kostnadsmässigt vara lönsamt att tidigarelägga larmning, galgning och som en 

följdeffekt avplastning till DC. Det förutsätter att de svårigheter som finns angående 

implementeringen kan avklaras. Besparing som görs är dock relativt liten sett till sammanhanget 

samtidigt som den är osäker, vilket har diskuterats ovan. Något som inte faller innanför ramarna för 
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projektet att utreda ytterligare men som bör kommenteras är de effekter på butiksförsäljningen som 

en tidigareläggning eventuellt medför. Att minska tiden som krävs på butikernas baklager och istället 

lägga den på att finnas till för kunder i butiken kan medföra positiva effekter på försäljningen, vilket 

är en post som författarparet menar att Retailus bör ta i beaktning vid överväganden av att införa 

scenariot. 

Alternativ till Scenario 1 

Det diskuteras ovan att Scenario 1 innebär svårigheter på DC som måste lösas. Svårigheterna härleds 

främst till den ökning i antal lådor som sker när varor galgas men också till att plocket påverkas av att 

varor ligger oplastade och nedvikta med galgar som lätt kan haka i varandra. Vidare menar 

logistikutvecklaren på att det finns risk för att varor blir smutsiga och skrynkliga vilket kan försämra 

slutkundernas upplevda kvalitet av Retailus varor. Författarparet påmindes under testerna som 

genomförts om att skor, vilka endast larmas, varken blir svårare att plocka, upptar mer volym eller 

riskerar att blir smutsiga eftersom de enkelt kan packas ned i skokartongen igen. Ett alternativt 

scenario till Scenario 1 skulle därför vara att endast skor larmas på DC, något som dels skulle 

innebära betydligt mindre resurser på DC i form av plats. Det kan också tänkas att det rent 

administrativt är mindre problematiskt att skor larmas än att hela sortimentet ska larmas och galgas. 

Huruvida det kostnadsmässigt är lönsamt att endast larma skor på DC har inte legat innanför 

ramarna för studien men författarparet anser att det bör finnas god potential då exempelvis 

returhanteringen av larm är betydligt billigare än för galgar tack vare larmens volym. Det ska tilläggas 

att skor som larmas utgör cirka 27 % av alla varor som larmas. 

8.3. Scenario 2 - Larma hos Gigantus 
Scenario 2 innebär att tidigarelägga enbart larmningen till leverantör och med Gigantus-sortimentet 

som är ett av Retailus största märken av selected brands sett till antal sålda varor. För att kunna 

kunna göra beräkningar för scenariot var det nödvändigt att dels ta kontakt med Gigantus för att veta 

hur de ställer sig till att genomföra larmning av Gigantus-varor som Retailus köper men också att 

samla in data angående Retailus årliga försäljning av Gigantus-varor. 

8.3.1. Intervju med Gigantus 

En viktig del av Scenario 2 är att ta kontakt med Gigantus för att ta reda huruvida de skulle kunna 

överta larmningen av de Gigantus-varor som Retailus köper. Författarparet tog kontakt med en 

representant från Gigantus som i en telefonintervju kunde svara på frågor som ansågs nödvändiga 

för att kunna ta fram ett beslutsunderlag angående Scenario 2. I tabell 55 nedan sammanfattas 

svaren på intervjufrågorna. 
Tabell 55 - Sammanfattning av Gigantus svar på intervjun 

Frågor Svar 

Tillhandahåller Gigantus 

larmning eller någon annan 

förberedande tjänst till 

någon kund i dagsläget? 

Ja, Gigantus genomför flera VAS [value adding services] i dagsläget och 

larmning är en av dem, även om det inte är den vanligaste tjänsten 

som görs för kunds räkning. 
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Skulle det vara möjligt att 

Gigantus larmar Retailus 

produkter med Retailus 

egna larm? 

I de tidigare larmningsuppdrag Gigantus har haft så har kundens egna 

larm använts. Det finns dock en viss komplexitet i det hela eftersom 

ett returflöde måste upprättas. Gigantus består inte av en stor fabrik 

utan har leverantörer utspridda över hela världen. Det måste alltså 

fastställas var larmen ska skickas så att varorna kan larmas i Gigantus 

flöde så smidigt som möjligt. I princip flödas Retailus varor i någon av 

två olika vägar. Den ena är så kallade direktorder som innebär att 

varorna skickas direkt från Asien till DC utan någon omlastning. Den 

andra vägen är att varorna skickas via en omlastningscentral i Europa. 

Både på plats i Asien och på omlastningscentralen skulle det kunna 

vara möjligt att genomföra larmning. 

Finns det någon möjlighet  

att uppskatta vad larmning 

skulle kosta Retailus? 

Gigantus kommer inte ta betalt för tjänsten i någon form av kronor 

per larmning. Om det skulle bli aktuellt att Gigantus larmar Retailus 

varor skulle kostnaden bakas in i Retailus kontrakt med Gigantus, 

exempelvis genom minskad logistikrabatt. Det är dock troligt att om 

larmningen kan göras tidigt i Gigantus varuflöde så kan det göras 

billigare än vad det kostar Retailus i dagsläget och är det så att 

Retailus kan påvisa att de skulle kunna spara mycket pengar på 

tidigareläggning så är det inte omöjligt att Gigantus hjälper till med 

det.  

 

Utifrån den intervju som hölls med en representant från Gigantus framkom det att det sannolikt är 

möjligt för Gigantus att genomföra larmning av Retailus varor. Däremot var det inte möjligt att 

uppskatta en eventuell kostnad för arbetet. Gigantus är villiga att åta sig larmningen om det är så att 

det kan motiveras från Retailus sida att det skulle spara pengar. Samtidigt framgick det i intervjun att 

Gigantus är villiga att larma om det medför att deras varor snabbare kan placeras på säljyta i butik 

eftersom det kan gynna försäljningen av Gigantus-varor. Eftersom Gigantus visar på att larmning hos 

dem kan vara en möjlig lösning utreds Scenario 2 vidare.  

8.3.2. Antal larmningar vid Scenario 2 

Det är för Scenario 2 nödvändigt att veta hur många larmningar som skulle tidigareläggas. Många av 

de förenklingar och antaganden som gjordes tidigare i studien för att ta fram hur många larmningar 

som årligen genomförs appliceras även vid beräkningarna av hur många larmningar det skulle vara i 

Scenario 2 som tidigareläggs. I och med att Gigantus är en leverantör av selected brands behöver det 

i Scenario 2 inte sättas någon gräns för exclusive brands. Det har vid tidigare granskningar kunnat 

konstateras att det är få varor från 39 kr och nedåt av selected brands som larmas vilket antas gälla 

även för Gigantus-varor, därav sätts gränsen för larmning vid > 39 kr. Den tidigare presenterade 

undersökningen i avsnitt 8.1.1. Nulägesberäkning - Antal larmningar  under Andel varor som larmas i 

pick-area 2 indikerade att enbart 28 % av alla pick-area 2 över 39 kr larmas vilket antas gälla även för 

Gigantus-varor. Tillika används samma gräns för dubbellarmning som har presenterats tidigare i 

studien, varor som kostar mer än 699 kr sätts dubbla larm på. Med ovan antaganden och 

förenklingar kunde antalet larmningar vid Scenario 2 beräknas vilket presenteras i tabell 56 nedan. 
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Tabell 56 - Antal tidigarelagda larmningar som per år i Scenario 2 

 

8.3.3. Transportkostnader vid Scenario 2 

Det finns två transporter som påverkas av Scenario 2, den ena är likt för Scenario 1 det returflöde 

som måste upprättas mellan butikerna och DC. För Scenario 2 rör det sig dock endast om larm och 

inte om några galgar. Den andra transporten som påverkas är att det även måste upprättas ett 

returflöde från DC till någon eller flera av Gigantus leverantörer eller omlastningscentraler där 

larmningen ska ske. Anledningen till att inte transporterna från Gigantus till DC respektive från DC till 

butik medräknas är att larmade varor antas driva såpass lite extra vikt och volym gentemot dagsläget 

att skillnaden endast är marginell rent kostnadsmässigt. 

Transportkostnader till följd av returflöden av larm från butikerna till DC 

För att hålla transportkostnaderna nere utgår författarparet från att Retailus i största möjliga mån vill 

nyttja redan befintliga speditörer i flödet mellan butikerna och DC. Trots att larmen ska vidare från 

DC till Gigantus är det sannolikt att de först konsolideras på DC innan de skickas vidare till leverantör. 

Likt vid Scenario 1 kan det inte ses bort från att larm driver volym vid returflöden även om de inte 

antas driva volym när de sitter på varor och transporteras. För att uppskatta kostnaden för att 

returnera larmen till DC från butikerna användes kostnadsuppgifter som erhållits från 3-Logistik. Den 

uppskattade kostnaden baseras på att larm hämtas från butikerna en gång per vecka och presenteras 

i tabell 57 nedan.  

Tabell 57 - Ökade transportkostnader per år för returer från butik till DC vid Scenario 2 jämfört med nuläget 

 

Transportkostnader till följd av returflöden från DC till Gigantus 

I dagsläget transporteras varor från Retailus leverantörer till DC med hjälp av TransportBolaget. 

Författarparet ansåg det därför lämpligt att undersöka möjligheten och kostnaden för att 

TransportBolaget även skulle upprätta ett returflöde av larm från DC tillbaka till leverantörerna, eller 

i detta scenario till Gigantus. Utan att sätta sig ner med Gigantus och på en mer detaljerad nivå 

diskutera frågan är det är inte möjligt att veta om larmen ska skickas till Gigantus omlastningscentral 

i Europa eller till någon av Gigantus leverantörer i Asien. Författarparet väljer att använda en 

pessimistisk syn och därmed att larmen ska skickas till Asien. Det innebär sannolikt högre 

transportkostnader men framförallt ett tidsmässigt längre returflöde vilket i sin tur kräver större 

inköp av nya larm vilket beskrivs vidare i 8.3.7. Övriga kostnader vid Scenario 2.  

TransportBolaget ställer sig positiva till att kunna upprätta ett sådant returflöde, de påpekar att det 

inte ska vara några problem för dem att kunna hantera det. Då det inte är känt till vilka adresser i 

Asien som det skulle röra sig om att leverera till målades det upp ett hypotetiskt scenario för 

TransportBolaget så att priser kunde uppskattas. TransportBolaget påpekade även att det finns en 

osäkerhet kring hur tullverket ser på dessa transporter då det är larm som skickas till Asien för att 

sedan skickas tillbaka. Tullfrågor valdes dock att vidare i studien inte tas hänsyn till. Den uppskattade 

årliga kostnaden för returflöden av larm till Gigantus leverantörer i Asien presenteras i tabell 58 

nedan. 
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Tabell 58 - Ökade transportkostnader per år för returer från DC till Gigantus vid Scenario 2 jämfört med nuläget 

 

8.3.4. Lagerhållningskostnader vid Scenario 2 

De lagerhållningskostnader som påverkas vid Scenario 2 är framförallt i butik där inga Gigantus-varor 

längre behöver larmas eftersom de kommer larmade från Gigantus. Detta innebär frigjord tid för 

butikspersonalen men eftersom det, som tidigare nämnt, inte är logistikavdelningens beslut vad som 

ska göras med den frigjorda tiden kommer det i Scenario 2 och i övriga studien utgås från att frigjord 

tid innebär minskade lönekostnader.  

Det test som presenterades i avsnitt 8.1.3. Nulägesberäkning - Lagerhållningskostnad larmning, 

galgning och avplastning kunde nyttjas vid beräkningarna av lagerhållningskostnader för Scenario 2. 

Det som kunde nyttjas från testet var hur lång tid det tar för butikspersonal att larma varor i butik. 

Med hjälp av tiderna från testet och beräkningar angående hur många larmningar som är aktuella för 

Scenario 2 vilket presenterades i avsnitt 8.3.2. Antal larmningar vid Scenario 2 kunde den frigjorda 

tiden i butik beräknas.  

Att Gigantus utför larmningen av Retailus varor medför att Retailus Online tvingas ta av de larm som 

sitter på Gigantus-varor som de skickar ut till onlinekunder. Det innebär alltså ett merarbete som 

måste tas hänsyn till. I den intervju som hölls med Retailus kvalitetsansvarig som presenterades i 

avsnitt 7.1.1. Intervju med kvalitetsansvarig framgick det att varor inte nödvändigtvis behöver skickas 

med plastpåse vilket antas även gälla för Retailus Online vilket gör att det inte är nödvändigt att 

plasta varorna innan de skickas. Med andra ord kommer Retailus Online behöva plasta av varan och 

ta bort larmet men inte plasta på igen. Med hjälp av tidigare testresultat för hur lång tid det tar i 

butik att larma och plasta av varor samt vetskapen om hur många Gigantus-varor Retailus Online 

hanterar per år kunde en lagerhållningskostnad för Retailus Online beräknas. I tabell 59 nedan 

sammanställs de förändrade lagerhållningskostnaderna i butik och för Retailus Online vid Scenario 2. 

