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FÖRORD

Förord
Denna rapport är den avslutande delen tillhörande det examensarbete som gjorts under hösten 
2006. Den undersökning som gjorts har varit ett  samarbete mellan BYGGmax huvudkontor i 
Solna och Avdelningen för  Industriell  Ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet.  Kursen som 
avslutar den fyra och ett halvt år långa utbildningen till Civilingenjör är på totalt 20 poäng, vilket 
motsvarar 20 veckors heltidsarbete. 

Jag vill härmed ta tillfället i akt att tacka alla de personer som varit en stor del i arbetet med att ta 
fram underlag och resultat  för  denna rapport.  Min handledare  på BYGGmax,  logistikchefen, 
Christian  Matsson  Resell  har  på  många  sätt  bidragit  med  hjälp  som underlättat  arbetet  med 
undersökningen. Andra på BYGGmax som förtjänar ett stort tack är inköpare Micke Åberg, som 
svarat på mängder med frågor och givit inblick i inköpsarbetet. Inköpschef Robert Blomgren har 
även han bidragit med information som varit essentiella för resultatet. På anläggningen i Täby har 
Mattias Wallgren givit den praktiska inblicken i hanteringen av BYGGmax varuflöde.

Slutligen riktas ett stort tack till professor Anders Segerstedt som varit handledare och därmed 
representant från Universitetets sida med stöd och hjälp.

Solna 2006-12-14

_________________________

Göran Mikaelsson



SAMMANFATTNING

Sammanfattning
BYGGmax har  varit  verksamt sedan 1993 och har  på senare år blivit  en stark aktör  på den 
svenska Gör-Det-Själv marknaden. BYGGmax har ända sedan starten fokuserat på låga priser 
genom att  hålla  nere  kostnaderna.  De har  ett  brett  men standardiserat  utbud av varor,  vilket 
innebär att om man vill ha specialartiklar så blir man hänvisade till de övriga byggvaruhusen. 
Denna strategi ger nöjda kunder men också en prismedvetenhet eftersom kunderna först besöker 
BYGGmax och ser deras priser, och går sedan eventuellt in i den dyrare konkurrentens butik och 
ser de högre priserna.

Den lyckade strategin har gjort att BYGGmax på senare år vuxit kraftigt, bara under 2006 har 8 
nya butiker öppnat, och en expansion in i Norge beslutats. BYGGmax har nu 35 butiker utspridda 
från Luleå i norr till Malmö i söder. Med denna expansion förändras förutsättningarna och en 
undersökning  av  vilka  nya  konkurrensfördelar  man  kan  få  är  något  som  BYGGmax  börjat 
undersöka.

I dag sker all leverans från vardera av de █ leverantörerna ut till vardera av de 35 butikerna. 
Ingen  samleverans  initieras  av  BYGGmax,  men  det  är  givetvis  mycket  möjligt  att 
transportbolaget som anlitas av BYGGmax leverantörer använder sig av samtransport för att fylla 
sina  bilar.  Det  är  dock  ingen  vinst  som  kommer  BYGGmax  leverantörskedja  till  gagn  då 
BYGGmax leverantörer, och därmed BYGGmax i slutändan,  får betala för halvfyllda bilar.

Rapportens syfte är att se över vilka följder, positiva och negativa, det skulle bli av ett införande 
av  central  lagerhantering.  Rapporten  är  sedan  tänkt  att  användas  som  beslutsunderlag  för 
styrelsen om hur man går vidare med möjligheterna till införande av central lagerhantering. 

Det område som betraktats är Stockholmsregionen, anledningen till detta är att flest butiker på 
liten yta är placerade i den regionen. Rapporten skall dock kunna användas som metod vid en 
vidare  analysering  för  andra  butiker  eller  för  en  undersökning  rörande  hela  landet.  I 
undersökningen har det tagits fram en lista över vilka leverantörer som kan tänkas vara aktuella 
för  central  lagerhantering.  Listan  är  baserad  på  det  som  BYGGmax  klassar  som 
Stockholmsregionen  men  metoderna  att  ta  fram  listan  är  väl  dokumenterade  för  att  kunna 
duplicera arbetet.

Flertalet beräkningar för att ta fram vinster, i form av kapitalbindning, har gjorts. Resultatet för 
minskningen i kapitalbindning blir för de 9 valda butikerna relativt stort. Närmare halva lagret 
kan rationaliseras bort om man inför ett centralt hanterat lager. Det som dock också konstaterats 
är  att  kostnaderna  kommer  att  vara  höga.  Faktiskt  så  höga  att  vinsterna  med  det  tänkta 
centrallagret kan komma att ätas upp av lagerhyra och sekundärtransporter.

Rapporten visar slutligen på andra, angränsande, förbättringsförslag som man kan arbeta vidare 
med. Vare sig man inför ett centrallager eller inte så kan man arbeta vidare med dessa förslag.

En av de saker man kan arbeta vidare med är en undersökning i vilka leveransvillkor man bör 
använda sig utav gentemot sina leverantörer.



ABSTRACT

Abstract
BYGGmax has been effective since 1993 and in the latest years they have been a string actor on 
the Swedish Do-It-Yourself market. BYGGmax has already since the beginning focused on low 
prices by reduced costs. The company has a wide but standardised assortment of goods, which 
means that if you want special goods you will be directed to the other DIY-stores. This strategy 
gives satisfied customers but also a price awareness due to that the customer first visit BYGGmax 
and sees their prices and then the walk in to the more expensive competitors stores and sees their 
higher prices. 

This successful strategy has made BYGGmax has grown in the past few years, only during 2006 
there  has  been  8  newly  opened  stores  and  an  expansion  to  Norway  has  been  determined. 
BYGGmax has now 35 stores scattered from Luleå in north to Malmö in south. By this expansion 
the  conditions  changes  and  BYGGmax  has  started  an  investigation  of  new  competitive 
advantages.

As per today the deliveries goes from █ suppliers to each and every of the 35 stores. There are no 
accumulated deliveries, at least not as far as BYGGmax is concerned. It is of course possible that 
the  haulier  that  is  contracted  by  BYGGmax  suppliers  use  some  kind  of  accumulated 
transportation. This is no saving that has anything to do with BYGGmax supply chain though so 
BYGGmax still has to pay for half full trucks.

The purpose of this report is to look at the consequences, positive and negative, it would mean to 
introduce central  distribution.  The report  is  also meant to  be used as basic data for decision 
making for the board when they look at the possibilities of consolidation.

The region that the report focuses on is the Stockholm region, and the reason for that is that this 
region has the most stores are located on a small area. The report should also be possible to use as 
a method for other regions when making an analysis of consolidations for other stores or for the 
whole country. In the investigation has yield a list of suppliers that can be interesting in a central 
distribution. The list is based on what BYGGmax denote the Stockholm region but the methods 
to produce the list is well documented to make it able to duplicate.

Many of the calculations to see the earnings, in form of capital bindings was made. The result for 
the 9 chosen stores in aspects of  reduction of capital bindings was relatively high. Almost half of 
the stock can be rationalized if you introduce a central distribution. What also has been calculated 
though is that the costs also will be significantly high. Actually so high that the earnings are 
possibly lower than the costs of secondary transportation and rental costs of warehouse space.

The report eventually shows other, adjacent, proposition of improvements that is possible to work 
further with. Either you introduce central warehousing or not you can work further with these 
changes. 

One of these things to deal with is an investigation of what delivery terms that BYGGmax should 
use in the future.
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INLEDNING

1. INLEDNING
I detta kapitel ges en bakgrund till varför rapportens genomförande blev aktuellt. Ett syfte samt  
ett mål med vad rapporten önskas mynna ut i och slutligen presenteras vilka avgränsningar som 
sats upp för undersökningen.

1.1. Bakgrund
När BYGGmax bildades på 90-talet bestod det av tre butiker, samlade som franchisebolag. De 
senaste åren har BYGGmax börjat expandera kraftigt. Nu har bolaget 35 butiker (2006-12-01) 
och beräknas ha ett flertal butiker till i Sverige samt 10 i Norge innan 2007 års slut. Det har i och 
med detta  blivit  viktigt  att  utnyttja  storleken och inse att  man numer konkurrerar  med andra 
konkurrensfördelar  än  tidigare,  bland  annat  ökar  BYGGmax  sina  stordriftsfördelar.  En  del  i 
denna  förändring  är  att  se  över  möjligheterna  att  minska  sina  transport-  och  lagerkostnader 
genom ett  större  samarbete  mellan  butikerna  för  att  binda  mindre  kapital  i  lager  och  sänka 
kostnaderna för transporter.

BYGGmax har gjort sig kända för att vara billigast på de produkter de har, de har hög grad av 
kundservice i form av fyllda lagerplatser så att kunden inte skall behöva vänta på sina varor. 
Detta lyckas man med genom att  hålla nere antalet  artiklar  och leverantörer för att  på så vis 
pressa priserna. 

På senare år har BYGGmax sett fördelarna med att köpa varor från andra länder för att ytterligare 
kunna ligga steget före när det gäller sina priser ut mot kund. Inköpen från exempelvis ████ har 
slagit  väl  igenom,  men  man  har  problem  med  leveransprecisionen  och  även  de  stora 
orderkvantiteterna som levereras till vardera av butikerna.

BYGGmax söker nu efter möjligheter att effektivare kunna buffra sina varor, vilket i praktiken 
innebär  att  lagerhålla  varor  för  att  undvika  framtida  brister.  Främst  ser  dock  BYGGmax 
möjligheten  att  samla  sina  lager  för  att  på  så  sätt  utnyttja  utjämningen  i  efterfrågan  mellan 
butikerna.  Man hoppas på  att  på  så  sätt  sänka den totala  kapitalbindningen,  trots  bibehållen 
servicegrad.

1.2. Syfte
Syftet  med  examensarbetet  är  att  skapa  ett  tillvägagångssätt  och  trycka  på  eventuella  för- 
respektive nackdelar med ett centrallager i Stockholmsregionen. Om man inledningsvis kan visa 
på fördelaktighet i ett centrallager kan rapporten vara en vägledning till fler undersökningar för 
andra regioner i landet,  exempelvis vid ett införande av ett distributionslager i framtiden. Det 
görs en analys av kostnaderna kan man få en fingervisning om fortsatt arbete kring införande är 
befogat.
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INLEDNING

1.3. Mål
Målet med arbetet är att finna fram svar på följande frågeställningar:

• Vad är de största fördelarna och nackdelarna med ett centrallager? Ligger det i linje 
med Byggmax affärsidé?

• Vilka butiker bör få sina leveranser via centrallagret?
• Vilka leverantörer kommer inledningsvis vara att föredra i en sådan lösning?
• Kan det vara idé att skapa fler lager i andra regioner i framtiden?
• Kommer det vara vinsterna eller förlusterna som överväger, d.v.s. skall centrallagret 

byggas?

1.4. Avgränsningar
I rapporten har det gjorts vissa avgränsningar för att komma fram till resultaten. Anledningarna 
till avgränsningarna som görs kan främst hänvisas till tidsbrist. En viktig och stor avgränsning är 
att den information som presenteras enbart baseras på ett års siffror. Bakgrunden till detta är att 
BYGGmax introducerat ett nytt affärssystem under 2006 vilket lett till att mycket av historiken 
inte finns i affärssystemet. Om mer tid har varit tillgängligt hade projektet också kunnat indela 
beräkningarna i var enskild artikel,  men i denna rapport är indelningen i huvudsak i form av 
leverantörer. Beskrivning till varför detta låtit sig göras är beskrivet i rapporten. Rapporten visar 
heller inte på någon allomfattande undersökning där samtliga kostnader presenteras kvantitativt 
utan en del mindre kostnader och vinster presenteras i kvalitativ form.

- 2 -



FÖRETAGSPRESENTATION

2. FÖRETAGSPRESENTATION
Företagspresentationen beskriver företaget BYGGmax verksamhet och historia. En beskrivning 
ges av affärsidén och hur den uppnås samt BYGGmax egna syn på framtiden. Kapitlet avslutas  
med en beskrivning av organisationen samt företagets bolagsform och ägarnas engagemang i  
BYGGmax.

2.1. Fakta och Historia
BYGGmax har på kort tid blivit en stor aktör på den svenska byggvaruhusmarknaden. Företaget 
växer snabbast i Sverige med idag (2006-12-01) 35 butiker fördelade över hela landet. Den stora 
framgången grundas på affärsidén om det låga priset i kombination med den eftersträvna höga 
kvaliteten.

BYGGmax  grundades  1993  som  ett  franchisingbolag  och  årsskiftet  2003/2004  slogs  alla 
anläggningar ihop till ett enda bolag. För att öka tillväxttakten, samarbetet mellan byggvaruhusen 
samt för att öka fokuseringen på sitt koncept.

Under 2006 har en ny huvudägare gått in i bolaget i form av Investmentbolaget Altor. Den nya 
ägaren gör att BYGGmax får lite andra mål än tidigare. Ett exempel är att det blivit ett ökat fokus 
på är kapitalbindningen, vilken Altor önskar sänka.

2.2. Framtidsutsikter
BYGGmax expanderar från år till år och under 2005 ökade omsättningen med hela ███jämfört 
med föregående år. Budget för år 2006 är en ökning med ███jämfört med 2005. Antalet butiker 
skall  uppgå till  35 stycken innan årsskiftet  2006/2007 och totalt  ██ butiker vid nästföljande 
årsskifte. 

BYGGmax planerar också att starta verksamhet i Norge och skall innan årsskiftet ha öppnat sin 
första butik där. Under nästkommande år (2007) skall det totalt enligt budget vara 10 butiker i 
Norge, alla kring Oslo-regionen.

