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Sammanfattning 

Grundfilosofin  i  Supply  Chain Management  är  att matcha  utbud mot  efterfrågan. Den  så  kallade 
Bullwhipeffekten pekar på att variationen mellan utbud och slutkundens efterfrågan ökar  ju  längre 
bak  i  försörjningskedjan man kommer. Med det menas  till exempel att  försäljningskvantiteter som 
faktiskt säljs i en affär sällan speglar de orderkvantiteter som leverantören skickar till tillverkaren som 
försörjer  butiken med  produkter.  Förutom  variationer  i  utbud  och  efterfrågan  visade  det  sig  att 
bristande interorganisatorisk kommunikation, brister i prognosarbetet tillsammans med en bristande 
datastruktur  bidrog  till  en  låg  servicegrad.  Den  senaste  forskningen  belyser  hur  variation  som 
orsakats av bullwhipeffekten kan minskas, samt att en låg servicegrad kan förbättras genom ett ökat 
samarbete i försörjningskedjan. 

Syftet  med  den  här  uppsatsen  var  att  utvärdera  bakomliggande  faktorer  till  en  låg 
leveransservicegrad som samt ge en rekommendation på hur denna kan förbättras genom införandet 
av ett gemensamt prognosarbete mellan en leverantör och dess kund.  

Genom en fallstudie på ett kosmetikbolag och dess samarbete med en stor aktör i dagligvaruhandeln 
har studien utförts med grund  i ett omfattande kvantitativt och kvalitativt empiriskt underlag. Det 
empiriska underlaget har  jämförts mot CPFR‐ modellen som genom en skrivbordsundersökning har 
bedömts vara den mest  tillämpbara  teoretiska  lösningen  för det undersökta befintliga samarbetet. 
Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment som modellen står för förespråkar att ett tätare 
samarbete  mellan  aktörerna  i  en  försörjningskedja  ökar  sannolikheten  för  en  effektivare 
prognostisering och därmed en effektivare produktplanering.  

Rekommendationen  belyser  införandet  av  gemensamma  processer  så  som  kampanjplanering, 
prognostisering  och  uppföljning  som  viktiga  steg  för  att  minska  bullwhipeffekten  och  öka 
servicegraden. Delning av data via en gemensam informationsbas är en viktig förutsättning för att de 
belysta processerna skall fungera effektivt.  

   



Executive Summary  

The main  target within  Supply Chain Management  is  to match  supply and demand. The  so  called 
Bullwhip‐ effect points out how the gap between the supply and the demand of the end customer 
increases the further back in the supply chain one look. This means for example that sales quantities 
that are actually sold in a store very seldom reflect the quantities that the supplier is ordering from 
the manufacturer.  Except  variations  in  supply  and  demand,  the  study  showed  that  lack  of  inter 
organizational  communication,  a  non  optimized  forecast  method  and  a  poorly  organized  data 
structure together created a poor service level towards the customer.  

Recent  studies  elucidate  how  this  gap  can  be  decreased  and  how  a  poor  service  level  can  be 
increased through  improved cooperation within the supply chain. Thus, the purpose of this study  is 
to evaluate causing factors to a  low service  level and to give a recommendation of how the service 
level  can be  increased by  the  introduction of  collaborative  forecasting between a  supplier and  its 
customer.  

The  result has been  reached  through a case  study on a cosmetics company and  their cooperation 
with a  large actor  in the daily retail  industry. The recommendation  is based on a  large qualitatively 
and quantitatively empirical base. The empirical base has been compared to the CPFR‐model which 
has  been  justified  as  the most  applicable  theoretical  base  for  improvement  within  the  existing 
cooperation.  Collaborative  Planning,  Forecasting & Replenishment which  the  letters  in  the model 
stands for  is proposing a closer cooperation between the actors of the supply chain to  increase the 
possibilities  to  construct  a  more  correct  forecast  and  there  by  a  more  efficient  replenishment 
process.  

The recommendation points out the introduction of common processes such as campaign planning, 
forecasting and follow up as important stages in order to decrease the gap and increase the service 
level. The sharing of data through a common information base is fundamental for reaching high 
efficiency within these processes. 
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1 INLEDNING 
Detta  kapitel  inleds  med  en  introduktion  och  historisk  utveckling  av  ämnesområdet.  Avsnitt  1.2 
diskuterar sedan det problemområde som legat till grund för denna uppsats.  

1.1 Supply chain management – Ett arbete mellan olika organisationer 
Grundfilosofin  i Supply chain management  (i  fortsättningen benämnt SCM) handlar om att matcha 
utbud  mot  efterfrågan.  Ett  för  stort  utbud  resulterar  i  onödiga  produktionskostnader  och 
lagerhållningskostnader på grund av att företagen bygger för stora  lager. Om efterfrågan  istället är 
större än utbudet  töms  lagren  snabbt och  frågan uppstår då om  företaget  sålt  sina produkter  för 
billigt. På grund av den stora efterfrågan kunde kanske företaget kunnat ta ett högre pris och ändå 
sålt alla produkter. Om företaget säljer slut på sina produkter så finns en risk för att det skapas en 
bristsituation som både leverantör och återförsäljare är förlorar på eftersom de inte kan sälja några 
ytterligare produkter till slutkonsumenterna. (Cachon, 2004) 

Dessa  två  exempel  är  kopplade  till  vilken  risk  företaget  vill  ta.  Inget  företag  klarar  av  att matcha 
utbud mot efterfrågan exakt. Detta resulterar i att företag måste riskera att antingen hålla för stora 
lager, riskera att  inte få så mycket betalt som de kanske kunde ha fått eller missar möjligheten att 
sälja ytterligare kvantiteter av sin produkt eftersom lagret är tomt. Men det finns företag som genom 
ett  effektivt  arbetssätt med  sina  leverantörer  och  kunder  närmar  sig  balansen mellan  utbud  och 
efterfrågan som SCM handlar om. (Cachon, 2004) 

SCM  har  sin  historiska  grund  från  1970‐  och  1980‐talen  när  man  försökte  förstå  sig  på  de 
framgångsfaktorer som hade gjort de japanska bilföretagen så effektiva (Cox, 1999). Enligt Cox (1999) 
så definieras SCM som: 

”…ett sätt att tänka som är hängivet, tekniker och verktyg som kan bidra till en effektivisering av den 
operativa  verksamheten  samt  effektiviteten  i  arbetet ut mot distributionskanalerna.  Effektiviteten 
måste skapas både externt och  internt  för att stödja och  förse befintliga produkter och service  till 
företagets kunder….”. (Cox, 1999) 

Enligt  Cox  (1999)  så  innefattar  SCM  både  en  strategisk  och  en  operativ  inriktning. Den  operativa 
sidan  syftar  till att  företag  rent  fysiskt måste  skapa kanaler  för att  till exempel  leverera produkter 
eller  för att  få  tillgång  till  råmaterial. Alla  företag som bedriver verksamhet och  inte är vilande har 
den  typen  av  kanaler. Den  strategiska  delen  av  SCM  handlar  om  hur  företagen  positionerar  sig  i 
försörjningskedjan  för  att  om  möjligt  dra  fördelar  av  sin  position.  Att  positionera  sig  i 
försörjningskedjan  kan  innefatta  uppköp  eller  olika  former  av  samarbete  med  andra  aktörer  i 
försörjningskedjan för att exempelvis styra över råvaruförsörjning eller distributionskanaler. 

Försörjningskedja  är  fritt  översatt  från  engelskans  ”supply  chain”  som  enligt  Sahay  et  al  (2003) 
definieras som:  

”ett  nätverk  av  enheter  som  hanterar  material  och  som  karaktäriseras  av  nyckelbegreppen: 
försörjning, transformation och efterfrågan.”  
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Fortsättningsvis  definieras  försörjningskedja  som  den  kedja  av  produkthanterande  enheter  från 
tillverkande  fabrik  via  leverantörernas  lager  till  butikskedjornas  distributionscentraler,  ut  till  butik 
och slutligen fram till konsumenten. 

Det är känt att ett bättre samarbete i försörjningskedjan kan bidra till att resultaten förbättras (Sheffi 
2002). Det har också visat sig att många företag har intresserat sig för de positiva effekterna och fler 
och  fler  företag  har  därför  valt  att  inleda  samarbeten  inom  sina  respektive  försörjningskedjor. 
(Attaran & Attaran, 2007) 

Enligt  Bacon  et  al  (2002)  så  finns  tre  typiska  samarbeten:  transaktionsrelationer, 
informationsdelande  relationer  och  ett  samarbete med  en  delad  planeringsprocess  där  företagen 
tillsammans har skapat en gemensam affärsplan.  

En  transaktionsrelation bygger på det  traditionella samarbetet mellan kund och  leverantör, det vill 
säga utbyte av order och faktura. I en informationsdelande organisation så delas en del information 
angående exempelvis lagernivåer eller orderstatus. I ett samarbete som delar planeringsprocess och 
som  arbetat  fram  en  gemensam  affärsplan  så  används  informationen  interaktivt. Det  vill  säga  att 
samarbetet mellan aktörerna är väldigt nära varandra. I dagsläget befinner sig de flesta företag på ett 
transaktionsrelations‐ eller ett informationsdelningsstadie. (Bacon et al, 2002) 

1.1.1  EDI skapade förutsättningar för ett fördjupat samarbete i försörjningskedjan 
Utvecklingen  inom  SCM  tog  stora  kliv  när  det  så  kallade  EDI‐systemet  (Electronic Data  Interface) 
infördes. EDI kan i stort beskrivas som ett elektroniskt informationsöverföringssystem som går ut på 
att genom elektronisk dataöverföring ta bort mycket av det pappersarbete som var vanligt på många 
arbetsplatser. EDI sänker hanteringskostnaderna men har föga påverkan på själva försörjningskedjan 
(Attaran & Attaran 2007). Den enklaste formen av samarbete med hjälp av EDI tillämpas i ett så kallat 
transaktionssamarbete där utbyte av order och fakturor sker elektronsikt istället för att skickas med 
post eller faxas (Attaran & Attaran 2007). Samarbetet med hjälp av EDI tar ganska enkla former och 
ställer  inga  krav  på  interaktion  eller  att  parterna  utbyter  information  angående  försäljning  eller 
prognossiffror. EDI och  liknande verktyg har  skapat  förutsättningar  för ett  fördjupat  samarbete då 
information kan delas på ett systematiskt och strukturerat sätt.  

1.1.2 Modeller för samarbete i försörjningskedjan 
I  början  av  1990‐talet  föddes  begreppet  ECR  (Efficient  Consumer  Response)  som  en  av  de  första 
modellerna  för  samarbete  i  försörjningskedjan. Det  utvecklades  från  början  i USA  i  ett  försök  att 
motverka de motståndskrafter som fanns mellan leverantör och kund på den tiden. Leverantören och 
kunden  såg  på  varandra  som  motståndare  vilket  ledde  till  en  försämrad  slutkundsfokus  som 
påverkade båda parter negativt. En annan bidragande faktor var IT‐utvecklingen som möjliggjorde ett 
betydligt effektivare och papperslöst  informationsutbyte. Tack vare EDI och EAN koder på samtliga 
varor  var  steget  inte  långt  till  automatisk  varupåfyllning  då  avläsarna  i  kassorna  höll  koll  på  hur 
många varor som sålts av en viss produkt och signalerade när hyllorna hade nått beställningspunkter. 
(Hasselgren, 2003) 

ECR  defineras  som  ”ett  gemensamt  arbete  för  att  på  ett  bättre  sätt  uppfylla  kundkraven  bättre, 
snabbare och mer kostnadseffektivt”. (Hasselgren, 2003)  
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I början av 1990‐talet dök en ny modell upp som kom att kallas för VMI (Vendor Manged Inventory). 
Denna modell byggde även den på ett samarbete inom försörjningskedjan men till skillnad från ECR 
så koncentrerades samarbetet  till en  leverantör och dess kund. VMI går ut på att  leverantören  får 
information  om  försäljning  och  lagernivåer  från  återförsäljaren  och  tar  sedan  på  sig  ansvaret  för 
produkten  för både prognostisering, orderläggning och  för att  säkerställa optimala  lagernivåer hos 
kunden. (Attaran & Attaran, 2007) 

Båda dessa samarbetsmodeller har sina fördelar men dessa fördelar kan samtidigt bli deras nackdel i 
vissa sammanhang. ECR modellen till exempel kräver att antalet samarbetande företag är fler än en 
för  att  uppnå  de  önskade  resultaten.  Om  den  modellen  skall  införas  så  krävs  en  omfattande 
resurssatsning från berörda parter då ett sådant samarbete berör en stor del av personalstyrkan och 
funktionerna (Attaran & Attaran, 2007). VMI‐modellen handlar om att leverantören tar kontroll över 
kundens lager (Yao et al, 2005). Denna modell syftar inte till ett brett interorganisatoriskt samarbete, 
där företagen arbetar efter gemensamma strategier och processer utan är mer ett arbetssätt där en 
större informationsdelning skapar fördelar (Chang et al, 2007).  

I  mitten  av  1990‐talet  dök  ännu  en  modell  upp  som  fokuserar  på  en  gemensam  planerings‐, 
prognostiserings‐ och  varupåfyllnadsprocess  (Attaran & Attaran, 2007). Denna modell  är betydligt 
smalare  och  lämnar  utrymme  för  hur  samarbetet  skall  utföras.  Modellen  kallas  för  CPFR 
(Collaborative  Planning  Forecastin  &  Replenishment)  och  innefattar  ett  samarbete  i 
försörjningskedjan mellan en leverantör och dess kund eller kunder. (VICS, 2002) 

1.2 Problemdiskussion 
Att  finna en optimal balansgång mellan  lagerhållningskostnad och  leveranssäkerhet  ställer mycket 
höga krav på en organisation eftersom orsakerna till att en organisation inte kan leverera inte alltid 
beror  på  att  företaget  försöker  hålla  ner  lagerhållningskostnaden.  Fabriksproblem,  interlogistik, 
kommunikationsproblem,  försenade  beställningar,  felleveranser  samt  kraftiga  variationer  i 
orderläggningen bidrar också till svårigheter  i att hålla en hög  leveransservice alternativt hålla nere 
kostnaderna.  I  den  teoretiska  världen  beskrivs  orsakerna  bakom  en  kraftig  variation  i 
orderläggningen som en bidragande faktor till dålig leveransservice. Bullwhipeffekten beskriver dessa 
orsaker närmare (Lee et al, 2004). 

Bullwhipeffekten  innebär  att  orderkvantiteterna  kraftigt  varierar  trots  en  förhållandevis  konstant 
försäljning.  Detta  beror  huvudsakligen  på  fyra  faktorer:  Behovssignalhanteringssystem, 
ransoneringsspel, orderbatchning och prisvariationer (Lee et al, 2004). Behovssignalhanteringsystem 
syftar  till  att  butiken  baserar  sin  orderläggning  på  historisk  försäljningsdata(Lee  et  al,  2004). Om 
försäljningen  den  senaste  perioden  har  gått  upp  kommer  troligtvis  butiken  att  förutspå  en  ökad 
efterfrågan och därmed placera en stor order gentemot sin  leverantör. Denna uppskattade ökning  i 
efterfrågan behöver  inte alltid motsvaras av en försäljningsökning hos slutkonsumenterna utan kan 
ibland förklaras av just behovssignalhanteringen. Det vill säga prognostiserade försäljningskvantiteter 
som i värsta fall speglas av en feltolkning av försäljningstrenden. Om då leverantörerna vid ett senare 
tillfälle  använder  en  prognosmetod  som  bygger  på  den,  av  butikskedjan  felaktigt  uppskattade 
försäljningsökningen. Så  innebär det att  leverantören baserar sina prognoser på data som  inte alls 
kommer att representeras av den faktiska försäljningen till slutkonsumenten. Därmed ökar risken för 
att produktplaneringen hos leverantören inte alls motsvarar det behov som leverantörens kund har. 
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Det kan  leda till en försämrad  leveransservicegrad på grund av att  leverantören ej är förberedd för 
vilka produkter och hur stora kvantiteter kunden kommer att ha ett behov av(Lee et al, 2004).  

Ett  sätt  att  förbättra  prognosmetoderna  är  enligt  Kaipia &  Hartiala  (2006)  att  även  leverantören 
baserar  sina  prognoser  på  verklig  försäljning  till  slutkonsumenterna. Detta minimerar  riskerna  för 
feltolkningar av försäljningstrender och därmed minskas också bullwhipeffektens påverkan (Kaipia & 
Hartiala,  2006).  Detta  arbetssätt  bygger  dock  på  att  återförsäljaren  är  beredd  att  låta  sina 
leverantörer  ta  del  av  försäljningsdata,  vilket  kräver  ett  informationsdelande  samarbete  eller  ett 
samarbete med en delad planeringsprocess (Bacon et al, 2002). 

Nästa fenomen inom ramen för bullwhipeffekten kallas ransoneringsspelet som uppstår när kunden 
förutspår att det kommer uppstå brister och räknar  inte med att deras behov till  fullo kommer att 
fyllas. Därför placerar kunden en stor order i förhoppning om att få en större ranson tilldelad till sig. 
När  dessa  situationer  uppstår  så  köper  kunden  på  sig  stora  kvantiteter  för  att  i  de  påföljande 
perioderna  eventuellt  inte  köpa  några  kvantiteter  alls.  Detta  skapar  stora  variationer  i  beställda 
kvantiteter hos  leverantören vilket även det,  försvårar planeringsarbetet. Orderbatchning syftar  till 
kundens försök att kostnadsoptimera sin orderläggning. Om varje orderläggning är förknippad med 
en egen särkostnad, uppmuntras leverantören att lägga order så sällan som möjligt för att minimera 
kostnaderna.  Det  är  enklare  att  förutspå  ett  behov  den  kommande  veckan  än  den  kommande 
månaden. Den sista faktorn som Lee et al (2004) tar upp i samband med bullwhipeffekten kallas för 
prisvariation och syftar till att kunden hamstrar varor när dessa är billiga. Det vill säga; om får kunden 
köpa  in  varor  till  ett  reducerat  pris  kommer  större  kvantiteter  köpas  in.  Även  detta  fenomen 
uppmuntrar  kunden  att  köpa  stora  kvantiteter  i  vissa  perioder  varefter  troligtvis  små  kvantiteter 
beställs de följande perioderna. (Lee et al, 2004) 

Enligt Microsofts koncernchef, Steve Ballmer, beror många av dagens problem  i  försörjningskedjan 
på bristen av kommunikation,  informationsutbyte och samarbete mellan  leverantör och kund. Som 
beskrevs ovan så måste till exempel en butikskedja förse sin leverantör med försäljningssiffror. Steve 
Ballmer  menar  att  genom  strukturerade  samarbeten  kan  många  av  dagens  problem  i 
försörjningskedjan åtgärdas.  

CPFR‐ modellen,  en  teori  som  lanserades  av  organisationen  VICS,  pekar  också  på  samarbete  och 
informationsöverföring  som  en  lösning  på  leveransproblem  och  bullwhipeffekten.  De  anser  att 
gemensam  planering,  prognostisering  och  varupåfyllning  leder  till minskad  osäkerhet  i  utbud  och 
efterfrågan  (VICS, 2002). Lee et al 1997, menar att kommunikation är nyckeln  till en väl  fungerade 
försörjningskedja. Det  torde  vara  ganska enkelt, men  ett utökat  samarbete  kräver organisatoriska 
förändringar.  Till  exempel  bör  respektive  organisation  se  över  hur  den  utvecklade 
informationsdelningen  ska  användas  och  hur  den  skall  struktureras  samt  hur  den  ökade 
kommunikationen skall gå till och vem som skall kommunicera med vem (VICS, 2002). Detta kräver i 
sin tur ett gediget förberedelsearbete både inom den egna organisationen och tillsammans med den 
tillsänkta samarbetspartnern innan det operativa samarbetet kan inledas (VICS, 2002).  
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1.3 Syfte 

Syftet med rapporten är att utvärdera bakomliggande faktorer till en låg leveransservicegrad samt ge 
en  rekommendation  på  hur  denna  kan  förbättras  genom  införandet  av  ett  gemensamt 
prognosarbete.  

• Hur  skall  ett  gemensamt  prognosarbete  utformas  för  att  förbättra 
leveransservicegraden  från  leverantör  till distributör samt  från distributör  till 
kund? 

• Vilka förberedelser krävs från  leverantören och distributörens sida för att det 
föreslagna prognosarbetet skall kunna initieras?  
 

1.4 Avgränsningar  

• Inom  ramen  för  detta  arbete  så  studeras  inte  påverkan  från  leverantörens 
produktion  ingående. Ytligt berörs dock vilka begränsningar som uppstår från 
fabrik. 
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2 Metod 
I  detta  kapitel  har  vi  försökt  bekriva  hur  vi  har  gått  tillväga  under  arbetet med  denna  uppsats. 
Metodkapitlet beskriver också vilka synsät och ansatser som tillämpats.  

2.1 Undersökningsansats och forskningsstrategi 
Vi valde att studera detta  fenomen med hjälp av en  fallstudie. Med hjälp av en  fallstudie kunde vi 
gräva  djupare  inom  problemområdet  än  vad  vi  hade  kunnat  göra  genom  till  exempel  en 
enkätundersökning  (Saunders et al, 2007). Om  samma djup  inom det  studerade  fenomenet  skulle 
uppnås med  en  enkätundersökning  skulle  datamaterialet  bli  ohanterbart  på  grund  av  den  stora 
datamängden.  

Uppdraget  var dessutom  framdiskuterat med  valt undersökningsföretag,  L’Oréal  Sverige AB,  vilket 
bidrog till valet av forskningsstrategi. En fallstudie är enligt Saunders et al (2007) extra intressant om 
forskningen är väldigt inriktade till kontexten och inte bara till fenomenet. En enkätundersökning till 
exempel har svårare att fånga kontextens unikhet på grund av att antalet variabler ofta blir för stort 
(Saunders et al, 2007).  

