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”Your present circumstances does not determine where you can go; they merely 

determine where you start” 

- Nido Qubein 
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Förord 

Detta examensarbete utgör det avslutande momentet av min civilingenjörsutbildning i industriell 

ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet. Det har varit både lärorikt och intressant och jag skulle här 

vilja passa på att tacka de som ställt upp och bidragit på olika sätt under hela examensarbetet.  

Jag vill tacka alla på OEM som ställt upp på intervjuer och bidragit med information, kunskap och 

erfarenheter. Ett särskilt tack riktas till Professor Staffan Brege som för den kunskap och de tankar 

han delade med sig av. Lasse och Anders är de två som jag är mest tacksam mot, då de peppat mig 

och fått mig att se framåt när det varit tungt.  

Nu när examensarbetet är färdigt kan jag med glädje se tillbaka på tiden och studierna i Luleå, det 

var kul så länge det varade, men nu är det skönt att det är över. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköping mars 2010 

 

Emma Rydh 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på OEM International, en Teknikhandelskoncern som främst säljer 

små komponenter för industriautomatisering. Snabb tillväxt medförde trånga och urvuxna lager, en 

på sikt ohållbar situation som resulterade i planer på ett nytt, större lager. Bygget av detta nya, stora 

lager i Tranås blev startpunkten för diskussioner kring hur lagerverksamheten egentligen bör 

bedrivas på lämpligast sätt. Tankar på att ha ett stort centrallager istället för dagens mindre, 

regionala väcktes, men då ifrågasattes också vilka konsekvenser en sådan förändring skulle bära med 

sig. 

Syftet med denna studie är därför att identifiera vilka faktorer som företag bör beakta vid beslut om 

eventuell överföring av befintliga regionala lagerpunkter till central ort. Fokus i studien ligger på att 

förstå vilka parametrar som är av vikt, hur de relaterar till varandra samt hur de kan påverkas av en 

centralisering av lagerhållningsstrukturen. Målet är att utifrån den teoretiska referensramen 

presentera för- respektive nackdelar för centraliserad kontra decentraliserad lagerhantering, samt 

att identifiera nyckelfaktorer i ett beslut om centralisering. Genom en fallstudie på två av de 

ingående lagerpunkterna inom koncernen konkretiserades de identifierade teorier och 

parametrarna. 

Litteratursökningen fokuserades kring distribution management, Centralised warehousing, 

leveransservice samt total cost of distribution. Med de identifierade teorierna I litteraturen 

utformades sedan intervjuer och en bild av situationen inom OEM skapades. Återkommande 

begrepp identifierades och påverkansfaktorer kunde så småningom urskiljas.  

Slutligen kunde fyra övergripande områden för utvärdering av lagerstruktur påvisas. Dessa är 

Totalkostnad för lagerhållningen, erhållen kundnytta, flexibiliteten systemet erbjuder samt vilka 

strukturella förändringar som organisationen måste genomgå vid en omorganisering av 

lagerhållningsstruktur. Här anses totalkostnad, kundnytta och flexibilitet vara viktiga att väga av mot 

varandra. Den fjärde kategorin Strukturella förändringar handlar främst om nödvändiga åtgärder 

inom organisationen för att ett konsolideringsprojekt skall fungera så smärtfritt som möjligt.  
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Abstract 

This master’s thesis was carried out at a company called OEM International, a Group within the 

technical trading business. OEM’s main focus is the trade of small components used for industrial 

automation. A few years of rapid growth resulted in over crowded and outgrown warehouses, one in 

the long run untenable situation. Plans of building a new, large warehouse grew and were also 

realized. But with the plans of building the new warehouse started discussions of what type of 

distribution chains and warehousing structure would suit OEM the best. This led to thoughts of 

moving towards a more centralized warehousing system. 

The purpose of this study was to identify factors that are of relevance when deciding upon whether 

or not to centralize a decentralized warehousing system. The study focused on identifying the 

parameters that are of importance, how they relate to each other and how they might be affected 

by a centralization of warehousing structure. The goal was to, based on the theoretical framework, 

present advantages and disadvantages of centralized vs. decentralized warehouse management, and 

to identify key factors in the decision process upon centralization. The study is therefore based on a 

case study at two of the warehouses within the OEM International Group. 

The literature search focused on the following fields: distribution management, centralized 

warehousing, delivery service and total cost of distribution. With the theories identified in the 

literature used as a base interviews were held and thus a picture of the situation within OEM 

International was developed. Recurring concepts were identified and influencing factors could 

eventually be distinguished. 

Four broad areas for assessment of stock structure were identified. These were Total cost of 

inventories, obtained customer value, the offered flexibility by the system and the structural changes 

that the organization must undergo if such a reorganization of the storage structure would be 

implemented. The total cost, customer value and flexibility are considered to be important, so it is 

essential to rank them and compare their importance. The fourth category, Structural change, is 

primarily about the necessary actions that must be taken within the organization in order for such a 

consolidation project to proceed as efficient as possible. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till examensarbetet. En problemdiskussion mynnar ut 

i syfte och mål med studien och slutligen presenteras de avgränsningar som gjorts. 

Idag står svenska företag ständigt inför nya utmaningar till följd av stora omvärldsförändringar. För 

att företag skall hålla sig konkurrenskraftiga måste de tillmötesgå kontinuerligt ökade krav på högre 

kvalitet, kortare ledtider och bättre leveransförmåga. Det ställs idag dessutom allt högre krav på 

ständiga kostnadsminimeringar, vilket är en av drivkrafterna bakom den ständiga utvecklingen av 

nya mer effektiva logistiklösningar (Mattsson, 2002). Logistik och logistikstrategier utvecklades 

under föregående decennium från att vara ett verktyg i den dagliga verksamheten i företag till att nu 

ha en allt större roll och verka koordinerande för ett företags övriga funktioner (Jonsson och 

Mattsson, 2005). 

Även Pewe (2002) menar att en välanpassad logistik idag blir allt viktigare för att företag skall kunna 

tillfredsställa de krav kunderna ställer och samtidigt vara lönsamma. Distributionssystemen måste 

därför fungera mer effektivt än någonsin och följande orsaker anges som skäl till detta; 

– Hela distributionssystemet har blivit mer komplext 

– Genom internationalisering har avstånden mellan tillverkare och kunder/konsumenter ökat 

– Sortimenten vidgas 

– Produkternas livscykel blir kortare 

– Marknaderna lever snabbare 

Den internationella konkurrensen mellan Europeiska företag kommer fortsättningsvis till allt större 

grad bero av företagens förmåga att leverera produkter snabbt och i tid världen över. Den höga 

konkurrensen och kraven på snabba, precisa leveranser kräver mycket av logistiksystemen och 

företagsledningars attityd till betydelsen av logistikens konkurrensfördelar blir allt viktigare (Skjoett-

Larsen, 2000). 

Vidare poängterar Skjoett-Larsen (2000) att inom Europa har de drivande förändringsfaktorerna i 

logistikstruktur och strategi främst varit 

– Avskaffandet av handels- och transportbarriärer inom EU 

– Införandet av Euron 

– Nya marknader i Östeuropa 

– Utvecklingen av informationsteknologi och snabba kommunikationssystem 

– Nya logistiktjänsteföretag som erbjuder snabb, tillförlitlig och kostnadseffektiv distribution 

över hela Europa  

Till följd av ovanstående har trenden inom Europa gått mot allt mer centraliserade lager- och 

logistikstrukturer. Allt mer kostnadseffektiva transporter och nya möjligheter till snabb och effektiv 

kommunikation har minskat betydelsen av geografisk närhet.  
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1.1 Problemdiskussion 

OEM International är en teknikhandelskoncern som under ett antal år växte mycket snabbt, dels 

organiskt men även till följd av nya företagsförvärv. De goda tiderna förde med sig att fyllnadsgraden 

i OEM Automatics befintliga lager på Dalagatan i Tranås blev för hög. Med detta som bakgrund och 

de då fortsatt goda framtidsutsikterna fattades under 2008 beslutet att bygga ett nytt, stort 

centrallager i Tranås. Detta beslut vilade på att det nya lagret inte bara skulle innebära större yta och 

råda bot på platsbristen, utan även medföra en potential till högre effektivitet och stora 

rationaliseringar. Sedan beslutet togs har dock situationen förändrats. Den nu rådande 

lågkonjunkturen har medfört kraftigt reducerade volymer, vilket i sin tur innebär att det nya 

logistikcentrat, redan innan i drifttagningen, kan konstateras ha en stor överkapacitet. 

Nu förs diskussioner för att hitta ytterligare sätt att utnyttja den tillgängliga kapaciteten i 

logistikcentrat Höganloft på ett så effektivt sätt som möjligt. Ett högst aktuellt ämne är att öka 

graden av centralisering i koncernen, samtal förs om huruvida lagerpunkter runt om i Sverige och 

Europa skall ”flyttas hem” till lagret i Höganloft. 

Med utgångspunkt från detta finns en vilja inom koncernen att se över alternativet att centralisera 

lagerstrukturen, för att därigenom bland annat utnyttja Höganloft på effektivast möjliga sätt. I 

dagsläget saknas dock en väl genomtänkt struktur för hur ett sådant beslut skall undersökas. 

1.2 Syfte och mål 

Detta examensarbete syftar till att identifiera vilka faktorer som företag bör beakta vid beslut om 

eventuell överföring av befintliga regionala lagerpunkter till central ort. 

Målet med examensarbetet är att utifrån den teoretiska referensramen presentera för- respektive 

nackdelar för centraliserad kontra decentraliserad lagerhantering, samt att i en modell peka på de 

nyckelfaktorer som spelar in i ett beslut om centralisering. Slutligen skall teori och beslutsparametrar 

exemplifieras genom en utvald fallstudie inom koncernen. 

1.3 Avgränsningar 

Fallstudien behandlar endast en av koncernens nuvarande tio lagerpunkter. Detta då omfattningen 

för en studie av det totala distributionssystemet långt överskrider ramen för ett examensarbete. 

Vidare har författaren valt att inom ramen för examensarbetet inte ta hänsyn till 

miljöpåverkansfaktorer i distributionssystemet. 

I studien bortser författaren även från de förädlings- och produktionsenheter som delar lokal med 

lagerenheterna. 
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2 Företagspresentation 

I detta kapitel presenteras OEM International och koncernstrukturen. Vidare ges en beskrivning av 

respektive divisions produktområde, organisationsstruktur och tillhörande företag. 

OEM International är en svensk teknikhandelskoncern inom industriella komponenter och system, 

verksam i på marknader i Norden och Europa. Koncernen består av 26 rörelsedrivande enheter i 13 

länder, med ca 600 anställda. Under 2008 omsattes totalt ca 1660 MSEK.  

Grunden till OEM lades år 1974 då vännerna Hans Franzén och Agne Svenberg startade 

agenturföretaget OEM Automatic AB i Tranås. Ända sedan dess har den bärande idén varit att 

företaget skall finnas till hands för bolag som vill etablera sig på de marknader där OEM vekar. 

Tanken är att OEM som agentur skall utgöra ett alternativ till att företag startar upp egna 

dotterbolag. Vad OEM erbjuder är ett partnerskap där de agerar som leverantörens egna sälj- och 

marknadsfunktion. För att detta skall vara intressant krävs av OEM att de kan visa ett effektivt 

arbetssätt som genererar goda försäljningsvolymer till låga priser. Dessutom erbjuds ett mervärde 

till kunden i form av bra support och god logistik. 

Koncernstrukturen är matrisbaserad och styrs utifrån ett så kallat produkt- och landsperspektiv. 

Produktorganisationen har hög kunskap om produkter, applikationer och konkurrenter, med ansvar 

för övergripande strategi inom sortiment, produktförsörjning och marknadskommunikation. 

Landsorganisationen har hög kunskap om den lokala marknaden och affärskulturen, med ansvar för 

kunderna och den lokala affärsutvecklingen samt för lokal anpassning av sortimentet. Från och med 

2009 är koncernen uppdelad i divisioner efter affärsområde. Idag finns tre divisioner – Automation, 

Components och Production Technology. Inom respektive division återfinns ett antal företag med 

ytterligare specialisering i affärsområdet. Figur 2 och Figur 3 nedan visar omsättningsfördelningen. 

Figur 2 Koncernens omsättning per division (2008) Figur 3 Koncernens omsättning fördelat på geografiskt 
område (2008) 

Figur 1 Koncernens matrisstruktur 
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2.1 Division Automation 

Inom Division Automation marknadsförs och säljs el-, flödes- och installationskomponenter (Figur 4). 

Divisionen består av elva OEM Automatic-bolag samt OEM Motor, Klitsö, Telfa och Elektro Elco. Med 

dessa femton rörelsedrivande enheter fördelade på elva länder har Division Automation ca 400 

anställda och står för ungefär 64 % av koncernens totala omsättning. Division Automation 

representerar ca 80 leverantörer som är ledande inom respektive produktområde. 

Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning och kunderna är främst 

maskin- och apparattillverkare, grossister, elinstallatörer, katalogdistributörer samt strategiska 

slutförbrukare. 

 

 

Figur 4 Ett urval av produkter från Division Automation 

2.2 Division Components 

Division Components har ansvar för produkter inom affärsområdena tätningar, lager och 

apparatkomponenter (Figur 5). Divisionen består av OEM Electronics i Sverige, Finland och Polen 

samt Internordic Bearings i Sverige och Finland. Components står för ca 23 % av total omsättning i 

koncernen och har 154 anställda fördelade på sex företag. Division Components representerar totalt 

ca 75 leverantörer som är specialiserade och ledande inom respektive produktområde. Kunderna 

hos OEM Electronics är främst apparat- och elektroniktillverkare och strategiska kontraktstillverkare. 

Internordic Bearings kunder återfinns i industrins flesta segment. Marknadsbearbetningen sker i 

huvudsak genom personlig försäljning med hög kompetens och service.  