Tabell 59 - De förändrade lagerhållningskostnaderna per år för de olika aktiviteterna vid Scenario 2 jämfört med nuläget 

 
 

Eftersom Gigantus inte kunde uttala sig om några belopp vad det skulle kosta Retailus att låta 

Gigantus larma de Gigantus-varor Retailus köper är det svårt att beräkna de tillkommande 

lagerhållningskostnaderna. Om Gigantus hade kunnat ge ett belopp hade det heller inte varit 

uppenbart att placera den kostnaden under lagerhållningskostnader i och med att det snarare är en 

outsourcing av en tjänst som leder till högre inköpskostnader. Men var i totalkostnadsmodellen 

kostnaden placeras är av mindre betydelse så länge den finns med.  

Att Gigantus inte kunde uppge någon kostnad för att larma de Gigantus-varor Retailus köper är för 

Scenario 2 avgörande då det anses vara bland den viktigaste kostnadsposten. Dock antydde Gigantus 

att de förmodligen kan larma billigare än vad Retailus gör i dagsläget då det, enligt dem, kan göras 
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mer effektivt ju längre bak i försörjningskedjan aktiviteten flyttas. Något som det fanns antydan av i 

de tester som har utförts under studiens gång beträffande skalfördelar som uppstår med att 

tidigarelägga aktiviteten till DC vilket redovisades i 8.2.4. Lagerhållningskostnader vid Scenario 1. 

Med utgångspunkten att Gigantus kan göra det billigare är det istället möjligt att väga in samtliga 

kostnadsposter presenterade under avsnitt 8.3. Scenario 2 - Larma hos Gigantus och beräkna en 

jämvikt för lagerhållningskostnaderna. Med andra ord, hur mycket kan Gigantus maximalt ta betalt 

för att kalkylen ska nå en jämvikt. Analysen presenteras senare i detta kapitel i avsnitt 8.3.8. 

Jämviktsanalys - Scenario 2. 

8.3.5. Lagerföringskostnader vid Scenario 2 

Vid Scenario 2 kommer det uppstå ökade lagerföringskostnader, på samma sätt som i Scenario 1, i 

form av att larmning sker i ett tidigare skede i försörjningskedjan och på så sätt lagras produkter till 

ett högre produktvärde. I och med att representanten från Gigantus antydde att kostnaden för 

larmningen skulle kunna dras i form av en minskad logistikrabatt som Retailus i dagsläget har 

kommer varor i Scenario 2 betalas på samma vis som i dagsläget fast med en lägre rabatt.  

När det kommer till lagerföringskostnader är det därför inte relevant var larmningen sker, hos 

Gigantus leverantör i Asien eller på Gigantus omlastningscentral i Europa, eftersom betalning till 

Gigantus görs först ett antal dagar efter mottagen leverans på DC. Det görs dock en förenkling 

angående att antal dagar som larmningen tidigareläggs, som påverkar lagerföringskostnaderna, är 

från att varan levereras på DC till att den levereras till butik. Vad en sådan förenkling innebär är att 

det antas att Gigantus betalas vid inleverans på DC och att personal i butik i nuläget betalas när en 

Gigantus-vara larmas i butik.  

Eftersom Gigantus inte kunde uttala sig om vad det skulle kosta att utföra denna tjänst är det vid 

beräkningen svårt att veta vad det förhöjda produktvärdet faktiskt kommer bli. Dock antydde 

Gigantus att de kommer kunna utföra larmning av varor billigare än vad Retailus kan göra i butikerna 

i dagsläget. Det är något som för författarparet också känns rimligt med tanke på de skalfördelar som 

uppstår om Gigantus utför larmningen. Författarparet har i beräkningen av lagerföringskostnaderna 

dock haft en pessimistisk syn och räknat med att det skulle kosta Retailus lika mycket per larmning 

att låta Gigantus utföra larmning som det gör för Retailus i dagsläget att larma i butik. På så vis tas 

det höjd för denna kostnadspost och det är därför troligt att lagerföringskostnaderna för Scenario 2 i 

skarpt läge skulle falla ut lägre än vad beräkningen kommer att visa.  

Med ovan förenklingar och ett liknande tillvägagångssätt som vid beräkningarna av 

lagerföringskostnader i Scenario 1, där det utgås från lageromsättningshastigheten för att beräkna 

att varor ligger på DC i snitt 43 dagar och att det högt räknat tar två dagar att leverera från DC till 

butik kunde lagerföringskostnaden för Scenario 2 beräknas. Lagerföringskostnaden för Scenario 2 

presenteras i tabell 60 nedan. 

Tabell 60 - Ökade lagerföringskostnader per år vid Scenario 2 jämfört med nuläget 
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8.3.6. Administrationskostnader vid Scenario 2 

Likt för Scenario 1 är det svårt att veta var, när och hur mycket administrativt arbete som krävs om 

Scenario 2 skulle realiseras. Eftersom ingenting ska galgas av Gigantus utgår det centrala beslutet 

angående vilka plagg som ska galgas vilket är underlättande jämfört med Scenario 1. Däremot krävs 

det troligtvis en hel del administration för att upprätta fungerande returflöden, både mellan 

butikerna och DC men också från DC till någon eller flera av Gigantus omlastningscentraler eller 

leverantörer. Det kommer också, likt för Scenario 1, behöva fastslås vilka varor som ska larmas, var 

larmet ska sättas på varan och vilka varor som ska sättas dubbla larm på vilket måste meddelas till 

Gigantus vilket dock antas vara ett engångsarbete. 

8.3.7. Övriga kostnader vid Scenario 2 

Till övriga kostnader för Scenario 2 räknas de inköp av nya larm som krävs för att Gigantus varor ska 

kunna ligga larmade i lager på DC och för att täcka det returflöde som måste upprättas. Beräkningen 

för hur många larm som måste köpas in är genomförd ur ett pessimistiskt synsätt i den mån att det 

antas att alla larm måste skickas till Asien vilket innebär att ett antal larm binds upp vid transporten. 

Det har också antagits att det krävs ett buffertlager av larm hos Gigantus motsvarande två veckors 

förbrukning. Anledningen till att det antas två veckors förbrukning istället för en vecka, likt för 

Scenario 1, är att ledtiden för båttransporten till Asien är såpass mycket längre än ledtiden mellan 

butik och DC. Gigantus uppgav vid intervjun att det kan tänkas att larmning görs antingen i Asien eller 

på en omlastningscentral i Europa men för att ta värsta möjliga fall i beaktning väljer författarparet 

att beräkna larminköp med utgångspunkt att returflöden upprättas mellan DC och Asien. I tabell 61 

nedan presenteras plats och antal för de larm som behöver köpas in. 

Tabell 61 - Antal larm som behöver köpas in och var de behövs för Scenario 2 

 
 

Likt för Scenario 1 ville författarparet undvika att använda listpriser för inköpet av larm då det antogs 

kunna erbjudas mängdrabatt tack vare den stora kvantiteten. Av den anledningen tog författarparet 

kontakt leverantören av larm. Den totala investeringen och den årliga kostnaden presenteras i tabell 

62 nedan. 

Tabell 62 - Investeringen och den årliga kostnaden för inköp av larm för Scenario 2 

 

8.3.8. Jämviktsanalys – Scenario 2 

Gigantus kan inte uppge en kostnad för tjänsten att larma Retailus varor i och med att den, som 

nämndes i 8.3.1. Intervju med Gigantus, troligtvis bakas in i kontraktet med Retailus på annat vis. Det 

är därför svårt att ta fram ett resultat som pekar på huruvida det lönar sig för Retailus eller inte att 
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låta Gigantus larma varor. För att ta fram ett form av beslutsunderlag väljer författarparet att 

genomföra en jämviktsanalys. Det vill säga att, undantaget den kostnad Gigantus skulle ta ut för 

arbetet, slå samman de kostnader och besparingar som uppstår om Gigantus larmar Retailus varor. 

På så vis kan den kostnad som Gigantus maximalt kan ta ut för larmning, för att det ska vara lönsamt 

för Retailus, beräknas. I tabell 63 nedan presenteras alla de beräknade kostnaderna associerade med 

Scenario 2. 

Tabell 63 - Var jämvikten finns för vad Gigantus kan ta betalt per år för att utföra larmningen 

  
 

Tabellen kan alltså tolkas som så att om Gigantus tar mindre betalt än 752 502 kr/år för larmningen 

innebär Scenario 2 rent kvantitativt en besparing. Detta innebär att varje larmning maximalt får kosta 

0,57 kr. Huruvida det är rimligt för Gigantus att kunna komma ner till dessa nivåer är svårt att svara 

på men för att sätta det i relation så kostar en larmning i butik i dagsläget, baserat på de 

tidmätningar som har gjorts, cirka 1,10 kr. Även om det innebär en halvering av kostnad per larmning 

är det enligt författarparet ingen omöjlighet att komma ner i dessa nivåer tack vare den stordrift 

Gigantus kan utnyttja men även att larmningen eventuellt skulle göras i mer lågavlönade länder. 

8.3.9. Undersökning av implementerbarhet för Scenario 2 

För att kunna undersöka implementerbarheten för de olika scenarierna hölls flertalet intervjuer med 

olika personer som är involverade i det flöde som skulle påverkas av en tidigareläggning av larmning 

och galgning samt personer med god insikt i Retailus övergripande flöde. De frågor som ställdes och 

det som respondenterna svarade för Scenario 2 presenteras nedan.  

Då det är samma respondenter som intervjuades för Scenario 2 som i Scenario 1 så följer ingen 

motivering till varför följande var aktuella att intervjua utan frågorna och svaren från intervjuerna 

presenteras i tabell 64 till tabell 68 nedan. 
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Tabell 64 - Sammanfattning av svar på intervjun med logistikutvecklare, Scenario 2 

Frågor Svar 

Hur skulle befintliga 

processer  

i flödet påverkas av att 

Scenario 2 införs? 

Jämfört med Scenario 1 är det betydligt färre processer som 

påverkas. Det som så klart måste göras är att upprätta ett returflöde 

vilket kan vara problematiskt vid uppstarten men som troligtvis 

sköter sig självt med tiden. 

 

Något som kan vara svårt är dock att få butikerna att skicka tillbaka 

de larm som ska returneras till leverantören. Eftersom Scenario 2 

innebär att endast en del av larmen ska returneras måste butikerna 

själva sortera ut det antal larm som ska skicka tillbaka och det kan 

vara svårt att motivera dem att göra det. Om däremot allt fler 

leverantörer kan larma så att stora delar av sortimentet larmas av 

leverantör och därmed de flesta larmen ska skickas tillbaka är det 

troligtvis enklare att få butikerna att sortera ut de larm som ska 

tillbaka eftersom det kommer byggas väldigt stora lager av larm på 

baklagren annars. 

Hur ser tidshorisonten ut för 

att implementera Scenario 

2? 

Eftersom Scenario 2 i princip inte påverkas DC förutom att de 

fungerar som en hub när larmen returneras så är det en betydligt 

kortare tidshorisont än för Scenario 1. Gissningsvis ett fåtal månader 

förutsatt att Gigantus kan börja larma direkt. 

Hur kan leveransservicen till 

butik och till kund tänka 

påverkas om Scenario 2 blir 

verklighet? 

Eftersom Gigantus är en väldigt stor spelare jämfört med Retailus 

hamnar de i en sorts maktposition där deras villkor kan tänkas väga 

tyngre än Retailus. En eventuell konfliktsituation skulle därför kunna 

gå ut över butikernas leveransservice i form av att varor som 

förväntas anlända larmade inte gör det. Det är dock en låg risk att en 

sådan situation skulle uppstå. 

 

Tabell 65 - Sammanfattning av svar på intervjun med ansvarig för inbound och outbound logistics, Scenario 2 

Frågor Svar 

Hur skulle Scenario 2 

påverka processer som 

berör inbound och 

outbound logistics? 

För det vardagliga arbetet bör inte Scenario 2 beröra avdelningen 

särskilt mycket. Det kommer behöva sättas upp regler för vilka varor 

som ska larmas men när det väl är klart kommer det vara självgående. 

 

Det kommer även behövas administration för att upprätta returflöden 

och även där måste det sättas upp regler eller rutiner för hur ofta 

returer ska ske och var det ska fraktas. När flödet väl är upprättat 

kommer det inte behövas speciellt mycket administration från 

Retailus håll. 
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Hur ser tidshorisonten ut 

för  

att starta upp fungerande 

returflöden mellan 

butikerna och DC samt 

mellan DC och Gigantus? 