2.3. Affärsidé
Affärsidén  i  korthet  är ”BYGGmax  skall  tillhandahålla  samma  kvalitet  eller  bättre  än  
byggmaterialhandeln i övrigt. Till lägsta pris!”.
Detta uppnår Byggmax genom att ha ett fåtal artiklar i lager i förhållande till övriga i branschen. 
BYGGmax har ███ artiklar totalt där Virke och Golv är de två största varugrupperna. De har 
genom detta också endast ett fåtal leverantörer, totalt cirka ██ stycken.

BYGGmax vänder sig främst till slutkonsumenter för Gör-Det-Självmarknaden vilka utgör 90 % 
av  omsättningen.  Butikerna  har  också  en  liten  annan  utformning  på  sina  butiker  än 
konkurrenterna. Eftersom det inte handlar om ett så stort antal artiklar har BYGGmax infört ett 
självplocksystem på butikerna där kunden själv följer en slinga och fyller sin släpvagn, bil eller 
liknande med de varor kunden behöver. I slutet av slingan finns sedan personal som kontrollerar 
vad kunden vill inhandla och ger kunden ett kvitto på sina varor. Kunden går sedan in i butiken 
för att betala. Varor som inte är så skrymmande som spik och liknande har BYGGmax inne i 
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FÖRETAGSPRESENTATION
butiken  medan  sten/trävaror  och  isolering  är  varor  som  finns  på  självplock.  Härmed  spar 
Byggmax in en hel del personal och kunden ser samtidigt detta som en service, eftersom kunden 
själv kan avgöra t.ex. vilka brädor denne vill ha. En bild på hur en anläggning kan se ut visas i 
Figur 1.

Figur 1: Ett exempel på en anläggning för självplock.

BYGGmax-konceptet uppskattas av kunderna. Detta märks dels i kundkontakten ute i butikerna 
men också i oberoende undersökningar. Enligt SKI:s rapport från 2004 har BYGGmax nöjdast 
kunder av samtliga undersökta bygghandelskedjor. Särskilt utmärker sig BYGGmax i kategorin 
kundlojalitet.  I  ”Vi  i  Villas”  undersökning  från  oktober  2005  var  BYGGmax  den 
bygghandelskedja  flest  kunder  förknippade  med  ”lägst  pris”.  Företaget  har  dessutom  varit 
billigast  i  alla  av  DN:s  årligt  återkommande  prisundersökning  sedan  starten  1993.  Dagens 
Nyheters  prisundersökning  görs  i  samarbete  med  branschorganisationen  Sveriges  Järn-  och 
Bygghandlarförbund. 

(Kjell Löfberg, Så mycket kostar Byggvarorna, 2005-09-16, Dagens Nyheter)
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FÖRETAGSPRESENTATION

2.4. Organisationen
Byggmax har  en platt  organisation och hierarkin är inte så påtaglig när  man befinner sig på 
huvudkontoret. Nämnas bör att de tre grundarna, tillika storägarna av bolaget, är Stig Notlöv, 
Lars Lindberg och Göran Petersson. Investmentbolaget Altor är numera störste ägare av bolaget.

I Figur 2 nedan kan man se en organisationskarta som skall vara den mer formella beskrivningen 
av bolagets struktur.

VD
Stig N otlö f

Ekonomi
Pernilla Wallfridsson

Inköp
Lars Lindberg

Butik/Anläggningar
Göran Petersson

Avrop
Robar t Blom gren

Region-Norr Region-Syd Region-Väst Region-Mellan

Butikerna(regionsvis)
Platschef

Logistik
Christian Matson Resell

VD
Stig N otlö f

Ekonomi
Pernilla Wallfridsson

Inköp
Lars Lindberg

Butik/Anläggningar
Göran Petersson

Avrop
Robar t Blom gren

Region-Norr Region-Syd Region-Väst Region-Mellan

Butikerna(regionsvis)
Platschef

Logistik
Christian Matson Resell

Figur 2: Organisationsschema för BYGGmax struktur

Som det visar sig på Organisationskartan så har de tre grundarna aktiva roller inom företaget och 
arbetar därmed kvar och bidrar med att sprida den anda som företaget genomsyras av. Meningen 
med organisationsstrukturen är att alla skall känna delaktighet och brinna för vad BYGGmax står 
för.
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3. METOD
Under  metodkapitlet  beskrivs  vilken  form  av  projekt  som  gjorts  och  hur  data  samlats  in.  
Rapportens validitet samt reliabilitet diskuteras traditionsenligt.

3.1. Utredningsmetod
Med stöd  från  Eriksson  & Wiedersheim-Paul  (2001)  kan  man  se  arbetet  som en  utredning. 
Meningen är att utreda huruvida ett centrallager är en strategi att använda sig utav. De krav som 
enligt  ovanstående  litteratur  ställs  för  att  man  skall  kunna  kalla  något  en  utredning  är 
nedanstående punkter.

• Det man försöker  få fram skall  vara ämnat att  lösa ett  problem. I  detta fall  finna 
lösningar på distributions och lagerhanteringsproblemet.

• Det skall finnas tydliga mål för utredningen och klara direktiv för utförandet. Arbetet 
har dessa klara direktiv. Mer om direktiven kan läsas i kapitel 1.2 och 1.3.

• De personer som kan ses som direkt berörda av utredningen får vara med och säga sin 
mening och ge sina synpunkter. I detta fall har de flesta på huvudkontoret, och flera på 
anläggningar runt om i landet fått ge sin bild av ett centrallager.

• Utredaren ska fungera som en extern resurs med kunskaper som inte funnits tidigare 
inom företaget. Detta leder ofta till att utredningens resultat ses som extra pålitligt. 
BYGGmax anlitade författaren av denna rapport för att få in denna externa kunskap.

3.2. Tillvägagångssätt
Det tillvägagångssätt som väljs har stor betydelse för det slutliga resultatet,  vilket innebär att 
tillvägagångssättet  måste  vara väl  grundat  och passa  med det  resultat  som eftersträvas.  Först 
kommer en beskrivning i text om vad som varit huvuddelarna i utredningen, sedan kommer en 
schematisk bild att visas grafiskt för att övergripande påvisa vad och i vilken ordning delarna 
behandlats. 

Efter  att  inledningsvis  fått  ett  övergripande  problemområde,  nämligen  eventuell 
centrallagerhantering för BYGGmax preciserades de mål och det syfte arbetet skulle ha. Först 
därefter kan man, med hjälp av syfte och mål, utröna vad som blir de viktigaste delarna att utreda. 
En tidsplan sattes upp för att lättöverskådligt se var man befann sig i utredningen. 

För att djupare sätta sig in i problemställningen gjordes öppna intervjuer för att få BYGGmax 
egna  syn  på  lagerhanteringen.  En  litteraturstudie  gav  den  mer  vetenskapliga  synen  på 
problemområdet. Flertalet av den litteratur som studerades finns representerade som referenser i 
rapporten. Ett studiebesök på anläggningen i Täby gjordes därefter för att få den praktiska synen 
på lagerhanteringen samt artiklarnas beskaffenhet vid ankomsten till butik. På vissa delar krävdes 
en revidering av mål och syfte utefter nya erfarenheter och insikter.

Efter den grundliga förundersökningen övergick projektet i att specificera ner problemområden 
och beskriva lagerhantering i nuläget. Därefter utfördes analys och erforderliga beräkningar, vissa 
kompletterande  litteraturstudier  och  intervjuer  gjordes.  Slutligen  drogs  slutsatser  och 
rekommendationer sammanställdes.

Nedan i Figur 3 visas tillvägagångssättet grafiskt.
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Figur 3: Tillvägagångssättet för projektet
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3.3. Datainsamling
Andersen (1998) beskriver på vilka sätt man kan insamla den data man behöver för att genomföra 
sin undersökning. Enligt honom kan man dela in sina data i två delar som beskrivs nedan.

3.3.1. Primärdata
Primärdata är, enligt Dahmström (2000), den information som insamlats för första gången. Det 
kan vara genom enkäter, genom observationer eller genom egna beräkningar. 

I denna rapport är primärdatan främst i form av intervjuer och undersökningar i datasystemet. 
Datasystemet  kan ses  som Sekundärdata  enligt  nedan,  men i  detta  fall  menas  nyckeltal  som 
beräknas fram manuellt med ursprungsdata från affärssystemet.

Generellt  har  intervjuerna  varit  i  form av öppen intervju  och delvis  strukturerade intervjuer. 
Enligt Merriam (1994) kan den öppna intervjun vara bra när intervjuaren inte kan tillräckligt om 
det ämne intervjun handlar om. Denna metod användes mycket  i inledningen av utredningen. 
Med mer kunskaper om ämnet övergick intervjuerna att bli mer strukturerade för att enklare ta 
fram den sökta informationen.

3.3.2. Sekundärdata
Till  denna  data  hör  sådan  information  som  insamlats  av  andra  personer,  institutioner  eller 
forskare  enligt  Hartman  (2004).  Hit  hör  all  den  fakta  som  insamlats  från  litteratur  och 
årsredovisningar  för att  få ett  grepp om företaget,  problemet,  samt vilka metoder  som skulle 
komma att användas under arbetets gång. Merdelen av den litteratur som använts är litteratur 
författaren kom i kontakt med redan under sina studieår och därmed redan hade tillgång till. I 
övrigt är litteraturen hämtad direkt från BYGGmax eller från biblioteket i Solna. 
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3.4. Validitet och Reliabilitet
När  det  görs  en  vetenskaplig  studie  av  något  slag,  finns  det  två  viktiga  begrepp  man  enlig 
Hartman (2004) skall ha i åtanke. Nedan beskrivs dessa två begrepp som är viktiga för att ge 
läsaren av en rapport en känsla av att det som läses är relevant och trovärdigt.

Reliabilitet  betyder  egentligen bara ett  uttryck  med samma innebörd som det  engelska  ordet 
”reliability”.  Med detta  menas  hur  pålitliga  mätresultaten  är.  Man skall  enligt  Hartman  bara 
kunna byta ut forskaren mot vilken annan forskare som helst (förutsatt  vissa grundkunskaper 
givetvis). Detta skall alltså inte påverka resultatet, samma undersökning skall kunna utföras igen 
och ge samma resultat. I ett försök att höja reliabiliteten har författaren av denna rapport använt 
sig  av  data  från  affärssystemet  och  presenterat  dessa  data  utförligt  i  rapporten. 
Beräkningsmetoder  är  noterade  i  rapporten  i  ett  försök  att  visa  tankebanorna.  Vid  gjorda 
antaganden presenteras dessa i rapporten.

Validitet är ett uttryck för en observations korrekthet. Med detta menas att en mätning med god 
validitet kan betraktas som fakta och helt trovärdig, medan låg validitet kännetecknas av felaktiga 
observationer och mätningar.  En låg validitet kan också bero på att man inte mäter det som man 
avser att mäta. Beträffande validitet för detta projekt har det försökts att uppnå genom noggranna 
undersökningar om vad som skall mätas, vid tveksamheter har det funnits tillgång till IT-personal 
som granskat  och  verifierat  att  de  data  som eftersökts  verkligen  är  den  som presenteras  av 
systemet. 

- 9 -



TEORETISK REFERENSRAM

4. TEORETISK REFERENSRAM
I detta kapitel beskrivs vilka teorier som ligger till grund för projektet. En beskrivning av hur  
tidigare författare sett på de olika delarna av problemställningen ges. Först ges en syn på hur  
man klassificerar produkter. Vid kapitlet för lagernivåer frångås rubrikens antydning lite där  
den teoretiska referensramen övergår något i att bli en beräkningsmodell. Slutligen presenteras  
teori för transportkostnader.

4.1. Leverantörsklassificering
Krajewski & Ritzman (2002) belyser behovet av klassificeringar för sina produkter genom en 
analys av antalet artiklar man annars blir tvungen att undersöka vid varje förändring. Genom att 
söka efter de mest påverkande artiklarna kan man fokusera på dessa för att nå sitt mål.

Metoden går ut på att dela in sina artiklar, leverantörer, kunder eller vad det nu må vara i tre 
kategorier där A-kategorin är de viktigaste, B kommer i andra hand och C är artiklar som har 
minst betydelse i sammanhanget.

Segerstedt (1999) exemplifierar med att belysa den klassiska 80-20 regeln som i korthet innebär 
att 20 procent av företagets artiklar står för 80 procent av omsättningen. Detta är givetvis en grov 
uppskattning  men  kan  vara  till  glädje  för  bestämning  av  vad  som  klassas  som  A-artikel. 
Segerstedt  (1999)  hävdar  också  att  metoden  har  fler  användningsområden  än  just  artiklars 
inverkan på omsättningen. 

Nedan i  Figur 4 visas en bild av hur man i praktiken kan tillämpa ABC-analys för att enkelt 
åskådliggöra vad man bör fokusera på genom att använda, i sammanhanget lämpliga, nyckeltal.

Figur 4: Beskrivning av hur ABC fungerar.

Enligt Krajewski & Ritzman (2002) är procenten ovan inte något man måste följa. Metoden kan 
med fördel användas flexibelt  så att  en hanterbar mängd artiklar,  eller annan undersökt enhet 
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framkommer ur analysen. Det är inte heller fel att väga in fler än ett nyckeltal för att finna den 
grupp artiklar man söker.

Segerstedt (1999) hävdar att det är viktigt att tänka på att metoden, som förvisso är enkel att 
tillämpa, har sina brister. Den ger bara en ögonblicksbild av hur artiklarna förhåller sig just nu. 
Möjligheten finns också att en A-artikel minskar i försäljning p.g.a. att man minskar fokuseringen 
på en C-artikel  som har direkt förhållande till  A-artikeln.  Detta  är faror  man måste  vara väl 
medvetna om när man hanterar problem genom ABC-analys.