 

 

Figur 5 Produkter från Division Components 
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2.3 Division Production technology 

Division Production Technology består av Cyncrona-bolagen i Sverige, Norge, Danmark, Finland och 

Estland. Cyncrona marknadsför och säljer maskiner, insatsmaterial och support till 

elektronikproduktion. Divisionen representerar ca 20 ledande leverantörer och de fem Cyncrona-

bolagen står tillsammans för ca 13 % av koncernens omsättning. Kunder till division Production 

Technology är främst tillverkare av kretskort. 

 

Figur 6 Exempel på produktanvändning i Division Production Technology 
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3 Metod 

Kapitlet behandlar den metod och de tillvägagångssätt som används för att fullfölja undersökningens 

syfte, samt en redogörelse för undersökningens validitet och reliabilitet. 

3.1 Metodteori 

Det finns ett flertal undersökningsansatser och strategier för forskning, valet av tillvägagångssätt 

påverkar hela studien och dess utformning. Här nedan ges en genomgång av dessa begrepp samt en 

diskussion av de val som gjorts. 

3.1.1 Undersökningsansats 

Syftet med denna studie är att identifiera viktiga faktorer för beslutsfattande om lagercentralisering. 

Då syftet konstruerats utifrån befintliga teorier och begrepp inom logistik och distribution har en 

deduktiv undersökningsansats använts. Med den teoretiska referensramen som utgångspunkt 

utvecklades en konceptuell modell som använts i analysarbetet. Den teoretiska referensramen har 

legat till grund för de frågeställningar som formulerats och använts i arbetet med benchmarking och 

intervjuer, samt att den även varit underlag för valet av de parametrar som anses relevanta att ta 

med i modellen. 

I kvantitativ forskning är utgångspunkten att det endast finns en enda objektiv verklighet som kan 

observeras. Kvantitativ data består vanligen av numeriskdata och ligger ofta till grund för vidare 

analyser. I den kvalitativa forskningen är istället utgångspunkten att det finns många verkligheter 

och att världen inte är objektiv (Aaker, 2004). Då används så kallad mjuk data, dvs. information som 

inte är kvantifierbar. Insamlad data kan bestå av tankar och intentioner och fokus ligger på 

processer, förståelse och tolkning. Nackdelen med denna typ av forskningsmetod är att resultatet är 

svårt att generalisera. Det är vanligt att de båda forskningsmetoderna blandas och detta är fallet 

även i denna studie. 

3.1.2 Forskningsstrategi 

En forskningsstrategi beskriver hur problematiken i studien skall angripas för att ge svar på studiens 

frågeställning. Det finns flera olika forskningsstrategier och vilken strategi som väljs beror av 

studiens syfte (Ejvegård, 2009). I denna studie har forskningsstrategi i form av fallstudie valts, detta 

då avsikten är att identifiera och undersöka faktorer och parametrar som ett företag bör beakta vid 

ett eventuellt beslut om överföring av lagerpunkter till central ort.  

Ejvegård (2009) menar att främsta syftet med en fallstudie är att ta en liten del av ett stort förlopp 

och med hjälp av det specifika fallet beskriva verkligheten och säga att fallet i fråga får representera 

verkligheten. Vidare skriver Ejvegård (2009) att forskaren ska vara försiktig med dragna slutsatser då 

ett ensamt fall aldrig kan representera verkligheten fullt ut. 
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3.2 Tillvägagångssätt 

Det första steget i denna studie var för författaren att skapa en bred kunskapsgrund och djupare 

förståelse för områdena logistik, distribution och lagerhantering. Arbetet startades därför upp med 

en övergripande litteraturstudie, för att sedan fortsättas med en specificering inom området 

lagercentralisering.  Litteraturstudien gav en bild av för- och nackdelar med centraliserad och 

decentraliserad logistik, samt en överblick av vilka parametrar som bör beaktas i beslut om en sådan 

förändring av logistikstruktur. Nästa steg var att skapa en blid av nuläget i lagerhållningen inom 

OEM. Detta gjordes främst genom planerade, men även spontana, intervjuer med anställda på olika 

positioner inom koncernen. Förutom information om OEM bidrog dessa samtal och intervjuer även 

till en ökad förståelse för organisationen samt den allmänna mentaliteten och inställningen till det 

nya logistikcentrat med förestående lagerflytt. Parallellt med intervjuerna har arbetet med att samla 

in och bearbeta sekundärdata om organisationen pågått. För att bredda kunskapsbasen om varför 

och hur stora lagercentraliseringsprojekt genomförts i andra företag gjordes en benchmarking på 

Tranåsbaserade STIGA/GGP. 

Genom en sammanställning av den information som samlats in i litteraturstudie, intervjuer, 

benchmarking och genomgång av sekundärdata har en lista med relevanta parametrar tagits fram. 

Utifrån denna skapades sedan den konceptuella modell som legat till grund för det fortsatta arbetet. 

Under vidare intervjuer har information tagits fram om vilken data som finns att tillgå i interna 

system samt vilka parametrar som idag mäts på de berörda enheterna inom koncernen. Vidare 

insamling av data fortskred, dels med hjälp av funktionsansvariga på respektive enhet och dels 

genom sållning i den information som fanns tillgänglig i de interna systemen. 

Figur 7 Översikt av arbetsgången under examensarbetet 

3.3 Informationsinsamling 

Den information som använts i detta examensarbete har främst hämtats i tre olika former, genom 

litteraturstudie, insamling av sekundär- samt primärdata. 

3.3.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har utförts för att samla in information och teorier som kan kopplas till studiens 

problematik. Första steget i litteraturstudien var sökning av vetenskapliga artiklar där ett antal 

artikeldatabaser användes, främst Emerald, Google scholar, Elseiver Science Direct och Ebesco. För 

att hitta litteratur i tryckt form, så väl som e-böcker, har Luleå Tekniska Universitetsbiblioteks 

sökmotor Lucia samt Högskolebiblioteket i Jönköpings sökmotor JULIA använts. Under 
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litteratursökningens gång kom fokus att ligga på artiklar och litteratur som behandlar distribution, 

centralisering, totalkostnadsmodellen samt de olika leveransserviceelementen. Tre aspekter som 

ansågs viktiga att precisera vid förändringar av logistiken uppmärksammades. Dessa var fysiska 

flöden, organisation och information vilka kom att spela en viktig roll i det fortsatta upplägget av 

studien. Främst har följande ord använts i sökningen, dels enskilt med även i kombination med 

varandra och andra ord; 

- Distribution 

- Totalkostnadsmodell 

- Total cost of distribution 

- Leveransservice 

- Distributionscenter 

- Distribution management 

- Centralised warehousing 

3.3.2 Primärdata och sekundärdata 

Primärdata är sådan information som samlats in specifikt för den aktuella studien. Den primärdata 

som använts i studien har samlats främst genom intervjuer och benchmarking, nedan följer en 

genomgång av dess utförande. 

Sekundärdata består av material som ursprungligen samlats in i ett annat syfte än den aktuella 

studien. De sekundärdata som använts i denna studie har främst bestått av kvantitativ data i form av 

dokument och presentationer som förtaget sammanställt och använder eller använt i andra syften. 

Bland annat har författaren tagit del av budgetar och bokslut, konsultrapporter innefattande en 

äldre undersökning av logistikstruktur och strategi inom OEM. 

Intervjuer 

Intervjuer är den metod som i störst utsträckning använts för att samla in information till denna 

studie (Ejvegård, 2009). Intervjuer är den viktigaste informationskällan då en fallstudie genomförs, 

detta då intervjuer möjliggör direkt fokus på studiens syfte och mål. Saunders (2007) beskriver tre 

typer av intervjuer, strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. I denna studie har 

semistrukturerade samt i viss mån ostrukturerade intervjuer använts. I de semistrukturerade 

intervjuerna har förutbestämda frågeställningar använts som utgångspunkt, men stort utrymme har 

lämnats för en öppen diskussion.  

Med hänsyn till studiens deduktiva ansats har intervjuunderlaget skapats utifrån befintlig teori inom 

distribution och totalkostnader samt leveransservice. I frågebatteriet behandlas kategorierna 

kostnader, kundnytta och flexibilitet, frågorna återfinns i bilaga A. Intervjufrågorna har ej skickats till 

de berörda innan mötet, detta för att skapa en spontan och öppen diskussion kring frågorna. 

Intervjuer har bland annat förekommit med ekonomiansvarig och controller inom respektive företag 

som fallstudien omfattar, men även med VD inom OEM Automatic Sverige samt kvalitets- och 

logistikansvariga. Intervjuerna har främst behandlat hur respektive verksamhet är uppbyggd, dvs. 

dess kostnader samt personal och organisationsstruktur. 
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Benchmarking 

Benchmarking är ett arbetssätt för att identifiera möjligheter till processförbättringar. Här jämförs 

det egna företagets processer med identiska eller liknande processer hos ett annat företag. Tanken 

är att kunna dra nytta av hur andra gör eller har gjort. Bergman och Klefsjö (2001) påpekar att 

benchmarking inte handlar om att kopiera, utan om att studera arbetssätt, tekniker och 

processlösningar för att sedan modifiera dessa så att de kan appliceras med de förutsättningar som 

finns i den egna organisationen. 

I den här studien har benchmarking gjorts på STIGA/GGP, ett företag beläget i samma geografiska 

region som OEM International. STGA/GGP har genomgått ett antal logistiska omstruktureringar, 

bland annat en mer omfattande centralisering av lagerstrukturen under slutet av 1990-talet. Det 

frågebatteri som förberetts inför benchmarkingen återfinns i bilaga B. Frågorna i bilagan har endast 

fungerat som underlag för att skapa och hjälpa en öppen diskussion kring för- och nackdelar med 

centraliserade lager, hur ett så stort projekt kan genomföras samt vilka hinder som kan uppstå på 

vägen eller rent av i efterhand. 

3.4 Analysmetod 

Analysarbetet kan enligt Miles och Huberman (1994) delas in i tre steg. 

– Datareduktion 

– Datapresentation 

– Formulering och prövning av slutsats 

I steg ett, datareduktion, sammanfattas, grupperas och kategoriseras den insamlade informationen 

från litteraturstudie och empiri. Meningen är att samband och teman i materialet skall identifieras 

och sedan användas för att gruppera materialet. I datapresentationen organiseras informationen på 

ett tydligt och överskådligt sätt. Det sista steget är att formulera och verifiera slutsatser som kan 

dras utifrån det insamlade materialet. 

Utifrån de utvärderingskriterier som identifierats genom litteraturstudie, intervjuer och 

sekundärdata skapades träddiagram för att finna och visualisera samband – mellan kostnader och 

kundnytta, kundnytta och flexibilitet samt mellan flexibilitet och kostnader. Det fortsatta arbetet 

utgick till stor del från den konceptuella modell som arbetats fram genom litteraturstudie, 

benchmarking samt de intervjuer som utförts. Under analysarbetets gång användes flera 

utvärderingsmetoder. Bland annat har bilder ritats på whiteboardtavlor och ”mindmaps” gjorts med 

hjälp av post-it lappar för att koppla samman och utveckla informationen som framkommit i 

intervjuerna på OEM med de teorier som hittats i litteraturstudierna. 

3.5 Metodutvärdering 

Den metod som använts i en fallstudie bör utvärderas, då är det lämpligt att begrunda begreppen 

validitet och reliabilitet, samt vilka problem som uppstått till följd av metodvalet. 

3.5.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet är enligt Ejvegård (2009) ett mått på hur väl det som är avsett att mätas eller beskrivas 

verkligen är det som blivit mätt eller beskrivet. Validiteten i den information som samlats in för 

denna studie har säkerställts genom användandet av ett flertal informationskällor, en så kallad 
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triangulering har gjorts då problemområdet belysts ur flera olika vinklar. Detta ökade även 

validiteten i de intervjuer som utförts, då frågorna baserats på det insamlade informationen.  

Ejvegård (2009)skriver att en studies reliabilitet anger hur väl den kan upprepas och ge samma 

resultat vid en annan tidpunkt. Arbnor och Bjerke (1994) menar dock att en hög reliabilitet inte alltid 

bör eftersträvas då verkligheten är subjektiv och därför inte går att undersöka på ett helt reliabelt 

sätt. Reliabiliteten är därmed svår att mäta då denna fallstudie i stor utsträckning är beroende av 

omvärldsfaktorer som är föränderliga. För att stärka studiens reliabilitet kunde den utförts på ett 

sådant sätt att ett antal olika fallföretag studerats, istället för som i detta fall endast ett. 

3.5.2 Metodproblem 

Då detta endast är en enskild fallstudie kan resultatet inte representera hela verkligheten. För att 

uppnå en större generaliserbarhet av resultatet bör flera fallstudier utföras. 

Att respondenterna ej fått ta del av intervjufrågorna innan själva intervjutillfället kan betraktas som 

en svaghet i denna studie. Syftet med detta var att skapa en öppen diskussion, med spontana och 

ärliga svar, vilket fungerat bra då den kvalitativa datan samlats in. Att samma metod använts vid 

intervjuer där kvantitativ data efterfrågats har dock lett till att svar på vissa frågor uteblivit vid 

intervjutillfället. I de fall respondenten varit osäker på fakta har svaret sökts på annat håll, alternativt 

har respondenten återkommit via telefon eller e-mail. 
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4 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som anses vara relevant för arbetet och utgör 

grunden för den fortsatta studien. För- och nackdelar för centraliserad respektive decentraliserad 

lagerstruktur presenteras och begreppen totalkostnad samt leveransservice förklaras.  

4.1 Allmänt om logistik 

Logistik är ett begrepp som i allmänhet förknippas och likställs med transporter, detta är inte så 

konstigt då själva transporten är den mest påtagliga delen av logistik. Begreppet innefattar dock 

mycket mer än så, The Council of Supply Chain Management Professionals definierar logistik som 

Logistics is that part of the supply chain that plans, implements and controls the 

efficient, effective flow and storage of goods, services and related information from the 

point of origin to the point of consumption in order to meet customers’ requirements. 