Eftersom Retailus redan skickar tillbaka exempelvis defekta  

varor till Gigantus relativt frekvent skulle det sannolikt vara möjligt att 

integrera returerna av larm i det befintliga flödet. Det handlar inte om 

några större tidsperioder för att få flödet från DC till Gigantus att 

fungera. På samma sätt som i Scenario 1 så handlar det om att 

bestämma någon form av intervall för upphämtning av larm när det 

gäller flödet mellan butikerna och DC. Inte heller det bör ta någon 

längre tid. 

 
Tabell 66 - Sammanfattning av svar på intervjun med driftchef och produktionsledare på DC, Scenario 2 

Frågor Svar 

Hur ser de tidsmässiga 

förutsättningarna ut vid ett 

införande av Scenario 2? 

Rent tidsmässigt så finns det inte så mycket som påverkas av DC 

förutom att DC måste agera som samlingspunkt för det returflöde 

som ska upprättas. Däremot är det svårt att se några svårigheter med 

det som skulle innebära att det tar någon längre tid att upprätta. 

I vilken utsträckning 

påverkas befintliga 

processer vid ett införande 

av Scenario 2? 

Det som skulle påverka är att det tillkommer en process på DC i 

forma av att ta mot och leverera ut larm. Det kommer dock inte vara 

något större ingrepp i den dagliga verksamheten. 

I vilken utsträckning 

påverkas leveransservicen 

vid ett införande av 

Scenario 2? 

Att leveransservicen skulle påverkas negativt på grund av svårigheter 

på DC är det sannolikt låg risk för. Eftersom ett larm är så pass litet 

och varorna fortfarande kommer vara plastade så kommer det 

troligtvis inte bli någon större skillnad gentemot dagsläget. 

Leveransservicen till butik kan snarare ses som bättre eftersom de får 

varor som är förberedda för försäljning i större grad än idag. 

Finns det några övriga 

tankar kring 

implementeringen av 

Scenario 2? 

Eftersom det inte påverkas DC förutom lite extra hantering i och med 

returflödet finns det inget att tillägga. 

 
Tabell 67 - Sammanfattning av svar på intervjun med butikschefer, Scenario 2 

Frågor Svar 

Vilka är de generella tankarna kring 

beskrivningen av Scenario 2? 

Samtliga butikschefer svarar, likt för Scenario 1, att det 

underlättar för arbetet i butikerna om varor anländer 

förberedda för försäljningsytan. 

Kan det uppstå någon problematik 

på baklagren med avseende på att 

andra processer eller aktiviteter 

påverkas av att varor anländer till 

butik larmade och/eller galgade? 

På samma vis som för Scenario 1 måste det hållas reda på 

vilka varor som anländer larmade och vilka varor som ska 

larmas i butik. I övrigt uppger ingen att det skulle ställa till 

med några problem för andra processer eller aktiviteter i 

butikerna. Däremot svarar en butikschef att olika butiker har 

olika larm och olika larmsystem och att det rent praktiskt kan 

försvåra processen att tidigarelägga larmningen till 

leverantör. 
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Finns det några tankar kring 

leveransservicen om Scenario 2 

skulle bli verklighet? 

Vad gäller leveransservice så påpekas det, likt för Scenario 1, 

att om varorna inte anländer larmade på samma vis som 

vanligt kan det vara svårt att upptäcka larmen i kassan och 

att det därmed kan pipa när kunden lämnar butiken, något 

som kan ses som en negativ påverkan på både 

leveransservice till butik och kundservice till slutkunderna. 

 
Tabell 68 - Sammanfattning av svar på intervjun med ansvarig för Retailus Online, Scenario 2 

Frågor Svar 

Hur påverkas de befintliga 

processerna på Online om 

Scenario 2 införs? 

Det innebär på samma sätt som för Scenario 1 att 

inlagringseffektiviteten kommer minska vilket innebär kostnader i form 

av mer personal. Dock gäller det färre varor vilket såklart också gör 

konsekvenserna mindre. Om det är så att larmen kan tas av utan för 

mycket skada på påsen undviks momentet att lägga varan i en ny påse. 

Om inte måste varan först larmas av och sedan läggas i en ny påse, 

något som kan ta tid, förutsatt att Online väljer att fortsatt skicka varor 

plastade. 

Vilka tankar finns det 

kring leveransservicen till 

onlinekunder om Scenario 

2 införs? 

Risken finns att ledtiderna blir längre och att det missas att varor har 

larm på sig så att kunden får hem larmade varor. 

 

8.3.10. Analys - Scenario 2 

En sammanställning av ovan presenterade kostnadsposter redovisas i tabell 69 nedan i en 

totalkostnadsanalys. Det är på sin plats att återigen påpeka att det Retailus kommer betala Gigantus 

för att de utför larmningen inte är inräknad i nedan totalkostnadsanalys då den kostnaden inte är 

känd eller ens uppskattad utan där enbart en jämvikt har räknats fram.  

Tabell 69 - Totalkostnad per år för Scenario 2 jämfört med nuläget 

  

Osäkerhetsfaktorer 

Som nämnt ovan tycks Scenario 2 visa en stor besparing men det som Gigantus kommer ta betalt för 

att utföra larmningen är inte känd och har därför inte inkluderats vilket ger ett något missvisande 

resultat i tabell 69 ovan. Det som är känt är att Gigantus antydde att de med stor sannolikhet har 

möjlighet att larma varorna billigare än vad Retailus gör i butikerna i dagsläget. Hur mycket billigare 

det handlar om är omöjligt att uttala sig om vilket gör Scenario 2 svårt att analysera men enligt vad 

som konstaterades i 8.3.8. Jämviktsanalys – Scenario 2 rör det sig om att Gigantus behöver ta cirka 
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halva priset i betalt per larmning jämfört med vad det kostar Retailus i butikerna idag vilket enligt 

författarparet inte bör vara en omöjlighet. Bland det viktigaste att ta med sig från Scenario 2 är dock 

det faktum att Gigantus ställde sig positiva till att hjälpa till att larma Retailus varor vilket är en 

förutsättning för att Scenario 2 ens ska existera.  

Utöver den osäkerhet som finns i att inte veta vad Gigantus skulle ta betalt för tjänsten är andra 

beräkningar i totalkostnadsanalysen också osäkra. Exempelvis är det inte känt om returflödet av larm 

ska gå till Gigantus omlastningscentral i Europa eller direkt till deras leverantörer där de flesta är 

belägna i Asien, något som skulle påverka transportkostnaderna men även inköpskostnaderna av 

larm. Hur inköpskostnaden av larm påverkas om ett returflöde upprättas till omlastningscentralen i 

Europa jämfört med till Asien analyseras i känslighetsanalysen i Bilaga C. Det gjordes även ett 

antagande angående hämtningsfrekvensen för returer av larm från butik där det till sist ansågs 

rimligt att det sker en hämtning i veckan. Det är en parameter som påverkar både 

transportkostnaderna och inköpskostnaderna vilket i sin tur har en påverkan på totalkostnaden.  

Den tidsbesparing som vid Scenario 2 görs i butik genom att butiksanställda slipper larma varor som 

levereras från Gigantus är framräknad utifrån samma tidmätningar som nuläget, vilka presenterades i 

8.1.3. Nulägesberäkning - Lagerhållningskostnad larmning, galgning och avplastning. Det har tidigare 

diskuterats kring tidmätningarnas osäkerhet då det fanns flera faktorer som möjligtvis påverkade 

testresultatet. Av de ovan nämnda anledningarna bör totalkostnadsanalysen, presenterad i tabell 69 

ovan, ses som en indikation för vad det skulle kunna innebära kvantitativt att implementera Scenario 

2 snarare än ett definitivt resultat.  

Implementering 

Något som är fördelaktigt med Scenario 2 jämfört med Scenario 1 är att DC näst intill inte påverkas 

någonting alls. De förändringar som behöver ske på DC blir främst för Retailus Online vilka i dagsläget 

dock inte utgör en allt för stor del av Retailus totala försäljning. Det är dock inte otänkbart att 

Retailus Online de närmsta åren kommer växa med tanke på den tekniska utvecklingen vilket 

kommer göra att de negativa följdeffekterna Retailus Online upplever i och med att larmningen av 

Gigantus-varor tidigareläggs blir större. Det kommer inte heller bli problem med de varor som cross-

dockas eller de varor som ska till sorteringsmaskinen för nytt sortiment vid Scenario 2 då varor redan 

innan ankomst till DC är larmade. Vid Scenario 2 blir det stora ingreppet hos Gigantus istället för på 

DC, något som vid en implementering gör arbetsbördan för Retailus mindre.  

Något som tillkommer i Scenario 2 jämfört med Scenario 1 är det returflöde av larm som måste 

upprättas från DC till Gigantus. Det framgår dock av ansvarig för inbound och outbound logistics att 

ett sådant flöde inte bör vara speciellt problematiskt att upprätta rent administrativt då Retailus 

redan i dagsläget frekvent skickar tillbaka defekta varor. Det finns alltså befintliga flöden som kan 

utnyttjas för att skicka tillbaka larmen, något som underlättar vid en implementering. 

Logistikutvecklaren såg problem i Scenario 2 i form av att det kan vara svårt att få butikerna att 

faktiskt returnera de larm som ska till DC för att sedan transporteras vidare till Gigantus. Samtidigt 

framgår det av samtliga intervjuade butikschefer att ju mer arbete som kan flyttas bort från butik 

desto bättre. Scenario 2 förutsätter att larm faktiskt skickas tillbaka då inköpskostnader av nya larm 

annars snabbt kommer att överskrida den eventuella kostnadsbesparing som kan uppnås. Det måste 

därför upprättas ett system eller rutiner som gör det så enkelt och smidigt som möjligt för butikerna 

att sända tillbaka larmen till DC i de kvantiteter som behövs. Förslagsvis kan larm vägas upp enligt 
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information i ett mail till butiken. På så vis kan snabbt rätt mängd larm skickas tillbaka i samband 

med nästa varuleverans.  

Att det i Scenario 2 enbart är Gigantus som inkluderas i utvärderingen beror på att det av 

logistikchefen anses vara tillräckligt som beslutsunderlag att studera en av de större leverantörerna 

av selected brands. Även om det är många varor som blir berörda då enbart Gigantus-varor 

tidigareläggs är det inte orimligt att Retailus på längre sikt skulle vilja inkludera fler av de större 

leverantörerna av selected brands. Det kan tänkas att det finns vissa skalfördelar med transporter 

och administration ju fler leverantörer som inkluderas. Det kan även tänkas att den största 

omställningen för butik och huvudkontoret (vilka är de parter som påverkas mest av Scenario 2) är då 

den första tidigareläggningen görs, resterande leverantörer som ansluts bör startsträckan vara 

kortare för. Att outsourca larmningen till fler leverantörer ligger i linje med vad Lindh (2004) påstår, 

att skalfördelar är av betydelse vid ett beslut angående outsourcing.  

Leveransservice 

Angående den leveransservice som kan förväntas av Scenario 2 har det hållits intervjuer med flertalet 

personer i olika poster för att identifiera möjlig påverkan av leveransservicen. Logistikutvecklaren 

nämner att i och med Gigantus maktposition finns det en liten risk för att Gigantus av olika 

anledningar inte larmar vissa varor. Retailusbutikerna förväntar sig att varorna ska anlända larmade 

och att de inte är det kan ses som en försämrad leveransservice då varan inte levereras i den kvalitet 

som avtalats. I ett mer extremt fall skulle detta kunna innebära försämrad kundservice i butikerna 

om det är så att bemanningen på baklagret anpassats efter att varor från Gigantus anländer larmade. 

Om varor då anländer olarmade kan det krävas ytterligare personal på baklagret och mindre personal 

i butik vilket kan ha en påverkan på slutkundernas upplevda service.  

Ytterligare en aspekt angående leveransservicen är att butikerna är vana vid att larmen placeras på 

ett visst ställe på plagget, beroende på vilket plagg det handlar om. Om larmen i vid Scenario 2 

placeras på ett för butikerna ovant ställe kan det dels innebära att även butikerna larmar och dels att 

larmen inte upptäcks i kassan när kunden betalar. Huruvida placering av larm påverkar 

leveransservicen eller ej är svårt att slå fast. Det är dock viktigt att larmningen sker enligt vissa regler 

för att underlätta för alla parter. Driftchef och produktionsledare på DC ser inga försvårande 

omständigheter i Scenario 2 som skulle innebära att driften på DC påverkas negativt och därmed 

sänker leveransservicen i form av förseningar eller felplock. Att varorna levereras larmade ses 

snarare som en service till butikerna som gynnar arbetet. 