Problemet  studerades utifrån  ett  analytiskt  synsätt. Det  innebär  att  kunskapen  som utvecklas  ska 
vara  oberoende  av  kontexten  (Saunders  et  al,  2007).  Vår  utgångspunkt  var  att  även  om 
förbättringsförslagen var starkt kontextberoende så har kunskapen om behovet av samarbete för att 
möta  en  allt  hårdare  konkurrens  varit  oberoende  av  kontexten.  Dock  så  har  den  slutliga 
rekommendationen i denna rapport modifierats efter förutsättningarna hos L’Oréal och ICA.  

I  denna  uppsats  användes  en  deduktiv  ansats  då  vi  utgick  utifrån  befintlig  teori  för  att  beskriva 
problem mellan L’Oréal och ICA (Saunders et al, 2007). Dessa dokumenterade problem analyserades 
sedan tillsammans med befintlig teori. Analysen  låg sedan till grund för våra förbättringsförslag och 
rekommendationer.  

Under arbetet med problemidentifieringen hade vi som utgångspunkt att identifiera och beskriva hur 
olika  faktorer  påverkar  problembilden.  Med  hjälp  av  befintlig  teori  fastställdes  hur  de  olika 
faktorerna  påverkade  problembilden.  Dessutom  använde  vi  en  befintlig  teoretisk modell  för  ett 
gemensamt prognosarbete, CPFR, som utgångspunkt när förbättringsförslaget togs fram.  

2.1.1 Val av undersökningsobjekt 
Det  förekom  inget val av undersökningsobjekt då uppdraget var specificerat  från uppdragsgivaren, 
L’Oréal  Sverige  AB.  Inom  L’Oréal  Sverige  AB  så  genomfördes  projektet  tillsammans  med 
logistikavdelningen  för konsumentproduktdivisionen. Konsumentproduktdivisionen var  inriktad mot 
försäljning av produkter gentemot dagligvaruhandeln  (ICA och COOP mfl) och  fackhandlen  (Åhléns 
och Kicks). Under våren 2007 så fördes diskussioner mellan rapportförfattarna och L’Oréal Sverige AB 
om ett  lämpligt problemområde som L’Oréal ansåg kunde passa rapportförfattarna med hänsyn till 
deras teoretiska bakgrund. Ett problemområde valdes vilket fick till följd att ICA Sverige AB också blev 
en  del  av  fokusområdet  inom  ramen  för  denna  uppsats.  Detta  berodde  på  att  problemområdet 
innefattade L’Oréals samarbete med ICA samt prestationer gentemot ICA.  
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2.2 Operationalisering 
Figur  1,  operationaliseringen,  beskriver  arbetsgången  i  detta  uppdrag  och  således  också  i  denna 
rapport. Bullwhipeffekt, leveransservicegrad och ökat samarbete samt dess koppling till varandra har 
diskuterats  i  kapitel 1 och det är med dessa  förutsättningar  som  läsaren ombeds att  läsa  vidare  i 
rapporten.  Kapitel  3  beskriver  genomgående  varför  CPFR  är  en  god  teoretisk  bakgrund  för  detta 
uppdrag  samt  ingående  hur  CPFR  är  utformad.  

 

Figur 1‐ Operationalisering av uppdrag och rapport 

2.2.1 Deskriptiv beskrivning och sökandet av orsakverkan samband 
För  att  finna  orsaken  till  varför  det  såg  ut  på  ett  visst  sätt  så  det  första  steget  att  utgå  ifrån  en 
deskriptiv  ansats  för  att  beskriva nuläget  (kapitel  5)  (Saunders  et  al,  2007). Därefter  skapades  en 
sammanställning och analys av det kvantitativa datamaterialet vilket tydliggjorde varför fenomenet 
såg ut på ett visst sätt,  (kapitel 6).  I kapitel 5 beskrivs hur det befintliga samarbetet mellan L’Oréal 
och ICA Sverige var utformat. I samma kapitel beskrivs dessutom förekommande CPFR processer som 
vid  tiden  för uppsatsen  sköttes av  företagen var och en  för  sig. Prognostisering, kampanjplanering 
och uppföljning var exempel på sådana processer. I kapitel 6 illustreras vilka variabler som användes 
och kunde användas vid prognostisering, kampanjplanering och uppföljning. Kapitel 6 blandas också 
med en del analytiska  inslag på hur L’Oréal och ICA presterade  inom områdena för prognostisering, 
kampanjplanering och uppföljning.  Kapitlet  avslutas  sedan med  identifierade problem hos  L’Oréal 
och delvis också hos ICA. Kapitel 5 och 6 är båda beskrivna med fokus på att öka samarbetet mellan 
parterna enligt CPFR‐ modellen, (kapitel 3) varför det empiriska underlaget samt problematiseringen 
ligger inom ramarna för CPFR.  
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Antalet bristade enheter per 
produktgrupp 

1. Ambre Solar   90770 
2. Fructis   51470 
3. Dermo Expert   41196 
4. Skin Nat  36168 
5. Studio Line  32620 
6. Casting + CG   29007 
7. Men Expert  22708 
8. Elvital   21840 
9. Fructis Style  18234 
10. Respons  13983 
11. Excellence  13815 
12. Solar Expert   12594 
13. Elnett    9474 
14. Nutrisse   8658 
15. Couleur Expert  4773 
16. Highlight Kit  2304 
17. Body Expertise   432 
18. Preference Recital  324 

2.2.2 Rekommendation baserat på CPFR modellen, empiri och problematisering 
Baserat på teorin i kapitel 3, empirin i kapitel 5, tolkningen av resultatet i kapitel 6 samt problemen 
identifierade  i kapitel 6  syftar kapitel 7 mot att  sammanföra de olika delarna  i en analys där även 
förbättringsförslag presenteras. Analysen förmedlar samtidigt upprättandet av ett samarbete mellan 
L’Oréal och ICA. Kapitel 8 sammanfattar kapitel 7 i en kort rekommendation.  

2.3 Tillvägagångssätt 
För att ytterligare precisera tillvägagångssättet, följer nedan en djupare beskrivning av hur 
litteraturen togs fram sam hur de empiriska kapitlen och analysen skapades.  

2.3.1 Litteraturstudie för att precisera problemområdet och skapa en grund för 
förbättringar 
Studien av litteraturen byggdes upp av två spår, där det ena spåret var en litteraturstudie med syfte 
att beskriva och förklara befintliga problem. Det andra spåret handlade om att med hjälp av befintlig 
litteratur  finna  en  lösning  på  problemet.  Alltså  studerades  modeller  för  ett  samarbete  i 
försörjningskedjan  för att  skapa en  ram  för hur  lösningen  skulle utformas. Modellerna  för hur ett 
samarbete kan se ut har jämfördes med empirin med syfte att finna områden där det fanns potential 
för förbättringar.  

Litteraturen har till stor del utgjorts av vetenskapliga artiklar som sökts genom sökverktygen Ebsco, 
Emerald  och  samsök. De  sökord  som  använts  har  varit:  Supply  chain management,  supply  chain, 
CPFR  (collaborative planning,  forecasting &  replenishment), VMI  (Vendor managed  inventory), ECR 
(efficient consumer response), retail business, EDI, POS, Point of sales, performance measurements, 
balanced scorecard, bullwhip effect,  forecasting och  logistics collaboration. Utöver sökverktygen så 
har referenserna i vissa artiklar utgjort uppslag för nya artiklar.  

2.3.2 Kvantitativ empirisk undersökning 
I samband med den kvantitativa empiriska 
sammanställningen och analysen behandlades en 
stor mängd data. Dessa data hämtades från olika 
databaser på L’Oréal samt från de L’Oréal anställdas 
personliga datorer. I nästa avsnitt beskrivs närmare 
vilken data som varit intressant för denna uppsats 
och varför den ansetts intressant.  

 Statistiskt urval för kapitel 6 
L’Oréals  varumärken  var  uppdelade  i 
produktgrupper.  L’Oréal  Paris  och  Garnier  var  de 
varumärken som distribueras via ICA Sverige. De var 
uppdelade i 18 produktgrupper enligt figur 2.  

Antalet icke levererade enheter som beställdes utav 
ICA Sverige under en 15 månaders period (maj 2006 
till  juli 2007) är  listad  i figur 2 och solvårdsgruppen 
Ambre  Solar  var  en  överlägsen  förlorare.  Listan 
speglade  inte  helt  och  hållet  verkligheten  då  ICA 
Sverige lade nya order på restnoteringar vare sig de 

Figur 2 –  Antal restnoterade enheter per produktgrupp 
från L’Oréal till ICA Sverige AB. Maj 2006 t.o.m. juli 
2007.   
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var  inkomna  till L’Oréals  lager eller  inte. Det  innebar att om en produkt hade varit ur  lager väldigt 
länge så upprepades restnoteringar varje gång ICA Sverige lade en ny order, vilket skedde tre gånger i 
veckan. Eftersom  figur 2 är antal enheter som  inte  levererats kan samma  restnotering  förekomma 
flera gånger. Det är dock viktigt att statistiken visar detta eftersom leveransservicegraden påverkades 
negativt vare sig det var nya eller gamla restnoteringar. Kontentan är att något som beställts inte har 
levererats.  Anledningen  till  att  en  enhetsbaserad  lista  valdes  istället  för  en  lista  baserad  på 
orderrader eller värde var för att väga  in både ett ekonomiskt perspektiv och ett enhetsperspektiv. 
Det är, ur ett  leverantörsperspektiv, betydligt mer kostsamt att  inte kunna  leverera en orderrad på 
1000 enheter än en orderrad på 6 enheter på grund av förlorad försäljning. Det var tänkbart att ur 
ekonomisk synvinkel väga  in värdet av orderraden, men då prisvariationen mellan ett shampoo och 
vissa avancerade stylingprodukter var så pass stor blev även detta missvisande då vinsten på ökad 
enhetsförsäljning  inte nödvändigtvis var  större på en dyrare produkt. Ett urval baserat på enheter 
vägde därför bäst in både en förlorad servicegrad och en förlorad försäljning.  

Valda produktgrupper och statistiska variabler 
På grund av att solvård skiljde sig kraftigt mot de övriga produkterna så koncentrerades uppsatsen till 
att  studera  icke  säsongsberoende  produktgrupper. Det  berodde  på  att  den  största  delen  av  den 
totala  försäljningen  utgjordes  av  produktgrupper  som  hade  en  förhållandevis  jämnt  fördelad 
försäljning över året. Då arbetet syftade till att förbättra den totala  leveransservicen var det  logiskt 
att vi utgick  ifrån de  icke säsongsberoende produktgrupperna när processförbättringar föreslogs. Vi 
tog  fram ett statistiskt underlag  för samtliga produktgrupper men valde  i vissa  fall att koncentrera 
arbetet kring en produktgrupp för att under en begränsad tid kunna genomföra rimliga analyser. Det 
skall tilläggas att de trender som går att utläsa ur det statistiska underlaget  inte skiljde sig avsevärt 
mellan olika produktgrupper, bortsett från solvård. I de fall när vi fördjupade vår undersökning valdes 
produktgruppen  Fructis  (hårvård,  schampoo  och  balsam)  då  den  produktgruppen  genererar  den 
sämsta servicegraden och därmed samtidigt en förlorad försäljning för L’Oréal.  

Det  statistiska  arbetet  var  baserat  på  produktgrupper  istället  för  artiklar.  Det  berodde  på  att 
information om försäljning och order på artikelnivå var relativt begränsad samt att nylanseringar och 
uppgraderingar  skedde  ofta. Det  fick  till  följd  att  det  statistiska  underlaget  på  en  nyintroducerad 
artikel  representerade  en  alltför  kort  tidsperiod  för  att  vi  skulle  anse  den  reliabel.  Slutligen  så 
baserades L’Oréals  försäljningsbudget, trend, markandsföringsbudget och andra kostnader alltid på 
produktgruppsnivå varför det är detta underlag som blir intressant att undersöka.  

2.3.3 Kvalitativ empirisk undersökning 
För att förstå processerna som generar de data som har studerats så genomfördes intervjuer med tio 
personer som alla arbetade på L’Oréal. Syftet med dessa  intervjuer var att få en djup förståelse för 
processerna  och  den  statistiska  data  som  insamlats  varför  vi  anser  att  dessa  intervjuer  var  av 
kvalitativ karaktär. Intervjuer kan enligt Saunders et al (2007) delas upp efter hur strukturerade och 
formella de är. Författaren menar att det  finns tre olika typer: strukturerad, semi‐strukturerad och 
ostrukturerad intervju. I detta fall har semi‐strukturerade intervjuer använts då endast ämnesfrågor 
bestämts innan intervjuerna genomfördes. Intervjuerna har varit ganska öppna och inte styrda av ett 
strikt intervjuunderlag. Det innebär exempelvis att de intervjuade berättade om en process utan att 
intervjuarna  förberedde  detaljfrågor.  Beroende  på  vad  intervjupersonen  berättade  så  ställdes 
följdfrågor. Utöver intervjuerna har frågor e‐postats till ICA och besvarats av tre personer på ICA. 
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Insamlingen av kvantitativ och kvalitativa data har skett parallellt då det på ett bra sätt har skapat en 
dialog med de intervjuade personerna angående upptäckter i statistiken. Detta arbetssätt har skapat 
en kontinuerlig ökad förståelse för problemområdet vilket har effektiviserat arbetsgången. En fördel 
med att använda både en kvalitativ och en kvantitativ insamlingsmetod är att det ökar möjligheterna 
att  triangulera.  Det  innebär  att  ett  upptäckt  fenomen  genom  den  statiska  undersökningen  kan 
bekräftas eller förklaras genom den kvalitativa insamlingsmetoden.  

2.3.4 Analysen belyser problemområdets förbättringsfaktorer 
Det  statistiska materialet  sammanställdes och  analyserades med hjälp  av  logiska  resonemang och 
den  teoriska  referensram  som byggdes upp under  tiden  som data  sammanställdes.  Informationen 
om  hur  processerna  fungerade  strukturerades  med  referensramen  som  bas  vilket  underlättade 
identifieringsarbetet av förbättringsfaktorer.  

2.4 Metodproblem 

2.4.1 Reliabilitet 
Hög reliabilitet innebär att samma resultat kan uppnås vid upprepade mätningar oberoende av vem 
som studerar objektet (Saunders et al 2007). Det finns alltid en risk för att problembilden blir färgad 
av att intervjuerna som genomförts alla har utgått ifrån det undersökande företaget. Omedvetet kan 
då beskrivningen bli  subjektiv och  i  vissa  fall  inte  förklara hela  fenomenet.  För att undvika denna 
situation  så  kontrollerade  vi  tolkningar  av det  statistiska materialet med hjälp  av  intervjuerna. På 
samma sätt kontrollerade vi tolkningar av fakta som framkom under  intervjuerna för att se om det 
fanns  ett  statistiskt  underlag  för  påståendena.  På  grund  av  att  upptäckterna  kontrollerades mot 
varandra så har en högre reliabilitet uppnåtts än om problemet endast identifierades genom enbart 
en datainsamlingsmetod. (Saunders et al 2007).  

En annan faktor som kan påverka resultaten är den korta historiska tid som en del av den statistiska 
sammanställningen speglade. Det är svårt att dra slutsatser om tidshorisonten är för kort och det blir 
snarare mer eller mindre kvalificerade gissningar. Vid de tillfällen när dessa situationer har uppstått, 
har  en  kvalificerad  gissning  diskuterats  med  de  intervjuade  personerna  för  att  avgöra  om  den 
kvalificerade gissningen kan styrkas eller avslås.  

2.4.2 Validitet 
Då  kontexten  för  problemområdet  påverkades  av  många  faktorer  så  kan  alltid  validiteten 
ifrågasättas. Alltså verktygets förmåga att mäta det som den avser att mäta (Saunders et al, 2007). 
För  att  förbättra  validiteten  skapades  en  grundlig  teoretisk  bas  som  bekräftade  eller  avslog  de 
identifierade faktorerna. En annan möjlig orsak till att information feltolkades eller missuppfattades 
var att de genomförda intervjuerna genomfördes under avslappande former utan att diskussionerna 
bandades.  Detta  öppnade  upp  för  tolkningar  av  de  intervjuade  personernas  åsikter  vilket  skulle 
kunna ha lett till att vi tolkade resultaten på ett visst sätt för att de skulle passa in i sammanhanget. 
Dock ansågs den möjligheten liten då rapportförfattarna har återkom till de intervjuade personerna 
för  att  få bekräftelse om  svaren uppfattades på  rätt  sätt. Dessutom  var det  enbart  intressant  att 
förstå  själva  processerna  och  inte  vad  personerna  tyckte  om  processerna.
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Detta  kapitel  inleds  med  en  teoretisk  fördjupning  av  bullwhipeffekten.  Därefter  behandlas  den 
centrala modellen i denna referensram: CPFR. 

3.1 Bullwhipeffekten 
En  närmare  granskning  av  en  butiks  försäljningskvantiteter  och  dess  orderkvantiteter  påvisar  att 
dessa  kvantiteter  skiljer  sig  från  varandra. Detta  fenomen  där  orderkvantiteterna  som  beställs  av 
leverantören  tenderar  att  bestå  av  större  variationer  än  den  verkliga  försäljningen  kallas  för 
bullwhipeffekten eller whiplasheffekten. (Lee et al 1997) (I denna uppsats har rapportförfattarna valt 
att i fortsättningen enbart använda begreppet bullwhipeffekt.) 

Bullwhipeffekten uppmärksammades för första gången när Procter & Gamble upptäckte en variation 
i beställningskvantiteterna  från butik  som  inte kunde  förklaras med enbart  fluktuationer  i behovet 
hos slutkunderna. (Lee et al 1997) 

Förvrängningen  av orderkvantiteter  kommer  att  leda  till  att  leverantören blir  vilseledd  i  fråga om 
behovskvantiteter  vilket  kan  leda  till  stora  kostnader  som  hade  kunnat  undvikas.  Effekten  av 
problemet blir att tillverkaren eller leverantören som endast har tillgång till historiska orderdata och 
inte verklig försäljning, blir vilseledd av hur stort det verkliga behovet av produkter egentligen är. Det 
kan  leda  till  att  leverantören  kan  dra  på  sig  onödiga  kostnader  på  grund  av  exempelvis  extra 
beställningar  av  råmaterial  eller  att  leverantören  tvingas  köpa  tillbaka  stora  kvantiteter  som 
återförsäljaren inte har fått sålt. (Lee et al 1997) 

Lee  et  al  (1997)  menar  att  det  finns  fyra  huvudsakliga  orsaker  till  bullwhipeffekten  uppstår: 
behovssignalhantering,  ransoneringsspelet,  orderbatchning  och  prisvariationer  (Lee  et  al  1997).  I 
nästa avsnitt kommer dessa fyra områden som beskrivits ovan att behandlats mer djupgående för att 
beskriva vilka problem inom respektive område medför samt hur dessa ska tacklas.  

3.1.1 Behovssignalhantering 
I detta avsnitt kommer relationen mellan leverantör och kund att behandlas närmare. Om vi antar en 
situation  där  behovet  av  produkter  inte  är  konstant  och  att  prognostisering  sker med  hjälp  av 
observerat  behov  baserat  på  tidigare  försäljning.  Om  återförsäljaren  upplever  ett  uppsving  i 
försäljning  för  en  period,  så  kommer  troligtvis  återförsäljaren  se  detta  som  en  signal  för  att  det 
framtida behovet kommer att öka, vilket  leder  till att en uppjustering av prognosen sker samtidigt 
som en stor order läggs mot leverantören.  På samma sätt kommer troligen återförsäljaren att agera 
om situationen är den omvända. Om leverantören då på grund av de stora kvantiteterna får problem 
att  leverera kommer effekten av detta handlande att bli ännu värre  i perioden efter. Det kommer 
leda till att  leverantören kommer att tappa bort återförsäljarens verkliga behov av en viss produkt. 
Dessutom kommer  leverantörernas kontroll över  lagret att bli  lidande vilket också kan bidra  till en 
kraftig  kostnadsökning.  Detta  kan  beskrivas  som  att  om  återförsäljare  och  kund  på  varsitt  håll 
bedriver prognostisering så driver aktörerna på bullwhipeffekten. Lee et al  (1997) beskriver dubbel 
prognostisering som en huvudorsak till att bullwhip effekten uppstår. Författaren menar att vid brist 
av  tillräcklig  information  så  kommer  aktörerna  att  legitimera  beslut  som  kan  vara  felaktiga.  Om 
ledtiden för en viss produkt dessutom är lång så kommer situationen förvärras. (Lee et al 1997) 
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3.1.2 Ransoneringsspelet 
Om efterfrågann på en produkt överstiger den kvantitet som  leverantören kan  leverera så kommer 
det  att uppstå  en bristsituation. Därmed  kommer det  att uppstå någon  form  av  ransonering  från 
leverantörens  sida  vilket  innebär  att  kunden  inte  kan  räkna  med  att  få  de  kvantiteter  som  är 
beställda. Om  istället tillgången på produkter från  leverantören hade varit oändlig och kunden varit 
medveten om detta så hade troligtvis kunden aldrig lagt order på så stora kvantiteter som kunden får 
incitament att göra om det  finns ett begränsat antal produkter. Enligt Lee et al  (1997) så kommer 
orderkvantiteten att överstiga den kvantitet som återförsäljaren skulle beställa om situationen hade 
varit normal. (Lee et al 1997) 

Om en återförsäljare upplever en ökning i försäljningen samtidigt som återförsäljaren får information 
eller  tror  att  det  kommer  att  bli  brist  på  denna  vara  förstärker  behovssignalhanteringen  och 
ransoneringsspelet bullwhipeffekten vilket påvisar relationen mellan dessa båda faktorer. Noterbart 
är att ransoneringssituationer endast uppstår vid ett uppsving i försäljningen. (Lee et al 1997) 

3.1.3 Orderbatchning 
Lee et al (1997) menar att det finns tre olika sätt för hur orderläggning kan ske från återförsäljaren 
gentemot leverantören: slumpvis‐, positivt korrelerande‐ och balanserad orderläggning. En slumpvis 
orderläggning  sker  när  återförsäljarna  placerar  sina  order  utan  någon  samordning med  de  andra 
återförsäljarna.  En  positivt  korrelerande  orderläggning  avser  när  återförsäljarna  samordnar  sina 
order varefter en gemensam order placeras mot  leverantören. En balanserad orderläggning menas 
att order från återförsäljarna mottas av leverantören med ett konstant flöde och frekvens. Alla dessa 
olika  sätt  att  lägga  order  är  extremer  och  på  en  marknad  förekommer  en  kombination  av 
orderläggningssätten. Störst variation mellan orderkvantiteter hos återförsäljare och leverantör finns 
när alla order inkommer vid ett visst tillfälle, alltså positivt korrelerande order. Minst variation finns 
vid balanserad orderläggning och variationen vid slumpvis orderläggning återfinns någonstans mitt 
emellan de andra. Men oavsett hur orderläggningen sker från återförsäljaren så kommer variationen 
i  orderkvantiteter  att  vara  större  hos  leverantören  än  hos  återförsäljaren.  Det  vill  säga  att 
leverantörens kvantiteter innehåller större variationer än återförsäljarens. (Lee et al 1997) 

3.1.4 Prisvariationer 
För  att  exemplifiera  hur  prisvariationer  påverkar  bullwhipeffekten  så  antar  vi  en  period  t  för  en 
produkt.  I  början  av  period  t  så  har  priset  på  en  produkt  reducerats  kraftigt  vilket  leder  till  att 
återförsäljaren  fyller upp  sitt  lager. De nästföljande perioderna  så kommer återförsäljaren  inte att 
lägga  några  order  på  denna  produkt  förrän  lagernivån  understiger  en  viss  nivå.  Om  priset  på 
produkten  då  återgått  till  den  högre  nivån  kommer  återförsäljaren  endast  att  lägga  order  på 
produkten så att säkerhetslagernivån bibehålls. Inte förrän nästa erbjudande om rabatterade priser 
återkommer, så kommer återförsäljaren att lägga en ny stororder. Denna orderstrategi kommer leda 
till  stora  variationer  i  orderkvantiteter  hos  återförsäljaren.  Denna  effekt  på  orderkvantiteter 
uppfattas ännu större hos leverantören i enlighet med bullwhipeffekten. (Lee et al 1997) 

Lösningen på detta problem är enligt Lee et al (1997) att effektivisera informationsflödet mellan kund 
och  leverantör.  Lee  et  al  (1997) menar  att  återförsäljaren  och  leverantören  ska  dela med  sig  av 
försäljningsdata  och  lagernivåer  för  att minimera  bullwhipeffektens  amplitud.  Vidare  föreslås  en 
samordning av order mellan återförsäljare samt att förenkla prisändringar och kampanjer.  
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I följande avsnitt följer en djupare beskrivning av hur företag kan minimera de negativa effekterna av 
bullwhip effekten.  