I likhet med detta anser Segerstedt (2009) att logistik är strävan efter ett effektivt flöde av material 

och produkter, från leverantör till kund. Vidare menar även han att logistik innefattar samordning av 

en rad aktiviteter för material- och produktflöde på strategisk, taktisk och operativ nivå. Bra logistik 

är ett effektivt hjälpmedel för att sänka totalkostnader, öka intäkter, frigöra kapital och skapa 

flexibilitet. 

Lumsden (2006) klargör att logistisk effektivitet består av tre delar och kan beskrivas i termer av 

kostnader, kapitalbindning och service, där alla tre komponenter påverkar lönsamheten. Dessa tre 

komponenter är starkt sammankopplade och åtgärder för att förbättra en komponent kan ge 

negativa effekter i de två övriga. Avvägningar mellan de tre måste göras för att hitta den bästa 

möjliga mixen, detta dilemma kallar Lumsden (2006) för den logistiska målmixen och Segerstedt 

(2009) betecknar problemet som den svåra avvägningen. 

Även Lambert & Stock (2001) tar upp den logistiska målmixen och poängterar att hela den logistiska 

kostnaden måste beaktas då reducering av kostnaderna inom ett område kan leda till ökade 

kostnader inom ett annat. De menar att för att åstadkomma kostnadsbesparingar måste en strategi 

finnas där den logistiska målmixen ses som et integrerat system för att minimera de totala 

kostnaderna utifrån befintliga kundkrav.  

Figur 8 Den svåra avvägningen 
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Som framgår har begreppet Logistik flera dimensioner och berör såväl teknik, ekonomi och 

distribution som organisation och management. Enligt Jonsson och Mattson (2005) delas begreppet 

upp efter teorier som berör olika delar av själva materialflödet och numera talas det om bland annat 

inköpslogistik, produktionslogistik och distributionslogistik. 

4.2 Distributionssystem 

Distributionslogistik, distributionssystem, eller endast distribution, är ett centralt begrepp i denna 

studie och definitionen av fysisk distribution som återfinns hos Abrahamsson (1998) är den som 

används som utgångspunkt 

Physical distribution involves planning, implementing and controlling, the physical 

flows of material and final goods from the point of origin to the point of use to meet 

customers’ needs and profit. 

Syftet med ett distributionssystem är enligt Lumsden (2006) att förflytta gods från en plats till en 

annan plats - där godset eller varan efterfrågas. De kunder som efterfrågar en vara lägger olika stor 

vikt vid leveranskriterier så som tid, kostnad och tillförlitlighet. Det är därför viktigt att det 

distributionssystem som används klarar att uppfylla kundens krav, samtidigt som företagets behov 

av lönsamhet uppfylls (Ibid.).  

Vilken typ av distributionssystem som lämpar sig bäst beror av karaktäristiken hos produkt, marknad 

och transportsystem. Lumsden (2006) och Tarkowski (1995) nämner ett antal faktorer som bör 

beaktas vid val av distributionssystem, bland andra 

- Marknadens storlek och geografiska utbredning 

- Transportsystemets tillgänglighet 

- Kundernas krav på ledtider och grad av anpassning 

- Variation i efterfrågan 

- Produktegenskaper, t.ex. storlek 

- Antal enheter som skall distribueras 

Tarkowski et al (1995) belyser även betydelsen av produkten som viktig aspekt vid utformandet av 

distributionssystemet. 

Beroende av den situation företaget befinner sig i väljs den distributionsstruktur som lämpar sig bäst 

ur ett kostnads- och/eller konkurrensperspektiv. Krajewski och Ritzman (2005) påpekar att då det är 

fråga om att anpassa en organisations distributionssystem så krävs att en tydlig problemdefinition 

först görs med omfattande datainsamling för att kunna analysera utfallen av olika alternativ. Vidare 

skriver de att det inte är ovanligt att företag utformar sina distributionssystem på fel premisser. 

Då lagerstruktur bestäms finns det generellt sett två vägar att gå, centraliserad eller decentraliserad 

lagerhållning. 
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4.3 Centraliserad eller decentraliserad struktur? 

Enligt Abrahamsson (1992) beskrivs kostnaderna för den fysiska distributionen generellt sett som en 

funktion av antalet lagerpunkter. Han skriver att i resonemang kring totalkostnad i ett 

distributionssystem vägs transportkostnader mot kostnader för lagerhållning och kapitalkostnader 

för produkter i lager. Meningen är att antalet lagerpunkter skall optimeras så att den totala 

kostnaden för distributionen minimeras. Vidare anger Abrahamsson (1992) följande anledningar till 

att ha ett större antal verksamma lagerpunkter  

- Krav på korta ledtider 

- Brist på lämpliga transportmöjligheter 

- Kunderna köper i små kvantiteter 

För att klara av den hårda konkurrensen på marknaden krävs av företag att de hittar och bibehåller 

en balans mellan ständigt sänkta kostnader och ökad service till kunderna. Harrison och van Hoek 

(2008) skriver att ett allt vanligare sätt att uppnå effektivitet och hitta just denna balans har blivit att 

konsolidera och införa mer centraliserad lager- och logistikstruktur. Istället för flera lagringspunkter 

med enskilda order- och speditionsavdelningar kan en centraliserad logistik innebära en rad 

rationaliseringar. Abrahamsson (1993) nämner exempelvis lägre kostnader för personal och 

materialhantering. Lumsden (2006) nämner sänkt kapitalbindning och Oskarsson et al (2006) tar upp 

möjliga positiva effekter vid en centralisering av logistikflödet enligt nedan:  

– Fasta kostnader för administration, lager och personal minskar då antalet lagringspunkter 

minskar.  

– Styrning och kontroll av distributionsflödet blir lättare till följd av stordriftsfördelar. 

– Kapitalbindningen minskar i de fall det rör sig om ett centrallager.  

Oskarsson et al (2006) understryker dock att huruvida en centralisering av distributionssystemet är 

en förbättring för företaget har inte bara med den totala förändringen av kostnader att göra utan 

även hur kunderna upplever en eventuell förändring av leveransservicen. Som exempel ges att 

centraliserade lager som skall täcka behovet i en större geografisk region kan medföra längre 

transporter och därmed förlängda ledtider. Abrahamsson (1993) menar dock att leveransservicen 

inte nödvändigtvis behöver försämras, istället kan effekterna av en centralisering med ökade 

volymer snarare öppna möjligheter till att förbättra leveransservicen. Nedan nämns dessa effekter 

av en ökad hanterad volym:  

– Enheter som undantas ansvar för lager kan istället helt fokusera på huvudverksamheten. 

– Med en ökad volym hos centrallagret kan frekvensen på avskeppningarna höjas. Detta kan 

då ske med hjälp av så kallad samlastning.  

– Med ökad volym kan ett byte av transportsätt möjliggöras vilket kan bidra till sänkta 

transportkostnader  

Abrahamsson et al (2003) beskriver dagens behov av att snabbt kunna anpassa befintliga 

logistikaktiviteter till omvärldens nya marknader, med högre krav och större osäkerheter. De belyser 

vikten av att skapa en dynamisk effektivitet för att kunna matcha den ständigt föränderliga 

affärsvärlden och att utvecklingen idag går mot en ny, tredje typ av logistik.  Till skillnad från de 

tidigare synsätten så logistiken ansågs vara ett verktyg för den övriga verksamheten, menar 

författarna att logistiken bör betraktas som en plattform och resursbas för att möjliggöra och sedan 
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stödja strategiska förändringar i organisationen. En organisation som tar vara på de möjligheter som 

ett företagsgemensamt arbete med logistiken ger kallas av Abrahamsson et al (2003) för just en 

logistisk plattform. Ur ett distributionslogistiskt perspektiv skall den logistiska plattformen fungera 

som en resurspool för företagets olika funktioner. För att förtydliga vad en central logistikplattform 

kan ge för effekter kommer detta belysas i nästkommande avsnitt genom ett exempel där 

funktionerna för försäljning och logistik åtskiljts. 

I en artikel av Abrahamsson et al (1998) återfinns en studie av hur logistiken fungerar i en 

decentraliserad respektive centraliserad struktur. I den förstnämnda har de lokala 

försäljningskontoren egna lager, medan det i den centraliserade strukturen fortfarande finns lokala 

försäljningskontor kvar men med en separering av lager- och logistikfunktionen, där även ansvar för 

detta centraliserats. Vid denna separering av försäljning och logistik fann Abrahamsson et al (1998) 

tre områden med stora förbättringar. Till att börja med var lagring, hantering och distribution mer 

effektiv till följd av uppnådda skalfördelar. De fann även att separeringen lett till högre specialisering 

och kompetens inom funktionerna försäljning och logistik. Till sist konstaterar författarna även en 

ökad koordinering och kontroll. 

I likhet med detta menar Norrman (1997) att en centralt utformad logistikstrategi med central 

styrning möjliggör skalfördelar och differentierade distributionstjänster, vilka inte tas tillvara om 

logistiken endast fungerar som en stödfunktion för enskilda marknadsfunktioner. 

Abrahamsson och Brege (1997) skriver om vikten av koordinering av olika funktioner inom företaget 

i ett centraliseringsprojekt. De exemplifierar med följande administrativa koordineringsbehov i en 

centraliserad distributionskedja;  

– Orderinformation från kund måste dirigeras vidare via säljare till centrallager och 

administration för att kontrollera bl.a. tillgänglighet. 

– Pris- och kostnadsinformation ska skickas från centrallager och administration till försäljare.  

– Information om efterfrågan ska delges produktion.  

– Kundens betalning ska kontrolleras och följas upp. 

4.4 Totalkostnadsmodellen 

För att finna en balans mellan intäkter och kostnader i distributionssystemet har modellen för total 

distributionskostnad tagits fram (Lumsden, 2006) den modell som visas i Figur 10 är modifierad efter 

den modell för totalkostnad som Oskarsson et al (2006) och Lumsden (2006) presenterar. 

Totalkostnadsmodellen är enligt Grant et al (2006) nyckeln till att på ett effektivt sätt hantera de 

logistiska funktionerna inom ett företag. Författaren menar att ett företag bör ha som mål att 

minimera den totala kostnaden för alla logistiska aktiviteter. 

Vidare skriver Grant et al att målet med totalkostnadsmodellen är just att minimera företagets totala 

kostnader för logistiken och att belysa förutsättningarna för att hålla en tillräckligt hög servicenivå. 

För att lyckas med detta krävs en god översikt över hur de olika funktionerna i företaget beror av 

varandra (Ibid.). Det finns många samband mellan de olika kostnadsposterna i modellen, några 

exempel är att större inköpsvolymer ger lägre priser, dock genererar detta ökade lagervolymer vilket 

innebär en högre kapitalbindning i lager. Vidare så ger mindre buffertar en lägre kapitalbindning 

men medför också en högre risk för brist, vilket i sin tur ger en lägre kapacitet och kan leda till 
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försämrad service. Med andra ord så krävs att företaget har en helhetssyn i beslutsfattandet och att 

det finns en tydlig uppföljning av hur förändringar som görs påverkar övrig verksamhet (Ibid.). 

Lumsden (2006) poängterar vikten av att inte avstå från förändringar enbart därför att de kan 

medföra vissa negativa effekter. Även han menar att det viktiga är att se till helheten, och att små 

förändringar till det sämre i en av modellens kostnadspunkter kan medföra stora förbättringar i 

andra. Abrahamsson (1992) benämner detta som Trade-offs. 

Nedan presenteras de sex kostnadsposterna som tillsammans bildar logistikens totalkostnad och 

utgör grunden för totalkostnadsmodellen; 

Leveransservice 

Begreppet omfattar bland annat servicegraden till kund, men även kostnaderna för utebliven 

försäljning vid en för låg servicegrad. Denna kostnad är mycket svår att mäta, varför företag bör 

sträva efter att minska de övriga fem kostnadskategorierna (Lambert & Stock, 2001). Att observera 

är också att då kundservicen ligger på en tillräckligt hög nivå är denna att betraktas som 

intäktsskapande (Lumsden, 2006). I den modifierade modellen valdes därför att denna kategori av 

kostnader istället skall ses som en motvikt till de övriga kostnadsposterna. Kategorin leveransservice 

har därför separerats från de övriga i modellen och beskrivs närmre i avsnitt X.X. 

Lagerföringskostnader 

Lagerföringskostnaderna delas upp i kapitalkostnad och riskkostnad.  

Kapitalkostnaden utgörs av de kostnader som uppstår i samband med själva lagringen av en produkt, 

det vill säga det kapital som är bundet i produkter som ligger i lagret. Detta kapital hade annars 

kunnat användas till andra investeringar och därmed generera intäkter till företaget. (Jonsson & 

Mattsson, 2005) Kapitalkostnaderna anges ofta i form av lagerränta, vilken företag själva bestämmer 

storleken på. Lambert och Stock (2001) menar att för att denna kostnad skall stämma så väl som 

Figur 9 Totalkostnadsmodellen, fri tolkning från Lumsden(2006) och 
Oskarsson et al. (2006) 
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möjligt bör den avkastning som skulle ha kunnat genereras om kapitalet använts på annat sätt 

användas som ränta vid beräkningar.  

Den andra delen av kategorin lagerföringskostnaden är riskkostnad, eller osäkerhetskostnad. Denna 

kostnad ökar enligt Jonsson och Mattsson (2005) generellt sett med ökade lagervolymer. De menar 

att det finns tendenser på att antalet kasserade produkter ökar vid hantering av större lager.  Utöver 

kassationer innefattar denna kostnadspost även kostnaden för försäkringspremier, inkurans och 

svinn.  

Lagerhållningskostnader 

Lagerhållningskostanden innefattar de fasta kostnaderna som uppstår i samband med hantering av 

godset, d.v.s. kostnader för godsmottagning, avskeppning och driftskostnader för lagret. Detta 

innebär alltså alla kostnader för lagerlokal, personal, truckar och annan nödvändig utrustning. Dessa 

kostnader kan kortsiktigt sägas vara oberoende av den lagrade volymen och påverkas endast vid 

stora volymförändringar. 