Sammanfattning 

Även om Retailus släpper kontrollen om aktiviteten larmning upplever författarparet att det är en 

aktivitet som för Retailus upplevs lämplig att outsourca då det är en aktivitet som inte anses vara 

kärnan i Retailus verksamhet utan en aktivitet som uppstår på grund av att det förekommer stölder i 

butikerna. Att låta någon annan utföra aktiviteten innebär att Retailus har ett moment mindre att 

fokusera på, förutsatt att det i framtiden skulle bli ännu fler av Retailus leverantörer som larmar och 

att aktiviteten i stort sett elimineras helt ur Retailus egna flöden. En förutsättning för att Retailus inte 

ska behöva fokusera på larmningen är dock att Gigantus utför larmningen på ett för Retailus 

tillfredsställande sätt, det finns som Das & Teng (2001) skriver alltid en prestationsrisk med att 

outsourca. Gigantus, som är en betydligt större spelare än vad Retailus är, sitter i en maktposition 

som skulle kunna innebära att Retailus inte har särskilt mycket att säga till om ifall det skulle uppstå 

en konflikt eller att åsikterna är splittrade. Risken att en sådan situation skulle uppstå anser dock 
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författarparet vara liten då det under studiens gång, både från Retailus håll och från Gigantus, 

upplevdes som att relationen och samarbetet parterna emellan var goda. 

8.4. Scenario 3 - Larma hos största leverantör av exclusive brands 

Scenario 3 innebär att larmning sker hos leverantör. Det sortiment som är aktuellt för Scenario 3 är 

de varor som levereras av den största leverantören av exclusive brands sett till antal larmningar som 

kan tidigareläggas. För att kunna göra en totalkostnadsanalys för Scenario 3 var det nödvändigt att 

dels fastslå vilken leverantör som är aktuell att studera i detta scenario följt av att göra en intervju 

med densamma.  

8.4.1. Fastslå den största leverantören av exclusive brands 

Ett första moment i Scenario 3 är att fastslå vilken leverantör av exclusive brands som är aktuell att 

studera, alltså den leverantör av exclusive brands där Retailus köper in flest varor sett till antal 

larmningar är aktuella för tidigareläggning. På Retailus huvudkontor kunde inköpsdata av exclusive 

brands erhållas. Då antalet larmningar som görs under ett år beror på produkternas försäljningspris 

var det nödvändigt att sammanfoga inköpsdata med försäljningsdata.  

Vidare behövde det fastslås vilken prisgräns som är aktuell att använda i Scenario 3 för att kunna 

fastslå från vilken leverantör som flest varor över den prisgränsen köps in. Samma resonemang som i 

Scenario 1 appliceras i Scenario 3, att det är onödigt att sätta prisgränsen för låg eftersom det skulle 

skapa nya larmningar jämfört med nuläget. Därför används samma gräns som i Scenario 1 för att så 

lite varor som möjligt ska larmas i onödan i Scenario 3. Prisgränsen sätts till 399 kr, alltså alla varor 

över 399 kr larmas i Scenario 3.  

Med ovan satta prisgräns om 399 kr är det leverantören GrandAsia (observera att GrandAsia är ett 

fiktivt namn, företaget heter egentligen något annat) som är den leverantör av exclusive brands som 

är störst sett till antal möjliga larmningar att tidigarelägga. Vid en manuell genomgång av 

författarparet över vilka varor som GrandAsia tillverkar uppfattades det inte orimligt att de är den 

största leverantören sett till antal möjliga larmningar av exclusive brands över 399 kr då de bland 

annat tillverkar mycket jackor åt Retailus vilka ofta säljs i butik för över 399 kr.  

Den leverantör av exclusive brands som väljs att gå vidare med i Scenario 3 är alltså GrandAsia. 

8.4.2. Intervju med GrandAsia 

Ett av de viktigaste momenten i Scenario 3 är att intervjua GrandAsia för att höra hur de ställer sig till 

möjligheterna att larma de varor som de tillverkar för Retailus räkning. Det ansågs lättast att hålla 

intervjun med GrandAsia skriftlig på grund av att de sitter i Asien och för att ge dem tid att fundera 

över vad det skulle kosta Retailus. I tabell 70 nedan sammanfattas svaren på intervjufrågorna som 

skickades till GrandAsia. Frågor och svar har översatts från engelska till svenska. 

Tabell 70 - Sammanfattning av GrandAsias svar på intervjun 

Frågor Svar 

Har GrandAsia någon 

tidigare erfarenhet av 

att larma varor? 

Ja, GrandAsia har hjälpt europeiska kunder med larm tidigare. 



101 
 

Skulle det vara möjligt 

att GrandAsia larmar 

Retailus produkter med 

Retailus egna larm? 

Det finns möjlighet för GrandAsia att larma Retailus varor. Det framgår 

dock att GrandAsia tillverkar retailusprodukter i totalt sju olika fabriker. 

Att använda Retailus larm skulle därmed innebära en del 

distributionslogistik men det finns inget som tyder på att det inte skulle 

gå att använda Retailus egna larm från GrandAsias håll. 

Går det att uppskatta 

kostnaden för att larma 

varor? 

Själva arbetskostnaden skulle inte vara mer än ett fåtal [a few] 

amerikanska cent per vara för arbetskraften när en station för larmning 

väl finns på plats. 

 

Utifrån den skriftliga intervju som hölls med den största leverantören av exclusive brands, GrandAsia, 

framgår det att larmning inte är någon omöjlighet. De är villiga att larma om Retailus önskar det och 

kostnaden för arbetet, efter att station för larmning är uppsatt hos GrandAsia uppskattas till ett fåtal 

amerikanska cent. Eftersom larmning visar sig kunna vara möjlig från GrandAsias håll fortsätter 

utredningen av Scenario 3. 

8.4.3. Antal larmningar vid Scenario 3 

Det är för Scenario 3 nödvändigt att ta fram hur många varor som är aktuella att tidigarelägga för 

larmning hos GrandAsia. För att göra det möjligt är det nödvändigt att ha en prisgräns vilket redan 

har tagits fram för Scenario 3 i avsnitt 8.4.1. Fastslå den största leverantören av exclusive brands. 

Prisgränsen sattes till 399 kr, alltså alla varor som i Retailus butiker har ett försäljningspris över 399 kr 

ska larmas. Med en gräns som är satt enligt ovan rör det sig enbart om 22 artikelnummer som är 

aktuella att larmas hos GrandAsia där alla är av pick-area 4, 5 eller 6. Det finns inga pick-area 2 som 

faller in över prisgränsen i Scenario 3, vilket innebär att det i detta scenario inte behöver tas bort 

några larmningar på grund av att vissa varor av pick-area 2 inte larmas. Däremot har ett antal av de 

22 aktuella artikelnumren ett försäljningspris över 699 kr som författarparet även i detta scenario 

antar vara prisgränsen för dubbellarmning. Med ovan gränser och antaganden var det möjligt att ta 

fram hur många larmningar som är aktuella vid Scenario 3 vilket presenteras i tabell 71 nedan. 

Tabell 71 - Antal larmningar som tidigareläggs per år vid Scenario 3 

 

8.4.4. Transportkostnader vid Scenario 3 

De transportkostnader som tillkommer för Scenario 3 är likt för Scenario 2 transportkostnader till 

följd av returflödet av larm från butikerna till DC samt returflödet från DC till leverantören. Återigen 

tas det inte hänsyn till transporterna från leverantör till DC respektive från DC till butik då det antas 

att larmade varor driver såpass lite extra vikt och volym gentemot dagsläget att skillnaden endast är 

marginell rent kostnadsmässigt. 

Transportkostnader till följd av returflöden av larm från butikerna till DC 

För att uppskatta kostnaden för att returnera larm från butikerna till DC användes kostnadsuppgifter 

som erhållits från 3-Logistik. Se tabell 72 nedan för den uppskattade kostnaden. 

Tabell 72 - Ökade transportkostnader per år för returer från butiker till DC vid Scenario 3 jämfört med nuläget 
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Transportkostnader till följd av returflöden från DC till leverantör 

Som nämnt tidigare är det TransportBolaget som transporterar varor från leverantörer till DC. För att 

uppskatta kostnaden för returflödet mellan DC och leverantören togs det därför kontakt med 

TransportBolaget. I jämförelse med Scenario 2 rör det sig om betydligt mindre volymer av larm som 

ska skickas tillbaka till leverantör. Se tabell 73 nedan för den uppskattade transportkostnaden. 

Tabell 73 - Ökade transportkostnader per år för returer från DC till leverantör vid Scenario 3 jämfört med nuläget 

 

8.4.5. Lagerhållningskostnader vid Scenario 3 

När det kommer till lagerhållningskostnader vid Scenario 3 är det framförallt en besparing i form av 

att butikspersonal inte längre behöver larma varor som kommer levererade från GrandAsia. Som 

tidigare nämnt har det i studien valts att ha som utgångspunkt att frigjorda timmar i butik innebär 

minskade personalkostnader, något som inte behöver bli verklighet vid skarpt läge.  

Det test som presenterades i avsnitt 8.1.3. Nulägesberäkning - Lagerhållningskostnad larmning, 

galgning och avplastning kunde nyttjas vid beräkningarna av lagerhållningskostnader vid Scenario 3. 

Det som kunde nyttjas från testet var hur lång tid det tar för personal att larma varor i butik. Med 

hjälp av tiderna från testet och beräkningar av hur många larmningar som är aktuella för Scenario 3 

kunde antalet minskade timmar och därmed de minskade lagerhållningskostnaderna i butik 

beräknas.  

Även om Scenario 3 innebär en besparing av butikspersonal kommer det istället innebära att Retailus 

outsourcar tjänsten till GrandAsia. Det medför en kostnad som är intressant att presentera som en 

lagerhållningskostnad för att kunna ställa den i direkt jämförelse med den besparade 

lagerhållningskostnaden i butik. Likt Gigantus kunde inte heller GrandAsia presentera en exakt 

kostnad per larmning men antydde att kostnaden per larmning med avseende på arbetskraften 

enbart rör sig om ett fåtal amerikanska cent. Även om GrandAsia gav intrycket av att det inte skulle 

kosta Retailus särskilt mycket för dem att utföra tjänsten finns det annat som GrandAsia antas vilja 

ha betalt för, såsom hantering av ankommande larm, administration och vinst. Vilka belopp 

GrandAsia menar när de uttrycker det som att kostnaden för arbetskraften rör sig om enbart ett fåtal 

cent är svårt att veta men även vilka påslag de använder för att täcka upp för de övriga kostnaderna. 

Det är dock förståeligt att GrandAsia inte kan presentera en mer precis kostnadsuppgift än det då det 

är många detaljer som måste utredas innan hela bilden är tydlig för dem. Det valdes därför att även i 

detta scenario göra en jämviktsanalys likt vad som gjordes i Scenario 2. Jämviktsanalysen presenteras 

i 8.4.9. Jämviktsanalys – Scenario 3. 

Varor som tillverkas av GrandAsia kommer i Scenario 3 komma larmade även till Retailus Online. Att 

skicka varor med larm på till onlinekund är inte aktuellt vilket gör att Retailus Online måste larma av 

varorna innan de skickas iväg. Samma antagande som i Scenario 2 görs även i Scenario 3 angående 

att varor skickas plastade och att Retailus Online därav behöver plasta av varorna i samband med att 

varorna larmas av. Testresultatet som presenterades i tabell 35 i avsnitt 8.1.3. Nulägesberäkning - 

Lagerhållningskostnad larmning, galgning och avplastning nyttjas därför. Det leder till att den ökade 

lagerhållningskostnaden för Retailus Online i Scenario 3 kan beräknas. 
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Den besparing som görs i butik när det kommer till lagerhållningskostnader samt ökade kostnader för 

Retailus Online har slagits samman och presenteras i tabell 74 nedan. Tabellen visar kostnader, med 

andra ord indikerar en negativ siffra en besparing. 

Tabell 74 - De förändrade lagerhållningskostnaderna per år för de olika aktiviteterna vid Scenario 3 jämfört med nuläget 

 

8.4.6. Lagerföringskostnader vid Scenario 3 

Det kommer även i Scenario 3 uppstå ökade lagerföringskostnader i form av att produktvärdet höjs i 

ett tidigare skede i försörjningskedjan, vilket gör att varor som lagras har lagts ner mer arbete på. 

Även om GrandAsia är belägna i Asien så betalar inte Retailus för de inköpta varorna förrän de har 

anlänt till DC. Det görs i Scenario 3 en förenkling likt den som gjordes för Scenario 2 angående den tid 

det kalkyleras med att larmningen tidigareläggs. Förenkling lyder att tiden som det antas larmning 

tidigareläggs är den tid det tar för en genomsnittlig vara att ta sig från inleverans på DC till leverans 

till butik, då det är strax efter leveransen till butik som larmningen sker i butikerna i nuläget.  