3.2 CPFR – Ett samarbete inom områdena planering, prognostisering och 
varupåfyllning 
CPFR kan beskrivas som en uppsättning av affärsprocesser som hjälper till att minimera osäkerheten i 
utbud och efterfrågann genom  förbättrad kommunikation. CPFR är enligt Attaran & Attaran  (2007) 
en  utveckling  av  VMI med  den  väsentliga  skillnaden  att  leverantören  inte  har  ansvar  för  kunden 
lager. (Attaran & Attaran, 2007) 

Begreppet  har  använts  sedan  1996  då  det  ursprungligen  uppstod  från  begreppen  gemensam 
prognostisering och varupåfyllning (CFAR=collaborative forecasting and refurnishment). CFAR byggde 
på tanken att leverantören och återförsäljaren på ett tidigt stadium utbyter information om framtida 
försäljningsvolymer (Fliedner, 2003). Enligt Attarahan & Attarahan (2007) så är CPFR ett bra verktyg 
för att förhindra osäkerheter i utbud och efterfrågan. 

Det som skiljer CPFR från de tidigare modellerna är att CPFR kan tillämpas mellan endast två aktörer 
såsom  en  köpare  och  dess  leverantör.  Inom  exempelvis  ett  ECR  (efficient  consumer  response)‐
samarbete  så måste  ett  stort  antal  aktörer  delta  i  samarbetet  för  att  det  ska  vara  lönsamt  att 
genomföra. (Attaran & Attaran, 2007) 

En stor del av CPFR‐arbetet bygger på att precisionen i prognostiseringen kan maximeras på grund av 
att både leverantör och kund deltar i prognosprocessen. Leverantören och kunden arbetar på så sätt 
tillsammans för att tillfredsställa konsumentens behov. (Attaran & Attaran, 2007) 

På  grund  av  att  CPFR  är  relativt  nytt  så  finns  det  inte  bra  genomgående  studier  genomförda 
angående utfallen. Dock så har utvärderingar genomförts på ett antal pilotprojekt som påvisade en 
ökad  försäljning hos återförsäljaren, högre  servicegrad  samt  lägre  lagernivåer. Hos  tillverkaren har 
man märkt  av  en  högre  försäljning  och  lägre  lagernivåer. Gemensamt  har  förbättringar  avseende 
prognostiseringsprecision samt ett reducerat antal buffertplatser. (Fliedner, 2003) 

3.2.1 Modellens uppbyggnad 
Enligt Attaran & Attaran (2007) kan CPFR delas upp i fyra områden:  

(1) Strategi och planering – Denna del av processen handlar om att de samarbetande parterna 
ska  planera  ramarna  för  hur  relationen  ska  vara  uppbyggd  och  fungera.  Det  leder  till  en 
överenskommelse  och  en  gemensam  affärsplan  som  revideras  och  utvecklas  baserat  på 
utvärdering av befintliga ramar. 

(2) Prognostisering  av  utbud  och  efterfrågann  (Supply &  demand management)  – Denna  del 
syftar  till  att  skapa  en  försäljnings  och  en  orderprognos  samt  att  identifiera  faktorer  som 
utgör  undantag  i  prognoserna. Dessa  prognoser  tas  fram  parterna  tillsammans,  samtidigt 
som banden mellan företagen förstärks så arbetar organisationerna mot samma målsättning.  

(3) Verkställande  (execution)  –  I  detta  stadium  så  är  prognoserna  skapade,  skeppningar  är 
förberedda  och  levererade,  varorna  är  mottagna  och  lagerförda,  transaktioner 
dokumenterade och varor fakturerade. 
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3.3 Förberedelser innan samarbetet 
börjas 
Innan samarbetet  initieras är det viktigt att  förbereda 
företaget  på  kommande  förändringar.  Var  står 
företaget  idag,  varför  ska  samarbetet  initieras,  vilka 
mål  har  parterna  med  samarbetet  är  exempel  på 
frågor  som  företagen  måste  fråga  sig  själv.  Figur  4 
visualiserar  att  förberedelsearbetet  måste  beaktas 
innan  företaget  ger  sig  in  i  det  operativa  arbetet.  I 
följande  avsnitt  så  presenteras  kritiska  faktorer  i 
förberedelsearbetet  som  företagen  bör  beakta  innan 
ett samarbete initieras.  

3.3.1 Identifiera vart företaget står idag 
För  att  veta  var  företaget  ska  är  det  viktigt  att  veta  vart  företag  är.  I  ett  CPFR‐samarbete  är 
kommunikationen kritisk och därför är det viktigt att företagen som ska samarbete funderar på hur 
kommunikationen  fungerar  idag  (VICS,  2002).  Har  parterna  en  kultur  som  uppmuntrar  till 
kommunikation inom och utanför företaget?  

En  faktor  att  beakta  är  om  företaget  har  implementerat  liknande  samarbetsmodeller  som  kan 
utvärderas  för att  få  reda på vad  som gick bra och mindre bra. Med hjälp av erfarenheter  slipper 
företagen göra om samma misstag igen. (VICS, 2002) 

Vilka  tekniska  hjälpmedel  som  användes  är  också  viktigt  att  fundera  kring.  Hur  sker 
kommunikationen  idag  med  företaget.  Är  informationsteknologi  prioriterat  inom  den  egna 
organisationen  är  också  en  fråga  som  bör  beröras.  Trots  att  CPFR  egentligen  inte  kräver  någon 
speciell teknologi så förenklas samarbetet om parterna kan systematisera kommunikationen. (VICS, 
2002) 

Det finns självklart en uppsjö av olika sätt att lösa kommunikationen och informationsdelningen med. 
Det enklaste  sättet är att parterna  som  samarbetar enbart utbyter prognoser och  försäljningsdata 
med varandra genom  sina affärssystem eller helt enkelt via mail. Denna data behandlas  sedan på 
respektive företag för att sedan diskuteras mellan parterna. Detta enkla  lågteknologiska system för 
att  utbyta  information  kallas  för  ”inter‐change  only  system”  och  är  det  vanligaste  systemet  i 
befintliga CPFR projekt. Ett problem med detta  system är att  spridningen av  informationen oftast 
sker manuellt inom organisationerna. Det kan då uppstå situationer där den mänskliga faktorn bidrar 
till  att  informationsöverföringen  inte  fungerar  som  det  är  tänkt.  Ett  annat  problem  kan  vara  att 
synkronisering mellan organisationerna. Om utbytet av  information  sker exempelvis veckovis  så är 
behovet  av  synkronisering  inte  lika  stor  som  för  ett  informationssystem  som  ska  synkroniseras 
dagligen. Ett sätt att komma runt det problemet är att utnyttja eventuellt befintliga EDI system för 
informationsöverföring. (VICS, 2002) 

Vanligtvis så  lyfts enbart de förmånliga delarna av  informationsdelningsarbetet fram. Men det finns 
samtidigt en kostnad förknippad med ett höjt informationsutbyte vilket innebär att endast den vitala 
informationen skall delas för att nettoresultatet skall bli positivt. (Kaipia & Hartiala (2006) 

Figur 4 – CPFR modellen kräver gemensamma 
samt enskilda förberedelser. Källa: Attaran & 
Attaran (2007)  samt VICS (2002) 
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3.3.2 Gemensamma diskussioner för att upprätta ramar för samarbetet  
Efter  att  det  interna  förberedelsearbetet  är  klart  kan  själva  samarbetet  inledas.  Det  första  som 
parterna måste säkerställa är att det finns ett engagemang från båda parter. Om bara ett företag har 
ett djupt engagemang medan det andra företaget inte har det så kommer troligtvis inte samarbetet 
att fungera optimalt. Det är också fördelaktigt att diskutera vilka egenskaper som den andra parten 
kan bidra med  för att komplettera varandra. Ett  företag kan exempelvis besitta en  stark  teknologi 
som det företaget kan dela med sig av medan det andra företaget kanske besitter kompetens inom 
marknadsområdet.  På  samma  sätt  som  när  den  interna  översikten  genomfördes  så måste  denna 
information delas mellan parterna. Alltså att  företagen diskuterar hur exempelvis  inställningen  till 
kommunikation  är  på  de  olika  företagen  eller  om  den  andra  parten  har  tidigare  erfarenheter  av 
liknande projekt som samarbetet kan dra nytta utav. (VICS, 2002) 

Företagen  måste  också  komma  överens  om  omfattningen  för  projektet,  alltså  vilka  produkter, 
funktioner  och  resurser  som  projektet  kommer  att  kräva.  VICS  (2002)  föreslår  även  att  projektet 
initialt  endast  omfattar  en  eller  ett  fåtal  produktkategorier  och  ett  fåtal  distributionscentraler. 
Angående funktioner och processer så föreslår VICS (2002) att de båda organisationerna bildar 3 st 
tvärfunktionella grupperingar: försäljningsprognosgrupp, orderprognosgrupp och en teknologigrupp.  

Försäljningsprognosgruppen  ansvarar  för  att  ta  fram  försäljningsprognoser  som  representerar 
försäljningen till slutkonsument kampanjplaner samt att samla och dela med sig av försäljningsdata. 
Gruppen är även ansvarig för att utveckla och implementera förändringar i varupåfyllningsprocessen. 
Typiska  poster  från  återförsäljarsidan  är  kategorichefer,  inköpare  eller  varupåfyllare.  Från 
leverantörsidan så ingår vanligtvis kontoansvariga, det vill saga key acount managers. VICS (2002) 

Orderprognosgruppen  (varupåfyllningssamarbetet)  ansvarar  för  att  skapa  prognoser  för  hur  stora 
kvantiteter  som beställs  av  leverantören  för  att  klara  av  att hantera  försäljningen  till  konsument. 
Orderprognosen  baseras  på  försäljningsprognosen  och  det  är  därför  bra  om  dessa  grupper  från 
början  har  en  kontinuerlig  kommunikation.  Typiska  poster  från  återförsäljarföretaget  är 
lageranalytiker  och  från  leverantörsidan  så  ingår  vanligtvis  kundtjänstpersonal,  prognosanalytiker 
eller chefsanalytiker. VICS (2002) 

Teknologigruppen ansvarar  för att underhålla och utveckla den stödjande  teknologin som använda 
för  informationsutbyte  och  eventuellt  analyser  av  data.  Vanligtvis  så  ingår  IT‐ansvariga  i  detta 
samarbete. Den övervakande chefen som utsetts  i det tidiga stadiet bör också utse en kapten som 
ansvarar för det dagliga samarbetet mellan parterna 

Inom dessa tre grupperingar så utses en person och därmed en organisation som processägare. Detta 
görs  för  att  klargöra  vem  som  är  ansvarig  för  processen  och  därmed  dess  arbete  och  resultat. 
Dessutom utses en person på varje företag som har det övergripande ansvaret för hela samarbetet. 
Detta måste belysas och kommuniceras så att parterna  inte har olika uppfattning om omfattningen 
eller att parterna går in med olika mycket resurser. (VICS, 2002) 

Men  innan  dessa  beslut  fattas  så  bör  en  översikt  göras  över  vilket  av  företagen  som  har  bäst 
förutsättningar för att göra en så bra prognos som möjligt. Denna del av arbetet är kritisk eftersom 
en  bra  prognos  kan  minimera  behovet  av  kommunikation  för  avvikelser  mot  prognosen,  vilket 
minskar resursåtgången för båda företagen. (VICS, 2002). 
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Det första steget för att skapa en välplanerad kampanjprognos är att skapa en tydlig och överskådlig 
planering  över  kommande  kampanjer.  Kampanjplanen  bör  vara  uppbyggd med  en  förståelse  för 
handelspartners  strategiska  mål.  Det  innebär  att  kampanjer  bör  vara  planerade  efter  de  båda 
företagens  strategi. Dessutom bör hänsyn  tas  till utvecklingen på marknad, produkter och  tidigare 
upplevda  kampanjpåverkande  faktorer.  Information  och  utvärdering  av  tidigare  genomförda 
marknadsföringsaktiviteter,  marknadstrender,  konsumentbehov  osv.  används  för  att  skapa  en 
kampanjplan som på ett bra sätt kompletterar den gemensamma affärsplanen. (VICS, 2002) 

Nyckelelement  i denna process är att  studera  tidigare kampanjer, analysera marknadsinformation, 
identifiera  andra  aktiviteter,  såsom  helgdagar,  skolstart,  alla  hjärtans  dag  etc.  Dessutom  bör 
företaget identifiera faktorer som är drivande för hur utfallet av försäljningen kommer att bli. (VICS, 
2002) 

Till  skillnad  från  att  särskilja  kampanjprognoser  från  försäljningsprognosen  så  bör  däremot 
kvantiteter  som motsvaras av  säsongsvariationer  inkluderas  i baselineprognosen  för att underlätta 
arbetet. (VICS, 2002) 

Men  hur  ska  egentligen  en  försäljningsprognos  byggas  upp  och  på  vilken  grunddata?  I  de  flesta 
försörjningskedjor så är företagen självständiga beslutsfattare som agerar utifrån sitt eget bästa för 
att uppnå företagens mål. Beslutsfattandet bygger  i dessa fall på företagens  individuella tillgång till 
information.  I  ett  CPFR‐samarbete  föreslås  istället  att  beslutsinformation  ska  delas  mellan 
organisationerna.  Ett  exempel  på  det  är  att  samtliga  prognoser  ska  baseras  på  POS‐data(Point  of 
Sales). POS‐data är verkliga försäljningssiffror som registreras i kassalinjen hos våra dagligvaruaffärer. 
(Kaipia & Hartiala, 2006) 

Dock är det  inte  säkert att alla varor  som  lämnar butiken  scannas  i kassalinjen. Svinn och  snatteri 
bidrar till att det försvinner fler produkter från butikerna än vad som registreras i kassalinjen. Detta 
måste de som skapar prognoserna ta hänsyn till och  inte stirra sig blinda på registrerad försäljning. 
En metod för att ta reda på dessa kvantiteter är att jämföra levererad kvantitet till en butik med den 
verkliga försäljningen och lagernivåer. (Kaipia & Hartiala 2006) 

En  annan  faktor  som  företagen måste  ta  hänsyn  till  vid  en  POS‐data  baserad  prognos  är  ”out‐of 
stock”‐situationer. Alltså när det  inte finns några produkter på hyllan  i en affär av någon anledning. 
Där butiken  inte kan erbjuda en produkt kommer heller  inte en registrerad försäljning att ske. Men 
kunden kanske skulle ha köpt just den produkten om den bara hade funnits i butiken. Detta faktum 
måste  tas  hänsyn  till  när man  bygger  ett  prognossystem  som  bygger  på  försäljning  i  kassalinjen. 
Genom  att  dela med  sig  av  POS‐data  i  försörjningskedjan  så  kan  enligt  Kaipia &  Hartiala  (2006) 
kostnaderna sänkas med ca 35 % (Kaipia & Hartiala 2006) 

POS‐data  kan  förutom  att  användas  som  bas  vid  prognostisering  användas  för  att  till  exempel 
konfigurera en produktsplit. Om ett  företag säljer en produkt  i  tre olika  färger så är det viktigt att 
företaget vet hur  försäljningsfördelningen mellan dessa  färger  förhåller sig. Genom att  få POS‐data 
med  detaljinformation  angående  försäljningen  av  respektive  färg  kan  företaget  på  ett  bättre  sätt 
förutspå fördelningen mellan färgerna i kommande försäljningsperioder. (Kaipia & Hartiala 2006) 

POS data kan bidra  till att precisionen  i prognoserna ökar, men det är också viktigt att ha en bra 
struktur  för  hur  prognostiseringen  sker.  Om  prognoserna  förs  på  en  detaljerad  nivå  där  flera 
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personer behandlar prognosen  så  finns en  risk  för att  själva hanteringen av  flertalet personer kan 
ställa  till problem. En prognos kan redan vara bearbetad  innan den skickas vidare  till nästa  instans 
vilket kan bidra till att prognoserna behandlas utifrån vad den förra personen kom fram till. Till slut 
kan alltså modifikationerna vara så många att prognosen blir fel. För att undvika detta så föreslås att 
prognoser görs på en grövre nivå och så sällan det går. En aspekt på detta är att ersätta veckovisa 
planeringsmöten med möten när ny information leder till ett behov att uppdatera prognosen. (Kaipia 
& Hartiala, 2006) 

När den övergripande strukturen  för samarbetet är överenskomna så är det dags att dokumentera 
vilka mål,  visioner  och  förväntningar  som  finns  på  samarbetet. Denna  aktivitet  är  viktig  då  skilda 
uppfattningar om mål och vision angående samarbetet kan i värsta fall leda till att företagen strävar 
åt olika håll. (VICS, 2002) 

3.3.4 Utarbeta en affärsplan och en CPFR vision 
Nästa steg är att utarbeta en gemensam affärsplan samt en vision om vad parterna vill uppnå med 
samarbetet. En väl genomarbetat vision bör enligt VICS (2002) besvara följande frågor: 

• Vilka är målen med CPFR‐samarbetet? 

• Hur mäts framgång i projektet? 

• Vilken omfattning kommer projektet att anta? 

• Vilken del av produktfloran kommer att involveras? 

• Hur många butiker och distributionscentraler kommer att bli involverade? 

• Hur många partners kommer att  involveras  för att projektet  skall  få  tillräcklig påverkan på 
företagets resultat? 

• Vilken teknologinivå besitter involverade partners och vilken teknologi ska användas? 

• Vilken är den långsiktiga marknadsplaceringen hos företagen? 

• Hur ska visionen och målen dokumenteras? 

Framgång och mål för samarbetet innefattar att bestämma prestationsindikatorer och nivåer för hur 
mycket man  vill  att  dessa  indikatorer  ska  förbättras.  Ett  exempel  på  sådana  indikatorer  kan  vara 
prognosprecision,  lagernivåer  eller hur mycket  produkter  av  totalt  antal överenskomna produkter 
som  finns  på  hyllan  av  leverantörens  sortiment. När  beslut  om mätfaktorer  ska  komma  överens, 
diskutera  samtidigt  hur  informationen  om  dessa  indikatorer  ska  samlas  in.  Denna  del  av 
förberedelsearbetet är  inte enkel och därför kommer nästa avsnitt att grundliggare behandla detta 
område. (VICS, 2002) 

3.3.5 Prestationsmätning  
Många  företag  tillämpar  en budget och budgetuppföljning  för  att mäta hur  ett  företag presterar. 
Trots  att  budgeten,  som mäter  finansiella  prestationer  är  viktig  är  det  endast  en  aspekt  av  vad 
företaget har presterat. Ett mått på en prestationsvariabel kan ensamt inte kontrollera ett komplext 
system samtidigt som för många prestationsmått blir svårt att administrera. Dessutom kan för många 
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3.4.3 Verkställande 
I detta skede av processen så har materialleveranser 
genomförts  baserat  på  prognoserna, 
datainformation angående mottagna kvantiteter har 
utbytts och fakturerats. (VICS, 2002) 

Samtidigt används tillgängliga prognoser och ändras 
efter  förändringar  i  förutsättningar. 
Prognosgrupperna  sätter  upp  regler  för  hur 
förändringar  ska  ske  och  utbyter  också  nya 
prognoser minst på veckobasis. Samtidigt så överför 
den  säljande  organisationen  siffror  för  hur  försäljningen 
har gått under den senaste tiden. (VICS, 2002) 

Om någon part  inte tycker att prognosen överensstämmer med dennes uppfattningar så måste ett 
förändringsförslag med motivering inkomma till den part som äger processen. Inkommer  inte något 
sådant förslag så godtas det förslag som ligger. (VICS, 2002) 

Teknologiteamets  nästa  steg  är  att  säkerställa  att  den  IT‐struktur  som  finns  klarar  av  att  hantera 
kommunikationen och  informationsöverföringen. Det är också teknologiteamets ansvar att samtliga 
medlemmar har rätt behörighet och säkerhet för att hantera den data som överförs. (VICS, 2002) 

3.4.4 Utvärdering och analys av resultat  
Efter  att  samarbetet  har  varit  aktivt  ett  tag  så  bör 
samarbetet utvärderas genom en  träff med  samtliga 
medlemmar  i  projektet.  På  detta  möte  diskuteras 
eventuella  förbättringsförslag  och  problem  som 
uppstått.  Eventuella  förändringar  ges  en  kortare  tid 
för  att  kontrollera  om  dessa  förändringar  ledde  till 
några  förbättringar.    Efter  testperioden  så  bör  en 
utvärdering  av  förändringarna  genomföras  Då  bör 
även de första resultaten av samarbetet börja visa sig 
som båda parter bör  ta del av. Hela projektgruppen 
bör även ha uppmärksammat de brister som finns hos 
exempelvis  den  mjukvara  som  tillämpas. 
Teknologigruppen får i uppgift att utföra eventuella förbättringar. (VICS, 2002) 

Fortsättningen av arbetet bör bestå av rapportering och resultatuppföljning med  jämna mellanrum 
efter överenskommelse.  Projektgruppen bör också  fundera på  vilken påverkan  samarbetet har på 
den egna organisationen. (VICS, 2002) 

Uppföljningen  som  bör  anta  formen  av  ett  samarbetsstyrkort  bör  enligt  VICS  (2002)  innehålla 
följande: 

• En  jämförelse av försäljningsprognostiseringsprecisionen av föregående period med samma 
period ett år tidigare görs.   