4.2. Distributions och lagersystem
Krajewski & Ritzman (2002) beskriver lagerhantering som viktig för alla typer av företag. De 
tydliggör att det inte är meningen att man skall kapa alla lagernivåer till det minimala för att spara 
kostnader. Man bör heller inte maximera nivåerna så att alla artiklar alltid finns tillgängliga. Det 
handlar om att avväga så att man har lägsta möjliga lagerhållningskostnad i kombination med att 
hålla en servicenivå som tangerar eller överskrider kundens förväntningar.

Krajewski  & Ritzman (2002)  tar  fram punkter  som visar  på  de  kostnader  som finns  för  att 
lagerhålla varor. Dessa är uppdelade i kategorier enligt nedan:

• Ränta och Alternativkostnad
Allt lager binder kapital, om kapitalet är lånat kommer ränta att utgå till långivaren. 
Detta är en kostnad som man blir tvungen att ta med i beräkningarna.

Om  kapitalet  istället  är  eget  kapital  måste  man  se  till  möjligheten  vad  andra 
investeringar skulle leda till för intäkter. Det gäller hela tiden att använda sina pengar 
på  bästa  sätt.  Ett  vanligt  jämförelsetal  är  ägarnas  avkastningskrav,  överstiger 
investeringens beräknade räntabilitet detta värde kan det ses som en god investering.

• Lagerhållnings och Hanteringskostnader
Att lagerhålla varor kräver en viss plats och att ha utrymme för lager kostar pengar 
och tas med i beräkningen för vad varor kostar att lagerhålla. Generellt kan man säga 
att lagerplatsen i form av lagerbyggnaden utgör den största kostnaden.

Vid  införande  av  central  lagerhantering  kommer  gods  hanteras  vid  ytterligare  en 
plats. Denna hantering kostar tid och resurser, antalet förflyttningar av godset ökar 
genom att  man  först  inlevererar  till  lagerplats,  sedan  vidare  till  lastbil  för  vidare 
transport, detta är två hanteringar extra.

• Skatter och försäkringar
Att ha lager kostar även pengar i skatter och avgifter. Ett högre lagervärde ger en 
högre skatt på den resursen det innebär att ha varor i lager.

Vidare kostar det att försäkra sitt lager och generellt kan man säga att man betalar en 
försäkringspremie som är proportionellt mot värdet i sitt lager.

• Svinn
En stor del av ett företags svinn är rena stölder, och vid införande av centrallager kan 
effekten bli att stölder även förekommer här.

Inkurans i  form av att  en artikel  man har ett  stort  lager  av slutar  säljas  eller  blir 
gammal och värdelös kostar företag mycket pengar. Man har helt plötsligt kostnader 
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för att  slänga  de varor  som tidigare  sågs  som en resurs.  Färskvaror  är  en  typisk 
inkuransvara där man i ett första skede rear ut äldre produkter och i ett andra skede 
helt måste kassera varorna. Vid en förkortning av liggtiden för artiklarna kommer 
inkuransen att sjunka.

Risken med ett  lager  är  också rena skador  på varorna.  En truck kan tippa pallar 
staplade på varandra som helt kasserar varor. Ett lager kan brinna ner och eller på 
annat sätt förstöra lagervärdet, vilket också kostar pengar.

Enligt Krajewski & Ritzman (2002) finns också vinster med högre lagernivåer, några av dessa 
vinster ses nedan.

• Kundservice
Att ha hög servicenivå på artiklarna är att kunna leverera artiklarna direkt. Många 
gånger ser kunderna det som en självklarhet att artikeln skall vara i lager. Se vidare 
under kapitel 4.3.

En artikel som inte finns i lager blir heller inte såld i samma utsträckning, vilket ger 
konkurrenter en möjlighet att sälja de varor ens egna företag vill sälja.

• Ordersärkostnad
Att  beställa  varor  tar  tid  och  kräver  anställda.  Det  kostar  lika  mycket  i 
ordersärkostnad att beställa en spik som 100, vilket ger en lägre styckekostnad vid 
köp av fler artiklar.

Desto fler artiklar man beställer per gång, desto färre gånger behöver man beställa. 
Vilket också leder till sänkt ordersärkostnad.

• Personalutnyttjande
När man får in en leverans kostar det tid för personalen att ta in leveransen i butik 
eller på lager.

Det tar kortare tid att pricka av en hel leverans med samma artikel än att kontrollera 
artikel för artikel i en samleverans. Detta spar också på anställdas tid.

Större leveranser och fler artiklar i butiken leder till färre gånger man behöver plocka 
upp varor på hyllor o.s.v.

• Fraktkostnader
Högre fyllnadsgrad vid transporten leder till färre transporter totalt.

En transport kostar pengar oavsett antalet artiklar, vilket innebär att vid fler artiklar 
kan  kostnaden  för  leverans  fördelas  ut  på  fler  artiklar.  Detta  sänker  den  totala 
transportkostnaden för artikeln.

• Leverantörspriser
Främst  på  grund  av  större  batsch-storlekar  och  andra  stordriftsfördelar  kan 
leverantören vara villig att sänka styckekostnaden för en leverans med fler artiklar.
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Axsäter (1991) beskriver ett distributionssystem som en lagerform som nästan alltid förgrenar sig 
mer  och mer  senare  i  systemet.  Ett  centrallager  utgör  den ena  nivån och ett  antal  parallella 
försäljningsställen  utgör  nästa  nivå.  Det  kan  också  förekomma  mer  än  två  nivåer,  men 
utmärkande för ett distributionssystem är att varje lager endast föregås av ett tidigare lager. En 
grafisk bild finns nedan i Figur 5.

Figur 5: Exempel på distributionslager

Det behövs ett lager på försäljningsstället även i en distributionsstruktur med centrallager. Detta 
eftersom det behövs en viss nivå av servicegrad vid butiken. Axsäter (1991) hävdar dock att ett 
centrallager kan sänka ledtiderna och öka leveranssäkerheten.

4.3. Leveransservice
Lumsden (1998) menar att leveransservice är ett krav för att försäljning skall kunna äga rum som 
man önskar. Genom att ingen försäljning kan äga rum om inga artiklar finns hemma kan man se 
leveransservice  som  intäktsskapande,  vilket  är  helt  i  linje  med  ovanstående  kapitel.  Delar 
inkluderad här är ledtid, leveransprecision och servicegrad.

Martin  Christopher  (1998)  beskriver  vikten  av  att  hålla  en  hög  servicegrad.  Samhället  har 
förändrats mot ett mer homogent utbud av varor och tjänster. Det är inte längre så ovanligt att 
man, vid brist på en vara i butiken, byter vara eller helt enkelt butik för att så snabbt som möjligt 
få det man eftersöker. Tiden betyder också mer idag än den gjorde för 30 år sedan vilket leder till 
att det viktigaste vapnet ur konkurrenssynpunkt är tillgänglighet. 

Servicegraden kan delas in i tre huvudgrupper enligt nedan

• Innan köp
• Vid köp
• Efter köp

Innan  köp gäller  det  att  man  är  tillgänglig,  företaget  och  varorna  skall  vara  lätta  att  hitta, 
marknadsföring är här en viktig del. 

Vid köpet måste man uppfylla de krav som kunden ställer utefter den information kunden tagit 
del av i tidigare skede. Står det i reklamen att varor finns på lager skall också dessa varor finnas 

- 13 -

Centrallager

Butiker



TEORETISK REFERENSRAM
där. Det skall gå fort att handla, varorna skall finnas på plats och personal skall finnas till hands 
för att korta ner sökandet. 

Efter köpet skall man på ett enkelt sätt kunna komplettera med andra varor, finna reservdelar 
och kunna komma i kontakt med företaget för att få svar på frågor.

Kostnaden för en utebliven vara i lager kan vara mycket större än man tror, en undersökning i 
USA visar  på  att  närmare  hälften  av  de  intäkter  man  kunde  få  genom att  ha  en  vara  inne 
försvinner när varan saknas. Detta är på grund av att kunden inte inväntar varan utan låter bli att 
handla,  väljer  ett  billigare  alternativ  eller  går  till  en  av  konkurrenterna.  (Martin  Christopher 
(1998))

Den stora kostnaden kommer sig dock av att kunden kan bli så nöjd hos sin konkurrent att denne 
aldrig återvänder. Så en varas avsaknad kan göra att hela sortimentet blir lidande genom en kunds 
byte av företag.

Det viktiga är inte att man mäter ledtider, servicegrad o.s.v. utan att kunden är nöjd med den 
service den får.  Om man själv uppmäter  hög service,  men kunden är missnöjd har man inte 
vunnit något. Detta leder till att det viktigaste måttet är kundnöjdhet. (Aronsson et al (2003))

- 14 -



TEORETISK REFERENSRAM

4.4. Lagerberäkning
För att beräkna de lager man kommer att behöva finns det formler som man kan använda sig 
utav. Segerstedt (1999) beskriver hur man beräknar de två aktuella lagren  Säkerhetslager  och 
Förbrukningslager.

4.4.1. Säkerhetslager
Säkerhetslagret är det lager som skall täcka variationen under ledtiden. Om uttaget ur lagret inte 
alltid  är  konstant,  utan  varierar  slumpmässigt,  måste  man  täcka  upp  denna  variation  med 
säkerhetslagret.

Vid beräkning av säkerhetslager ingår följande parametrar:

 variableraStokastisk
Varians)(

vikelseStandardav
dservicegragiven  idkonstant vSpecifik 

agerSäkerhetsl

x =
=

=
=
=
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σ
xV
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Med hjälp av dessa parametrar kan man beräkna säkerhetslagret man behöver. Givet en viss vald 
servicegrad man vill upprätthålla och genom vetskapen om hur mycket varierande förbrukning 
man har i lagret ges värdet enligt nedan.

xkS σ= (1)

Vid ett antagande om att olika butiker har samma säljmönster. Alltså om standardavvikelsen är 
oberoende av butik kan en ekvation  tas  fram som visar  på totala  säkerhetslagret  för  n  antal 
butiker. Ekvationen ser ut enligt nedan.

SnS lagern ×=− (2)

Ovan beräkning bygger  på  separata  lager  för  vardera  butik,  men man kan också ta  fram en 
ekvation för totallagret vid ett centrallager gjort för de n butikerna. Antagandet om oförändrad 
servicegrad  står  kvar.  Enligt  Vännman (2002)  kan man  sammanföra  flera  standardavvikelser 
genom att använda sig av sats 5A i ovan nämnda bok. 

oberoende.är och   om ,)()()( 212121 ξξξξξξ VVV +=+ (3)

Man beräknar först den totala variansen för n stycken enskilda varianser enligt nedan.
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nxVxVxVxVn )(...)()()( 21 +++=× (4)

Vidare visar Vännman (2002) sambandet mellan variansen och standardavvikelsen, sambandet 
kan ses nedan.

)()( 2 xVxV xx =⇔= σσ (5)

Genom att sätta in (4) i (5) får man fram vilken standardavvikelse det ger att sammanföra n lager. 
Antagande om att standardavvikelserna är likartade mellan butikerna har gjorts för att få en mer 
lättöverskådlig formel. Den nya beräknade standardavvikelsen blir då enligt nedan.

)(xVnn ×=σ (6)

Redan  tidigare  har  oförändrad  servicegrad  antagits,  vilket  leder  till  att  ekvationen  för 
säkerhetslagret på centrallagret kan beräknas genom införande av (6) i (1) enligt nedan.

SnnkxnVkS xcenral ×=== σ)( (7)

Det som egentligen eftersöks är en beräkning av förhållandet mellan ett centrallager för n butiker 
och att ha n lager, ett på vardera butik. Man vill alltså ta fram förhållandet mellan (7) och (2). 
Genom att sammanföra dessa i en ekvation och förenkla blir förhållandet enligt nedan.

lagerncentral S
n

S −= 1
(8)

Ur ekvation (8) kan man se att det totala säkerhetslagret vid en given servicenivå kommer att 
sjunka till en lägre siffra vid införande av ett centralt lager för n butiker. Det nya säkerhetslagret 
skulle enligt beräkningen vara ett genom kvadratroten ur n så stort som att ha n stycken separata 
säkerhetslager.

4.4.2. Förbrukningslager
Förbrukningslager är det lager  som statistiskt  sett  kommer att  förbrukas under tiden fram till 
nästa  inleverans.  Detta  lager  kommer  att  påverkas  av  vilken  kvantitet  som  är  den  mest 
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ekonomiska  att  beställa.  Den mängd man  fyller  upp lagret  med skall  i  snitt  räcka  till  nästa 
inleverans.

De ingående parametrarna för att beräkna ett förbrukningslager är angivna nedan.

 varanpå Värde
tnadingssärkosLagerhålln

stnadOrdersärko
nEfterfråga
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I Segerstedt (1999) kan man utläsa hur man beräknar den optimala orderkvantiteten enligt

l
opt pc

Dcq 02
=

(9)

Vid en analys av de ingående parametrarna kan man konstatera att flera av dessa inte påverkas av 
ett samlande av lagerhanteringen. Man kan göra antagandet att varans pris inte påverkas av att 
man  sänder  varan  till  ett  centrallager  vilket  gör  att  den  parametern  kan antas  oberoende  av 
lagerform. Kostnaden för att beställa kan också antas vara oberoende av antalet, detta eftersom 
det inte påverkar beställningen nämnvärt var man skall sända leveransen. Av den anledningen 
antas alltså ordersärkostnaden som konstant. 

Därefter görs ett antagande om lagerhållningsräntan. Räntan för att lagerhålla varan antas också 
vara oberoende av vilken form varan lagras,  detta eftersom varan är värd lika mycket  enligt 
tidigare. En annan anledning till antagandet är att lageryta är lika kostsamt oberoende var lagret 
ligger, om det är på centrallager eller i butik.