Samma beräkningar som för de två tidigare scenarierna gäller även för Scenario 3, att med hjälp av 

vetskapen om lageromsättningshastigheten på DC kan det beräknas att en vara ligger ungefär 43 

dagar på DC och med en pessimistisk syn på leveranserna mellan DC och butik antas det ta två dagar 

att leverera. Då GrandAsia för tillfället inte kunde vara mer noggranna angående kostnaden för att 

larma Retailus varor än att antyda att det rörde sig om ett fåtal amerikanska cent per larmning för 

arbetskraften var en kostnad per larmning tvungen att uppskattas av författarparet och sattes till 0,5 

kr per larmning. Dock är det i Scenario 3 få antal larmningar som är aktuella att tidigarelägga vilket 

gör att lagerföringskostnaderna blir försvinnande små i sammanhanget. Det kan av den anledningen 

sättas relativt höga kostnader per larmning i Scenario 3 utan att det slår särskilt hårt på 

lagerföringskostnaderna. I tabell 75 nedan presenteras lagerföringskostnaderna.  

Tabell 75 - Ökade lagerföringskostnader per år vid Scenario 3 jämfört med nuläget 

  

8.4.7. Administrationskostnader vid Scenario 3 

Var det i Scenario 3 skulle uppstå administration och hur mycket tid det skulle ta är i detta tidiga skede 

svårt att veta utan innebär rena spekulationer. Det kommer uppstå viss administration på Retailus 

huvudkontor då det på något sätt måste informeras vilka varor som GrandAsia tillverkar som ska 

larmas, var på varan larmat ska sitta och vilka varor som Retailus önskar få levererade med dubbla 

larm. Det kommer också krävas att det administreras med returflöden av larm från butik till DC och 

sedan från DC till GrandAsia, även om det skulle sättas upp fasta avgångar för de transporterna är det 

inte orimligt att det ibland uppstår problem som kommer kräva viss handpåläggning och därmed 

administration. Något som skulle kunna skapa mycket administration med returflödena skulle vara om 



104 
 

det krävs att Retailus levererar larm till alla de sju fabriker som GrandAsia har som tillverkar 

retailusvaror. Det skulle dels innebära att transportören, i form av TransportBolaget, måste informeras 

till vart larmen ska skickas men också att ta reda på vilka av de sju fabrikerna som just för tillfället 

behöver larm.   

8.4.8. Övriga kostnader vid Scenario 3 

Till övriga kostnader för Scenario 3 räknas likt för de tidigare scenarierna inköp av larm. Beräkningen 

för antalet larm som måste köpas in har samma utgångspunkt som Scenario 2. För Scenario 3 handlar 

det om betydligt färre volymer av inköpta larm eftersom färre plagg larmas för detta scenario. Se 

tabell 76 nedan för plats och antal larm. 
  

Tabell 76 - Antal larm som krävs och var de krävs för Scenario 3 

  
 

I och med att det för Scenario 3 rör sig om inköp av betydligt färre larm än för de andra två 

scenarierna kunde inga större mängdrabatter erhållas. Kostnaden för inköp och den årliga kostnaden 

presenteras i tabell 77 nedan. 

Tabell 77 - Investeringen och den årliga kostnaden för inköp av larm för Scenario 3 

 

8.4.9. Jämviktsanalys – Scenario 3 

GrandAsia kan inte uppge en exakt kostnad för tjänsten att larma Retailus varor. Det är därför svårt 

att ta fram ett resultat som pekar på huruvida det lönar sig för Retailus eller inte att låta GrandAsia 

larma varor. För att ta fram ett form av beslutsunderlag väljer författarparet att, likt för Scenario 2, 

genomföra en jämviktsanalys. Det vill säga att, undantaget den kostnad GrandAsia skulle ta ut för 

arbetet, slå samman de kostnader och besparingar som uppstår om GrandAsia larmar Retailus varor. 

På så vis kan den kostnad som GrandAsia maximalt kan ta ut för larmning, för att det ska vara 

lönsamt för Retailus, beräknas. I tabell 78 nedan presenteras alla de beräknade kostnaderna 

associerade med Scenario 3. 

Tabell 78 - Var jämvikten finns för vad GrandAsia kan ta betalt per år för att utföra larmningen 
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Tabellen kan alltså tolkas som så att om GrandAsia tar mindre betalt än 38 427 kr/år för larmningen 

innebär Scenario 3 rent kvantitativt en besparing. Detta innebär att varje larmning maximalt får kosta 

0,30 kr. Huruvida det är rimligt för GrandAsia att kunna komma ner till dessa nivåer är svårt att svara 

på men för att sätta det i relation så kostar en larmning i butik i dagsläget, baserat på de 

tidmätningar som har gjorts, cirka 1,10 kr. Även om det innebär en stor minskning i kostnad per 

larmning är det enligt författarparet ingen omöjlighet att komma ner i dessa nivåer tack vare att 

larmningen skulle göras i mer lågavlönade länder. 

8.4.10. Undersökning av implementerbarhet för Scenario 3 

För att kunna undersöka implementerbarheten för de olika scenarierna hölls flertalet intervjuer med 

olika personer som är involverade i det flöde som skulle påverkas av en tidigareläggning av larmning 

och galgning samt personer med bra insikt i Retailus övergripande flöde. De frågor som ställdes och 

det som respondenterna svarade för Scenario 3 presenteras nedan.  

Då det är samma respondenter som intervjuades för Scenario 3 som i de två tidigare presenterade 

scenarierna så följer ingen motivering till varför följande personer var aktuella att intervjua och 

frågorna och svaren från intervjuerna presenteras i tabell 79 och tabell 80 nedan. 

Tabell 79 - Sammanfattning av svar på intervjun med logistikutvecklare, Scenario 3 

Frågor Svar 

Hur skulle befintliga 

processer i flödet påverkas 

av att Scenario 3 införs? 

Förutom att även Scenario 3 innebär att butikerna måste returnera 

larm, vilket kan vara svårt att få att fungera, kan det skapa en del 

problematik vid uppackningen av varor. Till skillnad från Scenario 2 

där alla Gigantus-varor är larmade så är det för detta scenario 

spridda märken av exclusive brands som är larmade. Det är svårt för 

butikerna att veta vilka varor som kommer från vilken leverantör och 

det kan därför vara svårt och tidskrävande att identifiera vilka varor 

som redan är larmade och vilka som behöver larmas. 

Hur ser tidshorisonten ut för 

att implementera Scenario 

3? 

Det är främst returflöden som kommer ta tid att sätta upp. Eventuellt 

tar Scenario 3 en viss tid att implementera eftersom leverantören har 

tillverkning på flera ställen i Asien. 

Hur kan leveransservicen till 

butik och till kund tänka 

påverkas om Scenario 3 blir 

verklighet? 

Det kan det vara så att larm som ska returneras till leverantör inte 

kommer fram, antingen på grund av att Retailus inte har skickat i tid 

eller att något inte fungerar med transporten. Om så är fallet kan det 

hända att varor inte hinner larmas och levereras olarmade. Om de 

förväntas vara larmade men inte är det blir det en sämre 

leveransservice. Det kan också vara så att leverantören väntar med 

att skicka varorna eftersom inte larmen har dykt upp och att de 

därför anländer till DC senare än väntat. Det måste sättas upp regler 

för hur det ska fungera vid en sådan situation. Vilket alternativ som 

är bäst måste någon annan svara på. 
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Tabell 80 - Sammanfattning av svar på intervjun med ansvarig för inbound och outbound logistics, Scenario 3 

Frågor Svar 

Hur skulle Scenario 3 påverka 

processer som berör inbound 

och outbound logistics? 

Scenario 3 är likt Scenario 2 och på samma vis måste det sättas upp 

regler för vad som ska larmas vilket är en engångsföreteelse som 

sedan följs per automatik. Däremot kan det tänkas att returflödet 

som ska upprättas mellan DC och leverantören är mer komplext än 

returflödet till Gigantus. Leverantören har fabriker på flera platser i 

Asien och det finns inga egentliga flöden dit i dagsläget, det kan bli 

en utmaning att administrera så larmen kommer dit de ska. 

Hur ser tidshorisonten ut för 

att starta upp fungerande 

returflöden mellan butikerna 

och DC samt mellan DC och 

GrandAsia? 

Tidshorisonten beror främst på hur logistiken kring hur flödet 

mellan DC och leverantören faller ut. Det är möjligt att det tar lite 

tid innan allt är på plats men det handlar inte om många månader. 

 

Angående intervjun med representanter från DC så är Scenario 2 och Scenario 3 ur deras synvinkel så 

pass lika att svaren inte skiljer mellan de två scenarierna. Därav hänvisas till tabell 66. 

Vad gäller butikschefers syn på att implementera Scenario 3 är det i butik ingen egentlig skillnad 

mellan Scenario 2 och Scenario 3 då båda scenarion innebär att varor anländer till butik larmade. Den 

största skillnaden är att det för Scenario 2 gäller flera varor än för Scenario 3, därför hänvisas 

butikschefernas svar angående implementering av Scenario 3 till svaren i tabell 67.  

Inte heller för Retailus Online är det någon skillnad mellan Scenario 2 och Scenario 3 förutom 

kvantiteten av varor. Det hänvisas därför till tabell 68 för Retailus Onlines svar angående 

implementeringen av Scenario 3.  

8.4.11. Analys - Scenario 3 

En sammanställning av ovan presenterade kostnadsposter redovisas i tabell 81 nedan i en 

totalkostnadsanalys. 

Tabell 81 - Totalkostnad per år för Scenario 3 jämfört med nuläget 

 

Osäkerhetsfaktorer 

Som synes i tabell 81 ovan innebär Scenario 3 en besparing men det har inte tagits någon hänsyn till 

att GrandAsia kommer ta betalt för att utföra tjänsten larmning vilket innebär att besparingen bör 

vara mindre eller rent utav att bli en kostnad. Den lilla besparing som syns i tabell 81 ovan (som 

eventuellt kommer bli en kostnad) måste dock sättas i relation till hur många larmningar som 

tidigareläggs i detta Scenario vilket enbart är cirka 2,5 % av alla larmningar som Retailus i nuläget 
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utför. Det ska dock påpekas att detta scenario, likt de två tidigare presenterade scenarierna, har flera 

parametrar som är osäkra i kalkylen vilket gör även den slutgiltiga totalkostnaden osäker. De siffror 

som presenteras i tabell 81 ovan ska ses som en indikation snarare än ett definitivt resultat för 

Scenario 3.  

Även om GrandAsia antydde att arbetskraftskostnaden för dem att larma Retailus varor enbart rör 

sig om några få amerikanska cent så är posten lagerhållningskostnader osäker i och med att 

författarparet antar att GrandAsia kommer vilja ha betalt för den hantering och administration som 

uppstår för dem. Då det ansågs för svårt att uppskatta vad denna kostnad skulle vara valdes det 

istället att göra en jämviktsanalys och att inte beräkna en fullständig lagerhållningskostnad. 

Implementering 

Likt för Scenario 2 är det inte heller för Scenario 3 uppenbart hur returflödet av larm till leverantör 

ska se ut eftersom GrandAsia har sju olika fabriker som tillverkar retailusvaror. Att det går att förse 

de olika fabrikerna med larm råder det inget tvivel om men det är inte klart om returflödet för 

Retailus del skulle innebära att det skickas till en central anläggning hos GrandAsia och att sedan 

GrandAsia tillgodoser sina fabriker med larm. Om det i Scenario 3 skulle bli Retailus ansvar att 

tillgodose de sju fabrikerna med larm är det troligt att det dels kommer uppstå mycket 

administration för att se till att transporterna till fabrikerna går som de ska. Det kommer också 

uppstå en problematik kring vilka fabriker som är i behov av larm vid olika tillfällen vilket kommer 

kräva mycket kommunikation och information för att logistikavdelningen ska klara av det. 

Ett problem som kan komma att uppstå när Scenario 3 implementeras är för butikerna att veta vilka 

varor som kommer från GrandAsia då det inte är lika uppenbart som i Scenario 2 när det är Gigantus-

varor som kommer larmade. Om det är problematiskt att veta det kan det bli att butikspersonal 

larmar varor som redan är larmade alternativt att det måste undersökas om varan är larmad eller 

inte vilket tar bort den vinning som finns i och med tidigareläggningen. Det kan dock tänkas att det 

enbart är ett initialt problem och att butikspersonalen efterhand kommer lära sig. 