Figur 10 – CPFR del 3, Verkställande, Källa: 
VICS (2002) 

Figur 11 – CPFR del 4, Uppföljning, Källa VICS 
(2002) 
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• En jämförelse med orderprognosprecisionen av föregående period med samma period förra 
året 

• En total lagergenomgång av lagernivåer för att jämföra med hur det såg ut ett år tidigare. 

• En jämförelse av OOS i butik jämfört med året tidigare.  

• En jämförelse med hur många justeringar av prognoserna som har skett jämfört med tidigare 
perioder.  

• Följ även upp eventuella nyckeltal som parterna själva har kommit överens om.  

När uppföljningsarbetet är sammanställt så bör förslag på processförbättringar diskuteras och införas 
vilket leder till att processen återigen är på steg ett, dvs planering & Strategi.  

 



 

 

 

26  – FÖRETAGSBESKRIVNING – 26 

Active Cosmetics

7.5 % 
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25.1% 52.6%  

Consumer 
Products 

4 FÖRETAGSBESKRIVNING 

4.1 L’Oréal – Världens största kosmetikbolag 
L’Oréal  är  ett  franskt  bolag  till  51  %  ägt  av  Nestlé.  Huvudkontoret  ligger  i  Paris  och 
nettoomsättningen  landade  2006  på  15,8  miljarder  euros.  Med  sina  61 000  anställda  säljer, 
producerar och utvecklar L’Oréal diversifierade produkter för alla olika hår‐ och hudtyper. Förutom 
hår‐  och  hudprodukter  producerar  L’Oréal  också  smink  och  dofter.  L’Oréal  består  utav  fyra  olika 
divisioner  som  är  indelade  beroende  på  distributionskanalen.  Varje  division  har  ett  flertal 
varumärken  i  sin  portfölj.  CPD,  Consumer  Product  Division,  bedriver  försäljning  igenom 
dagligvaruhandeln  så  som  ICA‐ butikerna och  fackhandeln  så  som  Kicks och Åhléns. CPD  rår över 
kända varumärken som Garnier, L’Oréal Paris och Maybelinne. LPD, Luxury Product Division, bedriver 
försäljning  igenom  parfymerier  och  i  varuhus.  LPD  erbjuder  varumärken  som  Lancôme  Paris, 
Biotherm,  Helena  Rubinstein  och  Ralph  Lauren. Mot  frisörer  och  professionella  stylister  arbetar 
divisionen PPD, Professional Product Division. De arbetar med varumärken som L’Oréal Professional, 
Redken, Matrix och Kérastase.  Vid sidan av L’Oreals stora divisioner finns Active Cosmetics som säljs 
via apoteket samt The Body Shop som drivs helt självständigt.     

Denna rapport rör endast funktioner, information och verksamheter som bedrivs av L’Oréals största 
avdelning (figur 12) CPD, Consumer Product Division.  

 

 

 

 

Figur 12 Nettoomsättning 2006 fördelat på L’Oréal’s fyra divisioner, Källa: L’Oréal Sverige AB 
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4.2 ICA Sverige AB  Sveriges största dagligvaruhandlare 
ICA AB grundades för 90 år sedan, då idén om att samla olika handlare och göra gemensamma inköp 
föddes. Att  förena handlarna  sågs på den  tiden  som en omöjlig uppgift men det  visade  sig bli en 
vinnande  idé.  Att  samordna  inköpen  centralt  lever  fortfarande  kvar  hos  ICA  AB  som  vilar  på 
kärnvärdena enkelt, personligt, tryggt, inspirerande och modernt. (ICA AB:s årsredovisning för 2006) 

Ovanstående  siffror  är  för  koncernen  ICA  AB  och 
inkluderar  således  även  Norge  som  står  för  27 %  av 
omsättningen(koncernredovsningen,  2006).  Som 
nämnts ovan är ICA AB en sammanslutning för att göra 
centrala  inköp,  central  marknadsföring  och  andra 
aktiviteter  som  gynnas  att  driva  centralt.  Fortfarande 
ägs varje  ICA butik av vardera handlare och handlaren har det övergripande ansvaret  för vad  som 
skall  säljas  i  dennes  butik.  Det  innebär  att  omsättningen  i  vardera  butik  inte  är  medräknad  i 
koncernredovisningen.  ICA handlarna har också olika koncept, eller butiksnamn,  som  indelas efter 
antalet artiklar  som  säljs  i en butik(Karolina Swärd, KAM  L’Oréal Sverige AB). Nedan  illustreras en 
överblick av ICA handlare i Sverige och antalet av de olika handlarkoncepten.  

 

 

 
 

 

Figur 14 – Antalet butiker i vardera kategori i Sverige, Källa: ICA:s årsredovisning 2006 

Av den totala dagligvaruhandeln besitter ICA‐ handlarna 41,5 % marknadsandel. (ICA:s 
Årsredovisning 2006) 

Snabbfakta ICA AB 
Antal butiker  2300 st 
Omsättning 2006  67 395 milj kr 
Antal årsarbetare  11 698 st 

Figur 13 ‐  Snabbfakta ICA AB (Källa: ICA:s 
årsredovisning 2006 
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Figur 15 – Total markandsandel 2006 av 
dagligvaruhandeln, Källa: Svensk handel 
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5.1.1 KAM L’ORÈAL INKÖP ICA SVERIGE 
KAM och inköp förhandlar om leverantörspriser, sortiment, kampanjer och en del övriga avtalsenliga 
punkter.  ICA har drivit en hård prispress mot  leverantörer de senaste åren varför KAM har en  tuff 
uppgift. Inköp gör entré vid förhandlingsbordet med uppdaterade siffror om hur väl L’Oréal levererat 
under  den  senaste  tiden  gentemot  avtal.    Eftersom  L’Oréal  inte  klarat  att  leva  upp  till 
leveransserivcegraden har ICA en bra förhandlingsposition.  

5.1.2 KAM L’ORÉAL– ANSKAFFARE ICA SVERIGE 
KAM  och  anskaffaren  på  ICA  Sverige  har  ett  nära  samarbete.  Anskaffaren  är  den  personen  som 
fysiskt  sitter  och  beställer  hem  varor  från  L’Oréal,  orderläggaren  i Västerås med  andra  ord.  KAM 
uppdaterar och diskuterar kampanjvolymer, större OOS‐situationer (out of stock), långa leveranstider 
och  liknanden ärenden med anskaffaren. KAM kan genom att arbeta nära anskaffaren trycka på så 
att den köper in stora mängder.  

5.1.3 KUNDTJÄNST L’ORÉAL – ANSKAFFARE ICA SVERIGE 
Kundtjänst  på  L’Oréal  talar  dagligen  med  anskaffaren  för  att  diskutera  order  som  ligger, 
restnoteringar, fakturor och liknande ärenden.  

5.1.4 LOGISTIK L’ORÉAL – ANSKAFFARE ICA SVERIGE OCH LAGERCHEF 
Stundtals, då logistiska problem uppstår någonstans i kedjan, kopplas logistikavdelningen in. Det kan 
vara då en lastbil står still någonstans på vägen, eller om en vara inte fått något EAN‐ nummer eller 
andra  SC  problem.  Logistik  kontaktar  då  antingen  anskaffaren  eller  lagerchefen  beroende  av 
problemets karaktär.  

5.1.5 LOGISTIK L’ORÉAL – SCM ICA SVERIGE  
Förutom att logistikavdelningen skall agera brandkår, det vill säga lösa akuta logistiska problem, så är 
det också ansvariga för utvecklingen av flödeskedjan. På samma sätt är SCM på ICA ansvarig för att 
L’Oréal som leverantör utvecklas tillsammans med ICA för att förbättra kedjan. Bakgrunden till denna 
rapport ligger delvis i att ovanstående tvås samarbete förbättrats.  

5.1.6 LOGISTIK LORÈAL – GREVE 
Eftersom logistik ofta får rycka ut och identifiera leveranstider åt kunder, OOS‐problem, osv. så är de 
i ständig kontakt med anskaffarna  i Greve. KAM saknar helt kontakt med Greve medan kundtjänst 
har ett litet samarbete med dem.  

5.2 Strategi och Planering hos L’Oréal  
Följande  kapitel handlar om  vilka  strategier och mål  L’Oréal har  samt hur planeringsprocessen  av 
aktiviteter för att nå de mål och visioner fungerar. Det är således en planeringsprocess som kommer 
att påverka försäljningen och därmed prognoser i framtiden. Då detta arbete handlar om förslag för 
att  förbättra  leveransservicegraden  gentemot  ICA  Sverige AB behandlas  endast de  aktiviteter och 
faktorer  som  rör  servicen  till  ICA  Sverige AB.   Beskrivningen  är  koncentrerad  till de delar  som de 
anställda på  L’Oréal  Sverige ansvarar över eller alternativt  kan påverka genom påtryckningar eller 
förhandlingar. 
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5.2.1 L’Oréal´s mission  
L’Oréal  ser  det  som  sin  uppgift  att  alla människor  ska  känna  sig  vackra  varje  dag.  För  att  få  alla 
människor att känna sig vackra varje dag så vill L’Oréal nå ut till alla människor i världen.  

5.2.2. Planering av aktiviteter 
För  att uppnå  företagets mission har  varje  land  ett  försäljningsmål  att nå,  som  fastställs  centralt. 
Kosmetikbranschen är till karaktären mycket innovationstät och för att nå detta mål så genomförs en 
rad  aktiviteter  såsom  produktlanseringar  eller  produktuppgraderingar.  Nya  blandningar  som 
uppgradering  eller  som  helt  ny  produkt  framställs  på  ”löpande  band”.  Dessa  aktiviteter  kräver 
planering  i god  tid  innan aktiviteterna genomförs och kommer att påverka både  försäljningen och 
förberedande prognostisering. En  av  L’Oréal  främsta uppgifter,  som  säljkontor,  är därför  att driva 
igenom  lanseringar av nya och uppgraderade produkter. varför denna planeringsprocess utgår  från 
lanseringen av en ny produkt.  

5.2.3 Förhandling med ICA Sverige AB 
En  viktig  del  av  lanseringsprocessen  är  ”listningen”.  ”Listning”  innebär  att  en  artikel  listas  som 
antigen grundsortiment (G) eller tilläggssortiment (T) hos ICA Sverige. Ett G  innebär att butiken bör 
ha artikeln  i  sitt  sortiment. Vid T är det upp  till varje handlare om denna  skall  tas hem eller  inte. 
Listningen sker genom förhandling mellan KAM och ICA Sverige. En vara som får grundsortiment på 
MAXI kan vara tilläggssortiment på Kvantum. Trots förhandlingar med ICA Sverige centralt om ett G 
är det upp till varje handlare att bestämma vilka produkter den skall ha i sitt sortiment. Listningen är 
således en stark rekommendation.  

Sortimentet  förhandlas  därför  in  centralt men  säljs,  av  L’Oréals  fältsäljare,  in  lokalt.  KAM  lägger 
estimat på nylanseringar och uppgraderingar  innan de vet om produkterna eller kampanjerna blivit 
listade hos kunden centralt. 

Lanseringar  av  nya  produkter  sker  strukturerat  i  Sverige.  Det  har  dagligvaruhandlarnas  förbund 
beslutat om. Vissa veckor är därför  tillägnade vissa varugrupper,  så kallade  revideringsfönster.  (Se 
figur 17) 

Varugrupp  Revideringsfönster 

Hudvård   (v.2, v.14, v.32, v.40) (inkluderar även L’Oréal lilla sortiment av rakvård) 
Hårvård  (v.6, v.19, v.36, v.45) 
Figur 17 – Lanseringsfönster svensk dagligvaruhandel 

5.2.4 Försäljnings och marknadsföringsaktiviteter 
Att L’Oréal satsar hårt på försäljning och marknadsföringsaktiviteter undgår  ingen. Det är viktigt att 
skilja på olika  typer utav marknadsföring. Marknadsavdelningen  genomför dagligen  aktiviteter  för 
olika  produktgrupper  i  olika  medier.  I  figur  18  illustreras  vilka  olika  aktiviteter  som 
marknadsavdelningen  genomför,  till  exempel  TV‐reklam,  PR,  samples  osv.  Dessa 
marknadsföringsaktiviteter riktar sig direkt till konsument. Det finns också försäljningsaktiviteter som 
riktar sig mot både kund och konsument men som utförs  i butikerna, så kallad ”trade marketing”. 
Tanken  är  att  generera  en ökad enhetsförsäljning  till  kund  genom  att  sälja  ”färdigpackade paket” 
vilket  i sin tur skall  leda till en ökad försäljning till konsument. Sådan försäljningsaktivitet  innefattar 
displayer  så  som  skyltar, varuställ och  liknande  försäljningsmaterial. Displayerna  tas  fram  i  samråd 
med reklamfirmor och produceras av underleverantörer i Danmark och distribueras tillsammans med 
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produkterna som skall stå  i displayen.  ICA Sverige AB  lägger därmed  inte order på vanliga artiklar  i 
kartonger utan också på så kallade BOM (Bill of Material). Det är ett färdigpackat ställ  innehållande 
ett specifikt antal olika produkter av en viss kvantitet. Ofta säljs dessa displayer i samband med en tv‐
reklam  kampanj  en  SAVA‐  kampanj  eller  någon 
annan typ utav reklam.  

I  nästa  kapitel  diskuteras  denna  försäljning  som 
promotionförsäljning  i  SAP  (SAP  är  L’Oréal 
koncernens affärssystem. här registreras order, rest‐
order,  försäljningsstatistik,  prognoser  osv.).  Det  vill 
säga,  försäljning  som genereras av  försäljnings‐ och 
marknadsföringsaktiviteter.  Promotion  försäljningen 
är  således  försäljningen  över  ”baseline”,  den 
försäljningen  som  torde  ske  om  ingen  påverkar 
gjorde mot  varken  kund  eller  konsument.  Figur  18 
illustrerar vilka olika aktiviteter som bör  ligga under 

promotions  sales  i  SAP.  I  kapitel  6  diskuteras  det 
vidare  hur  indelningen  i  figur  18  påverkar 
prognostiseringen och kampanjplaneringen.  

5.2.5 Produktion av kosmetika  
Kosmetikbranschen är speciell i den bemärkelsen att en produktgrupp ofta innehåller väldigt många 
olika  artiklar  eller  referenser.  Hårfärgen  Excellence  distribueras  i  Sverige  i  26  olika  kulörer,  från 
mycket  ljus pärlemoblond  till mörk mahogny  kopparblond. Därtill är hårfärgen också anpassad  till 
olika kulturer i form av hårtyp och ursprunglig hårfärg. Detta resulterar i att flertalet produktgrupper 
inte  produceras  löpande,  utan  genom  säsongsproduktion,  varför  produktionsmängd  och 
produktionstyp  bestäms  långt  tid  i  förväg.  Totalproduktionen  hårvård  bestäms  och  planeras  tre 
månader  i  förväg medan planeringsprocessen  för hudvård sker sex månader  i  förväg. Solvård, som 
ligger under hudvårdsgruppen, produceras endast en gång varje år. Estimat på solvårdsartiklar som 
Sverige,  Norge  och  Danmark  önskar  sälja  under  hela  2008  måste  vara  spikade  redan  i  juli. 
Produktionen  för hela 2008 sker  i oktober. Denna period,  juli  till oktober, kallas ”blocked horizon” 
och är således den tid då ett estimat/prognos/forecast inte går att ändra. För Fructis som är fokus i 
denna  rapport  sker  produktionsplaneringen  tre månader  i  förväg men  ”the  blocked  horizon”  är 
uppskattad av L’Oréal Sverige till två månader. Det skiljer således en månad mellan reglerad ”blocked 
horizon” och verklig blocked horizon”. 

5.2.6 Logistikutveckling 
Under våren 2007 så har logistikavdelningen på L’oréal träffat SCM‐ansvarig personal på ICA Sverige 
AB  för  att  tillsammans  utveckla  ett  samarbete mellan  parterna.  Båda  parterna  har  varit  positivt 
inställda  till samarbetet och ramar  för ett gemensamt balanserat styrkort är diskuterade. Dock har 
samarbetet med det balanserade styrkortet avstannat på grund av att den person som varit ansvarig 
från ICA:s sida under sommaren gick på mammaledighet. Förutom att mäta servicegrad diskuterades 
det även att mäta och planera volymutveckling, hur stora  lager som skall hållas  (omsättningslager) 
samt vilken part som ska bygga dessa  lager.  I början av oktober 2007 så kommer nya kontakter att 
tas  med  ICA  som  nu  har  ersatt  den  mammalediga  personen  mot  en  ny  person.  L’Oréals 
logistikansvariga önskar att en avvikelserapport skall  ingå  i ramen för uppföljningen. Den rapporten 

Promotion 
sales (SAP)

Marknadsåtgärder

(gentemot 
konsumenter)

SAVA och selektiva 
kampanjer 

tillsammans med 
kunder

Displyer (BOM) 
(Gentemot 
konsumeter)

Figur  18  Promotion  sales  i  SAP  representerar  den
försäljningen  till  kund  och  sedan  konsument  som  sker
som  ett  resultat  av  försäljning‐  och
markandsföringsaktiviteter. 
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skall innehålla information angående exempelvis fel levererade varor, avvikelse i försäljning till ICA:s 
lager jämfört med ut från ICA‐butik samt en uppföljning om att rätt etiketter är levererade och att de 
fungerar. Dock  så beräknas  samarbetet med det balanserade  styrkortet att  försenas eftersom nya 
relationer och tillit med den nya personen först måste skapas.  

5.3 Strategi och planering hos ICA AB 
ICA Sverige AB:s vision är att göra varje dag  lite enklare. För att nå denna vision så vill  ICA bli den 
ledande  detaljhandelsföretaget  med  fokus  på  mat  och  måltider.  En  viktig  punkt  för  att  bli  det 
ledande  detaljhandelsföretaget  är  att  ställa  höga  krav  på  de  varor  som  säljs  ur  butikerna.  Detta 
innebär att ICA också ställer höga krav på leverantörerna. (ICA:s årsredovisning 2006) 

Det är konsumenten som står i centrum för allt som ICA gör och vilka produkter ICA butikerna har i 
sitt sortiment. För att konsumenten ska vara nöjda kartlägger ICA Sverige AB kundernas efterfrågann 
genom marknadsundersökningar och försäljningsinformation från ICA‐butikerna. Därför är det viktigt 
att  samarbetet  mellan  råvaruproducent,  leverantör  och  ICA  Sverige  AB  fungerar  bra.  (Icas 
årsredovisning 2006) 

5.3.1 ICA AB om leverantörssamarbete 
En av ICA AB:s viktigaste strategier är att ingå långsiktiga partnerskap med utvalda leverantörer. ICA 
AB  vill  tillsammans  med  leverantören  se  över  värdekedjan  för  att  identifiera  möjliga 
kostnadsbesparingar.  Samarbeten  inom  dessa  områden  sker  framförallt  med  leverantörer  av 
färskvaror och  leverantörer av egna varumärken. (ICA:s årsredovisning för 2006) L’Oréal är dock ett 
av  dessa  utvalda  företag,  troligtvis  eftersom  ICA MAXI  precis  startat  en  avdelning  för  hälsa  och 
skönhet.  

Eftersom ICA Sverige AB inte äger ICA butikerna så är ICA AB en leverantör till ICA‐butikerna. Omkring 
50 %‐ 70 % av ICA butikernas sortiment är inköpt via ICA Sverige AB, resterande från andra ofta lokala 
leverantörer.  Det  innebär  att  ICA  AB  är mycket mån  om  att  framstå  som  en  bra,  effektivt  och 
kostnadsmedveten  leverantör.  Försäljningen  till butik  skall  inte  tas  för  given.  (Tobias  Larsson,  ICA 
Sverige examensarbetare). 