Efter dessa antaganden kan dessa oberoende variabler anses konstanta i vidare ekvationer och 
sammanförs enligt nedan.

lcp
ck

×
×= 02

(10)

Vid införande av (10) i (9) fås nedanstående ekvation för optimal orderkvantitet.

Dkqopt ×= (11)
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Man kan förutsätta att förbrukningen från lagret vid ett givet tillfälle är oberoende av tiden för 
uttag samt att man i snitt gör en ny påfyllning precis när den senaste beställningen tagit slut. 
Detta  leder  till  att  snittlagret  för  förbrukning  kommer  att  vara  halva  den  optimala 
orderkvantiteten. Följaktligen kommer förbrukningslagret i snitt, F, vara halva (11) enligt nedan.

Dk
q

F opt ×==
2
1

2
(12)

Vid n olika separata lager kommer förbrukningslagren vara oberoende enligt ekvation (12) med n 
lager insatt.

FnF lagern ×=− (13)

Om man däremot sammanför dessa lager till ett, kommer förbrukningen, D, vara n gånger så stor. 
Om man sätter in detta i ekvation (12) kommer totalt lager vara enligt nedan.

FnnkDknDFcentral ×===
2
1

2
1

(14)

Jämför man ekvation (13) och ekvation (14) får man reda på förhållandet mellan lagernivå vid n 
stycken lager respektive en samlad lagernivå för n separata förbrukningar. Förhållandet blir enligt 
nedan.

lagerncentral F
n

F −= 1
(15)

Allmänt kan man säga att det totala lagret, L, kommer att vara summan av säkerhetslagret och 
förbrukningslagret enligt nedan.

)( SFL += (16)

Om man i ekvation (16) sätter in ekvation (2) och (13) kommer man få totalt lager för n stycken 
separata lager enligt nedan.
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 )( SFnL lagern +×=− (17)

Sätter man istället in ekvation (7) och (14) i (16) får man totalt lager för ett centrallager i form av 
ekvationen nedan.

)( centralcentralcentral SFnL +×= (18)

Nu kan man slutligen göra en jämförelse mellan de två varianterna för att se skillnaden i totalt 
lager beroende på vilken form av lager man väljer. Genom att jämföra (17) och (18) kan man dra 
följande ekvation som slutsats.

 lagerncentral L
n

L −×= 1
(19)

Därmed kan man se att det totala lagret vid ett centrallager kommer att sjunka med kvadratroten 
ur n gånger mot att ha de uppdelade i n separata lager. Detta givet att inget lager återfinns vid 
vardera förbrukningsstället efter införande av centrallager.

4.4.3. Butikslager
Genom att införa centrallager för butikerna kan man, som omnämns i 4.3, inte helt bortse ifrån de 
lager man behöver i butikerna. Axsäter (2000) beskriver just detta, att man måste behålla lager 
även i andra ledet för att bibelhålla sin service mot slutkunden. Just det som tidigare behandlades 
visar även Axsäter, nämligen att ett högre lager på centrallager ger säkrare leveranser och kortare 
ledtider mot butikerna, vilka kan minska sina lager. 

Det avsevärt ändrade förhållandet vid centrallagerhantering skulle korta ledtiderna från veckor till 
dagar,  detta  gäller  alltså  för  butiken  som  nu  kan  beställa  från  centrallagret.  Ledtiden  från 
leverantören  kvarstår  gentemot  centrallagret.  Vilket  gör  att  man  på  mycket  kortare  tid  kan 
återställa  lagernivåer  vid  hög  försäljning,  detta  gör  att  butikens  säkerhetslager  kan  minskas 
avsevärt. En konsolidering mellan olika leverantörer kommer också leda till att leverans av en 
specifik vara kan ske oftare, då fyllnadsgraden på transporterna inte längre är ett stort problem. 
Denna täta leverans gör att förbrukningslagret på butik minskar från flertalet dagar till mellan en 
och två dagar.
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4.5. Begrepp inom lagerhantering
Krajewski & Ritzman (2002) beskriver i sin bok vikten av att belysa transportkostnader. De visar 
bland annat på att man genom ökat lager kan minska sina transportkostnader. Vinsterna kommer i 
form av ökat konsolidering samt minskade hanteringskostnader med större beställningsvolymer. 
Även priserna för transport är lättare att sänkas om man får ett säkrare flöde och högre volymer 
av transporterna. En del av de begrepp som används i rapporten beskrivs lite djupare nedan. Detta 
görs för att enklare kunna förstå tankegångarna under senare delen av rapporten. 

4.5.1. Lageromsättning
Segerstedt (1999) beskriver Lageromsättningshastigheten som

slagerGenomsnitt
ningÅrsförbrukshastighetOmsättning = (20)

Många gånger strävar företag efter att ha så hög omsättningshastighet som möjligt på alla sina 
lagrade artiklar.  Detta  eftersom man alltid försöker att  eftersträva så låg kapitalbindning som 
möjligt samtidigt som man försöker hålla en hög omsättning. Man kan alltså kortfattat säga att 
genom att sänka genomsnittslagret utan att för den skull sänka försäljningen kommer man att 
förbättra lageromsättningen. 

Ett  begrepp  som  används  flitigt  i  näringslivet  för  att  lättare  förstå  begreppet 
lageromsättningshastighet är det reviderade uttrycket lagerdagar. Med lagerdagar menar man det 
antal dagar varorna lagras i genomsnitt innan de förbrukas, med andra ord kan man beskriva det 
som hur många dagar man i snitt kan fortsätta förbruka utan att lagret helt töms. Beskrivning i en 
ekvation kan ses nedan.

kningDagsförbru
slagerGenomsnittLagerdagar = (21)

Detta begrepp blir enklare att förklara för en lekman vad det innebär, eftersom inga matematiska 
termer behöver uttryckas. Vidare i arbetet kommer lagret ofta uttryckas som lagerdagar.

4.5.2. Ledtid
Flertalet böcker som handlar om Logistik beskriver just detta begrepp, och ledtid är ett centralt 
begrepp inom planeringen för ett företag. Hillier och Libermann (2005) beskriver begreppet som: 
Ledtid är mängden tid mellan en order är lagd till den befinner sig på ens lager. Här inkluderas 
all  hantering  och  liknande  för  att  få  det  man  önskar.  För  ledtiden  när  man  beställer  varor 
inkluderas tillverkning endast om köparen märker av detta. Finns artiklarna på ett färdigvarulager 
hos leverantören exkluderas tillverkningstiden eftersom man inte behöver invänta produktion.
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Ledtid  är  centralt  främst  ur  servicenivå  och  kapitalbindningssynpunkt,  detta  eftersom det  är 
svårare att hålla hög servicenivå ut mot kund om inleveranserna tar lång tid. Samma sak gäller 
även lagernivåerna.  Att hålla låga nivåer kräver precision och korta ledtider. Anledningen till 
detta  påstående  är  besläktat  med  Axsäter  (2000)  och  hans  beskrivning  av  det  minskade 
butikslagret vid centrallagerhantering. Man behöver inte lika höga lager om en inleverans kan ske 
på kort tid.

4.5.3. Leverantörernas pålitlighet
Segerstedt (1999) förklarar i sin bok de två vanligaste begreppen för en leverantörs pålitlighet. 
Och att kunna lita på att leverantören sköter sin del av avtalet är högst väsentligt för att kunna 
hantera sina lager på ett bra sätt. 

Leveransprecision är  ett  uttryck  för  vilken precision leverantören  levererar  med avseende på 
tiden. Hög leveransprecision innebär att leveransen kommer fram på exakt avtalad tid, varken 
innan eller efter. 

Det  andra  vanliga  uttrycket  är  leveranssäkerhet,  vilket  beskriver  om  man  kan  lita  på  att 
leverantören levererar vad som lovats. Med detta menar man att man får exakt de artiklar man 
beställt, och i exakt den kvantitet man önskat.

4.5.4. Servicenivå
Servicenivå är inte så enkelt att definiera som det kan verka, enligt Silver et al (1998) är det 
många  företag  som stolt  talar  om att  de  håller  en  viss  servicenivå.  De  uttrycker  detta  som 
servicegrad, vilket kan mätas i procent, men flertalet vet inte vad som kunden verkligen anser 
vara service.  Om en produkt är svår att  byta ut, och kunderna kan anses ganska låsta till  en 
specifik vara så är det inte alltid lika viktigt att ha produkten inne som om den är lätt att byta ut. 
Som exempel så tappar nödvändigtvis inte en bilfirma en kund bara för att den bil kunden önskar 
inte finns inne på firman. Är bilen ny så kan man beställa bilen och få den på bestämd tid istället. 
Kunden kommer inte att se detta som en dålig service, givet att leveranstiden inte är orimligt 
lång. Att då räkna servicegrad genom att undersöka hur stor del av tiden varan finns inne kan 
vara felvisande. 

När det gäller byggbranschen är servicegraden mer rättvisande att använda på ovanstående vis. 
Byggvaror, särskilt för BYGGmax utbud, är utbytbara och har ena butiken inte varan på lager går 
man till en annan butik om det är möjligt. BYGGmax har ett smalt utbud och kunderna förutsätter 
därmed att  varorna  skall  finnas  hemma,  av  den  anledningen kommer  servicegraden  i  denna 
rapport betecknas som procent av tiden som varorna finns hemma och tillgängliga för försäljning.

4.6 Tredjepartslogistik inkluderat Pallhyra och sekundärtransporter
Att använda sig av en tredjepartslogistiker kan vara ett bra alternativ till att själv ta hand om sin 
logistik.  Rosén (1999) har i sin rapport om tredjepartslogistik en beskrivning om vad just detta 
begrepp innebär. Rosén definierar tredjepartslogistik enligt följande:
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”Tredjepartslogistik innebär att företag, utöver rena transporttjänster, köper externa tjänster  
för att utföra logistiska aktiviteter, såsom lagerhållning, prismärkning, orderhantering etc. Ett  
TPL-företag går alltså in och utför logistiska aktiviteter i kundens processer eller tar över  
hela processer i försörjningskedjan i stället för att dessa görs i företagets egna regi. TPL-
företaget äger dessa processer, men inte produkten.”

Det  räcker  följaktligen  inte  att  man  köper  in  transporten  för  att  det  skall  klassas  som 
tredjepartslogistik. Detta ligger helt i linje med denna rapport då BYGGmax har funderingar på 
just denna variant av lösning för hantering av centrallager.

Rosén  (1999)  har  i  intervjuer  tagit  fram  incitament  för  outsourcing  av  sin  logistik. 
Intervjuobjekten  har  som  de  fyra  största  punkterna  tagit  följande  anledningar  till  att  ha 
tredjepartslogistik i sin verksamhet.

• Minska  användningen  av  egna  resurser  och  därmed öka  flexibiliteten  och  minska 
risktagandet

• Minska sina logistikkostnader

• Klara sina kunders förändrade krav på service

• Logistik anses inte vara kärnverksamheten

Om dessa fördelar kan ses som tillräckliga måste givetvis vägas mot de nackdelar som finns med 
detta. Kostnaden för att anlita en TPL kan överstiga vinsterna. För att bedöma om kostnaderna 
kan anses rimliga kan man dela upp kostnaderna i mindre poster. En stor del av dessa kostnader 
kommer  att  kunna  hänvisas  till  den  hyra  man  kommer  ha  för  centrallagret.  Denna  kostnad 
kommer i framtiden betecknas  pallhyra och innefatta enbart kostnaden för själva hyran för var 
pallplats i ett lager.

Det är inte enbart hyran som kommer vara en stor post, utan den andra stora kostnaden är det man 
kallar för sekundärtransporterna. Med det menar de transporter som går från centrallager ut till 
vardera försäljningsställe.

Sekundärtransporter och pallhyra är beräknade kostnader för centrallager, dessa två kostnader bör 
dock inte ses som de enda kostnaderna som kommer att uppstå.
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5. NULÄGESBESKRIVNING
I detta kapitel kommer en beskrivning av hur BYGGmax sköter sin verksamhet idag med fokus på  
logistik. Inledningsvis kommer en beskrivning av den yttre logistiken. Kapitlet avslutas med en  
beskrivning av den inre logistiken.

5.1. Beskrivning av BYGGmax yttre logistik
Nedan beskrivs hur byggmax hanterar sin logistik utifrån ett helikopterperspektiv, vikten av en 
helhetsbild av transporterna idag gör det enklare att finna de förbättringar som är möjliga senare.

5.1.1. BYGGmax distributionsstruktur
Den distributionsstruktur som sker idag är i huvudsak direktleveranser. Leveranserna sker alltså 
direkt  från  leverantören  till  de  olika  butikerna.  Det  sker  sällan  eller  aldrig  så  kallade 
”mjölkrundor” där flera butiker kan få leverans via samma beställning utan vardera butik blir 
tvungen att uppfylla enskilda mål för att få fri leverans. En principskiss över hur leveranserna 
sker idag från leverantör till butik finns nedan i .

Figur 6: En principskiss över direktleveranser

Man kan snabbt tänka sig antalet resor för 35 (2006-12-01) butiker och ██ leverantörer.

BYGGmax  har  olika  leveransvillkor  för  olika  leverantörer  men  generellt  handlar 
leveransvillkoren om fria leveranser om man uppfyller vissa krav. Dessa krav handlar om att öka 
fyllnadsgraden på sina leveranser.

Ett undantag från direktleverans finns när det gäller leverantörer placerade i ████ och ████, 
här går stora leveranser till ett lager. Från dessa lager skickas sedan varorna ut till vardera butik. 
Butikerna får mer än en lastbilsleverans om dagen. Vid hög omsättning är tre-fem fullastade bilar 
inte ovanligt. 
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5.1.2. Bötessystem vid felleverans
Informationen  om  böter  kommer  i  sin  helhet  från  intervju  med  Lars  Lindberg,  delägare  i 
BYGGmax.