Det är tänkbart att det skulle vara intressant att inkludera flera leverantörer av exclusive brands i 

framtiden. Anledningen till att bara GrandAsia inkluderades i Scenario 3 var för att det ansågs vara 

ett tillräckligt beslutsunderlag för logistikchefen för att ana hur andra större leverantörer av exclusive 

brands ställer sig till att utföra larmning av Retailus varor. Något som dock upptäcktes under arbetets 

gång var att exclusive brands i nuläget enbart står för cirka 4,5 % av alla larmningar. Anledningen till 

det är dels att prisgränsen för exclusive brands är högre än för selected brands samtidigt som varor 

från exclusive brands i allmänhet är mer lågvärda vilket gör att det totalt sett är en väldigt liten andel 

av dessa varor som faktiskt larmas. Av de varor från exclusive brands som uppfyller kriteriet för att 

larmas levererar GrandAsia cirka 58 %. Resterande leverantörer av exclusive brands utgör alltså en 

relativt liten del av alla larmningar som görs av exclusive brands i nuläget vilket gör det tvivelaktigt 

om det är intressant att ansluta fler leverantörer till en tidigareläggning av larmning. Det skulle 

innebära mycket jobb att ansluta nya leverantörer till returflödet samtidigt som inte speciellt många 

larmningar tidigareläggs.  

Med tanke på likheten mellan Scenario 2 och Scenario 3 ur butikspersonalens och DC:s synvinkel 

finns det liknande implementeringsaspekter för de två scenarierna. Det kan likt för Scenario 2 vara 

svårt att få butikerna att returnera de larm som ska skickas tillbaka till leverantören enligt 

logistikutvecklaren. I Scenario 3 handlar det dock om betydligt mindre kvantiteter av larm som ska 
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skickas tillbaka, huruvida det har effekt på hur villiga butikerna är att skicka tillbaka dem är svårt att 

sia om. Det kan antas att om det skulle visa sig vara svårt att få butikerna att skicka tillbaka larm så är 

det momentet i sig och inte kvantiteten som styr. Angående implementerbarheten på DC är 

skillnaden liten jämfört med Scenario 2. Det är mestadels Retailus Online som påverkas och eftersom 

det handlar om betydligt färre larm kommer också Retailus Online påverkas i mindre utsträckning. 

Leveransservice 

Utifrån de frågor författarparet har ställt till olika personer angående hur leveransservicen kan tänka 

påverkas så har ingen antytt att det skulle finnas några större negativa aspekter. Då hanteringen på 

DC näst intill förblir opåverkad så beror eventuella förseningar att leverantören av någon anledning 

inte kan utföra larmningen och att leveransen därmed blir försenad. En anledning kan vara att det är 

Retailus själva som inte har skeppat iväg de larm som leverantören ska använda eller att transporten 

på något vis inte kommit fram i tid. Som för övriga scenarion finns det också en risk att larmningen 

inte är utförd alls eller inte utförs på det vis som förväntas, även det kan ses som en försämrad 

leveransservice eftersom nya villkor har satts. I jämförelse med dagsläget däremot kan det 

argumenteras för en högre leveransservice till butikerna eftersom en kundanpassning har gjorts i 

form av färdiglarmade varor.  

Sammanfattning 

Författarparet upplever att Scenario 3 skulle vara intressant för Retailus att testa på eftersom det är 

ett relativt litet ingrepp i Retailus nuvarande varuflöde. Det är också relativt få varor som larmningen 

tidigareläggs för i detta scenario, vilket visserligen är motsägelsefullt mot de skalfördelar som 

genomgående har diskuterats i studien men scenariot möjliggör att detaljer vid en tidigareläggning 

av larmning utreds såsom hur returflödena ska genomföras. Skulle det visa sig finnas problematiska 

praktiska detaljer som är svåra att kringgå vid en tidigareläggning av larmning till GrandAsia som 

denna studie inte har lyckats fånga upp har ett relativt litet ingrepp gjorts i Retailus verksamhet och 

det bör vara möjligt att återgå till de rutiner som fanns innan implementeringen av Scenario 3. Skulle 

en implementering istället visa sig vara lyckad finns det möjligheter att successivt addera fler 

leverantörer som kan utföra denna value-adding service där det bör vara leverantörer av selected 

brands som är mer intressant snarare än leverantörer av exclusive brands på grund av de små 

inköpta kvantiteterna av varor över prisgränsen.  

När det rör sig om leverantörer av exclusive brands finns det en tro hos Retailus och författarparet 

att det finns mer flexibilitet hos dessa leverantören jämfört med vissa leverantörer av selected 

brands där Retailus är en förhållandevis liten kund. Flexibiliteten hos exclusive brands gör att det 

lättare kan experimenteras och olika idéer och lösningar kan testas för att hitta arbetsmetoder som 

fungerar för både Retailus och leverantören.  

 

  



109 
 

9. Beslutsunderlag 
I följande kapitel sammanfattas ett beslutsunderlag för Retailus som under studiens gång har 

arbetats fram. Beslutsunderlaget innehåller både de kvantitativa aspekterna från 

totalkostnadsanalysen men även de mer kvalitativa aspekterna från undersökningen av 

implementerbarheten för respektive scenario. Vad det finns för för- och nackdelar med respektive 

scenario lyfts också fram. Då beslutsunderlaget är av mer sammanfattande karaktär hänvisas läsaren 

till förgående kapitel för mer djupgående analyser och diskussioner. 

I nuläget larmas och galgas varor i baklagren i Retailus butiker. Det är i de flesta fall samma personer 

som utför dessa pre-retail-aktiviteter som är ute i butik och säljer varor till kund. Baserat på de tester 

som har gjorts i studien spenderar butikspersonalen cirka 2 % av sin personaltid i butik på de två 

aktiviteterna larmning och galgning vilket motsvarar knappt 15 miljoner kronor per år i 

personalkostnader. Nuläget har jämförts mot tre scenarion vars definition upprepas nedan: 

Scenario 1: Att undersöka larmning och galgning (aktivitet) på DC (plats) för det i dagsläget larmade 

och galgade sortimentet, exkluderat varor i cross-docking-flödet och nytt sortiment (sortiment). 

Scenario 2: Att undersöka larmning (aktivitet) hos leverantör (plats) för varor av märket Gigantus 

(sortiment). 

Scenario 3: Att undersöka larmning (aktivitet) hos leverantör (plats) för varor som produceras hos 

den största leverantören av exclusive brands sett till antal larmningar som kan tidigareläggas 

(sortiment). 

9.1. Totalkostnadsanalys 
Den totalkostnadsanalys som gjordes för respektive scenario presenteras i den sammanfattande 

tabell 82 nedan. De siffror som presenteras i tabell 82 ska inte tas som en definitiv sanning utan bör 

beaktas med viss försiktighet då det finns vissa osäkerhetsfaktorer som kan ha påverkat resultatet.  

Tabell 82 - Sammanfattning av totalkostnaden per år för de tre scenarierna 

 
 

(*) Den kostnad det innebär att låta Gigantus och GrandAsia utföra larmningen i Scenario 2 

respektive Scenario 3 är inte känd och i studien inte heller uppskattad mer än i en jämviktsanalys. 

Lagerhållningskostnaden för Scenario 2 respektive Scenario 3 är därför inte komplett och därav inte 

heller totalkostnaden för Scenario 2 respektive Scenario 3. 

Det är viktigt att poängtera att Scenario 2 och Scenario 3 enbart berör tidigareläggning till en 

leverantör vardera. Beslutsunderlaget ska därför tydas som att det som redovisas är för enbart en 

leverantör och att det finns möjligheter till uppskalning av de två scenarierna vilket skulle kunna ge 

ännu större effekter. Det hade varit önskvärt att göra en uppskalning men eftersom det saknas 
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uppgifter angående lagerhållningskostnader för de två scenarierna finns det en risk att en 

uppskalning ger en än mer missvisande bild av verkligheten. 

Det är viktigt att påpeka att flera av de ovan presenterade kostnadsposterna i olika utsträckning är 

osäkra och bör ses som en indikation snarare än ett definitivt resultat. Flera av de tester som under 

studien genomfördes upptäcktes ha felkällor som kan ha påverkat resultatet. Den troligtvis största 

felkällan är de tester som genomfördes för att beräkna posten lagerhållningskostnader.  

Som synes innebär samtliga scenarion en besparing men där kalkylerna för Scenario 2 och Scenario 3 

inte är kompletta vilket gör att de inte går att se som en besparing innan en mer noggrann 

kostnadsuppskattning kan fås från Gigantus respektive GrandAsia. Med tanke på vad som framgick i 

de två jämviktsanalyserna som presenterades i 8.3.8. Jämviktsanalys – Scenario 2 samt 8.4.9. 

Jämviktsanalys – Scenario 3 krävs det en avsevärd minskning i kostnad per larmning jämfört med 

nuläget, minskningar som enligt författarparet dock inte anses orimliga tack vare lägre löner och 

stordriftsfördelar. Det har i Bilaga C gjorts känslighetsanalyser som påvisar vilken effekt vissa av de 

gjorda förenklingar och tester har på resultatet.  

9.2. Implementerbarhet 
Nedan listas för de tre scenarierna de implementeringsaspekter som författarparet utifrån studien 

anser vara mest positiva respektive mest negativa. 

9.2.1. Scenario 1 

Av de tre scenarier som har undersökts är det Scenario 1 som har störst inverkan på övriga processer 

och som kräver mest arbete från Retailus håll för att implementera. De huvudsakliga 

implementeringsaspekter som upptäckts under studien och som talar mot Scenario 1 är: 

 Det finns i dagsläget inte plats på DC för att införa stationer för larmning och galgning 

 Det är troligt att larmade och galgade varor som ligger oplastade kommer att försvåra 

plockarbetet på DC 

 Galgade varor driver betydligt större volymer än ogalgade varor vilket innebär: 

 Datasystemet måste kunna ta hänsyn till att kvantiteter i lådor på DC förändras när 

galgade varor packas 

 Det kommer innebära extra hantering och mer upptagande av plats på DC 

 Transporterna från DC till butikerna blir dyrare 

 Tidshorisonten för att Scenario 1 ska fungera är sannolikt av storleksordningen år och 

förutsättningar kan till dess ha förändrats 

 Leveransservicen till butik kan försämras i och med att varor på DC hanteras oplastade 

 Om inte personalstyrkan på Retailus Online regleras skulle onlinekunder kunna få en längre 

ledtid då Retailus Online tvingas larma av och galga av varor som kommer till dem 

 Varor som på DC cross-dockas samt varor som går till sorteringsmaskinen för nytt sortiment 

larmas och galgas inte 

De implementeringsaspekter som talar för Scenario 1 är: 

 Scenario 1 inkluderar en stor del av det sortiment som Retailus larmar och galgar och frigör 

därför mycket tid i butikerna 

 I jämförelse med de övriga scenarierna krävs det för Scenario 1 ett mindre komplext 

retursystem 
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 Retailus ökar inte sitt beroende till leverantörer 

 Retailus har stor möjlighet att påverka flöden och processer som sker på DC 

 Till skillnad från de andra scenarierna tidigareläggs, utöver larmning, både galgning och 

avplastning, något som är uppskattat av butikerna och minskar antalet aktiviteter på 

baklagren 

9.2.2. Scenario 2 

Av de tre undersökta scenarierna är det Scenario 2, med utgångspunkt från de intervjuer som hållits, 

som förmodligen är lättast att implementera i förhållande till hur många varor som tidigareläggs. De 

implementeringsaspekter som talar mot Scenario 2 är: 

 Det krävs, utöver ett returflöde mellan butiker och DC, ett returflöde från DC till leverantör 

som beroende på avtal med Gigantus kan bli komplicerad om det måste fraktas till Gigantus 

leverantörer oftast belägna i Asien 

 Onlinekunder kan uppleva en längre ledtid då Retailus Online tvingas larma av varor som 

kommer till dem 

 Retailus riskerar att hamna i en beroendesituation till Gigantus 

De implementeringsaspekter som talar för Scenario 2 är: 

 Larmningen tidigareläggs för många varor trots att enbart en leverantör, Gigantus, involveras 

 Varor hanteras plastade på DC vilket förenklar plock och minskar risken för kvalitetsbrister i 

form av smutsiga och skrynkliga plagg. 

 Larm driver små volymer i jämförelse med galgar vilket underlättar både på DC och vid 

transport. 

 Gigantus har erfarenhet av att larma varor för sina kunder med kundens egna larm vilket kan 

underlätta vid en implementering av Scenario 2 

 Flödena som cross-dockas och nytt sortiment kommer till skillnad mot Scenario 1 kunna 

inkluderas i Scenario 2 

 Det finns befintliga returflöden av varor till Gigantus som kan utnyttjas för att skapa 

returflödet för larm 

9.2.3. Scenario 3 

Av de tre undersökta scenarierna är Scenario 3 det som täcker minst sortiment och minst mängd 

tidigarelagt arbete. De implementeringsaspekter som talar mot Scenario 3 är: 

 Varor från GrandAsia larmas inte i särskilt stor utsträckning på grund av de högre 

prisgränserna 

 Exclusive brands står för en väldigt liten del av det totala antalet larmningar som görs i 

Retailus butiker per år vilket gör det mindre intressant att förlänga Scenario 3 genom att 

involvera fler leverantörer av exclusive brands 

 Onlinekunder kan uppleva en längre ledtid då Retailus Online tvingas larma av och galga av 

varor som kommer till dem 

 Det krävs, utöver ett returflöde mellan butiker och DC, ett returflöde från DC till leverantör 

belägen i Asien. 
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De implementeringsaspekter som talar för Scenario 3 är: 

 Scenario 3 kan fungera som ett bra testscenario för att praktiskt utvärdera för- och 

nackdelarna med en tidigareläggning av larmning till leverantör då konsekvenserna vid ett 

dåligt utfall inte anses bli stora 

 Varor hanteras plastade på DC vilket förenklar plock och minskar risken för kvalitetsbrister i 

form av smutsiga och skrynkliga plagg. 