ICA Sverige tror att den som kan erbjuda det bästa sortimentet och är snabbast med att introducera 
nyheter i hyllorna kommer att vara en vinnare i det långa loppet. Nyckelord för ICA:s sätt att arbeta 
är prioritering samordning, förenkling och kostnadsbesparing. (ICA:s årsredovisning för 2006) 

ICA  lägger  stort  ansvar  på  sina  leverantörer  och  räknar  med  att  dessa  effektiviserar  sin  del  i 
värdekedjan för att minska kostnaderna. ICA AB accepterar endast prisökningar som beror på ökade 
råvarupriser  eller  energipriser.  Under  år  2007  har  ICA  AB  valt  att  fokusera  på  fyra  stycken 
fokusområden:  ICA Norge,  sortimentsutveckling, butiksutveckling och medarbetarutveckling.  (ICA:s 
årsredovisning för 2006) 

5.3.2 ICA AB och logistikutveckling 
ICA AB arbetar för att kontinuerligt utveckla verksamheten inom logistikområdet. Hos ICA AB ter sig 
detta  genom  ett  nytt  nordiskt  distributionsnät  med  syfte  att  kunna  hantera  större  volymer. 
Förändringen  innebär att  ICA AB  tar ansvar  för  leverantörens  transport. Under 2006 öppnade den 
nya anläggningen i Helsingborg som är det första stora steget mot det nya distributionsnätet. Detta 
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kommande månaderna. Anledningen  till att nya  trender eller budgetar måste  skapas beror på att 
försäljningen en månad i 2006 aldrig blir riktigt densamma som försäljningen en månad i 2007, men 
framförallt beror trenden av vilka marknadsföringsaktiviteter företaget beslutar om att köra under en 
period.  PPP  är  ett mått  på  hur  stor  investering  i marknadsföring  som  kommer  att  göras  på  en 
produktgrupp  under  en  period.  Det  innebär  att  de  historiska  siffrorna  från  2006  samt  den 
uppskattade tillväxten för 2007 vägs samman med marknadsföringsaktiviteterna för 2007 och skapar 
trenden. Det är viktigt att komma  ihåg att en  stor del av  försäljningen  för en period 2006 kan ha 
berott på att stora marknadsföringsaktiviteter har tillämpats under denna perioden, varför det måste 
tas  hänsyn    till  vid  analysen  av  de  historiska  siffrorna.  Uppskattningen  av  hur  mycket  en 
marknadsföringsåtgärd genererat i försäljning är näst intill omöjligt att räkna ut eftersom L’Oréal kan 
bedriva väldigt många marknadsföringsaktiviteter samtidigt på samma produktgrupp. Observera att 
trenden  sätts  på  totalen  för  en  produktgrupp,  aldrig  per  kund  eller  per  produkt.  I  mitten  på 
september  var  L’Oréal  inne  på  trenddokument  3.  Trenden  bestäms  av  General  Managern, 
försäljningschefen och marknadscheferna.  

5.4.2 KAMSIM (KAM:s prognosdokument) 
Key account managern lägger estimat månadsvis, om den väntade försäljningen för de kommande 6‐
12 månaderna för sin specifika kund. Det är ett estimat som baseras på historisk försäljning till  ICA  
Sverige  samt  kommande marknadsföringsåtgärder  som  träffar  ICA:s  konsumenter.  I  trenden  som 
beskrivits ovan har hänsyn tagits till marknadsföringsåtgärder på en central nivå, det vill säga större 
kampanjer som planerats lång tid i förväg och som ger stora utslag på försäljningen. KAMSIM, speglar 
dessutom mindre kampanjer så som SAVA  (samannons med kund) och  lokala selektiva kampanjer. 
KAM:en lägger dock endast totaler för vardera produktgrupp. Estimat på produkt‐ eller referensnivån 
läggs av PM (produktchefen) och den specificeras inte per kund.  

5.4.3 I SAP/ tidigare prognosversion 
Trenden ändras några gånger per år. I mitten på september var L’Oréal inne på trend 3. Prognosen, 
som  läggs  månadsvis  i  SAP  kan  dock  ändras  varje  månad.  Det  skapas  därför  flertalet  prognos‐
versioner  i  SAP. Version  1  skapades  i december,  version  2  i  januari och  så  vidare.  Tidigare har  vi 
diskuterat ”blocked horizon”, det vill säga den tiden då en prognos inte går att ändra eftersom fabrik 
har  fastställt  produktionsplanen  och  att  varorna  skall  hinna  levereras  från  fabrik  till  butik.  Den 
”blocked  horizon”  varierar  således  beroende  på  hur  produktionen  sker  på  en  produkt.  Innan 
”blocked horizon” nås går därför prognosen att ändra inom rimliga nivåer varför hänsyn måste tas till 
den kvantitet som ligger i SAP från en tidigare prognosversion för en månad då en uppdatering sker. 
Ett exempel följer. 

Fructis med verklig ”blocked horizon” på 2 månader: 

I april  läggs ett estimat på 100 enheter,  i prognosversion 5  i  SAP,  för  försäljningen  i  september.  I 
mitten på juni har ny information kring kampanjer, tillväxt, osv. genererat att L’Oréals prognosmöte 
tror att de kommer att sälja 105 enheter i september. PM uppdaterar då prognosen för september i 
prognosversion  7.  Eftersom  det  vid  den  tidpunkten  är  2 månader  kvar  till  september  går  denna 
prognos nu  inte att ändra. Hade prognosmötet däremot  i  juni  trott att  försäljningen  skulle bli 200 
enheter  för  september,  alltså  en  ökning med  100 %,  skulle  detta  troligtvis  inte  vara möjligt  att 
genomföra. Fabriken som redan planerat inköp av råmaterial och bokat upp kapacitet för produktion 
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av  produkten  skulle  sannolikt  få  problem  vid  en  sådan  ökning  varför  PM måste  ta  hänsyn  till  de 
tidigare prognosversionerna i SAP.  

5.4.4 Prognosförslag av PM 
Produktchefen, PM, har nu ett brett underlag  för att skapa det slutgiltiga prognosförslaget  för den 
aktuella månaden. Trenden är satt av marknadschefen, försäljningschefen och GM. Försäljningen per 
kund,  inklusive mindre kampanjer, är  satt av vardera KAM1. Tidigare prognoser gjorda  lagda  i SAP 
finns att  tillgå  i SAP. Produktchefen,  som nu har en bra överblick över allt  som händer kring dess 
produktgrupp,  tar  nu  fram  ett  förslag  för  den  nya  prognosversionen  som  skall  ligga  till  grund  för 
produktionen  för  de  kommande  månaderna  (minus  ”blocked  horizon”  som  inte  går  att  ändra). 
Förslaget berör rimligtvis de kommande 6 månaderna, men det sker olika beroende på produktchef. 
PM  driver  ofta  upp  estimaten  eftersom  de  gärna  ser  på  sitt  varumärke  från  den  positiva  sidan. 
Totalsiffrorna delas sedan på vardera referens (artikel) genom en procentuell split som registrerats i 
SAP. Produktchefen ansvarar för spliten samt uppföljning av denna. 

5.4.5 Prognosmöte 
En  gång  i  månaden  tar  prognosmöte  vid.  Här  samlas  försäljningschefen,  alla  KAM:are, 
logistikavdelningen och marknadscheferna för att ta ett slutgiltigt beslut på alla prognosförslag som 
tagits fram av produktcheferna. Här diskuteras trenden, KAMSIM, PM:s förslag för att prognosen för 
framtiden skall bli så bra som möjligt. Mötet diskuterar också kring överblivande kvantiteter eller om 
företaget  är  kort  på  produkter  inom  någon  produktgrupp  för  de  kommande  ”blocked  horizon” 
månaderna. Genom den uppföljning som bedrivs kan mötet uppskatta i mitten på september om hur 
bra  prognosen  för  september  och  oktober  kommer  att  bli.  För  att  återgå  till  exemplet  med 
produktgruppen Fructis. 

Det visade sig nu i mitten på september att de 105 enheterna som de i juni uppskattade att de skulle 
sälja  i september  inte verkar vara möjliga att sälja. Kanske har en av produkterna  i produktgruppen 
blivit  borttagen  från  ICA  Sveriges  sortiment,  eller  sålt  dåligt  på  grund  av  en  kampanj  på  en 
konkurrerande produkt eller kanske har en marknadsföringsåtgärd  i början av  september  inte  fått 
det genomslag marknadsteamet hoppats på. Mötet diskuterar därför vilka åtgärder som skall tas för 
att  sälja  dessa  överblivna  produkter,  exempelvis  en  försäljning  till  GeKås. Mer  om  problem  som 
uppstått som skapar överlager eller leveransproblem kan läsas i kapitel 6. 

5.4.6 Ny version i SAP 
Prognosmötet  är  avslutat  och  ett  beslut  om  kvantiteter  är  taget  för  vardera  produktgrupp. 
Produktchefen  registrerar  de  uppdaterade  kvantiteterna  i  SAP  samt  uppdaterar  spliten  för  olika 
artiklar om den legat galet.  

I SAP  finns nu möjlighet  för produktchefen att  lägga  in kvantiteterna under  två olika rubriker. Dels 
kan  produktchefen  registrera  en  kvantitet  under  normalförsäljning  och  en  kvantitet  under 
promotionförsäljning. Normalförsäljningen skall spegla den försäljning som skulle ske om inte någon 
marknadsföring  skulle  genomgöras. Den  försäljningen  kalls  ”baseline”  och  är  således  ett mått  på 
                                                            
1 KAM estimatet i excel är länkat direkt till PM:s forecast dokument i excel. De flesta på L’Oréal använder MS 
Excel för arbete som inte går att utföra i SAP. KAM estimat, PM prognos, kampanj‐ och reklamplanering 
struktureras samtliga i excel. Dokumenten är ofta länkade till varandra för att underlätta samarbete. Varje 
dokument har en huvudägare. 
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historisk ”baseline” + tillväxt. Det krävs dock att det finns en historisk ”baseline” för samma månad 
föregående år.   Det vill säga, om produktchefen  inte gjorde en fördelning mellan normalförsäljning 
och  promotionförsäljning  föregående  år  kan  det  var  svårt  att  uppskatta  hur  stor  del  av 
totalförsäljningen  föregående år  som var ”baseline” och hur  stor del  som var promotionvolym. Få 
produktchefer separerar dock totalprognosen på ”baseline” och promotion vilket skapar problem när 
uppföljning skall genomföras. Mer om detta i kapitel 7.1. 

Observera att det finns en generell regel; Prognosen får aldrig överskrida trenden med mer än 5 %.  

5.5 Prognostisering hos ICA Sverige 
Prognostiseringen  på  ICA  baseras  på  flertalet  variabler.  Aktuell  prognos,  kända  kundorder  och 
operativt säkerhetslager är variabler som höjer prognosen medan det fysiska säkerhetslagret och de 
förväntade  inleveranserna minskar  prognosen.  Prognoserna  läggs  per  artikelnivå  till  skillnad  från 
L’Oréal  där  prognoserna  läggs  per  produktgruppsnivå  för  att  sedan  splittras.  Prognostiseringen 
bedrivs egentligen utav  tre olika enheter. Marknadsplaneraren  lägger kampanjprognoser, LS  lägger 
prognoser  baserat  på  historik  och  anskaffaren  tillfälliga  prognoser.  Hur  samarbetet mellan  dessa 
parter fungerar har inte kartlagts. 

5.6 Order och leveransflöde från L’Oréal nordens centrallager i Greve till 
ICA butik 
Order‐  och  leveransflödet  beror  av  kommunikationen  av  flertalet  olika  positioner  inom  de  två 
företaget men också,  framförallt,  av  kommunikationen mellan olika  elektoriska ordersystem.  SAP, 
Argus, ECR,  LS och AOB är de  system  som används  i  flödet mellan  ICA‐ butik och  L’Oréal’s  lager  i 
Greve.  

 

  

Figur 20 – Orderflöde från ICA butik till L’Oréal Greve 
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5.6.1 AOB (Automatisk order i butik) och orderläggare på ICA butik 
AOB  är  ett  system  för  automatisk  orderläggning  hos  ICA‐  butikerna.  Inställningsmöjligheterna  i 
systemet är många och hur det  fungerar  i detalj saknar  rapportförfattarna  information om. Det är 
således möjligt att ställa  in ett  löpande orderflöde av en produkt, det vill säga produkterna beställs 
och  levereras  utan  manuell  inblandning.  Denna  funktion  hos  systemet  antas  utnyttjas  på 
volymprodukter, alltså de produkter som har ett stort kontinuerligt  flöde. Produkter som säljs mer 
sällan, verkar beställas under mer manuella former. Rapportförfattarna antar att på det stora hela så 
beställs  de  produkter  som  är  listade  som  grundsortiment  automatiskt medan  tilläggssortimenten 
beställt manuellt.  Brådskande beställningar läggs också manuellt.  

5.6.2 LS 
ICA AB:s ordersystem kallas LS. Det är ett system utvecklat endast för ICA AB. Hur mycket insyn 
butikerna har i detta system är oklart. Det är dock troligt att ICA butikerna inte har tillgång till LS‐ 
systemet. LS styrs av anskaffaren och detta system genererar inga automatiska order. Supply Chain 
Management ansvarig på ICA logistik är chef över anskaffaren och även länken mellan anskaffaren 
och den centrala inköpsorganisationen. Inköpsorganisationen träffar L’Oréal KAM för att bestämma 
priser och sortiment varför kommunikationen mellan ICA:s inköpsorganisation och ICA:s anskaffare 
är viktig för att rätt order skall genereras. I LS registreras in‐ och utleveranser varför lagersaldon på 
ICA Västerås registreras. LS skapar således inköpsförslag för anskaffaren att ta del utav baserat på 
lagernivåer, aktuella prognoser och kända kundorder. Anskaffaren tar således det slutgiltliga beslutet 
om vilken och hur stor order som skall läggas. Enligt ICA så omsätts lagret i Västerås på L’Oréals 
produkter 16,7 ggr per år. Det motsvarar en lagertid på cirka 15 arbetsdagar för en enhet räknat på 
250 arbetsdagar.   
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Servicegraden  påverkas  också  utav  leveransproblem  på  displayer.  Logistikavdelningen  följer  upp 
anledningarna till att displayer inte kunnat levereras. En anledning är att PLV inte bekräftats i tid av 
marknadsavdelningen.  PLV  är  tillbehörsmaterial  så  som  försäljningsskyltar.  Andra  orsaker  är 
förseningar  från  underleverantörer  av  skyltar  och  displayer  eller  försening  på  grund  av  saknade 
testers (märkta testburkar till butik. Försening på grund av logistikproblem på färdigt gods från fabrik, 
dvs. produkter att stoppa  i displayerna,  försening på grund av  för sent  inlämnat commitment, dvs. 
PM har  inte  lagt order på displayer,  försening på  grund  av  försenad  forecast  (KAM har  inte  tagit 
hänsyn  till  ”blocked  horizon”)  är  andra  anledningar  till  att  displayer  inte  går  att  leverera.  Se 
specificerat i bilaga B.   

5.6.5 Orderläggningssystemet Argus  
Tidigare har nämnts att KAM vid  lanseringar säljer  in kampanjer och nylanseringar centralt medan 
säljarna säljer in det lokalt. L’Oréal’s utesäljare kan ta upp order på två olika sätt.  

Till att börja med kan L’Oréal’s utesäljare  ta upp order  från handlare vid sina besök och  registrera 
dessa  i Argus. Dessa orders är direktleveranser även om de  kan passera  lagret  i Västerås. Det  vill 
säga, ordern har slutdestination till en butik och inte endast till lagret som de vanliga beställningarna 
som läggs i SAP. Argus skickar en EDI till ICA Sveriges orderprogram LS. 

Orderalternativ två sker  i förebyggande syfte med avsikt att displayer och nylanseringar skall finnas 
tillgängliga på lagret i Västerås då kampanjer tar fart. Handlaren själv måste dock lägga order mot ICA 
Sverige och LS. Det uppstår här en gråzon då det händer att säljarna fått bekräftelse från handlaren 
att  en  kampanj  kommer  att  genomföras  på  en  butik, men  butiken  glömmer  eller  struntar  i  att 
beställa  hem  displayerna  eller  nylanseringarna.  Det  innebär  stundtals  att  displayvolymerna  som 
förbereds på  lagret  i Greve blir betydligt  större  än  försäljningen  till Västerås. Någonting  som  inte 
uppskattas  i Greve då detta  tar upp mycket  lagerutrymme.  L’Oréal  arbetar  för närvarande på  att 
sudda  ut  dessa  gråzoner.  Nedan  följer  ett  diagram  på  skillnaden  mellan  prognostiserad  BOM‐ 
kvantitet och såld BOM‐ kvantitet. (BOM = display) 
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Observera att skillnaden i forecast och sales i figur 22 inte endast beror på gråzonen som diskuteras 
ovan  utan  till  största  delen  på  att BOM‐  prognosen måste  läggas  innan  KAM  kunnat  bilda  sig  en 
uppfattning om hur många och vilka displayer som kommer att säljas. Här överprognostiseras ofta.  

5.6.6 Ledtid  
Figur 23 är en kronologisk visualisering av produktflödet från fabriken fram till slutkonsument. Som 
synes så är det svårt att tidsbestämma varje process på grund av att processerna ofta anpassas efter 
hur tidsschemat ser ut i övrigt. I figur 23 är det svårt att exempelvis fastställa hur lång lagertiden är i 
L’Oréals nordenlager Greve. I bilden kan noteras att ledtiden från att produkterna skickas från L’oréal 
i  Danmark  till  att  de  når  butiken  är  mellan  1‐2  veckor.  Anmärkningsvärt  är  att  L’Oréal  alltid 
uppskattat  lagringstiden  i Västerås till omkring 7 arbetsdagar. Enligt  ICA är omsättningshastigheten 
16,7 ggr. 250 arbetsdagar på ett år dividerat med 16,7 ger 15 arbetsdagar. Det skiljer således 8 dagar. 
I  kapitel  6  uppskattas  lagringstiden  till  omkring  5  dagar  kring  kampanjer  baserat  på  toppar  i 
införsäljningen till Västerås och utförsäljningen till butiker från Västerås. Här verkar det finnas olika 
uppfattningar och det beror troligtvis på att produkterna är så många att en generell  lagringstid är 
svår  att  fastställa. 

 

5.7 Uppföljning hos L’Oréal 
L’Oréal analyserar  inte  i någon större utsträckning någonting som har skett  löser hellre problemen 
med en kortsiktig lösning och går därefter vidare. Det är därför en viss brist på strukturerat material 
att  analysera,  historiskt.  En  del  uppföljning  bedrivs  dock  av  L’Oréal.  ”Forecast  accuracy”  eller 
prognosprecision och  leveransservicegrad är  två exempel på  löpande uppföljning som  förekommer 
hos L’Oréal. Leveransservicegraden syftar mot leveranser mellan L’Oréal och ICA Sverige. ICA Sveriges 
logistikavdelning mäter  i  sin  tur  servicegraden mellan  dem  och  butik.  Självklart  görs  också  daglig 
uppföljning  på  hur  försäljningen  går  gentemot  trenden men  det  diskuterar  inte  denna  rapport. 
Logistikavdelningen gör också analyser på varför OOS‐situationer (Out of Stock) uppstår.  

5.7.1 ”Forecast Accuracy” eller Gap Rate 
Forecast  Accuracy,  prognostiseringsprecision,  är  en  uppföljning  som  bedrivs  av  Supply  Chain 
Management chefen och syftar mot det totala värdet av varje produktgrupp och varumärke.  

Figur 23 Produktflöde av normalsortiment från ”blocked horizon” till konsumentköp.
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Prognostiseringsprecisionen mäts av logistikchefen och visar hur bra prognoserna stämmer med den 
verkliga  försäljningen.  En  bra  prognostiseringsprecision  på  totalförsäljningen  varierar  kraftigt 
beroende på produktgruppens karaktär. Riktvärdet för Elvital‐ shampoo är dock under 25 % medan 
riktvärdet på solar och sublime är 60 %.   Prognostiseringsprecisionen beräknas med nedanstående 
formel där 0 % är bäst. Observera att beloppet av forecast – sales är summan av det beloppet för alla 
artiklar.  

(%)Gaprate
Sales

SalesForecast
=

−∑
 

Gap rate är en koncernvariabel, det vill säga den mäts  i alla  länder och  jämförs från ett  land till ett 
annat. Eftersom ”blocked horizon” skiljer sig mellan olika produktgrupper borde  forecast‐variabeln  
av  gap  rate  formeln  ovan  plockas  för  olika månader  beroende  av  produktgrupp. Det  är  dock  en 
mycket tidkrävande process, då ”blocked horizon” varierar något inom produktgruppen. Ibland är det 
möjligt att ändra en forecast efter att blocked horizon har uppstått på grund av att fabriken kan vara 
flexibel. Blocked horizon är således ett riktmärke men inget definitivt. För att förenkla denna mätning 
har  därför  koncernen  beslutat  att  mäta  använda  forecast‐variabeln  M‐2,  där  M  är 
försäljningsmånaden. Det innebär att den forecast‐version som ligger för en produktgrupp  i SAP två 
månader  innan  försäljningsmånaden  används  i  ovanstående  formel.  Gap  rate  blir  således  en 
procentsats på hur bra L’Oréal kunde ponera en försäljning två månader innan försäljningen sker.  

Figur 24 illustrerar L’Oréals ”forecast accuracy” eller ”Gap Rate” på produktgruppen Fructis under en 
14 månadersperiod.   

 

Figur 24 ‐ Gap Rate, Fructis 

Ovan graf  illustrerar ”Gap Rate”  för Fructise på  total  försäljningsnivå, alltså både normalförsäljning 
och BOM‐försäljning gentemot total‐prognostiseringen.  

5.7.2 Leveransservicegrad 
Leveransservicegraden mäts  i  procent  och  avser hur många orderrader  av  totalt  antal orderrader 
som  levererats  till  kund  samt  det  levererade  värdet  av  total  ordervärde  som  levererats  till  kund 
under en månad. Det har L’Oréal beslutat om på koncernnivå. Leveransservicegraden registreras just 
nu  av  Logistics Client Managern.  ICA  Sverige mäter  servicegraden  gentemot butik.  I detta  fall hur 
många detaljistförpackningar av beställt antal detaljistförpackningar som kan  levereras från  lagret  i 

0
20
40
60
80

P
R
O
C
E
N
T

GAP RATE (%), FRUCTISE 

GAP RATE 



 

 

 

42  – KVALITATIV EMPIRISK UNDERSÖKNING– 42 

Västerås  till  butik,  se  kapitel  5.7.2.  Bilaga  A  illustrerar  den  totala  servicegraden  för  2007 mellan 
L’Oréal och dess kunder.  ”Client Logistics Managern” specificerar dessutom servicegraden per kund 
per månad. L’Oréal’s har ingått avtal med ICA Sverige om att hålla en leveransservicegrad på 98 %.  