BYGGmax arbetar inte med böter för sina leverantörer över huvud taget. Man ser inte vinsten 
med att bötfälla leverantörerna för de delar av avtalet de inte kan hålla. Man arbetar med att 
försöka komma överens med leverantörerna om vad de klarar av att uppfylla i sina avtal, att lägga 
in en klausul om vite skulle enbart höja kostnaden för varorna eftersom detta skulle kompenseras 
med högre priser. Lars kan heller inte se att man får ett vite som kan motsvara den uteblivna 
intäkten. Lars ser snarare risken med att leverantören känner att de kan köpa sig fria från ansvar 
genom att betala ett vite. Detta är inte vad BYGGmax önskar.

Problemen som uppstår vid leverans följs inte upp i den utsträckning Lars önskar, men ser att det 
nya affärssystemet (IFS) kommer att förbättra detta. Lars önskar också bättre precision genom att 
kunna upplysa leverantören med vad som gått fel.
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5.1.3. Butikernas geografiska placering
Butikerna är placerade över så gott som hela landet, och ligger koncentrerade där befolkningen är 
som störst. Stockholm har flertalet butiker för att serva den stora populationen, till den region 
som kallas  Stockholmsregionen  hör  även  butikerna  i  Norrköping,  Linköping,  Eskilstuna  och 
Uppsala.  Andra regioner är Södra,  Västra  och Norrland.  I  norrlandsregionen ligger butikerna 
längs kusten som bilden visar, med undantag för Östersund.

Figur 7:Karta över butikernas geografiska placeringar
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5.2. Beskrivning av BYGGmax inre logistik
Den inre logistiken innefattar i huvudsak beställningsförfarandet och orderhanteringen. I övrigt är 
den inre logistiken obefintlig då inga interna transporter sker.

Beställning av varor sker i huvudsak på två olika vis. Dessa två beställningsförfaranden kommer 
att beskrivas nedan mer ingående. BYGGmax har också olika avtal med sina leverantörer för 
kostnader i samband med beställningar vilket också kommer att tas upp nedan.

5.2.1 Beställningar vid Huvudkontoret
Sedan tre år tillbaka har inköpen successivt hamnat mer och mer på huvudkontoret. För tre år 
sedan började de första centrala inköpen med de ████ leverantörerna. Detta följdes sedan upp 
under  inledningen  av  2005 med  inköpen  av  varugrupperna  ████,  ████ samt  ██████. 
Under Mars 2006 startade projektet i praktiken med centrala inköp där numera det mesta inköps 
centralt.  Beställningarna  sker  av  inköpare  som  är  fem  till  antalet  och  dessa  har  sina  olika 
huvudansvarsområden.  Huvudtanken  är  att  varje  inköpare  har  ansvaret  över  butikernas  hela 
sortiment.  Undantag  från  denna  regel  är  varor  från  utlandet,  där  en  person  har  hand  om 
leveranserna från dessa leverantörer till samtliga 35 butiker.

Inköpen sker i flera steg, man börjar med att undersöka vad som egentligen behöver inhandlas till 
de olika butikerna. Detta görs med hjälp av lagersaldo och försäljningsstatistik så att man får en 
grov  överblick  om  vad  det  är  brist  på  eller  kommer  att  bli  brist  på.  Därefter  görs  ett 
beställningsunderlag  för  respektive  butik  och  för  vardera  leverantör.  Eftersom  det  finns 
leveransvillkor för hur man får varorna fraktfritt så undersöker man möjligheten att få fraktfritt 
och justerar beställningarna efter dessa villkor. Det kan vara exempelvis en leverans i veckan, 
eller gratis leverans vid full bil alternativt skall man över en viss summa på beställningen. Här 
görs en övervägning om man skall öka på beställningen med fler artiklar från leverantören för att 
klara sig ifrån leveranskostnader. Därefter skriver man in vilken dag man önskar leverans.

Denna order skickas sedan per fax till leverantören och klassas därefter som frisläppt i systemet. 
Leverantören skickar sedan tillbaka ett ordererkännande där en bekräftad leveransdag visas. På 
detta erkännande kan också förändringar finnas i vad som kommer att levereras, exempelvis om 
någon  orderrad  inte  kan  levereras  p.g.a.  brist.  Denna  bekräftelse  använder  man  för  att  göra 
ändringarna i systemet och sedan ”bekräfta” ordern så att det i systemet står att en leverans är på 
väg.

Efter bekräftelsen inväntas leverans, vid leveransen prickas godset av mot följesedel. Följesedeln 
skickas  per  fax  till  inköparen  som kontrollerar  och  lagerför  godset  som ankommit.  Därefter 
uppdateras lagersaldot i systemet. En skiss över detta orderförfarande finns i ritat i Figur 8.
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Figur 8:Principskiss på orderförfarande för centrala beställningar

Problem vid Centrala Beställningar
De problem man i  huvudsak  upplever  är  att  det  ibland kan vara  lite  bristfällig  kunskap  om 
lagerutrymmen  och  hur  saker  levereras.  Flera  av  varorna  kan  t.ex.  beställas  styckevis,  men 
placeras ut direkt på pall i butiken. Vilket i praktiken innebär att man gärna vill köpa hela pallar 
av varan. Ett annat stort problem är att det finns butikspecifik information som inte framkommer 
i systemet, exempel på det kan vara artiklar som utgått ur butikens sortiment. Dessa är inte alltid 
låsta för inköp utan inköparen bör veta vilken artikel det gäller ändå. Problemet kommer när 
inköparen är frånvarande och ersättaren ser ett nollsaldo, vilket resulterar i att artikeln inköps 
trots att den inte skall vara i butiken.

Även  den  personen  som  nu  kan  dessa  delar  måste  verkligen  vara  uppmärksam  vid  sina 
beställningar.  Detta eftersom man inte har de parametrar och fakta i systemet som man själv 
behöver hålla reda på.

5.2.2. Beställningar från Butik
Av kapacitetsbrist på huvudkontoret så beställer vissa butiker fortfarande delar av sitt sortiment 
själva.  Detta  gäller  främst  ████ som är  en  väsentlig  del  av  verksamheten  och  som också 
beställs ganska frekvent. Inledningsvis var det fler butiker som gjorde sina egna beställningar på 
grund  av  att  man  inte  hade  tillräckligt  med  resurser  på  huvudkontoret  men  efter  hand  som 
effektiviseringar  skett  på  central  nivå,  har  fler  butiker  helt  fråntagits  möjligheten  till  egna 
beställningar. De butiker som fortfarande har kvar delar av sina beställningar är de butiker som 
visat sig vara bäst på att sköta sina lager så att inga brister uppstår i kombination med att det inte 
får vara onödigt höga lager.
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Beställningarna från butik går till så att man från butiken undersöker vilka varor man behöver i 
systemet eller i butiken och skriver ner det på en beställningssedel.  Listan med varor skickas 
sedan till  HK där siffrorna och beställningen görs i  systemet  för att  frisläppas och faxas till 
leverantör enligt ovan metod. Orderbekräftelse sköts även här av HK.
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Figur 9:Principskiss vid orderförfarande vid butiksbeställningar.

Problem vid Butiksbeställningar
Många gånger är det lite fingertoppskänsla som gäller vid dessa beställningar eftersom lite eller 
ingen statistik används för bedömning av mängd som beräknas säljas den närmaste framtiden. 
Oftast är det en person som har ansvaret över beställningarna och denna person blir därmed en 
nyckelperson för vad som skall beställas. 

Det är också i en högre utsträckning så att man inte har den kunskap det krävs för en effektiv 
lagerhantering. Delar som lätt kan förbises med bristande kunskap är kapitalbindningens inverkan 
på det slutliga resultatet. Många gånger görs beställningarna mer utefter hur det ser ut i butiken 
snarare än efter den förväntade efterfrågan. Vilket leder till att man även vid en lågsäsong för en 
viss artikel kan ha lagerplatsen uppfylld. 

5.2.3. Varumottagning
När varorna anländer till butiken skall varorna i vanlig ordning kontrolleras och undersökas om 
allt är med. Det finns två förfaranden beroende på varans beskaffenhet:
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• Är  det  skrymmande  varor  likt  sten  och  trä  så  kan  kvantitet  kontrolleras  redan  vid 

lossningen.  Här  kan  alltså  följesedeln  prickas  av  så  att  den  stämmer  redan  vid 
inleveransen.

• Om godset är små artiklar så kan det vara lite svårt att göra detta redan vid lossning och 
därför har man infört ett system där man prickar av artiklarna på följesedeln när artiklarna 
plockas upp i butik.

Man kontrollräknar  det  inlevererade  godset  och sänder  sedan följesedeln  per  fax till  Huvud-
Kontoret (HK). Det fylls  också i en lista på alla faxade följesedlar  som man sedan faxar vid 
dagens slut, detta för att HK skall kunna kontrollera att inga fax kommit bort under dagen. Man 
kan kortfattat säga att det inte är vid inleveransen av godset som systemet uppdateras med nya 
lagersaldon utan först när artiklarna kontrollerats mot följesedeln, undersökts på HK och sedan 
markerats i systemet från HK som inlevererade.

Problem vid varumottagning
Redan den tid varorna anländer är ett stort problem för BYGGmax butiker. Den bekräftade dagen 
som varorna skall  anlända är inte alltid den dag som de de facto kommer till  butiken. Det i 
kombination med att det är svårt att veta vilken tid på dagen som varorna anländer gör det svårt 
att planera personalens arbetstider. Detta leder ofta till att butiken är överbemannade vissa tider 
på dagen medan det fattas mottagare av gods när varorna väl kommer. Detta leder i sin tur till en 
försening av upplockning och därmed avprickning av godset.

Man ser också ett visst problem när det gäller inleveranser från andra länder, främst från ████. 
Reglerna för leveranser från ████ säger att man skall antekna på ett CMR-dokument (Contract  
de transport de Marchandises par Route) om det visar sig att det kommer en felaktig leverans, 
exempelvis att en orderrad restnoterats. CMR kan närmast beskrivas som en internationell variant 
av den svenska fraktsedeln.  Även vid skador  på godset  skall  ett  sådant  dokument  upprättas. 
Problemet med detta dokument är att  chauffören är den som måste skriva under dokumentet. 
Detta leder följaktligen till att en kontroll av följesedeln måste ske direkt vid inleveransen så att 
chauffören inte får stå och vänta på avfärd.

Ett annat problem som uppfattas som störande från HK:s sida är att det många gånger inte alls 
kommer någon följesedel den dag leveransen verkligen skedde, sedeln kan ligga kvar i en truck, 
ligga ofaxad eller helt enkelt glömmas bort att faxas. Detta leder då till ett felaktigt lagersaldo i 
systemet. De främsta problem som finns med detta är dels ett högre lager i realiteten än vad man 
kan se genom sitt  egna affärssystem. Detta  leder  till  högre kapitalbindning än beräknat.  Den 
andra följden blir att man inte i systemet vet vad man verkligen kan sälja till sina kunder. Vid en 
försäljning av varor som inte finns i  systemet  hamnar den försäljningen i  vad man kallar en 
”kvittologg”.  Där  ligger  kvittot  kvar  utan  att  varorna  som  verkligen  sålts  försvinner  från 
lagersaldot.

Ytterligare ett problem är det faktum att leverantörerna inte är konsekventa med när de aviserar 
sin leverans. Det kan stå ett annat datum på följesedeln än det visar sig vara i verkligheten. T.ex. 
så kan datumet vara det datum som leveransen började ske från fabrik, vilket inte nödvändigtvis 
är samma dag som godset anländer. Även där blir en förskjutning mot när leveransen kommer in. 
HK  gör  heller  inga  korrigeringar  när  det  gäller  datum  för  följesedlar  de  de  facto  vet  är 
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inlevererade dagen innan. Detta p.g.a. att det råder tidsbrist till följd av bristande funktioner i 
systemet. Ändring av datum görs dock vid månadsskiften eftersom det sker bokslut var månad.

5.2.4. Informationsflöde
Processen  för  informationsflödet  är  ganska  lång,  eftersom  flera  led  är  inblandade  i  flera 
processer. De centrala inköpen påverkar såväl HK som den enskilda butiken samt leverantören. 
En beställning bör kännas till i detalj av både butiken, inköparen samt leverantören. Flera steg i 
inköpsprocessen finns där man i det längsta fallet gör en beställning på butik, som faxas till HK. 
Denna  beställning  skall  läggas  in  i  systemet  och  sedan  skickas  vidare  till  leverantören. 
Leverantören skickar sedan tillbaka en orderbekräftelse som skall kontrolleras på HK och ändras 
i systemet.  Därefter inväntas leverans, när denna görs åtföljs leveransen av en följesedel som 
skall  prickas  av  manuellt  i  butik  och  skickas  vidare  till  huvudkontoret  som  för  in  samma 
följesedel i systemet så att man kan veta att denna leverans finns på plats. Först efter alla dessa 
steg kan det faktiska lagersaldot i butik uppdateras.

Problem i Informationsflödet
Redan när man ser de långa leden i informationsflödet så förstår man att det finns många steg där 
den mänskliga faktorn kan spela in.

Till följd av de långa processerna blir också lagersaldot kraftigt förskjutet nedåt. Eftersom man 
inte inför inleverans i sitt system direkt utan först kontrollerar det i butik, varefter man skickar 
dokumentet per fax till HK, så ser det ut som att man har lägre lagersaldo än man i realiteten har. 
Detta  i  kombination  med  att  försäljning  sker  i  realtid  leder  till  att  lagerkostnaderna  är 
svårberäknade i exakthet.