Transportkostnader 

I kategorin transportkostnader hittas kostnaden för de faktiska transporterna till, från och mellan 

företagets enheter. Även kostnader för den administration som krävs för transporterna är 

inkluderad. Det som driver transportkostnaden är exempelvis valet av transportsätt och graden av 

konsolidering. I avsnitt X ges en närmre genomgång av transporter.  

Administrativa kostnader  

De administrativa kostnaderna innefattar här sådana administrativa kostnader som kan kopplas till 

logistiken. Exempel på detta är hantering av kundorder, kommunikation vid distribution, fakturering, 

ekonomisk uppföljning och personaladministration. (Lambert & Stock, 2001) 

Övrigt 

Kategorin övriga kostnader innefattar bland annat kostnaderna för informationssystem och 

emballage.  

Kostnaderna i modellen är mer eller mindre beroende av den befintliga lager- och logistikstrukturen. 

Abrahamsson och Aronsson (1999) menar att drivarna för respektive kostnad måste identifieras för 

att få förståelse för hur de påverkas av förändringar i strukturen. Beroende på vilken drivare en 

kostnad har kommer de lokala kostnaderna vid en centralisering att; 

– Försvinna 

– Minska till följd av skalfördelar 

– Flyttas till en annan enhet, men finnas kvar i oförändras storlek 
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4.5 Leveransservice 

I ett väl fungerande distributionssystem gäller det inte bara att hålla nere de totala kostnaderna som 

presenterats i avsnitt 4.4, svårigheten är att hålla kostnaderna nere men samtidigt kunna erbjuda 

kunderna en snabb och pålitlig service. I kommande avsnitt presenteras begreppet leveransservice 

och de kriterier som kännetecknar en god leveransservice. 

Lumsden (2006) skriver att det är väldigt svårt att definiera begreppet leveransservice, då detta kan 

innebära allt från snabba leveranser, att leverantören håller vad som lovats eller få godsskador till 

följd av en god logistik.  

Vidare skriver Lumsden (2006) att leveransservice är ett övergripande begrepp som behandlar 

företagets prestation mot kund, en god leveransservice (som överträffar konkurrenternas) kan vinna 

marknadsandelar och bör då betraktas som den intäktsskapande delen i logistiken. Oskarsson et al 

(2006) skriver att leveransservice är den service som kunden upplever av de aktiviteter som 

förknippas med själva leveransen, Lumsden (2006) vidareutvecklar detta och menar att 

leveransservicen är ett mått på hur väl kundens behov och önskemål uppfylls. Lambert och Stock 

(2001) skriver om kostnaderna för utebliven leveransservice och menar att då kunderna upplever 

långa ledtider, skador på gods eller anan form av dålig service medför detta på sikt större kostnader 

än den direkta kostnaden för att upprätthålla en god leveransservice. 

För att förtydliga begreppet bryts det upp i delfunktioner. Lumsden (2006) har valt att precisera 

leveransservice i följande sex element; Lagertillgänglighet, Leveranstid, Leveranspålitlighet, 

Leveranssäkerhet, Flexibilitet och Information. Oskarsson et al (2006) menar att det gäller att, precis 

som i den totala kostnadsmodellen, se hur respektive leveransserviceelement påverkas i ett 

helhetsperspektiv vid förändringar i det studerade systemet. 

Lagertillgänglighet 

Är ett mått på antal ordrar eller orderrader som levereras från lagret direkt då kunden lägger en 

order. Kallas även servicegrad och mäts i antal skickade ordrar i förhållande till antal lagda ordrar. 

Lagertillgängligheten är ett viktigt begrepp som kräver noggrann avvägning, en allt för dålig 

lagertillgänglighet kan leda till långa leveranstider till följd av brist i lager. En väldigt hög 

lagertillgänglighet däremot bidrar till onödigt höga säkerhetslager och hög kapitalbindning.  

Leveranstid 

Är den tid från att en order läggs tills varorna finns levererade hos kund, enligt kundens önskemål 

eller överenskommelse.  

I stor utsträckning beror kundens krav på korta leveranstider utav produktens utformning. Med 

marknadernas allt mer snabbrörliga utveckling är kravet på korta leveranstider nu större än 

någonsin. 

Leveranspålitlighet 

Detta serviceelement mäter leveranstidens pålitlighet i antal ordrar levererade i tid i förhållande till 

totalt antal ordrar. Enligt Lumsden (2006) är pålitligheten ofta viktigare för kunden än längden på 
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själva leveranstiden. Att hålla hög leveranspålitlighet skapar ett förtroende hos kunden och kan vara 

den avgörande faktorn för ett fortsatt samarbete.  

Leveranssäkerhet 

Innefattar att rätt vara leverans i rätt tid, på rätt plats, av rätt kvantitet med rätt kvalitet. Mäts i antal 

felfria ordrar i förhållande till totala antalet ordrar. 

Flexibilitet 

Begreppet flexibilitet har flera dimensioner. Här menas den flexibilitet som kunden upplever att 

företaget erbjuder, alltså till vilken nivå företaget kan tillmötesgå kundens krav på kundanpassning, 

till exempel i fråga om specialanpassade lastbärare etc. 

En andra dimension av flexibilitet benämns logistisk flexibilitet och beskrivs närare i avsnitt 4.6.  

Information 

Leveransserviceelementet information behandlar det dubbelriktat ökade behovet av 

informationsdelning. Avsaknad av information är ofta värre än t.ex. dålig lagertillgänglighet. Idag går 

utvecklingen fort och nya möjligheter till informationsdelning utvecklas hela tiden, det gäller att 

hänga med i utvecklingen för att inte tappa konkurrenskraft till följd av ineffektiva 

informationskanaler. 
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4.6 Logistisk flexibilitet 

En följd av omvärldens allt mer snabbrörliga marknader är att kravet på företag och organisationers 

flexibilitet har ökat. En hög grad av flexibilitet är den faktor som i allt större utsträckning utmärker 

framgångsrika organisationer idag.  Osäkerheter på marknader och i omvärlden har inneburit större 

krav på flexibilitet och effektiv logistik har blivit en allt mer betydelsefull faktor i strävan efter 

konkurrenskraft. Flera författare, bland dessa Aronsson (2002), skriver att distributionssystemets 

möjlighet till anpassning har blivit allt viktigare och att se på logistiken enbart ur ett kostnads- och 

ledtidperspektiv inte är tillräckligt idag, logistiken bör vara en resurs som stödjer nya marknads- och 

utvecklingsstrategier. 

Logistik med hög flexibilitet ökar möjligheterna att stödja företags strategiska drag på marknaden. 

Abrahamsson et al (2003) menar att strategisk flexibilitet kan förklaras i tre dimensioner, 

förändringshastighet, förändringskostnad och förändringsomfattning. 

Slack (1991) identifierar två kategorier av flexibilitet; han benämner dessa ”range flexibility” och 

”response flexibility”. Range-flexibilitet definieras som i vilken utsträckning verksamheten kan 

förändras och respons-flexibiliteten definieras som hur lätt eller svårt (i fråga om kostnader och tid) 

som verksamheten kan förändras. Slack (1983) belyser att flexibilitetsmått mäter potentiella 

tillvägagångssätt medans andra logistiska mått visar på faktiska resultat i en verksamhet. Vidare 

pekar Slack (1983) på vissa faktorer som försvårar mätningen av flexibilitet i ett system. 

– Flexibilitet är ett mått på potential 

– Flexibiliteten måste appliceras på andra mål, så som leveranser. 

– Att flexibilitet har flera dimensioner 

Vidare definierar Slack (1991) flexibilitet som flexibiliteten I hela systemet (systemflexibilitet) och 

delar in begreppet i fyra grupper, dessa sammanställs av Beamon (1999) och återfinns i tabell 1.

  

Tabell 1 Slack (1991) och Beamons (1999) fyra grupper av flexibilitet 

Typ av flexibilitet Definition Kännetecken i 
distributionssystemet 

Volymflexibilitet Möjlighet att ändra 
produktvolymer 

Variation i efterfrågan 

Leveransflexibilitet Möjlighet att hålla planerade 
leveranstider 

Frekvens i ändring av 
leveransdatum, förknippas 
med kostnader 

Utbudsflexibilitet Möjlighet att ändra i 
produktutbudet 

Fast efterfrågan av många 
produkttyper 

Introduktionsflexibilitet Möjlighet att introducera nya 
produkter samt att modifiera 
existerande produkter 

Produkter med kort livscykel 
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4.7 Transporter 

Oskarsson et al (2006) beskriver att det sedan 1970-talet även inom transportsektorn utvecklats en 

trend mot allt mer centraliserade system. Detta innebär att det nu blivit mer ekonomiskt försvarbart 

att transportera varor och produkter allt längre sträckor, följaktligen står nu transporter för en större 

del av produktvärdet än tidigare. De främsta orsakerna till denna trend har varit att handel med 

andra länder blivit enklare till följd av en av bättre infrastruktur, färre tullar, enklare gränshandel och 

mer effektiva transportmedel. Detta har lett till en stor tillväxt inom transportsektorn, vilket är 

anledningen till att stordriftsfördelar inom detta område skapats. Vidare nämner Oskarsson et al 

(2006) möjligheten till samlastning som ett exempel på en sådan stordriftsfördel.  

Skalfördelarna av ökade transporter har utvecklats till en affärsidé vilket medfört att transporterna 

idag vanligtvis sköts av externa tredjepartslogistiker som konsoliderar flödena och endast i ett fåtal 

fall är en intern funktion. Transportföretagen har i allt större utsträckning nischat sig till att 

exempelvis begränsa sina tjänster till endast ett eller ett fåtal transportsätt. Detta har fått till följd 

att företag idag har kontakt med flera olika transportföretag för att få sitt transportbehov täckt. 

(Ibid.) 

Lumsden (2006) menar att en transportköpares beslut i val om speditör beror av flera faktorer, 

främst handlar valet om transporttid, kostnad och kvalitet. Då undersökningar av transporter och 

transportkostnader gjorts har det visat sig att det pris som anges för en transport ofta beror mer på 

aktuell situation än de verkliga kostnaderna för själva transporten, detta följer utav att transporter 

är en typ av tjänst som är tidsberoende (Ibid.). Emellertid kan en urskiljning göras av två 

huvudgrupper av transportkostnader: egentliga och övriga transportkostnader.  

De egentliga transportkostnaderna kopplas till själva förflyttningen och funktioner sammanhörande 

med denna. Dessa funktioner kan delas in i följande grupper: 

– Förflyttning 

– Lastning 

– Omlastning 

– Lossning  

De övriga kostnaderna beror av olika former av kringverksamhet som inte kan kopplas direkt till 

själva förflyttningen. I denna kategori finns ofantlig mängd tilläggskostnader, exempel på dessa kan 

vara 

– Skador på gods 

– Försäkringar 

– Tullbehandling 

– Administration och planering 

– Förpackning 
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4.8 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Under litteraturstudien och upprättandet av den teoretiska referensramen har författaren stött på 

både fördelar och nackdelar med såväl centraliserad som decentraliserad lagerhållning.  

Det som talar för en centraliserad struktur är främst kostnadsbesparingar. Flera författare anger 

reducerade kostnader för lagerhållning och materialhantering till följd av att flera lagerenheter inte 

behöver utföra samma arbete. Vad det gäller transportkostanden anses en centralisering medföra 

sänkta kostnader för ingående material till följd av färre antal transporter totalt sett. I fråga om 

utgående transporter kan detta dock svänga åt båda håll. Initialt bör de utgående 

trasportkostnaderna öka till följd av att färre antal lager medför längre avstånd till kunderna. Dock 

kan de större utgående mängderna från en och samma lagerpunkt ge ett bättre förhandlingsläge och 

mer fördelaktiga avtal med speditörer. Även de administrativa kostnaderna anses minska till följd av 

färre enheter som utför samma arbete.  

Trots stor identifierad potential till kostnadsbesparingar har en centraliserad lagerstruktur även 

nackdelar. Det geografiska ökade avståndet medför längre ledtider till ett stort antal kunder och kan 

påverka leveransservicen och kundnöjdheten negativt.  

Flera författare talar för och pekar på fördelarna med centraliserad lagerstruktur gentemot 

decentraliserad, dessa kan sammanfattas som; lägre kostnader för inleveranser, bättre lagerstyrning, 

mindre säkerhetslager och bättre förhandlingsläge gentemot speditörer. Å andra sidan är fördelarna 

med en decentraliserad struktur korta ledtider till kund och lägre utgående transportkostnader. 

Chopra (2003) menar att med ett ökat antal lagerpunkter ökar också lager- och 

lagerhållningskostnaderna, kostnader för ingående material ökar medan kostnaderna för utgående 

minskar. 

Tre kategorier för utvärdering har identifierats - kostnader, kundnytta och flexibilitet. 

Genom modellen för total distributionskostnad identifieras och mäts de totala kostnaderna för 

systemet. Tyngdpunkten ligger i att alla kostnader påvisas och att förändringar till det bättre i en 

specifik kostnadspost kan medföra en försämring i systemet som helhet. 

I teorin har begreppet leveransservice – eller kundnytta – stötts på. De begrepp som presenteras är 

till för att fånga upp kundens perspektiv och det kundupplevda mervärdet av att använda en viss 

leverantör framför en annan. Genom dessa begrepp skapas konkurrensfördelar och möjlighet att ta 

nya marknadsandelar.  

I litteraturen identifieras även begreppet flexibilitet som en central parameter vid utvärdering av 

distributionssystemet. Flexibilitet är ett mått på potentialen i systemet och delas in i fyra grupper; 

Volymflexibilitet, Leveransflexibilitet, Utbudsflexibilitet och Introduktionsflexibilitet.  

Här nedan visas den konceptuella modell som skapats utifrån den teoretiska referensramen. 