5.7.3 Uppföljning av leveransproblem 
Idag registreras leverensproblem på olika sätt, av olika personer och för olika typer utav produkter. 
Logistikavdelningen skapar OOS‐ dokument (out of stock) för samtliga produkter. OOS‐dokument 
skapas månadsvis och syftar till att specificera varför en OOS‐ situation uppstår. Orsakerna till att 
OOS‐situationer uppstår är säsongsvarierade och kan utläsas närmare i bilaga A.  

Leveransproblem i anslutning till kampanjer är vanligt. 30 % av det kampanjmaterial som beställts av 
kunder har inte levererats hitintills i 2007. De främsta orsakerna till detta listas nedan men den mest 
förekommande orsaken överst. Se bilaga B för en mer detaljerad beskrivning.  
 

1. Försening på grund av att PLV inte bekräftats i tid. (PLV är tillbehörsmaterial så som displayer 
och andra försäljningskyltar) 

2. Försening på grund av underleverantörer av skyltar och displayer.  

3. Försening på grund av att PLV saknas 

4. Försening på grund av saknade testers (märkta testburkar till butik) 

5. Försening på grund av logistikproblem på färdigt gods från fabrik, dvs. produkter att stoppa i 
displayer  

6. Försening  på  grund  av  för  sent  inlämnat  commitment,  dvs.  PM  har  inte  lagt  order  på 
displayer 

7. Försening på grund av försenad forecast, KAM har inte tagit hänsyn till blocked horizon (den 
tiden prognosen måste vara hos fabrik för att produktionen skall kunna planeras, mellan 3‐12 
månader beroende på vilka produkter det gäller) 

8. Försening på grund av forecast‐problem på färdigt gods, dvs. det saknas produkter att stoppa 
i displayerna.  

5.8 Uppföljning hos ICA Sverige AB 

5.8.1 Uppföljning av försäljningssiffror till konsument 
Försäljningen ur ICA‐ butik registreras  i ICA‐ butikernas automatiska order och beställningsprogram, 
AOB. Dagligen publiceras alla butikers  försäljning av vardera artikel på Levnet, en hemsida  för  ICA 
Sveriges  leverantörer. På Levnet anges antal sålda artiklar, värdet av dessa samt en procentsats på 
markandsandelen för varan i dess specifika varugrupp.  

5.8.2 Uppföljning av leveransservice till ICA butik   
ICA Sverige AB bedriver ett ständigt uppföljningsarbete  för att  identifiera brister  i deras  leveranser 
samt i deras leverantörers leveranser. Uppföljningen sker veckovis och L’Oréal har tidigare fått ta del 
av denna  information  från SCM‐ personen på  ICA. Uppföljningen specificerar dessutom hur många 
procent av leveransbristerna som har berott på L’Oréal samt hur många som de själv är skyldiga till. 
Denna  leveransservicegrad  baseras  på  antalet  detaljistförpackningar  som  inte  levererats  och  är 
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därför något annorlunda än de mätningar som L’Oréal gör. En detaljistförpackning innehåller oftast 3 
eller 6 enheter. Självklart nämns här även försäljningen från ICA Sverige till ICA‐ butik, veckovis.  
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6. KVANTITATIV EMPIRISK UNDERSÖKNING OCH ANALYS AV 
LEVERANS OCH FÖRSÄLJNINGSSIFFROR 
Flertalet numeriska variabler har analyserats. I bilaga C illustreras de variabler som analyserats och 
gett input till nedanstående kvantitativa empiriska undersökning samt  analys. Det förekommer ett 
visst statistiskt bortfall för vissa variabler, detta har dock tagits hänsyn till i de analyser som detta 
berör.   

6.1 Skillnaden mellan leverans och försäljningskvantitet 
Det  finns  två  intressanta  företeelser  i  skillnaden  mellan  leverans‐  och  försäljningskvantitet.  En 
företeelse som kan påvisas är att totala kvantiteten för  levererade produkter  i genomsnitt är högre 
än totala kvantiteten för försäljningen över tid. En annan tydlig trend är att leveranskvantiteten har 
större variation, månadsvis, än försäljningskvantiteten. 

6.1.1  Påtaglig  differens  mellan  total  leveranskvantitet  och  total  försäljningskvantitet  
Figur  25  visar  medeltal  för  leveranskvantiteten  och  försäljningskvantiteten.  Den  totala 
medelkvantiteten  över  tid  är  betydligt  större  för  leveranskvantiteten  (översta  svarta  linjen)  än 
försäljningskvantiteten  (understa  svarta  linjen)  som  kan utläsas ur  grafen. Det  innebär  att  en  viss 
procent av alla varor  som  säljs  in  till  ICA  inte  säljs ut  från butik. Dagligvaruhandlarnas  riksförbund 
(DVH) skriver i sin DI annonsbilaga (2 okt) att 1‐ 1,5 % försvinner i genomsnitt genom extern stöld och 
snatteri. Det vill säga, stöld och snatteri, som utförs av personer som inte jobbar i dagligvaruhandeln. 
Det  interna  svinnet,  såsom  stöld  eller  kassaktion,  representerar  sedan  ytterliggare  1 %.  Detta  är 
genomsnittssiffror, men DVH menar att stölden på kött, hygienartiklar, batterier, kaffe och godis är 
allra  störst. Eftersom hygienartiklar är bland de mest  stöldbegärliga  torde det externa och  interna 
bortfallet  representera  minst  3  %  för  hygienartiklar.  Totalt  genomsnittligt  bortfall  för  L’Oréals 
produkter, alltså skillnaden mellan de två trendlinjerna, är i genomsnitt 14,7 % per månad, mätt över 
en 14 månadersperiod. Det gäller för samtliga varumärken bortsätt från make up. Om L’Oréal skulle 
basera  sina  prognoser  på  enbart  den  registrerade  försäljningen  skulle  troligtvis  för  låga 
försäljningsprognosvolymer  att  framställas.  Som  (Kaipia &  Hartiala  2006)  påpekade  är  det  därför 
viktigt att ta hänsyn till detta svinn vid prognosarbetet.  
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Figur 25 Försäljningskvantitet ICA butik vs Leveranskvantitet till ICA Sverige av samtliga produktgrupper 
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6.1.2 Differens på produktgruppsnivå 
Figur  26  visar  försäljningskvantitet  och  leveranskvantitet  på  totalnivå.  En  undersökning  av 
variationen mellan försäljningskvantitet och leveranskvantitet per produktgrupp visar att differensen 
skiljer sig kraftigt mellan olika produktgrupper. I nedan tabell illustreras differensen, procentsatsen är 
genomsnittsdifferensen per månad över en 14 månadersperiod.  

Produktgrupp  Genomsnittsdifferansen mellan “Sell in” vs ”Sell out” 
Body Expert:    10, 46 %  
Couleur Expert:  2,0 % 
Dermo Expert:  12,6 % 
Elnett  18,1 % 
El Vital:  5,1 % 
Excellence:  4,9 % 
Fructis:  7,4 % 
Nutrisse  7,4 % 
Respons  5,1 % 
Skin Nat:  9,5 % 
Studio Line:    17,9 % 
Figur 26 Genomsnittsdifferansen mellan "sell in" jämfört med "sell out" 

Eftersom  differenserna  skiljer  sig  kraftigt  åt  torde  inte bortfallet, dvs. produkter  som  säljs  till  ICA 
Sverige men som inte säljs ut ur ICA:s butiker, vara systematiskt. Bortfallet är intressant eftersom ICA 
Sverige eller  ICA‐ butikerna köper mer varor än de  säljer, vilket är mycket positivt  för L’Oréal. Det 
påverkar dock  inte  leveransservicegraden  i någon  större utsträckning  förutom att orderprognosen 
måste läggas generellt högre än försäljningsprognosen såvida inte differensen skiljer avsevärt från en 
månad till en annan.  

6.1.3 Variation i leveranskvantitet men ej i försäljningskvantitet 
Figur  27  beskriver  differensen mellan  den  totala  leveranskvantiteten  (leveranser  till  ICA)  och  den 
totala  försäljningskvantiteten  (försäljning  till  ICA‐  konsument)  under  en månad.  Utöver  det  så  är 
variationen  i  leveranskvantiteten,  från  en månad  till  en  annan,  betydligt  större  än  variationen  av 
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försäljningskvantiteten.  Försäljningskvantiteten,  försäljningen  till  konsument,  sker  således  jämnare 
än leveranskvantiteten, som illustreras i figur 27.  

Det  innebär att  lagernivåerna hos L’Oréal Greve,  ICA Västerås och  i  ICA‐butikerna varierar kraftigt. 
Ena månaden finns stora kvantiteter hos ICA Västerås och/eller i ICA‐butikerna och nästa månad små 
kvantiteter, eftersom försäljningsflödet är konstant men leveransflödet varierar. Kvantiteten i Greve 
varierar på  samma  sätt, där  stora mängder måste  tas hem  vissa månader medan nästkommande 
månader blir betydligt mindre. Detta är nära kopplat till vad Lee et al (1997) beskriver som Bullwhip‐
effekten.  

6.2 Samband mellan variationer i kvantitet och restnoteringar 
En undersökning av  restnoteringar  från  L’Oréal  till  ICA  Sverige  illustrerar att  restnoteringarna  i de 
flesta  fallen  är  som  störst  då  leveranskvantiteten  är  som  störst.  Det  vill  säga,  L’Oréal  har  störst 
leveransproblem när ICA under en månad beställer stora kvantiteter. 

Dessa stora kvantiteter var, som figur 27 illustrerar, inte alltid nödvändiga för att säkra ICA butikernas 
försäljning.  Frågan  uppstår  hur  leveranskvantiteten  till  ICA  Sverige  kunde  bli  så  stor.  Då 
leveransservicegraden  påverkas  mycket  negativt  då  restnoteringarna  är  stora  och  således 
leveranskvantiteten mycket stor beslutade rapportförfattarna att gå till grunden i denna fråga.  

Produktgruppen  Fructis  bestod  i  juli månad,  2007,  av  19  produkter.  De  flesta  var  shampoo  och 
balsam, men  vissa  hårinpackningsprodukter  och  hårkrämer  innefattas  också.   Alla  produkter  eller 
artiklar ligger under ICA‐ butikernas varugrupp 176, hårvård.  

Figur  28  illustrerar  sambandet  mellan  leverans‐  och  försäljningssiffror  och  restnoteringarna 
(exklusive bristnoteringar på direktleveranser) hämtade ur L’O´reals affärssystem SAP. Vid  flertalet 
månader,  för Fructis, visar det sig att  restnoteringarna  från L’Oréal mot  ICA är extra stora  just när 
leveranskvantiteten är mycket stor. Det går dock inte att utläsa någon direkt ökning av försäljningen 
till konsument vid dessa restnoteringstoppar.  

Figur 28 – Restnoteringarna är som störst vid stora order
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6.2.1 Orsaker till restnoteringar (OOS situationer) 
Bilaga A samt punktlistan nedan  illustrerar orsakerna till varför  inte L’Oréal har kunnat  leverera till 
ICA  Sverige  vid  beställningar  under  2007.  Punktlistan  nedan  gäller  för  samtliga  produkter  och 
samtliga kunder inom Sverige och bygger på information från lagret i Greve sammanfattat av L’Oréal 
Sveriges logistikavdelning.  

• Prognos för låg  
• Hög försäljning i Danmark och Norge, vilka har sålt Sveriges produkter.  
• Kommunikationsproblem, till exempel att produkter gått ur sortiment utan att handlaren är 

införstådd med detta och en leverans läggs trots det på produkten 
• Marknadsavdelningen är försenade 
• Inköpsavdelningen i Danmark har misslyckats med inköpen 
• Internlogistikproblem på lagret i Greve.   
• Produktionsproblem i fabrik 

 
Eftersom L’Oréal Danmark, Norge och Sverige har ett centralt nordenlager händer det att något av 
länderna översäljer, det vill säga att ett  land säljer större kvantiteter än vad som är prognostiserat. 
Greve  försöker normalt sett  följa prognoserna som är  lagda  för  länderna men att  löpande  jämföra 
prognos mot försäljningen i ett land kräver för stora administrativa kostnader. Fördelarna med att ha 
ett centralt lager väger upp nackdelen med att ibland förlora en del av sin prognostiserade volym till 
Danmark  eller Norge. Givetvis  så  tar  ibland  Sverige  produkter  från Danmark  och Norge  vid  höga 
försäljningstoppar.  
 
Det  är  troligtvis  inte möjligt  för  ett  företag  att  effektivisera  flödet  så  pass  bra  att  leveransbrister 
aldrig uppstår. Det kommer alltid att vara en mänsklig faktor som inverkar på resultatet. Till exempel 
produktionsproblem,  interlogistikproblem,  inköpsproblem  i  Danmark,  prognostiseringsproblem, 
marknadsavdelningen  har misslyckats  och  kommunikationsproblem  som  uppstått.  I  bilaga  A,  kan 
utläsas att orsakerna till leveransproblemen är allt annat än systematiska eftersom orsakerna till OOS 
varierar. Hur kommer det sig då att leveransbristerna är som störst vid stora leveranser, men att det 
saknas  systematik  i  orsakerna  till  leveransbrister?  Det  bör  således  vara  så  att  misstag  sker  i 
organisationen  i  samband  med  stora  leveranser.  Nedan  beskrivs  vad  som  genererar  de  stora 
leveranserna, naturligtvis stora orders.   

6.2.2 Varför stora order?  
Leveranskvantitet  BOM,  som  representeras  av  den  lila  linjen  i  figur  29,  innefattas  av  halvpallar, 
helpallar,  golvställ, bordsställ och duopacks. Kvantiteten  i BOM mäts  i  antalet displayer  vilket  kan 
vara en helpall  innehållande hundratals produkter eller ett bordsställ  innehållande ett mindre antal 
produkter. Det som är intressant med leveranskvantitet BOM är att en BOM kampanj är på intåg. Vad 
är då en BOM kampanj? 

I  kapitel  5.2.4.  har  det  diskuterats  kring  promotion  i  SAP, marketing,  BOM  osv.  Den  promotion 
prognosen  som  finns eller  skall  finnas  i  SAP, det  vill  säga den mängd  varor  som uppskattas  säljas 
utöver ”baseline”, är  inte en prognos för  leveranskvantitet BOM. Leveranskvantitet BOM är således 
inte en uppskattning på försäljningen till ICA Sverige som genereras genom marknadsföring, selektiva 
kampanjer eller SAVA  (kampanjer  tillsammans med kund). BOM kvantitet är endast kvantiteten av 
ett varumärke som  ligger packat  i ett golvställ, bordställ, halvpall, helpall och duopacks. De går alla 
under samlingsnamnet displayer. L’Oréal’s utesäljare säljer en mycket stor del av leveranskvantiteten 
BOM. KAM förhandlar om vilka displayer som skall vara möjliga för ICA‐butikerna att beställa centralt 
men  utesäljarna  säljer  in  displayerna  lokalt.  Några  lokala  ICA‐butiker  beställer  även  utan 
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säljpåverkan,  men  den  delen  är  relativt  liten.  Säljarnas  displaybeställning  läggs  via  Argus  som 
beskrivits  i kapitel 5.6.5. Det  skall dock påpekas att en BOM kampanj ofta genomförs  tillsammans 
med stora marknadsaktiviteter så som SAVA och TV.  

Observera att  ICA Sverige  inte bygger något direkt  lager med displayer. Displayerna  levereras mer 
eller mindre  direkt  från  Greve,  även  om  de  passerar  centrallagret  i  Västerås  på  vägen  till  butik. 
Eftersom  displayer  ofta  förbereds  och  säljs  i  samband med marknadsaktiviteter mot  konsument, 
SAVA  eller  selektiva  kampanjer  skall  dessa  levereras  vid  en  viss  tidsperiod  till  butik,  varför 
anskaffaren i Västerås kanske köper några extra pallar för att vara på den säkra sidan om någon butik 
beställer hem en display relativt sent. 

Leveranskvantitet BOM genererar därför inte något direkt överlager på lagret i Västerås, eftersom få 
av displayerna  lagerhålls  i Västerås. Toppen  i  juni 2006,  i  figur 29, där  ICA  Sverige beställt nästan 
50 000 fler enheter än de sålt av Fructise BOM, berodde således  inte på att  ICA Västerås köpt hem 
enorma mängder  utav  displayer.  ”Överbeställningen” måste  alltså  ha  genererat  ett  stort  lager  av 
normala beställningsprodukter. Överbeställningen i juni 2006, kan normalt sätt inte ha berott på en 
ökad tro om tillväxt, eftersom  leveransen är så enormt mycket högre än vad ”baseline” antas vara. 
Eftersom  PM  inte  har  separerat  normalförsäljningen  och  promotionförsäljningen  i  SAP  för  denna 
månad saknas statistik på hur stor ”baseline” försäljningen uppskattats vara. För att undersöka vad 
som  skett  vid  detta  tillfälle  är  det  nödvändigt  att  bryta  ner månaden  i  veckor.  Tyvärr  så  saknas 
veckodata för perioden. Veckodata finns dock tillgängligt för maj och juni månad, 2007. Det påtalade 
fenomenet är inte lika tydligt i maj 2007 men det förekommer än dock varför en grundlig veckoanalys 
följer för den perioden. Det kan debatteras varför Fructis i April‐Juni, 2007, skall undersökas då Gap 
Rate för denna period var fina 30 %. 

6.3 Veckoanalys April Juni 2007 
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Figur 29 – Leveranskvantiteten utav displayer är hög vid ordertoppar (leveranskvantitetstoppar) och som 
illustreras i figur 28 sker även en topp i restnoteringarna vid dessa tillfällen. 
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Leverans och rest per vecka, April‐ Juni 2007

Leveranskvanitet L'Oréal Total Rest L'Oréal  Rest från ICA Sverige

Vecka 17 och 19, 2007, syns ordentliga ökningar  i försäljningen från L’Oréal till deras kunder enligt 
figur  30.  Leveranskvantitet  L’Oréal  Total  är  som  tidigare  nämnts  försäljningen  till  hela 
dagligvaruhandeln  och  fackhandeln.  Vecka  19  har  L’Oréal  haft  tydliga  leveransproblem mot  ICA 
Sverige.  ICA Sverige har  i sin tur vecka 20 och vecka 21 haft  leveransproblem till  ICA butik. Här har 
uppenbarligen L’Oréal påverkat så att varorna inte nått till butik fast detta har efterfrågants. För att 
undersöka vad som hänt bör en analys från några veckor tidigare  inledas. Rapportförfattarna väljer 
vecka  14  eftersom  leveranskvantiteten  tog  fart  denna  vecka.  Observera  att  vecka  16‐21  är  en 
L’Oréals  kanske  största  kampanjperioder.  ”Corporate”‐  kampanjen  är en  varumärkeskampanj med 
helpallar av Garnier produkter. Eftersom många butiker  inte har plats för helpallar satsar L’Oréal på 
att  sälja  in  mindre  bords‐  och  golvdisplayer  till  småbutiker.  En  helpall  Garnier  innehåller  540 
Fructisprodukter och en mindre Color Resist display  från Fructis består av 42 enheter. De så kallas 
”corporate  helpallarna”  är  egentligen  två  halvpallar men  det  är  endast  för  att  förenkla  eventuell 

omflyttning  i butik. De beställs alltid som en helpall. De  innehåller som tidigare beskrivits  inte bara 
Fructise‐produkter  utan många  olika  produktgrupper  under  ett  och  samma  varumärke  varför  de 
kallas ”corporate”. Denna empiri och analys tar endast hänsyn till de fructiseprodukter som finns på 
halvpallarna.    

6.3.1 Vecka 1416 (April) 
Under april månad var försäljningen till konsument av Fructis cirka 61 000 enheter. En relativt normal 
månad  (medelförsäljning  ungefär  65 000  beräknad  12  månader  tillbaka).    L’Oréal  sålde  74106 
produkter  till  ICA  inklusive  direktleveranser.  BOM  försäljningen  till  ICA  i  april  var,  inklusive 
direktleveranser,  25  %  av  den  totala  leveranskvantiteten.  Under  vecka  14‐16  var  dock  BOM 
försäljningen mycket  låg till  ICA då 88 % procent av BOM –försäljningen tog plats  i vecka 17. Dessa 
kom  onekligen  inte  med  i  reststatistiken,  troligtvis  på  grund  av  att  det  problem  med  just 
artikelnummer.  L’Oréals  stora  ”Corporate  Campaign”  med  helpallar  inleddes  vecka  16  men  få 
helpallar hade  levererats vid kampanjens start på grund av att artikelnummer var försenad från ICA 
Centralt varför kampanjpallarna först gick ut vecka 17. KAM ICA hade prognostiserat 110 stycken  

”Corporate helpallar”  till  ICA  vecka 16  (se  figur 31 nedan). Hela prognosvolymen  lades på  samma 
vecka trots att kampanjen pågick till vecka 21 och ICA köpt pallar fram till och med vecka 21.  