5.2.5. Leverantörens involvering
Leverantören  har  i  dagsläget  ingen  större  involvering  i  teorin.  Ingen  invecklad  form  av 
Electronic  Data  Interchange,  EDI,  används  och  Vendor  Management  Inventory, VMI,  är 
ingenting  man  funderat  över  i  någon  större  utsträckning  i  dagsläget.  Detta  tyder  på  låg 
involvering från Leverantören, men verkligheten är en helt annan.

Leverantörerna ändrar friskt i beställningarna, både vad det gäller dagar och vilka mängder och 
artiklar  man kommer  att  få  levererade.  Detta  är  något  BYGGmax försöker  vänja  sig  vid,  ta 
lärdom av och beställa utefter.

Vad man snarare skall fokusera på är att i förhandlingsförfarandet ta vara på den information man 
har historiskt och ge klarare riktlinjer för vad som egentligen gäller.  Här kan leverantören få 
större inflytande så att båda parter har mer framförhållning i vad som kommer att ske när man 
lägger sina beställningar.  Om leverantören redan innan kan få säga sitt  och samtidigt  få mer 
kontroll över vad BYGGmax verkligen efterfrågar av dem är det enklare att dra riktlinjer som alla 
kan följa.
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6. ANALYS AV CENTRALLAGER FÖR BYGGmax
I  Analyskapitlet  beskrivs  vad  som  framkommit  av  undersökningen.  Inledningsvis  finns  
information om vilka butiker som visade sig vara högaktuella samt vilka leverantörer som i ett  
inledande skede skall finnas med. Vidare beskrivs lagernivåer och därmed kapitalbindningens  
förändring.  Avslutningsvis  finns  en  analys  av  andra  mjuka  fördelar  med  införandet  av  ett  
centrallager.

6.1. Butiker som beräknas servas av centrallagret
Man har idag butiker över hela landet och alla dessa antas inte i ett första skede kunna servas med 
hantering centralt. I detta skede ser BYGGmax att den region de kallar ”Mellan” kan vara aktuell. 
Till  denna region hör idag Linköping, Norrköping, Västerås,  Tumba, Täby,  Upplands Väsby, 
Eskilstuna samt de två butiker som öppnade hösten 2006, nämligen Uppsala och Länna. Historisk 
data finns dock inte på de två sistnämnda av förklarliga skäl.

6.2. Produktklassificering
För  att  klassificera  produkterna  i  grupper  har  metoden  ABC  varit  en  inspirationskälla  och 
vägledning. Indelningen kommer följaktligen vara i tre nivåer. 

Totalt  har  BYGGmax  ██  leverantörsidentifikationer  (lev-id)  och  arbetet  har  avgränsats  till 
bedömning av leverantörerna och inte artiklarna i sig. En förklaring till detta är att en stor del av 
vinsten med centrallager kommer att  handla om transporter.  Samleverans av alla artiklar från 
samma leverantör kommer att ge positivt inslag på transportkostnaderna för BYGGmax.

Ett  inledande  arbete  kommer  att  handla  om att  reducera  detta  antal  leverantörer  genom  en 
kvalitativ bedömning. Denna bedömning har reducerat antalet lev-id till 33 stycken.  Anledningar 
till att vissa leverantörer inte är aktuella att undersöka kan vara att de inte levererar till de butiker 
som tidigare  angetts.  Varför  och  vilka  leverantörer  som inte  är  aktuella  finns  presenterat  på 
efterföljande sida i Tabell 1.
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Tabell 1: Specificering av den kvalitativa bedömningen

Lev-id  Leverantör Kommentar för bortplockning
9410 ██████████ Mkt få leveranser samt färskvara och lev. ej per lastbil
9094 ██████████ De är endast komplementleverantör vid materialbrist
9031 ██████████ De är endast komplementleverantör vid materialbrist
9110 ██████████ De levererar inte längre, utan är ersatta av Diplomat
9060 ██████████ De levererar inte till aktuell region
9420 ██████████ Levererar byggbeskrivningar via posten.
9091 ██████████ Komplementleverantör
9092 ██████████ Komplementleverantör
9015 ██████████ Komplementleverantör
9180 ██████████ Levererar endast till södra regionen
1810 ██████████ Detta är ingen leverantör, men kommer att bedömas
1800 ██████████ Detta är ingen leverantör, men kommer att bedömas
9093 ██████████ Komplementleverantör
9109 ██████████ Komplementleverantör
9080 ██████████ Komplementleverantör
9090 ██████████ Komplementleverantör
9999 ██████████ Ej Aktuell (av uppenbara skäl)
9390 ██████████ De levererar inte till BYGGmax mer
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Efter att denna kvalitativa bedömning är gjord övergår klassificeringen till att bli kvantitativ  i sin 
form. De delar som är intressanta att titta på är:

• Lageromsättningshastighet
En av anledningarna till den låga lageromsättningshastigheten är att leverantörerna kör ut 
separat till vardera butik. Därmed blir man tvungen att handla till ett högre värde än vad 
försäljningen visar nödvändigt.

• Ledtid
Ledtiden är en viktig faktor i bedömningen av sina lagernivåer, långa ledtider gör att man 
måste  ha  högre  säkerhetslager.  Ackumulerar  man  butikerna  kan  totala  variationen  i 
försäljning sänkas och därmed säkerhetslagret.

• Inleveransförseningar
I  dagsläget  är  leveranserna  präglade  av  mycket  osäker  inleveransdag.  Risken  för  ett 
decentraliserat  lager  är att  man inte kan buffra på varje  butik.  Brister i  butiken är  ett 
faktum  vid  en  försening.  Dessutom  kan  central  lagerhantering  vara  besparande  med 
hänsyn tagen till planering av personal om man vet när leveranser verkligen kommer.

• Inköpsvärde
Inköpsvärdet är ett högintressant nyckeltal med tanke på att den positiva/negativa effekten 
med en förändring i hanteringen står i direkt proportion till den summa pengar det handlar 
om.

• Fyllnadsgrad
För att effektivisera sina transporter bör konsolidering användas i den utsträckning det är 
möjligt.  Fyllnadsgraden anger hur stor del av fylld lastbil  som åtgår för vardera butik 
under en vecka. Om en lastbil inte är fylld kostar det mer per artikel att transportera.

I  rapporten  har  valts  att  enbart  fokusera  på  de  33  leverantörer  som  passerade  den  första 
kvalitativa  kontrollen.  Detta  val  gör  det  både  säkrare  och  snabbare  att  fortsätta  analysera 
kvantitativt eftersom irrelevanta fakta inte behandlas.

I den kvantitativa analysen har författaren valt att väga samman de olika ingående nyckeltalen 
enligt en poängsättning med inspiration tagen från den klassiska ABC-analysen. För att kunna 
vikta  de  olika  parametrarna  användes  en  fokusgrupp  med  kunskaper  om ämnen  som inköp, 
logistik,  och  företagsledning.  Alla  dessa  intressen  tillsammans  kom  fram  till  att  den  bästa 
viktningen var att tilldela alla lika mycket vikt, bortsett från Inleveransförseningar som ansågs 
inverka hälften av vad de övriga parametrarna inverkar. Fokusgruppen införde också ett tillägg 
för  vidare  arbete.  Leverantören ███ har  av två anledningar  delats  upp i  analysen.  Den ena 
anledningen är att artikelgruppen ████ troligen kommer att utgå ur det sortiment som inhandlas 
från denna leverantör. Den andra anledningen är att även de övriga artiklarna är av så vitt skiljda 
karaktärer att de bör behandlas separat för att se var siffrorna uppkommit. 

De fyra parametrarna undersöks kvantitativt  och ges poängsättning utefter  de värden som tas 
fram ur affärssystemet. Vardera leverantörers poäng från varje parameter, samt resultatet ges i 
Tabell 2 på efterföljande sida.
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Tabell 2:De givna poängen från vardera kategorier samt summerad poäng.
Lev-ID Leverantörsnamn Led.tx2 tot.inkx2 fellev. LOHx2 Fyll.gradx2 TOTAL
9130 ██████████ 1 2 2 3 3 20
9290 ██████████ 1 3 3 3 3 23
9170 ██████████ 3 3 2 3 3 26
9280 ██████████ 2 2 3 3 3 23
9230 ██████████ 1 3 1 3 3 21
9140 ██████████ 3 1 3 3 3 23
9260 ██████████ 3 3 2 2 3 24
9220 ██████████ 2 2 1 2 3 19
9120 ██████████ 3 3 3 3 3 27
9160 ██████████ 2 1 1 1 3 15
9190 ██████████ 3 1 2 3 2 20
9350 ██████████ 1 1 2 3 2 16
9040 ██████████ 2 3 1 1 3 19
9150 ██████████ 2 3 1 2 3 21
9380 ██████████ 2 1 3 2 2 17
9400 ██████████ 2 1 1 2 2 15
9320 ██████████ 1 2 1 3 3 19
1810 ██████████ 1   3   
1800 ██████████ 2   3   
9050 ██████████ 2 3 1 2 1 17
9370 ██████████ 3 3 3 3 2 25
9310 ██████████ 2 1 2 3 2 18
9010 ██████████ 2 3 1 1 1 15
9300 ██████████ 3 2 1 3 3 23
9000 ██████████ 2 1 3 2 3 19
9100 ██████████ 2 2 2 1 3 18
9360 ██████████ 2 1 2 2 3 18
9330 ██████████ 3 1 2 3 2 20
9020 ██████████ 2 2 1 2 1 15
9030 ██████████       

 ██████████ 3 2 3 2 3 23
 ██████████ 3 3 2 2 1 20
 ██████████ 3 3 3 3 3 27
 ██████████ 3 1 3 1 2 17

9270 ██████████ 3 1 2 2 3 20
9340 ██████████ 3 3 2 2 3 24
9210 ██████████ 3 2 1 2 3 21
9200 ██████████ 3 3 3 2 1 21
9240 ██████████ 2 1 2 1 3 16

För en djupare blick i vad och hur bedömningen för de olika delarna gjorts finns mer information 
i 1till och med 5.
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ANALYS AV CENTRALLAGER FÖR BYGGmax
En analys gällande de två lagren ███ och ███ visar att de inte kommer att vara aktuella när det 
kommer till ett införande av centrallager, då dessa kommer att ersättas av det nya centrallagret. 
Därmed kan Lager ███ och Lager ███ ersättas av Nordic ████respektive ████, vilket är 
lagrens  respektive  ursprung.  Värdena  från  lagren  kommer  då  att  föras  in  under  de  två 
leverantörerna och därmed ge mer korrekta värden på dessa.

Slutligen  summeras  poängen  och  man  får  då  den  ordning  för  vad  som  är  intressant  för 
centrallagerhantering.  I  Tabell  3 nedan  visas  ordningen  för  vilken  centrallager  torde  vara 
intressant.
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ANALYS AV CENTRALLAGER FÖR BYGGmax
Tabell 3:Poängsammanställning för centrallager.

Lev-ID Leverantörens namn: Total poäng:
9120 ██████████ 27
9030 ██████████ 27
9170 ██████████ 26
9370 ██████████ 25
9260 ██████████ 24
9340 ██████████ 24
9290 ██████████ 23
9280 ██████████ 23
9140 ██████████ 23
9300 ██████████ 23
9030 ██████████ 23
9230 ██████████ 21
9150 ██████████ 21
9200 ██████████ 21
9210 ██████████ 21
9190 ██████████ 20
9130 ██████████ 20
9330 ██████████ 20
9270 ██████████ 20
9030 ██████████ 20
9220 ██████████ 19
9040 ██████████ 19
9000 ██████████ 19
9320 ██████████ 19
9310 ██████████ 18
9360 ██████████ 18
9100 ██████████ 18
9380 ██████████ 17
9050 ██████████ 17
9030 ██████████ 17
9350 ██████████ 16
9240 ██████████ 16
9160 ██████████ 15
9400 ██████████ 15
9010 ██████████ 15
9020 ██████████ 15
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ANALYS AV CENTRALLAGER FÖR BYGGmax
Enligt tabellen har det nu tagits fram leverantörer i den ordning de kan verka aktuella för en 
analys över vad de skulle ge för bidrag på ekonomin om de hanterades centralt. 

Eftersom det idag inte finns samleverans leverantörer emellan, och det inte har negativ inverkan 
på utrymmet i butiken att lagerhålla vissa specifika varor separat i centrallager, gör författaren ett 
antagande. Det påverkar inte centrallagret  negativt att  ha vissa varor på direktleverans, vilket 
leder till att om man beräknar vinsten med att hantera varor centralt kommer detta inte påverka 
negativt på den övriga transportkostnaden.

Författaren har valt att fokusera på leverantörer med fler än 22 poäng i ett första steg. Detta anses 
vara en rimlig mängd leverantörer att undersöka, bedömningen är gjord utifrån fokusgruppen.

6.3 Lagernivåer
I dagsläget har BYGGmax stora delar av sin kapitalbindning i form av varor ute i butikerna. Det 
finns också central hantering av lager för varor från ██och ██.

I enlighet med vad vi tidigare konstaterat kommer 11 leverantörer beräknas för att ge en bild om 
vad som påverkas genom införande av ett centrallager. Inledningsvis kan man konstatera att de 
artiklar som kommer från ███ och ███ inte kommer att minska i lagernivåer då dessa artiklar 
redan köps in centralt och alltså redan lagras på det sätt som centrallagret kommer att innebära. 
De övriga leverantörerna kommer dock ge inverkan på totala kapitalet bundet i lager.

När vi räknar på de 9 aktuella butikernas medellager under högsäsong har konstaterats att de 
historiskt sett totalt haft en lagernivå motsvarande dryga ██ dagar i lager. Flyttar man dessa nio 
butikers lager till ett centrallager får man det totala lagret att bli 1/3 så stort som för alla butiker 
summerat. Detta enligt ekvation (19) i kapitel 4.4. 