 Larm driver små volymer i jämförelse med galgar vilket underlättar både på DC och vid 

transport. 

 Retailus förväntas ha möjlighet att påverka arbetet som sker hos leverantör av exclusive 

brands i större utsträckning än för andra leverantörer. 

 GrandAsia har erfarenhet av att larma varor för sina kunder med kundens egna larm vilket 

kan underlätta vid en implementering av Scenario 3 

 Flödena som cross-dockas och nytt sortiment kommer till skillnad mot Scenario 1 kunna 

inkluderas i Scenario 3  
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10. Slutsats 
I följande kapitel presenteras inledningsvis de huvudsakliga resultat och upptäckter som getts upphov 

till i studien. Detta följs av en kritisk granskning där metodval och osäkerhetsfaktorer i studien 

diskuteras. Slutligen följer författarparets förslag på vidare utredningar som bör genomföras av 

Retailus samt en diskussion kring studiens generaliserbarhet för andra företag. 

I studien har tre olika scenarion för tidigareläggning av aktiviteter i Retailus flöde utretts utifrån de 

två inriktningarna i studiens syfte: totalkostnad gentemot nuläget och implementerbarhet. Genom 

att besvara studiens fyra huvudfrågeställningar har också studiens syfte, att ta fram ett 

beslutsunderlag för tidigareläggning av aktiviteterna larmning galgning, besvarats. 

Utifrån observationer och tidmätningar i två olika butiker framgår det att tiden som läggs på 

baklagren skulle minska vid en tidigareläggning av larmning och galgning utan att övriga aktiviteter i 

butikerna påverkas negativt. Det framgår också från intervjuer att butikspersonal är övervägande 

positiv till att larmning och galgning tidigareläggs och att butikschefer överlag är positiva till att 

förberedande aktiviteter flyttas bort från butikerna. Observationerna, tidmätningarna och 

intervjuerna utgicks från för att besvara studiens första huvudfråga. 

Genom att hålla intervjuer med flertalet berörda parter i försörjningskedjan skapades en grund för 

att med Retailus logistikchef diskutera fram de scenarion som utreddes i den fortsatta studien, vilket 

besvarar studiens andra huvudfråga. Genom att vidare genomföra tidmätningar, intervjuer och samla 

in kostnadsdata kunde också kostnadsförändringen gentemot nuläget för de olika scenarierna 

beräknas och på så vis besvaras huvudfråga 3. 

Under studiens gång hölls det också intervjuer med flera nyckelpersoner på Retailus och på DC för att 

i största möjliga mån identifiera de hinder och svårigheter som uppstår i och med att de olika 

scenarierna implementeras. Intervjuerna ligger till grund för att besvara studiens fjärde och sista 

huvudfråga. De fyra huvudfrågorna utgör tillsammans det beslutsunderlag som presenteras i kapitel 

9. Beslutsunderlag vilket också besvarar studiens syfte.  

Av de tre scenarion som har undersökts har det inte framgått att något av scenarierna skulle vara 

direkt omöjligt att genomföra, däremot finns det svårigheter med samtliga scenarier. Vidare har det 

framgått att galgning och larmning tillsamman utgör cirka 2 % av all personaltid i butikerna, vilket 

därmed är den maximala tiden som antigen kan sparas in eller användas till andra aktiviteter, 

exempelvis försäljning.  

Det har utgåtts från en teori om att det vid tidigareläggning av larmning och galgning kan uppstå 

skalfördelar och därmed tidsvinster i och med att aktiviteterna avses utföras när varorna är sortrena. 

Det har dock, vid de tester som genomförts, inte kunnat fastställas huruvida de tider som erhållits 

kan härledas till skalfördelar eller om det snarare beror på vem som utför aktiviteterna. För att 

bekräfta eller avfärda teorin krävs det att fler tester görs på ett bredare sortiment och med flera olika 

personer. 

Av de tre undersökta scenarierna är det sannolikt Scenario 1, att larmning och galgning sker på DC, 

som är svårast att implementera både sett till tidshorisonten och påverkan på befintliga processer, 

samtidigt ger det upphov till den totalkostnadsmässigt lägsta kostnaden. Vad gäller leveransservicen 

för Scenario 1 är det å ena sidan det scenario som eliminerar mest arbete från butikerna eftersom 

det innebär flest tidigarelagda varor men även att avplastning tidigareläggs vilket är en uppskattad 
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anpassning för butikerna. Å andra sidan finns det en risk att varor kommer i en icke säljduglig kvalitet 

på grund av att de på DC har hanterats avplastade vilket kan försämra leveransservicen. 

För Scenario 2, när Gigantus larmar varor innan de skickas till Retailus, har inte en totalkostnad 

kunnat uppskattas på grund av att Gigantus inte kan uppge en kostnad för tjänsten. Dock har en 

jämviktsberäkning genomförts där det framgår att Gigantus kan ta maximalt 0,57 kronor per 

larmning i betalning, jämfört med dagens beräknade kostnad i butik om 1,10 kr per larmning, för att 

det ska kunna bli lönsamt för Retailus. Scenario 3, att GrandAsia larmar, visade sig inte innebära 

speciellt många larmningar trots att GrandAsia är den leverantör av exclusive brands som levererar 

flest varor som i butikerna larmas. GrandAsia levererar endast varor av exclusive brands vilka i 

butikerna högre prisgränser för larmning än selected brands. Av den anledningen är det endast ett 

fåtal artikelnummer från GrandAsia som larmas och scenariot driver därmed relativt små kvantiteter 

där larmning tidigareläggs i jämförelse med de två tidigare scenarierna. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att alla tre studerade scenarion bör vara möjliga att 

genomföra men dess beräknade besparingar/kostnadsökningar är osäkra. Det har upptäckts att det 

vid alla scenarion är många delar i flödet som påverkas jämfört med nuläget för Retailus och att det 

är viktigt att fånga in alla de problem som kan uppstå i försörjningskedjan vid en tidigareläggning av 

larmning och galgning.  

10.1. Kritiskt granskande av studien 
Studiens mest kritiska och för resultatet mest påverkande moment är de tidmätningar som 

genomförts för att beräkna vilka eventuella tidsvinster som kan uppnås vid tidigareläggning av 

aktiviteter. Vid genomförandet av tidmätningarna har författarparet i största möjliga mån försökt 

utgå från så genomsnittliga sortiment och testpersoner som möjligt. Det har dock framgått att det 

trots det finns stora variationer beroende på vem som utföra testerna och på vilka sortiment 

testerna utförs. Dessa variationer kan ha stor inverkan på resultatet vilket framgår i Bilaga C. För att 

erhålla ett ännu mer trovärdigt och för verkligheten representativt resultat bör testerna utformas på 

ett vis där tidmätningar sker över en betydligt längre period och där sortiment och testpersoner 

varierar. 

Vidare, angående de tester som har gjorts i butik så har de endast utförts på en bråkdel av alla 

Retailus butiker. Detta är något som bör beaktas vad gäller resultatet. Trots att författarna i största 

möjliga mån valt butiker som av logistikutvecklaren anses kunna representera de övriga butikerna 

skulle resultatet anses vara mer trovärdigt och representativt om betydligt fler butiker var föremål 

för tidmätningar.  

Ytterligare en aspekt som bör diskuteras är att endast tre olika scenarion undersöktes. Detta är en 

stor begränsning då det inte i förväg finns vetskap om vilka scenarion som ger upphov till den största 

tid- eller kostnadsbesparingen. I princip finns det oändligt många scenarion att undersöka i och med 

att aktivitet, plats för tidigareläggning och sortiment kan varieras i väldigt många kombinationer. 

Vilken kombination som är den bästa kräver en utredning av betydligt fler scenarion än de som har 

undersökts i studien. Däremot kan de scenarion som har undersökts ge en indikation på vilka 

scenarion som är lämpliga att undersöka härnäst.   

10.2. Fortsatt utredning för Retailus 

Även om det beslutsunderlag som presenterades i kapitel 9. Beslutsunderlag samt de 

kompletterande analyserna i kapitel 8. Delmoment 3 – Ta fram beslutsunderlag har omfattat många 
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olika aspekter och försökt upplysa om för- och nackdelar med en tidigareläggning av larmning och 

galgning är underlaget inte heltäckande. Eftersom en tidigareläggning i många fall påverkar flera 

parter i försörjningskedjan krävs det än mer detaljerade utredningar innan en implementering ska 

vara fullt möjlig. 

Det har i studien flitigt diskuterats kring trovärdigheten i dem kvantitativa resultaten som har 

erhållits. På grund av den påverkan de olika scenarierna har på en stor del av försörjningskedjan har 

det i studien varit svårt att ta fram kostnader som med stor trovärdighet skulle överensstämma med 

de faktiska siffrorna vid en implementering av ett scenario. Det har varit nödvändigt att göra flera 

betydande antaganden och förenklingar för att kunna få fram ett resultat. För att få mer trovärdiga 

totalkostnader skulle Retailus behöva utföra mer omfattande tester som görs under en längre period 

för att i större utsträckning kunna eliminera de felkällor som under studiens gång upptäcktes.  

Innan några fortsatta utredningar görs av Retailus bör det först fastslås huruvida det fortfarande 

anses aktuellt att tidigarelägga larmning och galgning. Även om de genomförda testerna har viss 

osäkerhet i sig indikerar de ändå att det rent pengamässigt inte finns några stora besparingar att 

hämta vid en tidigareläggning, framförallt inte i förhållande till det stora ingrepp det innebär och den 

tid som kommer behöva läggas ner vid en implementering. Som tidigare visat är det cirka 2 % av den 

totala arbetstiden i butik som utgörs av larmning och galgning vilket motsvarar cirka 15 miljoner 

kronor i personalkostnader. Givetvis skulle en besparing om 15 miljoner vara av betydelse men det 

har under studiens gång insetts att det inte finns en sådan stor besparing att hämta. Dels måste 

själva aktiviteterna utföras av någon annan part vilken kommer ta betalt för tjänsten men också för 

att det tillkommer andra i sammanhanget stora kostnadsposter, exempelvis kostnader för 

returflöden. Att spara 15 miljoner skulle enbart vara möjligt om någon annan larmar och galgar 

Retailus varor och att ingen annan kostnadspost påverkas vilket givetvis inte är möjligt att uppnå. Det 

finns eventuellt andra, av Retailus kända, besparingsmöjligheter som innebär mindre arbete än vad 

tidigareläggning av larmning och galgning gör som skulle vara mer intressant att utreda. Det ska dock 

inte förglömmas att det för många butiksanställda skulle tas emot positivt att inte längre behöva 

larma och galga vilket också skulle underlätta arbetet i butik. Värdet av att butikslogistiken förbättras 

är svårt att uppskatta men är en aspekt som i allra högsta grad bör tas med i beaktande. 

Vid en fortsatt utredning av tidigareläggning av larmning och galgning kan Retailus använda det 

beslutsunderlag som har presenterats i studien som inspiration för att utforma nya scenarier som är 

rimliga att implementera och som inte enbart utformats i utredande syfte. Det presenterades i 

studien ett förslag på ett alternativt scenario där enbart skor skulle larmas på DC vilket har den stora 

fördelen att det varken påverkar plocket eller ger upphov till några volymökningar i transporterna till 

butik, samtidigt utgör skor en relativt stor andel, cirka 27 %, av alla varor som årligen larmas. 

Det skulle också vara nödvändigt att utreda en del frågor på en mer detaljerad nivå. Det skulle 

behöva utredas mer exakt hur returflödena av larm och galgar både till DC och till leverantör 

(beroende på scenario) ska se ut, hur ofta de bör skickas och hur transporterna löses mer exakt. 

Framförallt om tidigareläggning sker till leverantör måste returflödena utredas eftersom det visade 

sig att vissa leverantörer har flera olika fabriker som tillverkar retailusvaror. De samtal som i studien 

har förts med leverantörer har varit på en relativt övergripande nivå så om leverantörer ska utföra 

någon aktivitet är det nödvändigt att sätta sig ner med den berörda leverantören för att mer 

ingående diskutera hur det praktiskt skulle gå att lösa en tidigareläggning men även diskutera 

prisbild. Även en del administration måste praktiskt lösas såsom att avgöra vem som fattar det 
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centrala beslutet om vilka varor som ska larmas och galgas samt meddela det till den part som utför 

aktiviteterna.  