Modellen är basen för det fortsatta arbetet med empirisk datainsamling som redogörs i kapitel 5 

samt grunden i det analysarbete som utförts och presenteras i kapitel 6. 
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PARAMETER DRIVARE EFFEKT VID CENTRALISERING 
FASTA KOSTNADER      

Transporter     

Hemtagning Volym Minskar (volymen minskar) 

Utgående Volym, Avstånd Ökar (större avstånd) 

Lagerföring     

Kapitalkostnader Volym, Enheter Minskar  

Riskkostnader Enheter Minskar 

Lagerhållning     

Personal Volym, Enheter Potentiell besparing (försvinner) 

Lokal Antal Enheter Minskar (försvinner) 

Utrustning Volym, Enheter Minskar (försvinner) 

Administration     

Ordermottagning Antal Kunder, Enheter Påverkas ej 

Leveransbevakning Antal leverantörer, Enheter Potentiell besparing 

Fakturering Antal Kunder, Enheter Potentiell besparing 

Inköp Antal Artiklar, Enheter Potentiell besparing 

Övrig administration Antal enheter Minskar 

Övriga     

Emballage Volym Påverkas ej 

Informationssystem Antal enheter Minskar 

KUNDNYTTOR     

Leveranstid Avstånd, tillgänglighet  Försämring 

Leveranssäkerhet Tillgänglighet  Förbättring 

Leveranspålitlighet Tillgänglighet  Förbättring 

Lagertillgänglighet Rutiner  Förbättring 

Information Rutiner   

Flexibilitet    Ökar 

FLEXIBILITET     

Volymflexibilitet Variation i efterfrågan Lättare att möta 

Leveransflexibilitet Ändringar av leveransdatum Lättare att tillmötesgå 

Utbudsflexibilitet Efterfrågan av produkttyper   

Introduktionsflexibilitet Produkter med kort livscykel   
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5 Distributionssystemet idag 

Här presenteras den data och information som samlats in under studiens gång. Kapitlet inleds med 

en kartläggning av koncernstrukturen i allmänhet och utvalda lagerpunkter i synnerhet. Kapitlet 

fortsätter med en sammanställning av primär- och sekundärdata för respektive lagerpunkt och 

avslutas med en kort sammanfattning av den intervju som gjorts med Professor Staffan Brege. 

För att ge en rättvisande bild av lagerstrukturen och logistikarbetet i dagsläget har en generell 

kartläggning av koncernens ingående lagerpunkter gjorts. I kartläggningen har aspekter så som 

placering och nuvarande storlek på verksamheten identifierats Efter samråd med ansvariga i 

koncernen togs ett beslut om att en fördjupning lämpligast skulle göras för lager OEM Automatic i 

Polen samt OEM Electronics i Tranås.  

Koncernen OEM International är uppdelad i tre divisioner efter affärsområde (för mer information se 

avsnitt 2.1). Inom varje division finns ett antal rörelsedrivande enheter som verkar såväl på den 

svenska marknaden som internationellt. Inom koncernen finns i dag totalt tio lagerpunkter runt om i 

Sverige och norra Europa, vilka beskrivs närmre nedan. 

– Tranås – Dalagatan, här lagerförs och hanteras produkter för OEM Automatic, OEM Motor, 

Lasa samt Telfa. På Dalagatan finns även förädling och montering för enheterna OEM 

Automatic och OEM Motor. 

– Tranås – Norrabyvägen, I ett separat lager i Tranås lagerförs samt förädlas och monteras 

produkter för OEM Electronics.  

Figur 10 Karta över koncernens lagerpunkter idag 
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– Malmö, I Malmö använder sig OEM Automatic av Posten som 3PL för produkter inom 

affärsområde batterier. 

– Bankeryd, I Bankeryd finns verksamhet och lager för Elektro Elco AB, som är en del av 

Division Automation. Här sker även viss montering och förädling av produkter. 

– Nässjö, I Nässjö finns verksamheten för Internordic AB, en del av Division Components.  

– Åbo, Finland. Här finns verksamhet och lager av produkter för OEM Automatic, OEM 

Electronics samt Internordic. 

– Alleröd, Danmark. Här finns idag verksamhet och lager för Klitsö, en del av Division 

Automation. 

– Leicester, UK. Verksamhet och lager för OEM Automatic. 

– Warszawa, Polen. Verksamhet och lagerföring av produkter för OEM Automatic och OEM 

Electronics 

– Prag, Tjeckien. Verksamhet och lager för OEM Automatic 

– Stockholm. Verksamhet och lager för Cyncrona, tillhörande division Production Technology. 

Inom koncernen har det alltid poängterats starkt att varje enhet skall vara självförsörjande. D.v.s. att 

varje lokal verksamhet skall ha en komplett organisation med inköp, försäljning och lager. Med detta 

i åtanke är det inte någon underlighet att koncernens lagerstruktur ser ut som den gör idag. I 

respektive lager finns huvuddelen av sortimentet lagrat, och det som inte finns rekvireras i viss mån 

från de större enheterna i Sverige. Varje säljbolag styr och kontrollerar själva flödet in till lager och ut 

till kund. 

Synsättet inom OEM International förändrades dock något då det för ett antal år sedan fanns vissa 

problem med verksamhen för OEM Automatic i Danmark och Norge. Problemen grundades i att 

efterfrågan och försäljning ständigt ökade vilket gjorde det svårt för respektive enhet att hinna med 

både säljprocessen och leveranser. Detta ledde till många sena leveranser och försämrad 

kundservice. Utöver detta hade enheterna i Danmark och Norge inte tillgång till hela det kompletta 

produktsortimentet som erbjöds de svenska kunderna. Ett beslut togs då att dessa enheter skulle 

undantas ansvar för lagerhållningen, och därmed ges större utrymme att fokusera på kundkontakt 

och försäljning. Lagren köptes upp och flyttades till OEM Automatic Sverige i Tranås, detta var 

startskottet i den mentalitetsförändring inom koncernen som bidragit till de ökade satsningarna på 

logistik och distributionssystem. 

En fallstudie är utförd på två i koncernen ingående verksamheter. Dels OEM Automatic Sp. z o. o. i 

Polen (härifrån kallat Automatic Polen) och OEM Electronics AB (härifrån benämnt Electronics). De 

båda verksamheterna ingår i olika divisioner av koncernen och har valts för att ge en så bred bild 

som möjligt. Automatic Polen som är beläget nere i Europa Tillhör Division Automation och har ett 

produktutbud som är i stort sett det samma som vad OEM Automatic Sverige erbjuder, alltså det 

redan befintliga produktlagret i Höganloft. Electronics tillhör Division Components och har ett helt 

separat produktutbud, men i Electronics fall är lagret redan idag beläget i Tranås och enheten har 

sina kunder inom ungefär samma geografiska spridning som OEM Automatic Sverige 

Nedan presenteras dagens verksamhet närmre, först en genomgång av beräknad utformning av 

utgångsläget i Höganloft, efter det presenteras verksamheterna OEM Automatic i Polen samt OEM 

Electronics i Tranås närmre utifrån de faktorer som sammanställts. 
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5.1 Logistikcentrat Höganloft 

I dagsläget finns ingen dokumenterad data att tillgå vad gäller det nya logistikcentrat Höganloft, 

detta på grund av att själva lagerflytten ännu inte skett och att lokalen inte tagits i bruk. Då det 

initialt kommer vara befintlig verksamhet på Dalagatan i Tranås som flyttas, är mycket av 

informationen baserad på uppgifter från denna verksamhet. Övrig information är hämtad från 

budgetar och intervjuer med ansvariga och anställda inom OEM.   

Bygget av det nya lagret på Höganloft kallas av ansvariga för Projekt Kraftsamling, namnet anses 

inom organisationen fånga innebörden av projektet väl. OEM Automatic har under en lång tid varit 

trångbodda i det befintliga lagret vilket har påverkat såväl arbetet som personalen. Projektstarten 

var i oktober 2008 och själva bygget inleddes med markberedning redan i december samma år. 

Under hela processen har tidsplanen hållits relativt bra och inga stora oförutsedda problem har 

uppstått. Lagret i Höganloft skall stå klart under januari 2010 och inflyttning kommer att ske under 

februari. Då kommer lagerförda produkter för OEM Automatic Sverige, Norge och Danmark att 

tillsammans med lager för OEM Motor Sverige samt Telfa att flytta in i de nya lokalerna.  

Peder menar att det nya logistikcentrat på Höganloft kommer att ge nya och optimala 

förutsättningar för att förbättra kvalitet och effektivitet i arbetet, i och med detta kommer även 

flexibiliteten och anpassningsförmågan att öka. Som exempel ges högre grad av anpassningsförmåga 

när det gäller att möta kundspecifika lösningar men även vad det gäller att bredda och ta in nya 

produktsortiment.  

Byggnaden ägs och förvaltas av ett separat bolag inom koncernen, OEM Logistics. I dagsläget är det 

OEM Automatic Sverige som hyr lokalen och bedriver all verksamhet på Höganloft. Övriga bolag 

köper lager- och logistiktjänsterna av OEM Automatik Sverige till en schablonkostnad per behandlad 

orderrad. Schablonen baseras på den genomsnittliga tid det tar att processera en orderrad och 

varierar mellan de övriga bolagen till följd av att deras produkter är olika svårhanterliga. Utöver 

schablonkostnaden per orderrad debiteras även en procentsats av inköpskostanden för totala 

antalet produkter respektive enhet har sålt.  

Den totala ytan i det nya logistikcentrat Höganloft är 6048 m2, varav den största andelen, 4848m2, är 

avsedd för lageryta. Resterande ytor inhyser monterings- och förädlingsavdelningen, kök och 

gemensamhetsutrymmen samt kontorsrum. Konjunktursvängningen, som uppstod efter att beslutet 

om det nya bygget på Höganloft tagits, har medfört branschvida reduceringar av 

försäljningsvolymer, och så även för OEM. Detta innebär att det nya logistikcentrat Höganloft idag 

står med en stor överkapacitet och att det initialt kommer vara ca två tredjedelar av den totala 

lagerytan som utnyttjas. 

Idag säljs o marknadsförs ca 24000 artiklar, den stora mängden artiklar medför även ett stort antal 

leverantörer. OEM menar att genom detta skapas ett mervärde till kunderna då de endast behöver 

vända sig till dem för att få tillgång till en sådan bredd av produkter, vilket innebär en order en 

leverans och en faktura. Vad det gäller leveranssäkerheten finns det inom OEM Automatic ett 

uppsatt mål på 98 %, detta når de idag inte riktigt upp till då de ligger runt 96 %.  

Det arbetar idag ca 30 personer med inleverans, plockning, packning och utleverans. Antal 

orderrader var under 2009 ca 246 000st.  
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5.1.1 Distribution 

Majoriteten av alla leveranser (såväl hemtagning som utleveranser) går med lastbil, det är mycket 

sällsynt att något annat transportalternativ används. För utgående försändelser till kund används 

idag främst Postens Företagspaket. I undantagsfall skickas expresspaket ner i Europa med UPS.  Alla 

order som inkommer före kl 15.30 skickas samma dag, för order som inkommer via webb-butiken 

gäller 16.30 för sändning samma dag. 

5.1.2 Organisationsstruktur 

På kundsupport och ordermottagning är det idag sju personer som arbetar med registrering av 

ordrar samt att hjälpa kunder som har frågor.  Utöver dessa sju är det ytterligare personer inom 

organisationen som hanterar order- och kundfrågor. Med hjälp av Henrik Karlsson har denna tid 

uppskattats till att motsvara ytterligare tre resurser.  

Order inkommer idag via telefon, fax, e-mail samt via Web-butiken. Förvånansvärt många använder 

sig fortfarande av faxmaskinen. Det arbetas idag för fullt med en kommande lansering av en ny, 

förbättrad webb-butik. 

Arbetet med leveransbevakning fördelas idag på fyra anställda, och vad det gäller inköp är det idag 

tre personer som arbetar och är direkt ansvariga för detta. Utöver dessa inköpare är det fler inom 

organisationen som hanterar inköp, uppskattningsvis motsvaras detta av två personer. 

Detta innebär alltså att det är motsvarande 19 tjänster som idag går åt för att hantera orderingång, 

inköp samt leveransbevakning, vilket är arbete som kan relateras till lager och logistikprocesserna.  

Det affärssystem som idag används i organisationen är Movex. Genom den så kallade MUC (multi 

unit coordination) applikationen kan säljare och ordermottagare på enheterna i Norge och Danmark 

direkt lägga in sina ordrar och välja att produkterna skall levereras direkt till kund från lagret i 

Höganloft. Genom MUC applikationen sker även internfaktureringar på ett smidigt och överskådligt 

sätt.  
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5.2 OEM Automatic Polen 

Härnedan följen en genomgång av OEM Automatic i Polen, den insamlade informationen kommer 

främst från intervjuer och samtal med Johan Broman, Controller för verksamheten. Över lag tycker 

Johan att verksamheten i Polen fungerar bra.  

OEM Automatic i Polen startades upp år 1998 då säljkontor och lager anlades i Warszawa. Lokalerna 

där verksamheten bedrivs hyrs och kontraktet är nyligen förlängt till 31 mars 2011.  

I dagsläget marknadsför och säljer OEM Automatic i Polen ca 12000 produkter. Majoriteten av dessa 

finns i det ca 170m2 stora lagret i Warszawa, men till stor del köps produkter från OEM Automatic i 

Sverige istället för att direkt från leverantören. Detta beror främst på att ledtiden blir kortare än om 

de vänder sig till den riktiga leverantören, men till stor del handlar det även om att lagret i Polen inte 

kan hålla samma bredd på produktsortimentet. Dessa inköp görs med ”vanliga” inköpsordrar, det vill 

säga, OEM Automatic i Sverige behandlas som en vanlig leverantör. Detta speglas också i statistiken 

då OEM Automatic i Sverige är den 9:e största leverantören till OEM Automatic i Polen.  

I Polen finns idag en anställd logistikchef som arbetar heltid med lager och logistikprocesserna. På 

lagret finns två anställda som arbetar heltid med orderplockning, packning samt in- och 

utleveranser. Med hänsyn till verksamhetens storlek finns ingen professionell inköpare anställd, 

detta sköts av ansvariga för respektive affärsområde. Med hjälp av Johan Broman har det 

uppskattats att utöver de som arbetar direkt i lager och logistikfunktionen lägger även övriga 

personalen mycket tid som kan relateras till detta, i t.ex. inköp, leveransbevakning, faktureringar 

samt ordermottagning. Denna tid uppskattas att sammantaget motsvara ytterligare fyra 

heltidstjänster.  