1236
9

11 =×=⇒×= − centrallagerncentral LagerLager
n

Lager (22)

Lagret kommer följaktligen att bli ██ dagar för varorna på centrallagret.

BYGGmax har dock ingen möjlighet att  göra sin försäljning direkt från centrallager utan har 
behov av att ha varorna på butiken. Enligt avsnittet 4.4.3. kan man anta en kraftig minskning av 
butikslagret.  Från att  tidigare vara upp till  eller över en vecka i leveranstid kan nu artiklarna 
komma dagen efter man beställer det från centrallager. Detta leder till att man inte längre behöver 
mer än en dags förbrukningslager och säkerhetslagret behöver bara bygga på en dagsförsäljning. 
BYGGmax ser dock ingen praktisk möjlighet att minska lagret mer än till en viss given nivå. 
Detta  för  att  man  inte  ser  någon  fördel  med  att  ha  hyllor  som gapar  tomma,  det  ger  inget 
professionellt  intryck  gentemot  kunden.  Vidare  kan  man  se  en  kraftig  ökning  av 
hanteringskostnader  om  man  hanterar  varje  enskild  artikel  varje  dag.  Av  dessa  orsaker  har 
BYGGmax angivit en vecka som rimlig lagernivå.

Genom införande av en veckas lagernivå på butik kan man minska centrallagret marginellt p.g.a. 
minskad standardavvikelse, denna anses dock som liten och kommer att bortses ifrån. Resultatet 
blir något högre än verkligheten kommer att visa sig, men detta leder å andra sidan till  ökad 
servicegrad. Totalt blir lagret nu ██ dagar lager på centrallager och 7 dagar i butik, vilket totalt 
ger  ██ dagar.  Mot  tidigare  ██ ger  detta  ett  lager  motsvarande  ██ % av det  ursprungliga 
totallagret för butikerna.
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ANALYS AV CENTRALLAGER FÖR BYGGmax
Lagervärdet i  snitt  under högsäsong antas från de 6 butiker som funnits under hela perioden. 
Sedan förutsätts samma nivåer för de nyöppnade butikerna. Totala lagervärdet på 9 butiker blir då 
██Mkr  för  de  9  leverantörerna  (███ och ███ påverkas  inte,  då  inköpsvolymen  har  med 
transportkostnaden att  göra).  Den sänkning i  lagernivå man skulle göra genom införandet  av 
centrallager för de 9 leverantörerna är då ███Mkr enligt ekvation 23.

MkrMkringLagersänkn 0,7)53,01(15 =−×= (23)

6.4. Transportvinster
Genom att  sammanföra sina lager till  ett  centrallager  ger detta samleveranser för transporten. 
Man behöver på så vis inte fylla varje lastbil med en leverantörs artiklar utan på samma lastbil 
kan man fylla upp med alla leverantörers artiklar. Detta leder till en eller två av följande vinster:

• Högre fyllnadsgrad på lastbilen
• Mindre onödigt lagrande på butik av artiklar man egentligen inte önskar sig.

Man kan utgå ifrån att båda dessa fördelar kommer att kunna utnyttjas utav BYGGmax. Detta är 
dock  ingen  förbättring  som kommer  att  vara  generell  för  alla  leverantörer  utan  specifik  för 
vardera leverantör. Eftersom BYGGmax själva inte tar hand om transporterna så har de olika 
leverantörerna unika lösningar på sina transporter. 

6.5. Buffringsförmåga och storinköp
Redan  idag  finns  ett  system  för  ett  fåtal  artiklar  och  leverantörer  som  fungerar  likt  ett 
centrallager. BYGGmax köper in större mängder artiklar till hela Sverige som hanteras centralt 
av en extern part för att sedan distribueras ut till de olika butikerna. Denna hantering kommer 
givetvis att påverkas av ett eventuellt införande av ett centrallager då dessa artiklar i framtiden 
skulle hanteras tillsammans med de övriga valda leverantörernas artiklar på ett centrallager.

Om lagerkostnaderna kan minska för dessa artiklar, som kommer från ███ och ███, kan det 
tänkas att fler artiklar blir intressanta för inköp centralt. Styckepriset för handel från dessa länder 
är mycket lägre än från Europeiska länder, men kostnaden för transporter gör att det krävs stora 
kvantiteter vilket i sin tur leder till extra lagerhantering, vilket också kostar extra pengar. Vad 
gäller  ███ så  kommer  leveranserna  från  BYGGmax leverantör  ██████,  medan  ███ är 
██████.

En annan aspekt man kan väga in vid centrallagerhantering är förmågan att lagra artiklar kortare 
perioder  för  att  säkerställa  att  material  finns  när  leverantörerna  inte  kan  leverera,  eller 
indikationer finns på kraftiga prishöjningar.

6.6. Tidsbestämda transporter
Vid  centralt  hanterade  leveranser  till  butikerna  kan  man  på  ett  effektivare  sätt  påverka  när 
leveranserna kommer in till butikerna. Idag vet man endast vilken dag leveransen skall komma in 
och inte ens det är så säkert att det stämmer. I framtiden hoppas butikerna att kunna få veta i 
förväg hur mycket som är på väg in samt vilken tid på dygnet som leveranser anländer. Detta kan 
leda till att man enklare och billigare kan planera sin personal så att det inte blir arbetstoppar och 
personalbrist vissa tider medan arbetarna är utan sysselsättning andra tider.
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Inte bara kan man minska sina personalkostnader något utan också säkerställa att kunderna inte 
blir lidande av bristande personalplanering.

6.7 Kostnader för pallhyra
En av de delar som en tredjepartslogistiker antas ta hand om vid införande av centrallager är 
lagerhållning av varorna. Redan idag kan man uppskatta vad denna kostnad kommer att uppgå 
till. Vanligtvis betalar man hyra för de antal pallplatser man använder sig av. Inom BYGGmax 
har det i samband med köpen från ███ och ███ tagits fram uppgifter på ungefärliga kostnader 
för detta. Det värde som används i dessa beräkningar är 800kr per pallplats och år. Det återstår då 
att beräkna hur många sådana pallplatser de leverantörer som tidigare valdes kommer att utnyttja 
på ett centrallager. Beräkningen för antalet pallar är gjorda per leverantör enligt nedan och bygger 
på att införandet sänker lagernivån till en tredjedel enligt ovanstående kapitel. 

Beräkningen för antalet pallar som skall vara i lager är gjorda utifrån det antal pallar som funnits 
på  lager  i  butikerna  under  2006.  Antalet  butiker  är  9  som  beräknas  servas  av  det  inhyrda 
centrallagret. ███ och ███ antas sedan tidigare inte påverkas kostnadsmässigt.

Antalet pallar som skall lagras av respektive leverantör samt den kostnad som detta kommer att 
innebära finns i Tabell 4 nedan.
Tabell 4:Kostnaden för de pallar som skall lagras centralt
Leverantör Snitt pallar/år Total kostnad
██████ ██████ ██████
██████ ██████ ██████
██████ ██████ ██████
██████ ██████ ██████
██████ ██████ ██████
██████ ██████ ██████
██████ ██████ ██████
██████ ██████ ██████
██████ ██████ ██████
Totalt: ██████ ██████

Enligt ovan kommer kostnaden för lagerhyra hos en tredjepartslogistiker att vara ███Mkr utan 
kostnaden för hantering vid palldelning och transport ut till butikerna. En observant läsare kan se 
att summeringen inte är korrekt, detta beror på att antalet pallar kommer vara en tredjedel vid 
centrallager, följaktligen har totalsumman dividerats med tre.

6.8. Kostnaden för sekundärtransporter
Enligt tidigare tros kostnaden för sekundärtransporter vara relativt stor. I detta avsnitt kommer en 
uppskattning göras för att se hur stor kostnaden kommer att vara som minst. Påståendet om att det 
kommer att vara en lägsta kostnad är att det med mycket stor sannolikhet kommer att ske fler 
transporter  än beräknat.  Anledningen till  det  är  att  transporterna beräknas som optimala med 
tanke på fyllnadsgraden. Detta kommer troligen inte kunna uppnås, på grund av att försäljningen, 
och därmed förbrukningen, kommer att variera under säsongen.
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Tillvägagångssättet för beräkningen är enligt följande. Det första som gjordes var att ta reda på 
den försäljning butikerna i snitt har per vecka. Anledningen till valet av vecka som period är att 
det bör vara någon form av repeterande transporter för att få rimligare transportkostnader, och 
transporter på bestämda tider varje vecka kan vara rimligt att anta. Givetvis kan inte transporter 
ske bara en gång i vecka eftersom lagren kan tömmas under den tiden, men då finns i alla fall en 
grund  för  antalet  transporter.  Nedan  ses  en  tabell  över  antalet  pallar  som  skall  skickas  till 
butikerna.
Tabell 5:Antalet pallar som säljs i varje butik per vecka.
Leverantör Förs i pall/butik
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
Totalt: ███

Det som kan utläsas ur tabellen är alltså att dryga ██ pallar per vecka skall transporteras från det 
tilltänkta centrallagret till vardera av de 9 butikerna. Varje lastbil tar 40 pallar, vilket innebär att 
mer  än  █  bil(ar)  per  vecka  och  butik  skall  skickas.  I  regionen  kan  man  samleverera  till 
närliggande butiker, vilket leder till att varje butik får leverans flera gånger per vecka. Detta är en 
förutsättning  för  att  hålla  låga  butikslager.  Givet  ovan  antal  pallar  och  de  9  butikerna  som 
specificerats tidigare har en förfrågan skickats till Schenker´s. Dessa ombads kalkylera vad ett 
transportavtal skulle innebära i kostnader för att serva regionen från Södertälje. Valet av plats har 
gjorts utifrån att det ligger ganska centralt i förhållande till var butikerna är placerade samt att det 
har figurerat som en eventuell plats för ett lager. Det svar kom gavs var att kostnaderna skulle 
hamna mellan 1500 SEK och 2000SEK per bil om man spred kostnaderna för leveranserna (det 
är givetvis billigare att sända till en närliggande butik än de längst ifrån). För att inte överskatta 
kostnaderna har 1500 valts.

När man nu har antalet pallar som skall fraktas samt antalet pallar per full lastbil kan man enkelt 
beräkna den totala kostnaden med hjälp av kostnaden per lastbil. Beräkningen återfinns nedan.

903319
40

1500)5395,50(
lastbilper pallar Antalet 

lastbil PrispallantalTotalt adTotalkostn =×××=×= (24)

I beräkningen kan man se att kostnaden för den sekundära transporten uppgår till över ██Mkr.
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6.8 Övriga reflektioner om kostnader
Det kommer också att tillkomma fler stora poster på kostnader för att handha ett centrallager. 
Hanteringskostnaderna är en sådan post som kommer att tillkomma, denna post kommer vara 
betydande bland annat på grund av palldelning som måste till för att minska kapitalbindning i 
butikerna. Svinn kan förekomma även på ett centrallager och transportskador kan inträffa vid den 
extra flytt av varor det innebär att transportera pallar inom centrallagret. Alla dessa kostnader är 
exkluderade en kvantitativ bedömning, men bör tas i beaktande om man använder rapporten som 
beslutsunderlag.
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7. RESULTAT OCH SLUTSATSER
Med utgångspunkt av de valda butikerna som ligger i stockholmsregionen och är 9 till antalet har 
resultat tagits fram genom beräkningar och antaganden. Rapporten visar på flera fördelar , men 
också  ett  antal  nackdelar  med  en  konsolidering  av  den  modell  som  behandlats,  nämligen 
centrallagerhantering.

Vid ett eventuellt införande av centrallager kommer valet av vilka artiklar eller leverantörer som 
skall konsolideras vara mycket viktigt. En lista har tagits fram som ger en ordning i vilken man 
skall välja att hantera artiklarna centralt. I rapporten har valts att fokusera på 11 av de totalt ██ 
leverantörerna BYGGmax totalt har.

Efter valet av vilka butiker och leverantörer som skall analyseras kan man göra beräkningar för 
vad det kommer att ge för ekonomisk påverkan att använda sig av ett centrallager. En av de stora 
vinsterna med centrallager har konstaterats vara kapitalbindningens minskning. Beräkningar visar 
att minskningen i lagervärde kommer att uppgå till ██ Mkr. Det har konstaterats att utav dessa 
11 leverantörer kommer de två från ███ och ███ inte att ge en minskning i kapitalbindning 
eftersom det redan nu finns en central hantering av artiklarna från dessa leverantörer. 

Mer kvalitativa exempel på fördelar med centrallager har konstaterats, bland annat ser butikerna 
stor fördel med mer precisa leveranstider för att kunna hantera schemaläggning av personalen på 
ett bättre sätt. Detta ger även bättre service gentemot kunderna då personalen kan ägna sig åt 
kunderna  under  de  mer  hektiska  tiderna  på  dagen.  En  annan  fördel  är  att  man  lättare  kan 
”spekulationshandla” artiklar som väntas höjas i pris, eller ta slut hos leverantörer.

En  aspekt  med  både  fördelar  och  nackdelar  är  hanteringen  av  transporter,  genom  att  fylla 
lastbilarna  på  ett  bättre  sätt  kan  man  minska  transportkostnaderna  och  skicka  bilarna  till 
centrallagret. Det tillkommer däremot en kostnad i form av vad som kallas sekundärtransport, 
vilket är transporten som krävs för att transportera de centralt hanterade godset ut till vardera 
butik. Beräkningar visar att denna sekundärtransport inte kommer att understiga ██Mkr.