Figur 30 – Stora restnoteringar från Greve sker samma vecka som stora order från ICA Västerås



 

 

 

50  – KVANTITATIV EMPIRISK UNDERSÖKNING OCH ANALYS AV LEVERANS‐ OCH 
FÖRSÄLJNINGSSIFFROR –  50 

 

 

 

 

 

 

För kampanjens andra storsäljare, Color Resist ställ, lades en stor prognos vecka 10 som illustreras i 
figur  32.  Prognosen  var  200  färdigpackade  ställ  som  skulle  täcka  upp  för  en  tidigare  stor 
marknadsföringssatsning  på  Color  Resist.  (se  tabell  nedan)  Tyvärr  såldes  bara  10  displayer  under 
Color  Resist  kampanjen  och  det  fanns  senare  i  vecka  16,  203  ställ  till  godo  för  ”Corporate” 
kampanjen.   Mellan vecka 15‐21, det vill säga ”Corporate” kampanjen, fakturerades 91 Color Resist 
displayer. De övriga dagligvaruhandlarna köpte under samma period endast 6 stycken Color Resist 
ställ. Vecka 19  lades ytterligare en prognos på 75 ställ varför Greve kring vecka 21‐22 torde ha haft 
203+75‐91‐6 = 181 Color Resist ställ på lager.  
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Figur 32 – Prognosen på BOM styrs till en vecka medan försäljningen sker under en längre tidsperiod eller inte alls. 

Vecka  14‐16  bestod  av  en  del  restnoteringar  på  direktleveranser  till MAXI‐  hus. Restnoteringarna 
gällde storsäljarna shampoo och balsam  för normalt hår samt Color Resist och Oil Repair shampoo 
och balsam. Huruvida Color Resist noteringarna var ställ eller normalsortiment går inte att utläsa ur 
SAP men  det  är  troligt  att  dessa  inte  var  ställ med  tanke  på  överlagret. Om  denna  restnotering 
berodde på att alla Color Resist produkter  låg packats  i ställ och därför ej möjliga att  leverera som 
löskartong är oklart.   

6.3.2 Vecka 17 (April) 
Toppen i försäljning för L’Oréal vecka 17 bestod av stora leveranser till ICA Sverige (20 Fructis Color 
Resist  displayer  samt  ett  50  ”corporate  halvpall”  på  direktleverans  till  ICA  butiker).  Det  var  de 
sistnämda pallarna som egentligen skulle ha levererats vecka 16 baserat på prognosen (se figur 31). 
Normalt  sätt  är  det  alltid  ”corporate”  pallarna  helpallar men  i  ICA:s  fall  består  en  helpall  av  två 
halvpallar som är olika konstruerade. En ”Corporate” helpall (dvs. 2 halvpallar) innehåller 540 Fructis 
produkter. L’Oréal hade vecka 17 direktleveransproblem på över 1000 Color Resist produkter samt 
Fructis shampoo för normalt hår. Huruvida ICA Sverige hade några leveransproblem mot butik denna 
vecka  är  oklart  då  siffror  saknas  för  april månad.  Corporate  pallarna  nådde  troligtvis  butikerna  i 
mitten på veckan och försäljning tog genast fart. Veckoförsäljningen till konsument slutade på 15 500 
enheter, vilket är några tusen över det normala. Stora delen av försäljningen tog vid från onsdag till 
lördag, observera då att onsdagen var löneutbetalningsdag för många konsumenter.  
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Figur 31 – Prognosen på BOM styrs till en vecka medan försäljningen sker under en månads period 



 

 

 

51  – KVANTITATIV EMPIRISK UNDERSÖKNING OCH ANALYS AV LEVERANS‐ OCH 
FÖRSÄLJNINGSSIFFROR –  51 

 6.3.3 Vecka 18 (maj) 
ICA hade,  som den gula  linjen  i  figur 30  illustrerar, en del  leveransproblem  till butik denna vecka. 
Dessa var  interna problem och berodde  inte på  leveransproblem  från L’Oréal. Det var dock endast 
700 enheter.  

Trots att stora mängder ”corporate pallar” gick på direktleverans föregående vecka så lade butikerna 
en  fullstor  leverans på 15200 enheter mot  ICA  Sverige  som  illustreras  i  figur 34.  Försäljningen  till 
konsument  var  omkring  14 000  enheter  och  något  sämre  än  veckan  innan.  Trots  stora mängder 
”corporate pallar”  vecka  17 och  en  fullstor beställning  vecka  18  klarade  L’Oréal  att  leverera utan 
restnoteringar.  

Försäljningen till konsument var lite över det normala på cirka 14000 enheter vilket troligtvis berott 
på att ”corporate” kampanjen fortfarande pågick samt att stora mängder varor torde finnas  i butik 
efter den  stora BOM‐  leveransen vecka 17  samt de  fullstora normalleveranserna vecka 17 och 18.  
 

 6.3.4 Vecka 19 (maj) 
Vecka  19  var  precis  som  vecka  17  en  stor  leveransvecka  för  L’Oréal.  Vecka  19,  representeras  av 
mycket  stora  leveransmängder  till Coop  (126 displayer  innehållande  totalt 26 000 produkter) men 
också en hel del ”Corporate halvpallar”  till  ICA Sverige  (36 stycken + 14 stycken på direktleverans) 
samt  10 Color Resist  ställ.   Denna  vecka  fick  L’Oréal  stora  leveransproblem på  10  stycken  Fructis 
halvpallar. KAM hade prognostiserat 15 Fructis halvpallar till denna vecka. Endast 2 av de 15 pallarna 
såldes under de kommande 5 veckorna, enligt data  i SAP  (inkl direktleverans). Dock så  levererades 
minst 11 pallar då ICA Sverige vecka 20 levererade 11 stycken Fructis halvpallar till butikerna. Det är 
inte  troligt att dessa har  funnits på  lager eftersom  inga sådana pallar  levererats  till  ICA under hela 
2007. 8 stycket Fructis halvpallar av modell 2006  levererades  till  ICA vecka 9‐10, men att de skulle 
finnas kvar på lagret i Västerås verkar inte troligt, dessutom så var det bara åtta och inte elva. Dessa 
pallar  verkar  helt  enkelt  inte  registrerats  i  SAP.  Fructis  halvpall  restnotering  återkom  två  gånger 
under  samma  vecka  varför  den  i  restsiffrorna  i  figur  30  representerar  hela  7920  artiklar.  Enligt 
logistikavdelningens statistik berodde det  i detta fall på en strejk hos en PLV underleverantör samt 
att när PLV:n äntligen var klar fanns ingen plats att ställa den på  i Greve varför de blev stående hos 
underleverantören.  

 
Utöver  pallarna  så  restnoterades  Color  Resist  Balsam  från  normalsortimentet motsvarande  cirka 
1500  enheter.    I  Fructis  halvpallarna  ingår  Color  Resist  Balsam,  det  är  därför  troligt  att  de  1500 
enheterna  inte  kunde  levereras  eftersom  de  behövdes  till  den  stora  prognostiserade  mängden 
Fructis halvpallar.  

Försäljningen i butik var normal på knappt 14 000 enheter trots TV‐reklam med Fructis Nutri Repair 
Shampoo  och  Balsam.  Dessa  produkter  ingår  för  övrigt  i  ”corporate  pallarna”.  Eftersom  inga 

   Prognos 
V.19 

För 
v.19

För 
v.20

För 
v.21

För 
v.22

För 
v.23 

För 
v.24 

För TOT 

Fructis 1/2‐pall *396* ICA Ny 2007 
SE 

15        1 1       2

Figur 33 Prognoskvantiteter för Fructis halvpall mellan veckorna 19‐24, år 2007
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leveransproblem förekommit på dessa produkter veckorna innan antas dessa finns tillgängliga i ICA‐ 
butikerna.  

6.3.5 Vecka 20 (maj) 
Leveransproblemen  från L’Oréal vecka 19 påverkar denna veckas  leveranserna  från  ICA Sverige  till 
ICA‐  butikerna.  Leveransproblem  var  kopplade  till  de  Fructis  halvpallar  som  L’Oréal  vecka  19  inte 
kunde leverera. Dessutom kunde inte 7 Fructis Color Resist ställ levereras till butikerna. L’Oréal hade 
vecka 19  inga  leveransproblem på Color Resist  ställ  även om det  fanns  leveransproblem på Color 
Resist som enstaka artikel.  

Vecka  20  var  i  övrigt  en  låg  försäljningsvecka  för  L’Oréal  som  helhet.  Omkring  28 000  Fructis 
produkter såldes totalt att jämföra med 99 000 veckan 19. En tredjedel av beställningen bestod av 36 
stycken Corporate halvpallar  till  ICA Sverige. Trots att  totalförsäljningen  från Greve var  relativt  låg 
denna vecka detta fanns alltså en del leveransproblem. Från L’Oréal Greve förekom leveransproblem 
på  åtta  stycken Garnier Corp halvpallar  samt på 1500 Color Resist balsam,  troligtvis  samma 1500 
produkter  som  restnoterades  fredagen  veckan 19. Varför Corporate pallarna  inte  kunde  levereras 
saknas  i  L’Oréals  statistik  men  de  fanns  på  lager  vid  tidpunkten.  Dessutom  kunde  några 
direktleveranser  till ett par MAXI‐ hus  inte  levereras, detta var så kallade grundsortimentsartiklar  i 
löskartong.  Totalt restnoterades 3400 enheter.  

Försäljningen från ICA Sverige till ICA‐butik var enorm denna vecka och gick upp till strax över 26 500 
enheter  trots  att  knappt  2000  enheter  restnoterades  till  butik. Anledningen  till  detta  är  troligtvis 
tanken om att skapa ett högt lager inför vecka 21 då direktreklamkampanjer skall gå ut på både MAXI 
och Kvantum. Stora delar av  leveransen bestod av de Garnier Corporate halvpallar  som  levererats 
från L’Oréal vecka 19. 34 av de 36 halvpallarna  levererades till butik denna vecka. 15184 st Fructis 
artiklar såldes ur ICA:s kassalinjer, vilket bör anses vara en god försäljningsvecka.  

 6.3.6 Vecka 21 (maj) 
Vecka  21  gick  direktreklam  ut  från  både MAXI  och  Kvantum.  Detta  tillsammans med  Corporate 
kampanjerna  samt  att  fredagen  var  löneutbetalning  var  troligtvis  bakgrunden  till  en mycket  hög 
försäljning ut ur kassalinjen på 26 000 enheter. Bara fredagen den 25:e stod för 6000 enheter.  
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Ur figur 34 syns att försäljningen från ICA Sverige till butik var även denna vecka mycket hög med en 
leverans på hela 24 000 enheter. Återigen  levererades de 36 halvpallar  till butik som veckan  innan 
levererats  till  ICA  Sverige  från  L’Oréal. Det  innebär  att av de  totalt 24 000 enheter bestod 10 000 
enheter av produkter i Corporate Pallar. Observera alltså att en fullstor normalveckas leverans gick ut 
till butikerna utöver de 10 000 displayartiklarna.  

 

 

Figur 35 – Försäljningen av displayer till ICA samt total försäljning ur butik och totala leveranser från ICA Sverige 

Reststorleken från ICA Sverige till butik var totalt 4000 enheter varför riktmärket var att leverera hela 
28 000 Fructis artiklar till butik trots att denna vecka 21 var den sista ”Corporate” kampanjveckan  i 
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Figur 34 – Leveransflöde per vecka, från L’Oréal Greve till ICA Västerås, från ICA Västerås till butik samt från butik till 
konsument.  



 

 

 

54  – KVANTITATIV EMPIRISK UNDERSÖKNING OCH ANALYS AV LEVERANS‐ OCH 
FÖRSÄLJNINGSSIFFROR –  54 

butik.  Leveransproblemen från ICA Sverige till butik gällde åtta olika artiklar samt fem stycken Color 
Resist färdigpackade ställ.  

Det går  inte att uttyda ur SAP om en  restnotering på ett Color Resist  ställ  föreligger eller  inte. Av 
någon anledning separeras dessa ställ inte från normal löskartong. Det är dock tydligt i ICA Sveriges 
leveransstatistik  till  Greve  att  displayerna  inte  har  kunnat  levereras  på  grund  av  L’Oréal.  Enligt 
logistikavdelningens statistik fanns trots all 144 stycken Color Resist ställ i Greves lager. I ICA Sveriges 
siffror finns dock restnoteringar mot butik på Color Resist balsam på löskartong. Vad som skett med 
Color Resist ställen är ett mysterium.  

L’Oréal  restnoterade  denna  vecka  810  artiklar  från  normalsortimentet.    Displayleveransen  från 
L’Oréal var, trots kampanjen avslutande, relativt stor med 20 Color Resist ställ och några få corppallar 
samt fructis halvpallar.  

6.3.7  Vecka 22 (majjuni) 
Vecka 21 var sista veckan på ”Corporate kampanjen” samt på ”Nutri Repair” reklamen på TV. Om 
ICA‐ butikerna ej sålt slut på BOM‐ produkterna står artiklarna kvar i displayerna även nästföljande 
vecka. Försäljningen ur kassalinjen var fortfarande stark på hela 16000 enheter och leveransen från 
ICA Sverige till butik fortfarande stark på 18000 enheter. Fastän kampanjen var mer eller mindre över 
så levererades några Corporate Pallar till butik samt en del Color Resist ställ. Några fructis halvpallar 
såldes också. Denna vecka hade L’Oréal prognostiserat 175 stycken sommarpallar till att stå klara i 
Greve.  

6.3.8 Vecka 23 – vecka 26 (juni) 
Vecka 23  levererades de första Fructis sommarpallar, en sommarkampanj som tar fart vecka 24 på 
MAXI‐ husen. Kampanjen är av formen selektiv vilket innebär att den marknadsförs lokalt i anslutning 
till de MAXI‐ hus  som köpt kampanjen.   Som    illustreras  i  figur 35  tog  försäljningen  till butik  fart  i 
slutet på månaden. 98 av de 175 prognostiserade pallarna såldes till ICA Sverige under Juni och  juli 
månad.  

L’Oréal  fick  vecka  23  tillbaka  9  stycken  Color Resist  ställ  som  ICA  Sverige  inte  lyckats  sälja  under 
corporate kampanjen.  

Genomsnittsförsäljningen ur kassalinjen  för  juni var knappt 16 000 enheter. Veckosiffror saknas  för 
juni månad. Vecka 23 var  troligtvis betydligt  lägre eftersom sommarkampanjen  torde ha genererat 
en ökning i slutet av månaden.  Det intressanta är att totalen för månaden ligger betydligt högre från 
ICA Sverige till butik än från butik till konsument. L’Oréals KAM för ICA menar att sommarkampanjen 
inte var särskiljt lyckad på MAXI husen vilket troligtvis är bakgrunden till den kvantitetsskillnaden.  
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6.4 Sammanfattning av veckoanalys 
Efter  denna  beskrivning  krävs  en  sammanfattning  månadsvis.  Uppenbarligen  har  ”Corporate 
kampanjen” varit mycket lyckosam och genererat hög försäljning i både butik och till ICA Sverige som 
tydligt  illustreras för maj månad  i graf 36. Däremot har sommarkampanjen varit ett nederlag vilket 
också visat sig vid en jämförelse mot L’Oréal prognos. Det är tydligt för både april och maj att ”sell in” 
är större än ”sell out”.  

 
Figur 36 – Sammanfattande graf över analysvariabler för april, maj och juni, 2007.  

Trots att Fructis valdes baserat på att de har enorma leveransproblem sett ur ett kvantitetsperspektiv 
så är deras Gap Rate en utav de bästa. Mätt över en långsiktig period (Jan‐06 till Aug‐07) så ligger den 
genomsnittliga Gap Raten på 30,61 procent. Riktvärdet är under 30 % vilket anses mycket bra. Gape 
Rate är ett mått på hur bra L’Oréal har prognostiserat  två månader  före  försäljningsmånaden och 
detta mått är baserat på kvantitet. Anledningen till att det förekommer stora leveransproblem trots 
att  Gap  Rate  är  god  beror  troligtvis  på  att  Fructis  är  en mycket  stor  produktgrupp  och  andelen 

restnoterat  i  jämförelse med totalkvantiteten blir relativt  liten samt att Fructis ”split” är fantastiskt 
bra.    ”Split” är ett mått på hur bra  fördelningen är på  referensnivå och vid en närmare  studie av 
formeln  för  ”gaprate”  så beror denna på  summan  av differensen mellan  försäljning och prognos. 
Därför är spliten väldigt viktig för utfallet av ”gap rate”.  

 

Figur 37 – Gap rate, Fructis april, maj och juni
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Detta kapitel fokuserar på Fructis som produktgrupp men eftersom gruppen består utav ett 20‐ tal 
produkter är det essentiellt att  rätt produkt  finns på  lager och  inte bara  rätt produktgrupp. Det är 
den  enda  uppföljningen  på  artikelnivå  som  förekommer  på  L’Oréal.  ICA  Sverige  är  dock  inte 
intresserade utav skillnaden i gap rate för olika produktgrupper. De får lika mycket leveransproblem 
till butik om en fructis‐produkt eller en solprodukt saknas. Gap Rate är dock bara en indikation på hur 
bra  L’Oréal  har  prognostiserat  i  relation  till  försäljning  på  produktnivå.  Observera  att  det  inte 
genomförs någon uppföljning  per  kund.  Enligt OOS‐statistiken  i bilaga A berodde  endast  15 %  av 
leveransproblemen på prognosfel. I april var siffran endast 9 % men dock steg siffran  i juni till 26 % 
vilket  sannolikt  berodde  på  att  sommarkampanjen  inte  fick  det  utslag  som  önskades.   Nedan  till 
höger syns prognos mot försäljning på alla L’Oréals BOM:s. Det är tydligt att prognosen ligger mycket 
högt på displayerna. Servicegraden mäts  inte per produktgrupp varför den  inte blir  intressant som 
jämförelse.  

 

 

 

 
 

 

 

   

 

Det  skulle  vara  intressant att  se  statistik på hur  stor andel av  restnoteringarna  som  sker på BOM 
gentemot  det  normala  sortimentet.  Tyvärr  så  är  arbetet  med  att  strukturera  den  datan  alltför 
omfattande. Ur veckoanalysen går det att utläsa att  restnoteringarna på de olika kategorierna hör 
nära  samman.  Om  produkter  skall  packas  i  en  pall  tillsammans  med  en  stor  mängd 
marknadsföringsmaterial eller helt  självständigt  i en kartong är oväsentligt, produkterna  skall  trots 
allt  ut  i  butik  i  största  möjliga  mån.  Eftersom  ICA  mäter  leveransservice  utifrån  kvantitet  på 
detaljistförpackningar  på  normalsortimentet  och  antal  displayer  på  BOM  sortimentet  påverkas 
servicegraden lika mycket om en detaljistförpackning om sex produkter saknas som en BOM‐pall om 
396  produkter  saknas.  Ur  konsument‐  och  butikssynvinkel  blir  bristen  mycket  uppmärksammad 
eftersom sex produkter knappast fyller ut butiken lika mycket som 396. För L’Oréals servicegrad, som 
bland annat mäts i värde, gör en olevererad Garnier Corp‐pall värde flera tusen kronor gentemot en 
detaljistförpackning på några hundralappar stor skillnad.   

Det har  tydligt visat sig  i veckoanalysen att BOM‐ pallar  ibland  lagras mer än en månad på  lagret  i 
Greve, antagit att de står klara den angivna prognosveckan. Eftersom Corppallar, Fructis‐ displayer, 
Fructis‐  halvpallar  och  normalsortimentet  innehåller  mer  eller  mindre  samma  artiklar  binds 
produkterna  i displayer. Produkter  lagrade  i  till exempel en  frucitse‐pall kan då  inte  levereras som 
löskartong, även om detta efterfrågans. Displayerna packas hos underleverantörer  i Danmark. När 

Figur 38 – BOM Forecast vs Sales, vecka 9‐22
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produkter som skall ingå i displayer skickas till underleverantörerna skickas ej exakt antal produkter 
utan Greve avrundar ofta till fullaste pall eller  liknande större enhet. Överblivet antal skickas sedan 
tillbaka till lagret i Greve. En del produkter blir därför uppbundna hos underleverantörer trots att de 
ej  skall användas  i displayer. Denna  lagerhållningskostad plus kostnaden  för att  lagerhålla ej  sålda 
displayer  blir  stor,  dels  på  grund  av  lagerhållningskostnaden  i  sig,  kapitalvärdet  uppbundet  i 
produkter samt kostnaden att inte kunna leverera produkter i lager på grund av att de är uppbundna 
i displayer eller hos underleverantörer.  

Under hela perioden april‐juni prognostiserades en mycket stor mängd frucitse displayer. Totalt lade 
L’Oréal Sverige prognos på 137 790 Fructis BOM‐enheter.  I början av perioden fanns 8526 enheter 
packade  i  Color  Resist  ställ,  noll  enheter  packade  i  Corp‐pallar,  noll  enheter  packade  i  Fructis 
halvpallar och noll enheter packade  i  Fructis  sommarpallar. Det  innebär att 146 316 artiklar  fanns 
tillgängliga  i  Greve,  antagit  att  hela  den  prognostiserade  mängden  stod  levereransklar  under 
perioden. Sommarpallarna var ämnade att säljas också under  juli månad. 66 sommarpallar såldes  i 
juli vilket inkluderar 26136 enheter. Eftersom prognosen för juli låg på 78 000 och baseline på 58 000 
skiljer det här 20 000 enheter. Då L’Oréal via displayer har sålt 26 000 enheter kan slutsatsen dras att 
prognosen är mer än uppfylld. Det totala prognostiserade värdet för sommarkampanjen kan därför 
antas  till  juni månad bortsett  från de 26 000 enheter som såldes  i  juli. 146 316 – 26136 = 120 180 
enheter.   Denna siffra är  således hur mycket Fructis BOM‐ enheter L’Oréal prognostiserat att sälja 
under perioden april – juni.  

Total såldes 250 050 enheter Fructis till ICA Sverige (inkl direktleveranser) och 210 845 till konsument 
ur ICA:s butiker.  