Vad gäller kundservicen i verksamheten i Polen idag visar de mätningar som görs att 82 % av alla 

ordrar levereras inom överenskommen tid och att cirka 50 % av alla orderrader finns på lager och 

kan skickas omgående. Inom organisationen anses leveranssäkerheten vara på en acceptabel nivå, 

de förseningar som uppstår är så gott som uteslutande grundade i leveransproblem från 

leverantörens sida. Ett annat problem som går hand i hand med det faktum att hela bredden av 

produktsortimentet inte finns tillgängligt i Polen är också att kunderna i många fall får delleveranser 

av sina beställningar eller att de får vänta längre tills alla de saknade varorna kommit hem.  

Leveranser till och från lagret går i princip uteslutande med lastbil. Inom Polen sker leveranser på en 

dag, förutom till små otillgängliga orter, då får man räkna med två dagar. I 90 % av leveranserna 

används UPS som speditör, i övriga fall används DHL. De leveranser som idag går från Sverige direkt 

till kund i regionen tar med normal frakt tre dagar till de större städerna, samt fyra dagar till mindre 

orter. Med expressleveranser tar det två respektive tre dagar. Även i dessa fall används UPS som 

speditör, dock är det i dagsläget så små volymer att några särskilda avtal ej upprättats. Också i de fall 

då OEM Automatic Sverige skickar leveranser till lagret i Polen används främst normal UPS.  

Affärssystemet som används är även i Polens fall Movex, dock är de i dagsläget inte uppkopplade till 

den svenska verksamheten via MUC applikationen. Johan resonerar om att detta högst sannolikt 

kommer att göras i snar framtid för att underlätta bland annat orderhantering. Detta skulle innebära 

att säljare i Polen tar emot och registrerar order från polska kunder som vanligt, men alternativet att 

ordern plockas och skickas från Höganloft går att välja direkt i systemet. Därmed skulle även alla de 

nödvändiga transaktionerna och ekonomiska mellanhavanden skötas automatiskt i systemet. 
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5.3 OEM Electronics Tranås 

I detta avsnitt ges en närmre presentation av OEM Electronics och den verksamhet som bedrivs på 

Norrabyvägen i Tranås. informationen är främst inhämtad från Stefan Wild, controller i 

verksamheten samt Nils Segersson, logistikchef.  

OEM Electronics uppstod i sin första for redan 1974 då OEM startades. Till början som ett 

produktområde, vilket sedan utvecklades allt eftersom efterfrågan ökade och blev ett eget 

affärsområde. 1991 knoppades affärsområdet av och bildade ett nytt bolag, då med namnet OEM 

Component AB. under åren som gått har bolaget genomgått mindre förändringar och bär nu mera 

namnet OEM Electronics, som idag är en del av koncerndivisionen med snarlikt namn, nämligen 

Division Components.  

I dagsläget marknadsför och säljer OEM Electronics ca en mängd olika produkter och komponenter. 

Majoriteten av produkterna är så kallade specialartiklar, det vill säga att för ett specifikt 

artikelnummer finna bara en köpande kund. Dessa produkter kan till exempel bestå av ett flertal 

komponenter som förmonterats och då säljs under ett separat artikelnummer. Verksamheten 

bedrivs i den ca 900m2 stora lagerlokalen i Tranås som OEM Electronics hyr av moderbolaget, OEM 

International.  

I lagret arbetar i dag tre anställda heltid med inleveranser, orderplockning samt packning och 

utleverans. Med Stefans hjälp har en tidsuppskattning gjorts för aktiviteter kopplade till lager- och 

logistikprocesserna, det framgår då att det sammantaget går åt ca fyra heltidstjänster för inköp, 

leveransbevakning och ordermottagning. Orderingången kommer främst via telefon och fax, men i 

allt större utsträckning används nu även e-mail.  

Vad det gäller kundservicen anser berörda inom OEM Electronics att de ligger ganska bra till. Målet 

är att 96 % av alla ordrar skall levereras inom överrenskommen tid, under 2009 har snittet varit 

något lägre, 94,8 %. Detta är något personalen ständigt arbetar aktivt med att förbättra. 

Mycket av OEM Electronics produkter tas hem från leverantörer i Kina. Därför används i stor 

utsträckning flygfrakt som transportmedel i hemtagningen. Vissa produkter går med båt, men detta 

för med sig betydligt längre transporttider. Stefan menar att då OEM Electronics produkter i väldigt 

stor utsträckning specialanpassas och monteras för kunderna är det i många fall viktigt att få hem 

artiklar från kina snabbt, och då är det flyget som gäller. För leveranser ut till kund används nästan 

uteslutande Postens Företagspaket, beställningar som läggs innan kl 15 levereras dagen därpå. I 

undantagsfall används andra speditörer för brådskande expressleveranser. 

Verksamheten använder sig idag av affärssystemet Movex och har en MUC-applikation som kopplar 

dem till OEM Electronics i Finland. 
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5.4 Intervju med Staffan Brege 

Vid ett möte med Staffan Brege, Professor vid Linköpings Universitet som skrivit flera vetenskapliga 

artiklar tillsammans med Professor Mats Abrahamsson, uppkom många intressanta frågeställningar. 

Tillsammans med Staffan, som även sitter i styrelsen vid OEM Automatic i Sverige, identifierades och 

diskuterades ytterligare infallsvinklar kring centraliserad lagerhållning. Aspekter så som 

Nedläggningskostnader och integrationsmöjligheter i affärssystem diskuterades och frågor som 

uppkom var bland annat; 

– Försvinner verkligen de kostnader som vi tror då lager- och logistikverksamheten flyttas? 

Hur säkerställs detta? 

– Är affärssystem och kommunikationsvägar integrerbara i de olika enheterna?  

– Bör information, kommunikation och arbetssätt standardiseras? 

– Vilka vinster finns i att personalen inte längre behöver ägna tid åt lager- och logistikfrågor? 
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6 Analys 

Här analyseras den insamlade informationen som presenterats i kapitel 5 utifrån de kategorier för 

utvärdering som identifierats i den teoretiska referensramen. Kapitlet börjar med en utvärdering av 

kostnadspåverkan för att sedan gå vidare med analys av kundnytta, flexibilitet och tillsist behandlas 

de strukturella förändringar som en centralisering skulle medföra. 

Syftet med denna studie är att belysa för- och nackdelar med en centraliserad respektive 

decentraliserad lagerstruktur. Utifrån den teoretiska referensramen har en modell skapats där de 

identifierade kategorierna för utvärdering specificeras närmre. I modellen har så kallade drivare för 

respektive kategori definierats och med utgångspunkt i referensramen har effekterna av en 

centralisering tydliggjorts. 

6.1 Total distributionskostnad 

För att analysera de totala kostnaderna och vilka förändringar som en centralisering skulle kunna 

medföra har utgångspunkten varit den så kallade totalkostnadsmodellen för distribution. Grant et al 

menar att målet med totalkostnadsmodellen är att minimera företagets totala kostnader för 

logistiken och att belysa vilka förutsättningar som finns för att klara av en tillräckligt hög servicenivå. 

För att lyckas med detta krävs en god översikt över hur de olika funktionerna i företaget beror av 

varandra. I tabell 2 ges en översikt av kostnadsposter, drivare och effekt vid lagercentralisering. 

Tabell 2 Kostnadsdrivare och effekt vid centralisering 

PARAMETER DRIVARE EFFEKT VID CENTRALISERING 
FASTA KOSTNADER      

Transporter     

Hemtagning Volym Minskar (volymen minskar) 

Utgående Volym, Avstånd Ökar (större avstånd) 

Lagerföring     

Kapitalkostnader Volym, Enheter Minskar  

Riskkostnader Enheter Minskar 

Lagerhållning     

Personal Volym, Enheter Potentiell besparing (försvinner) 

Lokal Antal Enheter Minskar (försvinner) 

Utrustning Volym, Enheter Minskar (försvinner) 

Administration     

Ordermottagning Antal Kunder, Enheter Påverkas ej 

Leveransbevakning Antal leverantörer, Enheter Potentiell besparing 

Fakturering Antal Kunder, Enheter Potentiell besparing 

Inköp Antal Artiklar, Enheter Potentiell besparing 

Övrig administration Antal enheter Minskar 

Övriga     

Emballage Volym Påverkas ej 

Informationssystem Antal enheter Minskar 
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6.1.1 Transporter 

Vad det gäller OEM Automatic i Polen är transportkostnaderna en av de mest påtagliga 

förändringarna. Vad det gäller kostnaderna för hemtagning av produkter, bör denna sjunka då 

sortimentet i de båda lagren till stor del är överlappade. Detta innebär att det skulle krävas färre 

transporter från leverantör till ett centralt lager än idag då leveranser sker till två skilda platser. En 

annan aspekt värd att belysa är det faktum att det Polska lagret redan idag till stor del använder sig 

av leveranser från OEM Automatic i Sverige, som till och med är deras nionde största leverantör. 

Detta medför självklart många onödiga transporter och hanteringskostnader då varor först fraktas 

till Sverige för att sedan gå till lagret i Polen innan de skickas till kund, vilket ger ytterligare potential 

till besparingar inte bara i transporter med för de hanteringskostnader som detta medför.  

Vid leverans ut till kund kommer dessa högst sannolikt att öka, detta då transportkostanden beror av 

avståndet vilket i sig ökar markant. 

För OEM Electronics del skulle transportkostnaderna inte få någon markant påverkan av en 

konsolidering av lagrena på Höganloft. Avstånden till leverantörer och kunder påverkas inte, och då 

produktsortimenten inte är överlappande med övriga artiklar i lager på Höganloft skulle kostnaderna 

för hemtagning inte heller påverkas.  

6.1.2 Lagerföring 

Nästa kategori av kostnader att utvärdera är Lagerföringskostnaderna, vilka består av 

kapitalkostnader och riskkostnader. För OEM Automatic i Polen, med det till stor del överlappade 

produktsortimentet, skulle kapitalkostnaderna minska till följd av ett lägre säkerhetslager och 

därmed minskad kapitalbindning. Även riskkostnaderna har stor potential att minskas då 

kostnaderna som följer av inkurant lager minskas till följd av lägre totala lagernivåer och minskat 

säkerhetslager. Även kostnader för försäkringar minskar då det endast är en lagerlokal med 

tillhörande inventarier och lagervaror som behöver försäkras. 

De lagerföringskostnader som OEM Electronics har skulle inte bli påverkade i så stor utsträckning, 

även här till följd av att produktsortimentet helt skiljer sig från övriga artiklar på höganloft. 

Kapitalbindning och därmed kapitalkostnader skulle förbli de samma, vad det gäller riskkostnader i 

inkurant lager skulle inte heller detta påverkas av en lagerflytt.  

6.1.3 Lagerhållning 

Lagerhållningskostnaderna står för de kostnader som rör lokal, utrustning/inventarier och personal. 

Verksamheten för OEM Automatic i Polen bedrivs i lokaler som är hyrda med ett kontrakt som går ut 

i mars 2011. Med detta försäkras att kostnaden för lokalerna i Polen verkligen försvinner vid en flytt 

till Höganloft, lika så gäller detta för inventarier och utrustning som även de ingår i hyreskostnaden 

för lokalen. Det är idag två anställda i Polen för hantering av inleverans, plockning, packning samt 

utleverans. Med en flytt av lagret till gemensamma lokaler i Sverige skulle denna personal inte längre 

behövas vid ett säljkontor i Polen, dock skulle personalstyrkan vid Höganloft i Sverige eventuellt 

behöva utökas något. 

Lagerhållning är en kategori av kostnader som skulle förändras om OEM Electronics flyttade sitt lager 

till Höganloft. De totala lokalkostnaderna skulle sänkas, men då krävs även att OEM International 

som idag är hyresvärd åt OEM Electronics kan sälja eller hyra ut lokalerna där verksamheten bedrivs 



32 
 

idag. I fråga om den personal som idag arbetar i lagret på Electronics skulle de utan några större 

bekymmer kunna fortsätta arbeta på Höganloft, vilket skulle innebära fortsatt samma kostnader för 

personal, dock skulle kostnaden flyttas från OEM Electronics till OEM Automatic som i dagsläget 

driver verksamheten på höganloft. Eventuellt skulle här kunna göras besparingar till följd av ett mer 

effektivt arbetssätt i de nya lokalerna.  

6.1.4 Administration 

I Polen går det åt mycket arbetstid för till exempel produktansvariga och ekonomifunktionen till att 

hantera lager- och logistikrelaterade frågor. Det finns idag ingen professionell inköpare som arbetar 

med detta utan ansvaret ligger på respektive produktansvarig. Med en flytt av lagret skulle även 

inköp kunna hanteras centralt, med detta skulle mycket tid sparas vilket respektive anställd istället 

kan använda till sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Detta skulle bidra till en mer fokuserad 

personalstyrka där eventuella rationaliseringar och kostnadsbesparingar skulle kunna göras.  

Till följd av den stora mängden specialanpassade produkter inom OEM Electronics skulle arbete med 

inköp och försäljning med fördel vara kvar inom Electronics och därmed inte påverkas av en flytt. 

6.1.5 Övriga 

Under kategorin övriga kostnader har emballage och informationssystem lyfts fram. 

Emballagekostnaderna bör inte påverkas nämnvärt vid en flytt med bibehållen total volym. Denna 

kostnad flyttas helt enkelt från den lokala verksamheten till central ort. Vad det gäller 

informationssystem drivs kostanden av antal verksamma enheter. Då en verksamhet flyttas till 

central ort och integreras i det där befintliga informationssystemet torde kostanden totalt sett 

minska.  

Övriga kostnader för informationssystem och emballage skulle inte heller påverkas nämnvärt för 

OEM Electronics. Emballagekostanden finns kvar i samma storlek, dock flyttas denna till höganloft 

och OEM Automatic som i sin tur fakturerar OEM Electronics. Kostnaderna för Informationssystemet 

skulle försvinna och istället läggas på OEM Automatic och Höganloft, då verksamheterna integreras 

skulle den totala kostnaden minska.  