En sista framräknad kostnad är själva lagrandet av pallarna. Som referens har valts en variant av 
logistiklösning  som  är  relativt  vanligt,  nämligen  tredjepartslogistik.  Det  innebär  att  man 
outsourcar sin logistik, och därmed lagerhållning till en tredjepart. Denna part tar också många 
gånger hand om transporterna, och detta är inget som författaren av rapporten motsätter sig. Total 
kostnad för denna lagerhållning uppgick till ██Mkr. Kostnaden är givetvis beräknad på den nya 
framkalkylerade lagernivån.

Efter  dessa  analyserade  för-  respektive nackdelar  kan man konstatera  att  ett  införande av ett 
centrallager  kommer  att  påverka  BYGGmax  verksamhet  avsevärt.  Rent  ekonomiskt  på  de 
kostnader som tagits fram kan man inte motivera ett införande, detta eftersom den minskning i 
kapitalbindning inte i närheten uppgår till  de nivåer som ett  införande skulle kosta i form av 
lagerhyra och sekundärtransporter. I alla fall inte om man antar rimliga värden på räntabiliteten 
på det kapital man frigör. 

Ser man också till de hanterings- och svinnkostnader som kan komma att uppstå bör ett införande 
motiveras på andra sätt än de rent ekonomiska. Exempelvis kan nya marknader vara intressanta 
där det krävs central lagerhantering. Nya leverantörsmarknader kan också komma att  påverka 
beslutet av ett centrallager.
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Sammanfattningsvis är författarens rekommendation utifrån de parametrar och antaganden som 
gjorts att inte bygga centrallager. Att försöka kvantifiera aspekter som förändring i servicegrad 
och  liknande  kommer  inte  att  ligga  i  linje  med  BYGGmax  affärsidé  som  bygger  på  låga 
kostnader  och därmed låga priser.  BYGGmax måste,  för att  behålla sin nisch på marknaden, 
behålla tanken om lägsta pris,  och därmed bör ett  införande av ett centrallager invänta större 
vinster och stordriftsfördelar.
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8. DISKUSSION OCH FÖRSLAG PÅ VIDARE ARBETE
I  detta  kapitel  kommer en diskussion föras  om hur  projektet  fortlöpt,  vilka  brister  man kan  
påvisa, samt vilka aspekter man extra bör tänka på när man läser rapporten. Självkritik tas fram  
för att inte vilseleda i ett eventuellt läge där rapporten blir ett beslutsunderlag. Slutligen ges tips  
på vidare arbete samt förbättringsförslag.

8.1. Diskussion
Givet de avgränsningar som gjorts kan man inte helt ta de slutsatser och siffror som tagits fram 
som definitiva. Värdena på kapitalbindningen är en matematisk formel som säger hur saker skall 
se ut i teorin. I praktiken är det dock inte lika enkelt. Man kan se resultatet som en fingervisning 
om ungefär var verkligheten kommer att hamna.

En avgränsning som gjorts är att värdena är tagna utefter hur BYGGmax ser ut idag, men om 
man skall tro bolaget, och se historiskt så kommer BYGGmax att både öka sin omsättning på 
befintliga butiker och öka antalet butiker. Om fler butiker införs kommer givetvis vinsterna öka 
för införandet av ett centrallager. Detta är dock bedömningar som blir hypotetiska och av den 
anledningen har en dagsaktuell ögonblickbild använts som underlag. Man bör också ha i åtanke 
att valet av region kan starkt påverka resultatet, inga beräkningar varken stärker eller försvagar 
om ett  nationellt  centrallager  kan  vara  lönsamt.  Inte  heller  kan  man  säga  att  fler  eller  färre 
leverantörer kan ge vinst.

Rapporten är avgränsad till undersökning av de elva leverantörer som tidigare fastslagits, om fler 
leverantörer eller färre leverantörer skulle räknas med kan resultatet bli ett annat. Med befintlig 
region kommer dock resultatet förbli negativt oavsett antalet leverantörer. Författaren har gjort 
överslagsberäkningar på vilka resultat ett annat antal butiker skulle ge, och detta resultat förblir 
negativt.  Det  finns  dock obefintlig  säkerställning av  reliabiliteten  så  materialet  väljs  att  inte 
presenteras i rapporten.

Att använda sig av en tredjepartslogistiker kan komma att ge en högre kostnad än ett alternativ 
där  man  själv  tar  hand  om  lagret  och  driften.  Detta  faktum  bör  vägas  mot  den  vinst  i 
kapitalbindning som det medför att slippa upprätta ett eget lager. I dagsläget har BYGGmax stort 
fokus  på  just  kapitalbindningen då  den kraftiga  expansionen  medför  stora  investeringar  som 
kräver resurser i form av kapital. Därför ser BYGGmax inte ett eget lager som försvarbart ur 
kapitalbindningssynpunkt i dagsläget.

Flera av de resultat som framkommit är av mjuk karaktär, d.v.s. som inte är kvantifierat i pengar. 
Hur  mycket  dessa  vinster  skall  vägas  in  är  oklart,  men  en  tummregel  kan  vara  att  se  över 
BYGGmax egna policy och önskemål  om var  man skall  i  framtiden.  Kanske är  servicegrad 
underordnat kapitalbindningen.

8.2. Förslag på vidare arbete
Genom att använda denna rapport som underlag kan vidare analyser av andra regioner eller större 
områden genomföras. En sådan analys kan visa på vinster som inte kan påvisas för denna region 
med det antal leverantörer som valts. En minskning i kapitalbindning behöver nödvändigtvis inte 
innebära  att  man  måste  införa  centrallagerhantering.  I  väntan  på  tillräckligt  stora 
stordriftsfördelar  (genom  expansion)  kan  parallella  projekt  genomföras  som  kan  ge  positiv 
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inverkan  på  kapitalbindningen.  Ett  sådant  exempel  är  prognostiseringar,  ett  arbete  har  redan 
inletts  inom detta  på  BYGGmax och jag  föreslår  att  det  arbetet  fortgår.  Med tiden  kommer 
prognoserna att bli bättre genom längre historiskt perspektiv, något som saknas i dagens system 
eftersom det relativt nyligen sjösattes.

Något  som  skulle  kunna  minska  kapitalbindningen  är  en  förändrad  affärsidé  när  det  gäller 
servicegrad. Artiklar som golv och liknande bör man undersöka om kunderna verkligen ser som 
krav att de skall finnas inne i vardera butik. Genom ett samarbete butiker emellan kan vissa varor 
göras till beställningsvaror vid större köp, så att en butik i en region har ett större lager. Denna 
butik kan sedan internleverera varorna på en mycket kortare tid än leverantören. Kanske kan det 
vara så att, beroende på kunden förväntningar, servicegraden bibehålls. Eller rent av höjs om fler 
leveranser kan ske över ett dygn istället för att man blir tvungen att invänta nästa beställning från 
leverantör.

En annan aspekt som lyftes fram som problem redan i rapporten är informationsflödet som kan ge 
oönskade effekter då flera led kan leda till att fler misstag görs. En översyn över orderhanteringen 
kan av den anledningen vara önskvärt. Exempelvis införande av EDI kan vara något att se över.

En omfattande studie som bör göras alldeles oavsett vad denna rapport ger för resultat i praktiken 
är transportavtalen. I dagsläget har BYGGmax endast DDP. DDP står för Delivery Duty Paid och 
är en INCOTERM, vilket är det internationella sättet att beskriva var kostnaderna och ansvaret 
överlämnas mellan köpare och säljare. Det avtal som BYGGmax använder betyder att allt ansvar 
och alla kostnader faller på säljaren till dess att varorna levererats till butiken. Det kan vara en 
mycket fördelaktig variant om det säljande företaget har en större verksamhet och kan skriva 
stora  och  fördelaktiga  avtal  med  en  åkerifirma.  Vad  som  inträffat  de  senaste  åren  är  att 
BYGGmax har växt kraftigt. Om BYGGmax nu är större och har mer transporter än vardera 
enskilda leverantör kan eventuellt de själva skaffa bättre avtal, och bör därför ta över kostnaderna 
för transporten och istället sänka priset på varan motsvarande. BYGGmax får på så vis  lägre 
total cost, eftersom priset stiger motsvarande eller mer på varan för att leverantören skall täcka 
transporten.  Ett  förslag är  att  använda sig av EXW,  Ex Work,  eller  FCA,Free Carrier, vilket 
lägger nästan allt ansvar för transporten på köparen, i detta fall BYGGmax. Vid internationella 
leveranser kan man överväga att välja ett avtal där säljaren sköter all export, och BYGGmax tar 
över vid gränsen.
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Bilagor

Bilaga 1.Specificerad data om Ledtid

Lev-ID Leverantörens namn: Dagar Poäng  
9370 █ █ 3  
9300 █ █ 3  
9030 █ █ 3 *Samma oberoende av artikelgrupp
9340 █ █ 3  
9270 █ █ 3  
9200 █ █ 3  
9170 █ █ 3  
9140 █ █ 3  
9260 █ █ 3  
9190 █ █ 3  
9330 █ █ 3  
9210 █ █ 3  
9120 █ █ 3  
9280 █ █ 2  
9160 █ █ 2  
9400 █ █ 2  
1800 █ █ 2 *om ████har artiklarna i lager
9310 █ █ 2  
9000 █ █ 2  
9360 █ █ 2  
9020 █ █ 2  
9220 █ █ 2  
9380 █ █ 2  
9010 █ █ 2  
9100 █ █ 2  
9240 █ █ 2  
9040 █ █ 2  
9050 █ █ 2  
9150 █ █ 2  
9130 █ █ 1  
9290 █ █ 1  
9230 █ █ 1  
9350 █ █ 1  
9320 █ █ 1  
1810 █ █ 1 *om ███har artiklarna i lager.
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Bilaga 2.Specificerad data om Inköpsvärde

Inköpsleverantör Totalt inköp kr. % av Inköp acc. % Inköp Poäng
█ █ █ █ 3
█ █ █ █ 3
█ █ █ █ 3
█ █ █ █ 3
█ █ █ █ 3
█ █ █ █ 3
█ █ █ █ 3
█ █ █ █ 3
█ █ █ █ 3
█ █ █ █ 3
█ █ █ █ 3
█ █ █ █ 3
█ █ █ █ 3
█ █ █ █ 3
█ █ █ █ 2
█ █ █ █ 2
█ █ █ █ 2
█ █ █ █ 2
█ █ █ █ 2
█ █ █ █ 2
█ █ █ █ 2
█ █ █ █ 2
█ █ █ █ 2
█ █ █ █ 1
█ █ █ █ 1
█ █ █ █ 1
█ █ █ █ 1
█ █ █ █ 1
█ █ █ █ 1
█ █ █ █ 1
█ █ █ █ 1
█ █ █ █ 1
█ █ █ █ 1
█ █ █ █ 1
█ █ █ █ 1
█ █ █ █ 1
 █    
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Bilagor

Bilaga 3.Specificerad data om Leveransförseningar

Inköpsleverantör Medel abs. diff. dagar/artikel Poäng
█ █ 3
█ █ 3
█ █ 3
█ █ 3
█ █ 3
█ █ 3
█ █ 3
█ █ 3
█ █ 3
█ █ 3
█ █ 3
█ █ 2
█ █ 2
█ █ 2
█ █ 2
█ █ 2
█ █ 2
█ █ 2
█ █ 2
█ █ 2
█ █ 2
█ █ 2
█ █ 2
█ █ 2
█ █ 1
█ █ 1
█ █ 1
█ █ 1
█ █ 1
█ █ 1
█ █ 1
█ █ 1
█ █ 1
█ █ 1
█ █ 1
█ █ 1
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Bilagor

Bilaga 4.Specificerad data om Lageromsättningshastighet

Lev-id Leverantörsnamn Snitt för region: Poäng
9370 █ █  
9300 █ █ 3
9190 █ █ 3
1810 █ █ 3
9330 █ █ 3
1800 █ █ 3
9350 █ █ 3
9170 █ █ 3
9030 █ █ 3
9130 █ █ 3
9310 █ █ 3
9280 █ █ 3
9290 █ █ 3
9120 █ █ 3
9140 █ █ 3
9230 █ █ 3
9320 █ █ 3
9150 █ █ 2
9020 █ █ 2
9380 █ █ 2
9210 █ █ 2
9360 █ █ 2
9260 █ █ 2
9200 █ █ 2
9340 █ █ 2
9030 █ █ 2
9220 █ █ 2
9270 █ █ 2
9400 █ █ 2
9000 █ █ 2
9030 █ █ 2
9050 █ █ 2
9100 █ █ 1
9030 █ █ 1
9160 █ █ 1
9040 █ █ 1
9240 █ █ 1
9010 █ █ 1

- iv -



Bilagor

Bilaga 5.Specificerad data om Fyllnadsgrad

L-ID Leverantörens namn: Fylln.grad Poäng Kommentar
9050 █ █ 1  
9010 █ █ 1  
9020 █ █ 1 42 ton/vecka

█ █ 1  
9200 █ █ 1 18-22"buntar"/bil
9160 █ █ 3 53 balar i veckan och 72 balar på en bil
9040 █ █ 3  
9150 █ █ 3  
9170 █ █ 3 16st / bil
9210 █ █ 3  

█ █ 3 inkl. golvspån
9100 █ █ 3  
9280 █ █ 3  
9230 █ █ 3  
9120 █ █ 3  
9300 █ █ 3  
9220 █ █ 3  
9340 █ █ 3  
9360 █ █ 3  
9000 █ █ 3  
9260 █ █ 3  

█ █ 3 9 bilar per år
9270 █ █ 3  
9130 █ █ 3  
9320 █ █ 3  
9290 █ █ 3  
9140 █ █ 3  
9240 █ █ 3  
9370 █ █ 3 Pall=15672kr, på bil=40 totalt sålt 19356
9330 █ █ 2  
9400 █ █ 2  
9310 █ █ 2  
9380 █ █ 2  
9190 █ █ 2  
9350 █ █ 2  
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