10.3. Generaliserbarhet 

Då denna studie ämnar ta fram ett beslutsunderlag baserat på totalkostnad och implementerbarhet 

för i detta specifika fall Retailus innebär det att en hel del i studien är företagsspecifikt och kan vara 

svårt att applicera på andra studier eller andra företag. Det är detaljer såsom kostnader, flöden, antal 

larmningar och galgningar och mycket annat som i studien är specifikt för Retailus. Dock kan 

tillvägagångssättet appliceras på andra företag eller i andra studier men med andra data som i denna 

studie var företagsspecifik. Även delar av resultaten från de olika scenarierna och slutsatsen kan vara 

relevanta för andra företag i form av vilka problem och möjligheter som finns med att tidigarelägga 

larmning och galgning. Den problematik som uppstår med att galgade varor upptar avsevärt större 

volym än ogalgade och därav ökar transportkostnader och upptar större mer plats i lager är något 

som bör vara applicerbart för andra företag. Då det finns många andra företag som larmar och galgar 

varor i butik bör denna studie vara aktuell för flertalet företag även om siffror och flöden inte 

stämmer överens.  

 

Som nämndes i rapportens inledande kapitel finns det litteratur som pekar på att det finns mycket tid 

och pengar att spara bland de logistiska aktiviteterna i butik (Van Zelst et al., 2009; Saghir & Jönson, 

2001; Reiner et al., 2013). Denna studie pekar på att det faktiskt kan finnas tid att spara genom att 

tidigarelägga aktiviteterna larmning och galgning och dra nytta av sortrena lådor tidigare i flödet och 

erfaren personal. Det är dock av mindre övertygelse att tidigareläggningen leder till stora 

kostnadsbesparingar. Den stora anledningen till det är att de kostnader i form av transport som 

tillkommer kan vara av samma storleksordning som den arbetskostnad som sparas in. För aktiviteten 

galgning tillkommer transportkostnader främst på grund av markant ökad volym av transporterat 

gods men för samtliga fall på grund av att returflöden måste upprättas givet att egna larm och galgar 

ska användas. Ytterligare en aspekt som bör nämnas, givet att egna larm och galgar används, är att ju 

tidigare larmning och galgning sker i flödet tidsmässigt desto fler larm och galgar behöver köpas in 

för att kunna skapa ett returflöde och lagra larmade och galgade varor. Kostnaden, såväl som 

livslängden, bör utredas väl då stora volymer kan behöva köpas in. Att det finns tid och pengar att 

spara in på logistiska aktiviteter i butik är tydligt och vad gäller tidsbesparing kan tidigareläggning av 

aktiviteterna larmning och galgning vara aktuellt. Studien talar dock mot mot att det är 

tidigareläggning som är svaret om det är den ekonomiska delen som prioriteras högst.  
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Bilaga A – Ifyllningsschema 
Det ifyllningsschema som användes vid Delmoment 1 presenteras i tabell i nedan. 

Tabell i – Det ifyllningsschema som användes vid Delmoment 1 
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Bilaga B – Intervjuer som har genomförts under studien 
I tabell ii nedan listas de intervjuer som har genomförts under studiens gång.  

Tabell ii -Intervjuer som hölls under studiens gång 

Respondent Angående Datum 

Butikspersonal - Butik 1 Hur en tidigareläggning av larmning och galgning skulle 

påverka butikerna samt hur mycket tid de lägger på 

larmning respektive galgning. 

2016-04-01 

Butikspersonal - Butik 2 Hur en tidigareläggning av larmning och galgning skulle 

påverka butikerna samt hur mycket tid de lägger på 

larmning respektive galgning. 

2016-04-04 

Kvalitetsansvarig Hur de ställer sig till att ha varor lagrade på DC 

oplastade samt skicka varor till butik oplastade. 

2016-04-13 

Säkerhetsansvarig Hur det ser ut med larmsystem idag och om det finns 

möjligheter att tidigarelägga larmningen. Samt om det 

finns någon policy som följs angående prisgränser för 

larmning i butik 

2016-04-18 

Driftchef och produktionschef 

på DC 

Hur möjligheterna är att tidigarelägga larmning och 

galgning till DC 

2016-04-19 

28 olika butiker Vilka prisgränser butikerna använder sig av för selected 

respektive exclusive brands 

2016-04-19 

Driftchef och produktionschef 

på DC 

Implementerbarheten av de olika scenarierna 2016-04-19 

Logistikchef Ta fram ett antal olika scenarion att arbeta med under 

studien 

2016-04-20 

Representant från Gigantus Angående möjligheten för dem att larma Retailus varor 

samt en uppskattad prisuppgift för det 

2016-04-25 

Representant från GrandAsia Angående möjligheten för dem att larma Retailus varor 

samt en uppskattad prisuppgift för det 

2016-04-25 

Butikschefer Implementerbarheten av de olika scenarierna 2016-04-29 -  

2016-05-05 

Ansvarig för inbound och 

outbound logistics 

Implementerbarheten av de olika scenarierna 2016-05-09 

Logistikutvecklare Implementerbarheten av de olika scenarierna 2016-05-11 

Ansvarig för Retailus Online Implementerbarheten av de olika scenarierna 2016-05-12 
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Bilaga C - Känslighetsanalys 
Då många av de beräkningar som genomförts i studien är osäkra och att vissa av dem baseras på 

antaganden och förenklingar ansågs det nödvändigt att göra en känslighetsanalys för att studera hur 

stor påverkan de olika parametrarna har. Då det har gjort väldigt många förenklingar och antaganden 

så valdes det därför att enbart göra en känslighetsanalys på de kostnadsposter som är av stor 

betydelse för slutresultatet.    

Lagerföringskostnad vid förändrad lagerföringsränta 

Scenario 1 
I studien användes den nuvarande lagerföringsräntan om 9 % vilket antyddes vara historiskt låg tack 

vare det låga ränteläget. Det är dock troligt att lagerföringsräntan kommer sättas högre i framtiden 

vilket gör det rimligt att studera hur känslig posten lagerföringskostnad är för förändringar i 

lagerföringsräntan. Varför enbart Scenario 1 studeras är för att det enbart är det scenario där posten 

lagerföringskostnader är av betydande storlek. I tabell iii nedan presenteras de förändringar som 

uppstår i lagerföringskostnaderna i Scenario 1 då lagerföringsräntan varieras. 

Tabell iii - Förändrade lagerföringskostnader vid varierade lagerföringsräntor 

 

Transportkostnad vid förändrad volym av galgade varor 

Scenario 1 
Det genomfördes i studien ett test för hur mycket mer volym galgade varor bidrar till i jämförelse 

med ogalgade. I testet användes två volymmässigt genomsnittliga varor som galgas med häng- 

respektive nypgalge baserat på hur mycket som säljs per år och vad de sålda varorna har för volym. 

Genomsnittsvarorna fick representera alla övriga varor och testet visade att varor som har försetts 

med hänggalge respektive nypgalge bidrar till 48 % respektive 25 % mer volym. För att få mer 

trovärdiga resultat från testet hade fler varor behövt testas vilket det inte fanns tid för under studien.  

Då det i totalkostnadsanalysen visade sig att transportkostnaden är en stor kostnadspost är det av 

intresse att ta reda på hur stor påverkan det genomförda testet angående extra volym som galgade 

varor driver har. I känslighetsanalysen presenterad i tabell iv nedan har den extra volym som varor 

med häng- respektive nypgalge förändrats med 10 procentenheter respektive 20 procentenheter upp 

och ned. Resultatet av känslighetsanalysen presenteras i tabell iv nedan och visar 

kostnadsförändringar gentemot de parametrar som användes i Scenario 1, alltså 48 % respektive 25 

%. 

Tabell iv - Förändrade transportkostnader vid förändrade volymökningar av galgade varor 

 
 

Som syns i tabell iv ovan är den extra volym som varor drar när de är galgade av stor betydelse för 

transportkostnaderna. Författarparet kan inte med säkerhet säga att 48 % respektive 25 % är de 

parametrar som bäst representerar verkligheten även om en genomtänkt metodik användes med en 
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volymmässig genomsnittsvara. Redan vid 38 % respektive 15 % är det förändringar på 

transportkostnaderna med drygt en halv miljon kronor vilket i sammanhanget får anses vara en 

betydande post. Med andra ord är posten transportkostnader i totalkostnadsmodellen för Scenario 1 

känslig om det skulle visa sig att det test som har utförts i studien inte stämmer överens med hur det 

verkliga utfallet skulle bli.  

Tidmätningarnas påverkan på lagerhållningskostnaden 

Scenario 1 
Det har i studien genomförts tidmätningar för olika aktiviteter som utförs i butik och på DC. Det finns 

många faktorer som kan påverka resultatet av tidmätningarna såsom sortiment, val av testperson 

och vilket tempo testpersonen vanligen arbetar i. Eftersom aktiviteterna görs för många miljoner 

varor under ett år spelar varje sekund in för de genomsnittliga tider som uppmätts för att utföra en 

repetition av en aktivitet. I tabell v nedan visas därför hur kostnaden för en aktivitet förändras i 

Scenario 1 om tiden för att genomföra aktiviteten ökar med en sekund. Alltså, om det tar en sekund 

extra jämfört med vad som uppmättes att utföra en galgning på DC skulle det innebära en 

kostnadsökning om 558 670 kr.  

Tabell v - Förändring i lagerhållningskostnad vid en sekunds ökning av aktiviteterna, Scenario 1 

 
 

Som framgår i tabell v ovan har en sekund skillnad i genomsnittlig tidsåtgång vid de olika 

aktiviteterna stor betydelse för lagerhållningskostnaderna i och med den hävstång som finns med 

tanke på alla miljoner varor som berörs. Med tanke på de felkällor som har diskuterats i studien 

relaterat till dessa mätningar är det inte otänkbart att några av mätningarna inte överensstämmer 

med verkligheten eller en framtida verklighet vilket gör posten lagerhållningskostnader osäker.  

Scenario 2 
Samma känslighetsanalys som presenterades för Scenario 1 ovan presenteras för Scenario 2 i tabell vi 

nedan. Med andra ord, hur stor blir förändringen på lagerhållningskostnaderna vid en sekunds 

ökning av tidsåtgången vid de olika aktiviteterna för retailusbutiker och Retailus Online.  

Tabell vi - Förändring i lagerhållningskostnad vid en sekunds ökning av aktiviteterna, Scenario 2 

 
 

Även för detta scenario, framförallt för larmningen i butik, blir påverkan av en sekunds skillnad i 

mätningarna stor. Att siffrorna för Retailus Online i detta scenario blir små har att göra med att det 

inte blir så många varor från Gigantus som säljs via just onlinebutiken. 
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Scenario 3 
Även för Scenario 3 görs en känslighetsanalys av lagerhållningskostnadernas påverkan vid en sekunds 

ökad tidsåtgång för de olika aktiviteterna för retailusbutiker och Retailus Online vilken presenteras i 

tabell vii nedan.  

Tabell vii - Förändring i lagerhållningskostnad vid en sekunds ökning av aktiviteterna, Scenario 3 

 
 

Sett till kronor tycks inte Scenario 3 vara särskilt känsligt för hur väl tidmätningarna överensstämmer 

med verkligheten. Dock utgår Scenario 3 från att betydligt färre varor larmas än för de övriga 

scenarierna. Scenariot ämnar fungera som en referens för övriga leverantörer av exclusive brands, 

det vill säga egna märken, och ponerat att larmning sker hos majoriteten eller samtliga leverantörer 

av exclusive brands skulle siffrorna i tabell vii ovan vara betydligt högre. 

Inköpskostnad av larm 

Scenario 2 
Det har beskrivits i studien att det finns oklarheter kring Scenario 2 vad gäller var larmningen ska 

utföras. Den kan antigen utföras i samband med att varor lastas om i Gigantus omlastningscentral i 

Europa eller hos tillverkare i Asien. Eftersom transporttiden för att returnera larm till Asien är 

betydligt längre jämfört med att returnera dem till omlastningscentralen i Europa behöver olika stora 

kvantiteter larm köpas in för att täcka returflödet. I tabell viii nedan presenteras den årliga 

inköpskostnaden för larm beroende på var larmen returneras till. 

Tabell viii – Jämförelse av inköpskostnad av larm beroende på destination 

 
 

Som synes i tabellen är differensen mellan de två alternativen cirka 108 000 kronor per år. För 

Scenario 2 har det utgåtts från att larmen ska returneras till Asien men om det inte visar sig vara 

fallet skulle alltså kostnaden för Scenario 2 minska med 108 000 kronor per år.  