6.2 Kundnytta 

För att utvärdera hur kunderna påverkas av en lagercentralisering har kategorin kundnytta skapats. 

Här ingår vad som i den teoretiska referensramen kallas för leveransservice. Oskarsson et al (2006) 

skriver om leveransservice och menar att det är den service som kunden upplever av de aktiviteter 

som förknippas med själva leveransen, Lumsden (2006) vidareutvecklar detta och menar att 

leveransservicen är ett mått på hur väl kundens behov och önskemål uppfylls. I kategori kundnytta 

har Lumsdens definition använts, och till de övriga serviceelementen har även produktsortiment 

lagts till. 

Det är i slutändan kunderna som ger inkomster till ett företag, därmed är även kundens upplevelse 

av den service som företaget erbjuder vital. En god service bäddar för trogna kunder och ökade 

marknadsandelar.  



33 
 

Tabell 3 Kundnyttans drivare och effekt vid centralisering 

PARAMETER DRIVARE EFFEKT VID CENTRALISERING 
KUNDNYTTOR     

Leveranstid Avstånd, tillgänglighet  Försämring 

Leveranssäkerhet    Förbättring 

Leveranspålitlighet Tillgänglighet  Förbättring 

Lagertillgänglighet Rutiner  Förbättring 

Information Rutiner   

Produktsortiment    

Flexibilitet    Ökar 

6.2.1 Leveranstid 

Enligt Lumsden (2006) blir kravet på snabba leveranser allt högre. Här anses Leveranstiden vara den 

viktigaste aspekten då denna skulle påverkas avsevärt i och med en lagerflytt från Warszawa till 

Tranås. Idag sker leveranser på en dag ut till kund i Polen, denna tid skulle förlängas och vi har ju 

redan tidigare sett att kostnaderna för leveranser skulle öka. Redan idag skickas en del ordrar från 

det svenska lagret ner till Polen, vilket tar tre dagar, med expressförsändelser går det att pressa 

tiden till två dagar. I dagsläget sker leveranser till kund i Polen på en dag, och frågan är helt enkelt 

om kunderna är beredda att vänta en, eller till och med två extra dagar på sina leveranser. Å andra 

sidan är det här värt att åter igen reflektera över det faktum att en hel del varor redan idag levereras 

från Sverige. En faktor som i hög grad kan påverka den totala ledtiden är lagertillgängligheten, som 

idag ligger på endast 50 %. Det vill säga att hälften av orderraderna som beställs idag inte finns på 

lager, vilket självklart bidrar till långa ledtider. En förbättrad lagertillgänglighet skulle kunna förbättra 

den kundupplevda servicen trots de längre transporttiderna, då den totala ledtiden eventuellt ändå 

skulle minska. 

På OEM Electronics skickas alla ordrar som läggs innan 15.30 samma dag, vilket betyder att kunden 

har de till handa nästa dag, förutsatt att produkterna finns på hyllan och inte skall specialanpassas. 

En flytt av lagret till Höganloft skulle inte påverka detta då avståndet ut till kunder inte skulle 

förändras. Möjligtvis skulle en förbättring kunna ske då den ökade volymen gods från ett och samma 

lager kan öppna för flera avskeppningar varje dag. Dock är det viktigt att ha i åtanke att majoriteten 

av de produkter som OEM Electronics säljer är specialanpassade efter speciella kundkrav vilket 

innebär att avskeppning oftast inte sker samma dag, utan att produkterna först måste modifieras 

efter önskemål. Självklart är det den totala ledtiden som är viktig, denna bör dock inte heller 

påverkas av en flytt till Höganloft. 

6.2.2 Leveranspålitlighet, Leveranssäkerhet och Lagertillgänglighet 

Även leveranspålitligheten är en viktig faktor att ta hänsyn till, och Lumsden (2006) skriver att 

leveranspålitligheten i många fall är viktigare än själva ledtiden. Idag har verksamheten i Polen enligt 

de mätningar som görs en leveranspålitlighet på ca 82 %, det vill säga att nästan en femtedel av alla 

leveranser inte går iväg inom överenskommen tid. Detta skulle kunna förbättras avsevärt, och en 

flytt av lagret till Höganloft där förutsättningar för högre lagertillgänglighet och resurser för 

effektivare arbete finns skulle definitivt kunna medföra stora förbättringar i detta avseende.  
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Idag görs inga mätningar på OEM Automatic i Polen vad det gäller leveranssäkerheten, dock torde 

ett större samordnat lager med mer strukturerat och effektivt arbetssätt medföra en högre 

leveranssäkerhet. 

Leveranspålitligheten är av stor vikt då kunderna blir lovade och förväntar sig att ha produkterna 

inom en viss tid, på OEM Electronics kan denna antas förbättras från dagens nivå på 94,8 % till följd 

av systematiskt och mer effektivt arbetssätt 

Till följd av den stora mängden specialanpassade produkter mäter OEM Electronics idag inte 

lagertillgängligheten. Många produkter flygs hem från Kina först efter att kundordern är lagd och 

detta medför en ganska låg lagertillgänglighet. Ett samordnat lager medför större möjligheter till att 

ha bredare utbud av standardkomponenter hemma i lager vilket skulle kunna reducera ledtiden ut 

till kund. 

6.2.3 Information 

Med det nya lagret på Höganloft och en samordning av verksamheterna så ökar också möjligheterna 

till investeringar i moderna informationssystem för informationsdelning såväl internt som ut till 

kund. Om denna möjlighet används på rätt sätt kan informationen ut till kund förbättras och därmed 

skapa högre kundnöjdhet. 

Som en direkt följd av att OEM Electronics erbjuder montering och specialanpassade produkter är 

informationen ut till kund extra viktig. Kundens möjligheter till information vad det gäller ledtid, och 

om komponenter levererats i tid till montering/förädlingsverksamheten etc. Med de större 

möjligheterna till investering i moderna kommunikationssystem i ett samlat lager ges förbättrade 

förutsättningar till att hålla kunderna uppdaterade. Enligt Lumsden (2006) är säker och kontinuerlig 

information mycket viktig för kundnöjdheten.  

6.2.4 Flexibilitet 

På OEM Automatic i Polen arbetar idag endast två anställda i lagret, vilket gör att driften är väldigt 

störningskänslig för till exempel sjukdom. Med samordning i höganloft skulle störningskänsligheten 

minska drastiskt. Det samma gäller för OEM Electronics där det idag är tre anställda som arbetar 

med lagerverksamheten.  

Vad det gäller flexibilitet och kundanpassning är det idag inte lätt att tillgodose speciella önskningar 

för Polska kunder. Även detta skulle påverkas drastiskt vid en centralisering då möjligheterna till 

kundanpassade lösningar blir större.  

Med ett gemensamt stort lager där det finns möjlighet att ha hela produktutbudet på hyllan öppnas 

också nya möjligheter att utöka utbudet till polska kunder. Det finns dock ett dilemma då OEM inte 

verkar som grossist eller distributör och därmed inte är produktägare, vilket gör att alla produkter 

inte kan marknadsföras och säljas på alla marknader.  Trots detta öppnas i och med en konsolidering 

av lagren på Höganloft betydligt större möjligheter att bredda det tillgängliga produktsortimentet för 

de Polska kunderna.  

Det produktsortiment som OEM Electronics erbjuder sina kunder påverkas inte direkt av en 

lagerkonsolidering på Höganloft, dock förbättras med de större lokalerna möjligheterna till att 

bredda produktutbudet. 
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6.3 Logistisk flexibilitet 

Abrahamsson et al skriver om logistisk flexibilitet som en bas för att stödja strategiska drag på 

marknaden, han tydliggör den strategiska flexibiliteten genom en uppdelning i tre dimensioner; 

möjlig förändringshastighet, förändringskostnad samt förändringsomfattning. Även Slack (1991) 

behandlar området logistisk flexibilitet och han menar att man måste se till hela systemets 

flexibilitet. Vidare pekar Slack på svårigheten i att mäta flexibiliteten i ett system och menar att det 

bland annat beror på att logistisk flexibilitet egentligen är ett mått på potentialen i systemet. 

Med Slacks fyra kategorier av flexibilitet som utgångspunkt ställs dessa mot de dimensioner som 

Abrahamsson et al presenterar. 

Tabell 4 Flexilbilitet, drivare och effekt vid centralisering 

PARAMETER DRIVARE EFFEKT VID CENTRALISERING 
FLEXIBILITET     

Volymflexibilitet Variation i efterfrågan Lättare att möta 

Leveransflexibilitet Ändringar av leveransdatum Lättare att tillmötesgå 

Utbudsflexibilitet Efterfrågan av produkttyper   

Introduktionsflexibilitet Produkter med kort livscykel   

 

Möjligheterna till att göra övergripande förändringar inom verksamheterna för OEM Automatic är 

idag begränsade. Detta beror till stor del på att varje enhet är självförsörjande med försäljning och 

lager. Att göra en övergripande förändring i produktutbud eller struktur skulle vara kostsamt då 

denna förändring måste införas i varje separat verksamhet. En introduktion av nya produkter utgör 

ett bra exempel, produkterna skulle behöva köpas in till samtliga lager, vilket medför ett stort antal 

produkter som skall lagerhållas på flera platser. Detta ger en hög risk om satsningen inte skulle slå 

väl ut på alla marknader. Varor ligger då på hyllan och kostar inte bara pengar i form av bundet 

kapital, men även utrymme som skulle kunna användas till andra artiklar. Med en konsolidering av 

lagren skulle satsningen på nya produkter inte bli lika riskabel, då mängden inköpta artiklar inte 

behöver vara lika hög och produkterna enkelt kan säljas på de marknader där satsningen fått bättre 

genomslag. 

Detta innebär att en konsolidering av lagrena till Höganloft skulle medföra en mer flexibel 

verksamhet som lättare kan tillmötesgå förändringar på marknaden. Nysatsningar kan lättare göras 

på alla marknader simultant utan att insatserna behöver bli så höga. 

Sett till den förändring vad det gäller verksamhetens flexibilitet vid konsolidering av OEM Electronics 

lager till Höganloft kan vissa förbättringar uppnås. 

Med de större lokalerna finns ökade möjligheter att göra förändringar i lagernivåer. Vid stora 

svängningar på marknaderna är det med en konsoliderad lagerhållning lättare att anpassa 

verksamheten efter dessa. Neddragningar eller ökningar i volymer påverkar inte lagerverksamheten i 

lika stor utsträckning som fallet hade varit i en decentraliserad struktur, där neddragningar och 

ökningar skulle bli nödvändiga på flera orter. Ett annat scenario är även att det sker volymökningar 

på vissa marknader samtidigt som volymerna minskar på andra, en sådan situation skulle definitivt 

gynnas av konsoliderad lagerhållning som underlättar spridningen av produkter till de marknader där 
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de behövs. Detta skulle dock ge betydligt bättre utfall om flera verksamheter inom OEM Electronics 

konsoliderades.  

Flexibiliteten i leveranser är idag inte särskilt stor i Polen, en konsolidering skulle inte nämnvärt 

förbättra möjligheten till flexibilitet i leveranstider, däremot skulle särskilda kundönskemål lättare 

kunna tillmötesgås i en större lagerverksamhet. Flexibilitet i produktutbud innebär i ett 

decentraliserat system som idag stora investeringar för respektive enhet vid t.ex. breddningar i vissa 

produktsortiment. Vid konsolidering av lagren skulle enligt ovanstående resonemang dessa 

kostnader kunna minskas genom samlade satsningar och produktlanseringar på flera marknader. 

Samma resonemang gäller vid en introduktion av helt nya produktsortiment.  

Vad det gäller flexibiliteten i leveranser för OEM Electronics skulle denna definitivt gynnas av en flytt 

till Höganloft, detta till följd av ökade möjligheter att tillmötesgå kundspecifika önskemål om tex 

speciella lastbärare. En annan dimension av leveransflexibilitet är möjligheten att öka antalet 

avskeppningar från ett större lager. Flexibilitet i introduktion av nya produkter och breddade 

produktsortiment påverkas inte nämnvärt till en början, dock skulle det göra stor skillnad om flera 

enheter av OEM Electronics flyttades till Höganloft. 

6.4 Strukturella förändringar 

Utifrån den intervju som gjordes med Staffan Brege har parametern strukturella förändringar tagits 

fram. Här vill författaren betona att det finns andra, mer praktiska inomorganisatoriska faktorer som 

är viktiga att fundera över i frågan om centralisering. Vid en så omfattande förändring som en 

förflyttning av lagerverksamheten från lokala lagerpunkter till en central ort krävs ordentlig 

genomgång av arbetssätt och rutiner. 

Tabell 5 Strukturella förändringar. Drivare och effekt vid centralisering 

PARAMETER DRIVARE EFFEKT VID CENTRALISERING 
STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR     

Standardiserat arbetssätt  Grad av separering Ökat krav 

Kommunikation Grad av separering Ökat krav 

Fokus på kärnverksamhet Funktionsseparering Ökar 

 Affärssystem Integrationsmöjligheter Krav på gemensam lösning 

 

OEM Automatic i Polen använder sig redan idag av samma affärssystem som OEM Automatic Sverige 

och därmed Höganloft, dvs. Movex. Detta underlättar arbetet vid en flytt av lagret oerhört då 

systemen är kompatibla och kan integreras via den så kallade MUC-applikationen. Detta möjliggör 

en integrering av orderhanteringen där orderläggningen sker direkt från Polen in i systemet och till 

Lagret på Höganloft. Även OEM Electronics använder redan idag Movex som affärssystem i sin 

verksamhet, och genom Movexs MUC-applikation kan de kopplas till OEM Automatic och lagret på 

Höganloft.  

Kraven på god kommunikation mellan enheterna ökar men så gör även risken för missförstånd. Att 

missförstånd uppstår är naturligt men riskerna och konsekvenserna av detta kan minimeras med 

hjälp av ett standardiserat arbetssätt, detta måste utformas så att alla verksamheter kan förstå och 

ta del av den information som finns tillgänglig i systemet.  
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Som en följd av att lager och logistikverksamheten separeras från övrig verksamhet i Polen skulle 

mycket tid frigöras för de anställda. Även på Electronics upplevs att mycket tid gå till lager- och 

logistikrelaterade frågor. Då alla anställda kan fokusera sin tid på att göra sina huvudsakliga 

arbetsuppgifter ”slimmas” verksamheten och blir mer effektiv.    
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7 Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som författaren kan dra från studien. Först presenteras 

resultaten för respektive fallstudie från analysen i kapitel 6, sedan följer en sammanfattning samt en 

diskussion som belyser för och nackdelar med modellen och metoden som använts. 

För att uppnå syftet med denna studie skall en identifiering göras av faktorer som är vitala att beakta 

då ett företag ha för avsikt att konsolidera regionala lager till central ort.  

I studien har, med hjälp av teori och empiri, följande fyra områden för utvärdering identifierats 

– Totalkostnad 

– Kundnytta 

– Flexibilitet 

– Strukturella förändringar 

Här anses totalkostnad, kundnytta och flexibilitet vara viktiga att väga av mot varandra. Den fjärde 

kategorin Strukturella förändringar handlar främst om nödvändiga åtgärder inom organisationen för 

att ett konsolideringsprojekt skall fungera så smärtfritt som möjligt.  

Inom koncernen finns idag många lagerenheter spridda runt om i Sverige och Europa. På ett 

övergripande plan leder detta till en ineffektiv organisation med mycket dubbelarbete och höga 

totala kostnader. 

Om det nya distributionscentrat på Höganloft i Tranås används på ett genomtänkt och strukturerat 

sätt tror författaren att det genom en separering av distributionsverksamheten kommer hjälpa OEM 

att lyfta logistikfrågorna till en högre strategiskt nivå. Abrahamsson och Brege (1997) skriver i en 

artikel att en separering av funktioner inom organisationer skapar en högre flexibilitet. Detta tror 

författaren är ett första steg för OEM mot en långsiktigt högre konkurrenskraft genom förbättrad 

distributionsorganisation. 

7.1 Totalkostnad 

I analysen framgår att vad det gäller de totala kostnaderna för OEM Automatic i Polen kan 

besparingar göras på i stort sett alla punkter förutom utleveranser.  

För OEM Electronics skulle de totala kostnaderna skulle inte påverkas i så stor omfattning, vare sig 

till det bättre eller sämre. Dock utmärker sig en kostnadspost från de övriga, nämligen 

Lagerhållningskostnaderna. Totalt sett skulle dessa kostnader minskas något till följd av de delade 

lokalerna. Detta förutsätter dock att OEM International, som äger de lokaler där OEM Electronics 

idag bedriver verksamheten, har möjlighet att hyra ut alternativt sälja dessa lokaler.   

Dock belyser denna studie att det inte bara är kostnaderna som bör påverka ett beslut om 

centralisering av lagerenheter. Kundnytta och Flexibilitet är två andra områden av minst lika stor 

betydelse som bör utvärderas.  
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7.2 Kundnytta 

Som påpekats i föregående avsnitt är det dock inte endast kostnaderna som är av vikt då ett beslut 

om centralisering skall övervägas. 

Vid en första överblick kan det tyckas att kundnyttan borde försämras för kunder i Polen till följd av 

förlängda leveranstider. Men sett till den idag låga lagertillgängligheten och det faktum att stora 

mängder produkter skickas via Sverige redan nu, finns stor potential till att hålla samma eller rent av 

kortare totala ledtider till kund. Övriga element inom kundnyttan anses få en positiv effekt av 

konsolidering av lagren till Höganloft.  

Den kundnytta som en konsolidering kan medföra är av stor vikt och i analysen visar det sig att 

kundnyttan i form av leveransservice inte skulle påverkas till det sämre för OEM Electronics kunder. 

Snarare skulle en konsolidering göra verksamheten mindre störningskänslig och öppna upp för 

förbättringar inom flera områden så som lagertillgänglighet och kundanpassade lösningar.  

7.3 Flexibilitet 

Vad det gäller OEM Automatic i Polen kan även flexibiliteten förmodas få en förbättring vid 

konsolidering av lagren till följd av överlappande produktsortiment samt genom möjligheten att 

hålla lägre säkerhetslager och förmågan styra produkter till de marknader där efterfrågan finns. 

Risken och kostanden för att introducera och bredda produktsortiment blir inte lika hög och nya 

produkter kan samlanseras på samtliga marknader med betydligt enklare medel. 

En flytt av lagret från OEM Electronics befintliga lokaler i Tranås till Höganloft skulle även ge nya 

förutsättningar för flexibilitet i verksamheten. Skulle dessutom fler lagerverksamheter för OEM 

Electronics i framtiden flyttas till Höganloft kan ännu större nytta vinnas med överlappande 

produktsortiment och flexibilitet i verksamheten då risken och kostnaderna för introduktion av nya 

produktsortiment minskas.  

7.4 Diskussion 

De teorier som använts i denna studie bidrog med en solid grund för det fortsatta arbetet. Dock har 

ämnet centralisering i teorin många fall berört fall då en distributionskedja kortas ner till följd av att 

regionala lager flyttas ”bakåt” i kedjan till ett centralt distributionscentra. I det studerade fallet 

föreligger en något annan situation, här behandlas ett antal lagerpunkter som idag agerar i mer eller 

mindre helt oberoende av varandra. 

Modellen för utvärdering skapades utifrån de faktorer som identifierats genom teori och empiri som 

samlats in under studiens gång. Det framgick dock att utvärderingen lämpades sig bättre i det fall då 

produktsortimenten i de konsoliderade lagren var det samma eller till stor del samma. 

Den metod som använts under studiens gång anses ha fungerat tillfredsställande. Antalet intervjuer 

har gett en bred bild av tankarna kring centralisering inom koncernen. Att så många tankar och 

synpunkter fångats in från medarbetare på olika nivåer i organisationen har hjälpt att ge författaren 

en ofärgad bild av projektet Höganloft.  
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Modellen som tagits fram är främst teoretisk och jämförande. För att generera mer konkret fakta 

och skapa ett underlag att ta beslut på bör det i modellen finnas möjlighet till beräkning och 

jämförelse av kostnader och de kostnadsförändringar en lagerkonsolidering skulle medföra.  

7.5 Fortsatta studier 

För vidare studier i området föreslås att modellen kompletteras med beräkningsverktyg för 

jämförelse och utvärdering av kostnader och kostnadsförändringar. 

För att vidareutveckla modellen kan den med fördel även kompletteras med en såkallad ABC-analys. 

Denna bör då utföras över samtliga artiklar för att identifiera de artiklar som omsätts mest 

respektive minst frekvent. Därmed kan en alternativ utvärdering göras om huruvida vissa artiklar bör 

lagerhållas i de lokala regionlagren och endast de mindre frekventa flyttas till central ort. 

Vidare kan modellen kompletteras med det idag högst aktuella ämnet miljöpåverkan. Vilken 

påverkan skulle till exempel de längre transporterna till kund ha kontra de mindra frekventa 

inleveranserna till ett konsoliderat lager. 
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Bilaga A - Frågebatteri 

Din position i företaget 

Hur länge har du arbetat här 

Verksamheten idag – hur tycker du den fungerar? 

Vilka för/nackdelar ser du med en eventuell flytt av lagret till Höganloft? 

 

Vilka kostnader har ni idag som ni kopplar till lager och logistik samt dess kringverksamhet? 

 Lagerföringskostnader 

 Lagerhållningskostnader 

 Administrativa kostnader 

 Transportkostnader 

 Övriga kostnader kopplade till verksamheten 

Hur många anställda arbetar i lager och förädling? 

Hur stor är kapitalbindningen? 

Hur ser LOH ut?  

Snittkostnad/orderrad? 

Vilket/vilka affärssystem används idag för orderhantering, fakturering och administration? 

Hur ser dagens servicegrad ut?  

 Vilka parametrar mäts idag? 

 ordrar, orderrader, leveranser, restordrar, flexibilitet, fel etc.? 

 Hur tror du denna skulle påverkas av en konsolidering? 

 Hur ser du på vikten av att hålla en hög servicegrad gentemot kund? 

 Vilken nivå anser du vara acceptabel, samt vad bör ni sträva emot? 

Produktsortiment 

 hur många artiklar lagerförs? 

 hur stor andel av orderraderna är produkter som ej lagerförs på aktuell enhet?  

 Alltså som går vägen: leverantör - lager - lager - kund? 

Flexibilitet 

Hur flexibla anser du att ni är i dagens verksamhet? 

Hur väl kan ni möta konjunktursvängningar / snabbt ökad eller minskad efterfrågan? 

Hur flexibla är ni i produktsortimentet idag, ex kostnader för att introducera nya 

produkter? 

Lokalen 

 ägs den eller är det en hyrd yta? 

 hur stor yta?
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Bilaga B - Frågebatteri benchmarking 

Företag:  

Namn: 

Din position i företaget: 

Hur länge har du arbetat här: 

 

Hur såg bakgrunden till beslutet om en centralisering ut inom STIGA/GGP? 

 hur såg organisationen ut i det läget? 

 vilken spridning fanns på lagerenheter? 

 hur många lagerenheter fanns vid tillfället? 

Vilka parametrar och faktorer vägdes mot varandra i beslutet? 

Hur blev utfallet? 

 Då 

 Nu 

 vilka fördelar vann man 

 vilka nackdelar har framkommit 

Vad skulle gjorts annorlunda idag, med den erfarenhet som ni nu har 
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Bilaga C - Arbetsgång 

En modell för utvärdering av beslut om lagercentralisering 

At förändra ett befintligt lager- och logistiksystem är inte gjort på en handvändning. Det är en serie 

av processer som påverkar och involverar många avdelningar och anställda inom en verksamhet, 

därför gäller det att ha ett väl genomtänkt underlag för sådana beslut och att ingenting lämnas åt 

slumpen. Här nedan presenteras den modell som tagits fram under studiens gång. Första steget i en 

förändringsprocess börjar redan innan själva förändringen tar fart. Det är viktigt att först kartlägga 

nuläget för att säkerställa att det finns en full förståelse för hur det totala systemet fungerar idag. 

För att få systematik i kartläggningen bör arbetet ske enligt följande steg;  

1. Systemkartläggning 

Första steget är att kartlägga hela systemet så som det ser ut idag. Följande frågor skall kunna 

besvaras; 

a. Vart har vi lager idag?  

b. Vilken region servas från respektive lager? 

2. Verksamhetskartläggning 

När den övergripande strukturbilden är tydlig, fortsätt med att systematiskt kartlägga 

respektive verksamhet i systemet. Varje enhet lever sitt liv och att förstå skillnader och likheter 

mellan de olika enheterna är viktigt för det fortsatta arbetet. I steg 2 bör följande punkter 

efterföljas; 

a. Organisationsstruktur 

Vilka är involverade i processer som rör lager och logistik? Hur stor del av arbetstiden 

lägger de på dessa processer? Inköp, orderhantering, leveransbevakning och fakturering 

är exempel på processer som kan hänföras till lager och logistik.  

b. Affärssystem 

Vilka system används idag för orderhantering, ekonomi och kommunikation?   

c. Total omsättning för respektive enhet 

d. Antal orderrader för respektive enhet 

e. Ledtid till kund 

f. Lagertillgängligheten 

g. Leveranspålitligheten 

h. Flexibilitet 

i. Kapitalbindning 

 

3. Kostnadsidentifiering – Fasta kostnader 

Nästa steg är att kartlägga respektive verksamhets kostnader som kan hänföras till lager och 

logistikprocesserna. I modellen delas kostnaderna upp i fem kategorier och varje kategori har 

ett antal underrubriker där de ingående kostnadsposternas förtydligas. 

a. Transporter – hemtagning resp. utleveranser 

b. Lagerhållning – Lokalkostnader, personalkostnader, kostnader för utrustning 

c. Lagerföring – kapitalkostnader samt riskkostnader. (risk = inkurans, försäkringar etc.) 

d. Administration – kostnader för inköp, ordermottagning, fakturering samt övr. adm. 
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e. Övriga – här ingår kostnader bl.a. för emballering och Informationssystem 

En bra jämförelsegrund är total kostnad/orderrad. 

4. Kostnadsidentifiering – Omstruktureringskostnader 

a. Nedläggningskostnader 
Uppskatta vilka kostnader en nedläggning av verksamheten skulle innebära. Äger man 

lokalen? Kan den hyras ut eller säljas? Har man ett hyreskontrakt – när går detta ut? Det 

samma gäller de inventarier och utrustningen som finns. Försvinner verkligen de 

kostnader vi har idag bara för att verksamheten för vissa funktioner flyttas? 

b. Flyttkostander 
Hur mycket skulle en flytt av lager kosta? Hur mycket av lagret är kurant?  

 

5. Kundnytta 

Reflektera över kundnyttan, vad skulle en konsolidering innebära för respektive marknad i form 

av 

a. Information 

b. Flexibilitet 

c. Leveranssäkerhet 

d. Leveranspålitlighet 

e. Leveranstid 

f. Lagertillgänglighet 

 

6. Flexibilitet 

Hur störningskänslig är verksamheten? Hur lätt/svårt är det att anpassa sig efter förändringar 

på marknaden genom att utöka/dra ner på verksamheten?  

a. Volymflexibilitet 

Möjlighet att ändra produktvolymer 

b. Leveransflexibilitet 

Möjlighet att hålla planerade leveranstider 

c. Utbudsflexibilitet 

Möjlighet att ändra i produktutbudet 

d. Introduktionsflexibilitet 

Möjlighet att introducera nya produkter samt att modifiera existerande produkter 

 

7. Strukturella förändringar 

Reflektera över vilka förändringar som behöver göras (i processer/it/etc.) är Affärssystem/IT-

lösningar kompatibla mellan verksamheterna? 

 

 