Baseline ligger på 57 000 enheter per månad, för april‐juni, vilket genererar en total baseline för på 
171 000 enheter. L’Oréal meddelade Greve att utöver ”baseline”, som är normalförsäljningen utan 
marknadspåverkan,  skulle  företaget  sälja  120 180  BOM‐produkter  plus  en  uppskattad  volym  via 
andra promotion‐ aktiviteter. Totalt antog således L’Oréal att de skulle sälja ungefär 291 000 enheter 
under  april  –  juni. Det  är 40 000  fler enheter  än bolaget  lyckades  sälja  in  till  ICA. Prognosen  som 
gjorder i mars, det vill säga version 3, ligger till grund för L’Oréals beställningar mot fabrik. Version 3 
innehöll för april 77000, maj 107000 och juni 82000. Det blir en total på 266 000 enheter. 266 000 – 
171 000 = 95 000. Trots att totalprognosen, I SAP, för de tre månaderna utöver baseline låg på 95 000 
så förbereddes displayer på 120 000 enheter och då är inte en ökad försäljning bortsett från BOM:s 
medräknad. Prognosversion 4, som gjordes i april, för samma tidsperiod visade en  lägre prognos än 
tidigare. Här  låg prognosen på  totala 228 000 enheter  vilket  resulterar  i  att  (228 000 – 171 000  = 
57 000   120 000 – 57 000) = 63 000 BOM‐ enheter  togs  fram utöver prognosen. Det  är  således 
orimligt.  

6.4.1 Slutsats av veckoanalys  
Veckoanalysen  är  komplex, med många  siffror, olika produkter, pallar och  samband.  Tanken med 
veckoanalysen är att det skall påvisa nya samband samt förstärka de samband som har gått att utläsa 
ur månadsstatistiken  samt  ge  en  överblick  över  den  komplexitet  som  L’Oréal möter  i  det  dagliga 
arbetet.  Följande  punktlista  är  intressanta  samband  och  iakttagelser  som  har  påvisats  som  ett 
resultat av veckoanalysen.  

• Ett stort antal displayer förbereds i Greve. I detta fall gick inte framtagandet av BOM:s hand i 
hand med prognossiffrorna.  
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• ICA Sveriges normalbeställningar bibehålls trots stora BOM‐ beställningar 

• Det går inte att utläsa ur SAP om en restnotering är ett Color Resist ställ eller bara löskartong 

• ICA butikerna köper ”Corporate pallar” trots att kampanjen är över 

• L’Oréals prognostisering på BOM är alldeles för hög 

• L’Oréals  prognostisering  på  BOM  är  alltid  samlad  till  en  vecka  trots  att  försäljningen  är 
utspridd  vilket  leder  till  höga  lagerhållningskostnader,  fulla  lagerlokaler  och  produkter 
uppbundna i displayer.  

• Leveransproblem  uppstår  på normalsortimenten under perioder då  stora mängder BOM:s 
skall levereras.   

• Det tar en enorm tid att genomföra dessa analyser. Data är för ostrukturerad.  

• Prognoserna ändras kraftigt mellan en månad till en annan?  

• Gap Raten är ett bra mått på split men den tar inte hänsyn till produktgruppens storlek.  

• För  ICA:s  servicegrad är varje  förpackning  like mycket värd vare  sig det är en pall eller en 
detaljistförpackning.  

• Det händer att det blir fullt på lagret i Greve på grund av stora BOM‐ perioder.  

6.5 Slutsats av analys av leverans och försäljningssiffror 
Analysen leder fram till tre övergripande problem.  

6.5.1 Prognostisering och BOM strategi 
L’Oréal är  inte dåliga på att prognostisera utan  snarare väldigt  skickliga. Prognoserna är dock  inte 
alltid baserade på fakta eller ett statistiskt underlag utan snarare på uppskattningar och positivism. 
Hade  en  mer  genomarbetad  analys  gjorts  för  BOM‐  prognosen  hade  det  upptäckts  att  antalet 
display‐produkter som beställts varit betydligt större än ”baseline” plus promotion. Prognoserna som 
läggs är förankrade i organisationen men de är inte alltid relaterade till verkligenheten. Till exempel 
så  bör  kanske  inte  BOM‐  prognoser  läggas  allt  på  samma  vecka.  ICA  Sverige  levererar  inte  alla 
kampanjställ till butik under samma vecka. Stora display‐ beställningar skapar enorma flödesproblem 
i  Greve  gentemot  om  displaybeställningarna  kunde  vara mer  utspridda.  Underleverantörerna  får 
packningsproblem, platsbrist och många produkter blir under en kort period uppbundna i processer 
och sedan pallar. Greves  lagernivåer växlar kopiöst från väldigt stora nivåer till mindre stora nivåer. 
En mer utspridd BOM‐ prognos möjliggör också ett avbrytande av displaymängder om försäljningen 
inte går som önskat.  

6.5.2 Ostrukturerad data leder till analysproblem 
Återigen, L’Oréal är inte dåliga på att prognostisera, men de har verkligen inte förutsättningarna för 
att lyckas. Ovanstående analys, som skulle kunna vara en relativt bra grund nästa gång L’Oréal skall 
genomföra en Corporate‐kampanj tog  lång tid att genomföra. Dels för att rapportförfattarna inte är 
till 100 % insatta i organisationen, dels för att data måste hämtas från ett tiotal olika dokument på ett 
tiotal  olika  platser  samt  för  att  data  kommer  i  olika  format  och  kräver manuellt  arbete  för  att 
konverteras. Personalomsättningen hos produktcheferna är mycket hög varför det skulle ta mycket 
tid att  lära  sätta  sig  in  i alla  siffror och prognoser även  för produktcheferna. Komplikationen, eller 
informationssamlingsprocessen,  illustreras  i bilaga C Det är relativt uppenbart att  informationen är 
mycket ostrukturerad, svårhanterlig och komplex att sätta sig  in  i. Den dåliga strukturen genererar 
att folk struntar i att göra analyser dels för att de inte har tid och dels för att data inte finns, eller de 
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vet  inte var den finns. Eftersom data är  i så många olika format måste den konverteras och räknas 
om – här är det mycket lätt att göra fel vilket kan få drastiska konsekvenser för resultatet.  

6.5.3 Uppföljning eller vilken uppföljning 
Varför finns som vissa rutor i bilaga 3 indikerar data i enskilda datorer eller hos enskilda avdelningar. 
En anledning till detta är uppföljningen. Varje avdelning för sin uppföljning och rapporterar denna 
uppåt i kedjan. Troligtvis sker en viss rapportering av uppföljning mellan enheterna med denna 
upplevs begränsad. Rapportförfattarnas indikation är att var man för sin uppföljning, rapporterar den 
och delar den möjligtvis med personer som frågar. Det kan givetvis vara svårt att dela uppföljning då 
den ofta syftar direkt på en position och därmed mot en person.  Det vill säga, någon kan ha gjort fel 
skall denna få höra det eller inte. Vem skall denna få höra det ifrån i så fall? Är det olämpligt om alla 
har tillgång till all uppföljning? Vilken uppföljning skall genomföras i företaget? I koncernen? Hur 
länge ska den sparas? I vilket format skall den finnas? Vem ansvarar för att den sparas? Inom detta 
område ligger L’Oréal långt efter vilket är extra dyrbart för ett företag där personalomsättningen är 
väldigt hög. Ovanstående frågetecken kommer att diskuteras i kapitel 7.  
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7 ETT GEMENSAMT PROGNOSARBETE I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN FÖR ATT 
UPPNÅ BALANS MELLAN L’ORÉALS UTBUD OCH KONSUMENTERNAS 
EFTERFRÅGAN 

7.1 Inför ett CPFR samarbete  
Innan  ett  samarbete  mellan  de  olika  parterna  inleds  så  är  det  viktigt  att  parterna  tillsammans 
kommer överens om vad samarbetet går ut på och vad som skall  ingå i samarbetet, varför de valda 
delarna  skall  ingå  samt  vilka  som  skall  vara  delaktiga  i  de  olika  delarna  av  samarbetet.  Följande 
avsnitt behandlar faktorer och processer som måste adresseras innan samarbetet inleds. Bakgrunden 
för  resonemanget  är  CPFR‐modellen  som  bygger  på  ett  samarbete  i  försörjningskedjan.  CPFR‐
modellen valdes dels för att den tillåter att endast två aktörer samarbetar samt att den ger utrymme 
för en frihet avseende vilka delar av modellen som ska implementeras.  

7.1.1 Omfattning och resurser 
Innan ramarna kan sättas gällande vision, mål och strategier så är det  lämpligt att bestämma vilken 
omfattning projektet skall anta och hur mycket resurser företagen är beredda att satsa.  CPFR‐teorin 
talar  tydligt  för  att  projektet  initialt  ska  begränsas  angående  antal  samarbetade  företag  och 
omfattning.  

En  avgränsning  som  funnits under hela projektets  gång  är  att  samarbetet endast omfattar de  två 
företagen L’Oréal Sverige AB och ICA Sverige AB. Inom samarbetet mellan L’Oréal Sverige AB och ICA 
AB,  så  bör  samtliga  produkter  omfattas. Det  beror  på  att minimera  förvirringen  som  kan  uppstå 
genom  att  exempelvis  skapa  prognoser  för  två  olika  produkter  på  olika  sätt.  Om  samarbetet 
dessutom  innefattar processförändringar så kan det bli praktiskt svårt att arbeta enligt en gammal 
process för vissa produkter och enligt en ny process med andra produkter. Dock så bör samarbetet 
inledas och genom att  samarbeta kring en produktgrupp,  till exempel Fructise. Detta är  i enlighet 
med Attaran &  Attaran, 2007 som poängterar vikten av att börja småskaligt.  

Ingen ytterligare arbetskraft anskaffas till CPFR‐samarbetet då utgångspunkten  för samarbetet hela 
tiden har varit att i största möjliga mån utgå ifrån befintliga förutsättningar. Men för att råda bot på 
den  ostrukturerade  data  som  finns  inom  L’Oréal  så  bör  någon  form  av  IT‐mässig  eller  teknisk 
kompetens aktiveras.  I  synnerhet  för  att  justera hur data presenteras  i exempelvis affärssystemet 
SAP. Som beskrivits i referensramen så kräver inte CPFR‐samarbetet någon specifik IT‐struktur, men 
samarbetet underlättas om informationen kan systematiseras.  

Initialt  så  kommer projektet  att  stjäla  en  viss  tid  från berörda personer.  I  kapitel 7.2.1 diskuteras 
organisationsstrukturen och därmed en precisering av vilka resurser som skall satsas i samarbetet. 

7.1.1 Mission, vision, mål och strategi 
Vid upprättandet  av  ett  CPFR‐samarbete  är det  viktigt  att organisationerna  ser på  samarbetet på 
samma sätt vilket poängterats tydligt i kapitel 3. Om ICA Sverige AB och L’Oréal sätter upp olika mål 
för  samarbetet  så  kommer  organisationerna  att  försöka  leda  samarbetet mot  varje  organisations 
egna  mål  och  ta  liten  eller  ingen  hänsyn  till  den  andra  partens  mål.  Därför  är  det  viktigt  att 
tillsammans  komma  överens  om  varför  samarbetet  inleds  och  till  vilken  nytta  för  de  individuella 
organisationerna.  
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Likartat synsätt skapar förutsättningar för samarbete 
L’Oréals mission  är  ”the  right  to be beautiful day  after day” och  för  att 
uppnå detta mål så utvecklar L’Oréal nya produkter och uppdaterar gamla 
produkter  för  att  möta  behoven  på  många  diversifierade  marknader. 
Ständig produktutveckling och lansering av dessa via massiva marknadsföringsaktiviteter är några av 
L’Oréal’s kännetecken.  

ICA Sverige AB vill ”göra varje vardag lite enklare”, och satsar på att ingå djupa samarbeten med sina 
leverantörer.  ICA  Sverige AB  är  av uppfattningen  att de  leverantörer  som 
kan erbjuda ett brett sortiment och samtidigt introducera mycket nyheter i 
hyllan  är  en  vinnare  i  långa  loppet.  En  uppfattning  som  därmed  delas  av 

både L’Oréal Sverige AB och ICA Sverige AB. Därför anses de båda företagen se på produktsortiment 
och produktlanseringar på ett  liknande  sätt  som båda  företagen  värdesätter. Att de övergripande 
uppfattningarna  angående  sortiment  och  produktlansering  till  stor  del  ses  på  samma  sätt  skapar 
goda  förutsättningar  för att  tillsammans se nyttan  i samarbetet. Dessutom har  ICA Sverige AB satt 
upp ett mål om att de under 2007 ska satsa på sortimentsutveckling. L’Oréal med sina kontinuerliga 
produktlanseringar passar bra  in med  ICA Sverige AB:s satsning på sortimentsutveckling. Ett tecken 
på att en sådan satsning har gett resultat för båda parter, är ICA Maxi butikerna som nyligen valt att 
satsa på  skönhet och hälsa där ”make up” produkter  som  inte  funnits  i  sortimentet  tidigare nu är 
tillgängliga  för  försäljning.  Denna  satsning  ökar  tillgängligheten  för  kunderna  vilket  får  positiva 
effekter på försäljningen.  

Om  målet  för  samarbetet  är  att  öka  precisionen  i  prognostiseringen  så  kommer  också 
förväntningarna  från  båda  hållen  att  innefatta  en  bättre  prognostisering.  På  samma  sätt  som  att 
samarbetet  kan  lida  av  skilda  målsättningar  för  samarbetet  så  kan  samarbetet  lida  av  skilda 
förväntningar. Dessa kan motverkas genom gemensamma målsättningar och diskussioner angående 
förväntningar.  Därför  bör  parterna  gemensamt  diskutera  vilka  förväntningar  som  finns  för 
samarbetet. 

Styrdokument och samarbetets vision 
L’Oréal och ICA har många faktorer som pekar åt samma håll vilket är bra förutsättningar för att ingå 
ett samarbete. Det är vettigt att skapa ett styrdokument för samarbetet, vilket skall specificera vad 
samarbetet går ut på och vart samarbetet strävar. Det är således ett dokument som båda parterna 
måste vara överens om och som beskriver ramarna för samarbete.  I detta dokument ska enligt CPFR‐
modellen  ingå en vision  för samarbetet, mål  för att nå visionen samt strategier  för att nå målen.  I 
utvecklingen av  styrdokumentet mellan L’Oréal Sverige AB och  ICA Sverige AB  så bör  först  interna 
diskussioner  föras  med  samtliga  funktioner  och  personer  som  berörs  av  samarbetet  för  att 
säkerställa  att  företagen  internt  har  en  enad  bild  om  vad  styrdokumentet  skall  innehålla. 
Rapportförfattarna anser dock att visionen för samarbetet bör vara som följer.  

Visionen som beskriver vart samarbetet ska sträva uppmanar en balans mellan L’Oréal’s utbud och 
ICA konsumenternas efterfrågan.  För att uppnå denna balans krävs en rad förändringar av processer 
som måste anpassas efter  ICA:s olika förutsättningar. Då arbetet gentemot exempelvis en  ICA Maxi 
butik  inte  fungerar  likadant  som mot  en  ICA  kvantum  butik. Men  när  olikheterna  i  arbetssätt  är 
identifierade  och  endast  när  arbetsprocesserna  anpassas  efter  de  olika  förutsättningarna  kan  en 
balans mellan L’Oréals utbud och ICA konsumenternas efterfrågan bli verklighet.  

”the right to be beautiful 
day after day” 

”Göra varje vardag 
lite enklare” 
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Visionen  speglar  tankarna om att det  initierade  samarbetet måste utveckla ett gemensamt  fokus. 
Idag fokuserar L’Oréal på att ICA Sverige skall vara nöjda och att de får de artiklarna de beställer. ICA 
Sverige fokuserar i sin tur på att butikerna får de artiklar de beställer. Slutligen så fokuserar butikerna 
på att konsumentens behov mättas. Vi anser att ett gemensamt fokus bör vara att till största möjliga 
mån jobba för att det finns artiklar på hyllorna i ICA:s butiker. Det kan vara svårt att definiera fokus, 
men  det  speglar  av  sig  i  de  strategier  som  ligger  som  grund  för  att  uppnå  visionen,  såsom  vad 
leveransservicegraden skall spegla, vad prognoser och prognosuppföljning skall syfta till för process 
samt vilken data som skall väga tyngst vid beslutsfattande. Att fokusera på slutkonsumentens behov, 
alltså  att det  finns de  artiklar  i hyllorna  som  konsumenten önskar,  är  i enlighet med  samarbetets 
vision.  De  mål  och  strategier  som  skall  tas  fram  för  samarbetet  måste  därmed  syfta  mot 
konsumentbehov och fulla butikshyllor.  

 Visionen skall brytas ned i mål 
Visionen är en tydlig riktning om vart samarbetet bör sträva men vision måste brytas ner  i mätbara 
mål  som  samarbetet  skall  arbeta  emot.  Rapportförfattarna  har  gett  ett  förslag  på  vilka mål  som 
samarbetet  bör  syfta  emot  (se  figur  39). 

 

Figur 39 Förslag på styrdokument 

Samarbetets mål har sammanfattas i styrdokumentet som tar hänsyn till andra perspektiv än enbart 
det  finansiella.  Kaplan  &  Norton  (2005)  menar  att  den  finansiella  prestationsmätningen  mäter 
historiska prestationer medan prestationsmätning på exempelvis prognosprecision ger en indikation 
om hur väl prognostiseringsprocessen fungerar för att klara av framtida utmaningar. I dagsläget görs 
uppföljning  på  försäljning  och  försäljningsutveckling  i  stor  utsträckning  internt  på  L’Oréal.  Men 
rapportförfattarna menar  i  fokus  för samarbetet bör vara de gemensamma arbetsprocesserna som 
till exempel prognostisering. Som synes  i figur 39 har ambitionen varit att ta fram ett styrkort med 
mål och mått som är balanserat och inte enbart fokuserar på de finansiella prestationerna. Trots att 
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försäljningen  inte är ett  fokus  för samarbetet så är  försäljningen viktig och därför  föreslås även en 
gemensam uppföljning av  försäljningsutveckling eller  försäljningstrend att genomföras  inom ramen 
för CPFR‐samarbetet.  

Det är essentiellt att de mål som är uppsatta mäts. Mätning av målen är mer eller mindre synonymt 
med  uppföljning.  Rapportförfattarna  strävar  efter  att  uppföljningen  skall  syfta mot  de  uppsatta 
målen varför prestationsmätning diskuteras utförligare i kapitel 7.2.4 som handlar om uppföljning.  

Målen skall uppnås genom utstakade strategier 
Analyserna  i kapitel 6  resulterade  i  tre övergripande problem; dålig datastruktur,  svag uppföljning 
och  oprecisa  prognoser  ofta  i  anslutning  till  kampanjer.  Dessutom  finns  stora  skillnader  i 
orderkvantiteter mellan de olika enheterna  i  försörjningskedjan något  som återkopplats  till den  så 
kallade  Bullwhip‐effekten. De  fyra  orsaker  till  Bullwhip‐effekten  som  diskuterats  av  Lee  et  al  och 
nämns av oss i kapitel 3 skall vara möjliga att konfrontera genom kommunikation. Eftersom flera utav 
orsakerna  till  Bullwhipeffekten  är  relaterade  till  att  personen  gissar,  uppskattar  och  säkrar 
produktvolymer  och  prognosvolymer  torde  Bullwhip‐effekten  minska  om  personer  skall  gissa, 
uppskatta och säkra volymer. Styrdokumentets och därmed samarbetets mål syftar till att förbättra 
servicegraden.  Därför  bör  också  samarbetets  och  styrdokumentets  strategier  syfta  till  att  uppnå 
dessa mål. De  identifierade problemen  i kapitel 6, tillsammans med orsakerna till Bullwhipeffekten 
resulterar  i  dålig  prognosprecision  och  dålig  servicegrad  som mest  troligt  kan  förbättras  genom 
förbättrade  analysprocesser  och  ökad  kommunikation.  Strategierna  för  samarbetet  skall  därför 
utformas  för  att  reducera  dessa  identifierade  problem  och  därmed  syfta  mot  att  uppnå 
styrdokumentets mål.  

Strategi 1 är att genomföra gemensamma prognoser och gemensam kampanjplanering inom ramen 
för  samarbetet.  Denna  strategi  föreslås  dels  för  att  öka  kommunikationen  och  därmed  minska 
gissningar, uppskattningar och  säkring av volymer, dels  för att underlätta  för att de absolut bästa 
prognoserna skall kunna skapas samt för att fördela kampanjprognoser över ett bredare tidsintervall 
då det idag läggs klumpprognoser på en vecka.  

Idag  läggs  en  prognos  av  L’Oréal  och  en  prognos  utav  ICA.  ICA:s  prognos  är  indelad  i  tre  delar, 
historisk prognos genererad av LS, kampanjprognos framställd av marknadsplaneraren samt tillfällig 
prognos  vilken  utförs  av  anskaffaren  i  Västerås.  L’Oréal  däremot  lägger  en  prognos  indelad  i 
”baseline”  och  promotion  försäljning.  Dessvärre  så  fungerar  inte  riktigt  den  tilltänka  indelningen 
vilket  resulterar  i  att promotion och  ”baseline”  sällan  separeras. CPFR‐modellen  är  tydlig när den 
förespråkar  en  uppdelning  av  baselinekvantitet  och  förväntade  kvantiteter  som  påverkas  av  en 
kvantiet , exempelvis en kampanj.  
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Figur 40 Strategier för att nå de mål som upprättats inom samarbetet 

Det är relativt uppenbart att olika prognostiseringsmetoder resulterar  i olika prognosvolymer. Olika 
prognostiseringsmetoder  skapar  också  problem  för  hur  företagen  skall  följa  upp  prognoserna 
gentemot verklig  försäljning.  I kapitel 7.2.3, samarbetets prognostisering, beskrivs utförligt hur den 
gemensamma  prognostiseringen  skall  utformas.  Givetvis  kommer  prognoserna  att  fokusera  på 
konsumentens  behov,  det  vill  säga,  att  prognosmetoderna måste  baseras  på  vad  konsumenterna 
köper och  inte på vad någon person tror. En gemensam prognos är också grunden till planering av 
som kan göras effektivare om både företagen förlitar sig till samma prognos. Som figur 42 illustrerar 
krävs  inte bara en beskrivning av vilka gemensamma förberedelser som krävs för att en gemensam 
prognostisering skall genomföras utan också vilka interna förberedelser och förändringar som måste 
genomföras  för  att  samarbetet  skall  initieras.  Vidare  om  interna  förberedelser  och  förändringar 
beskrivs i kapitel 7.4.  

Strategi  2  är  att  bedriva  kontinuerlig  utveckling  av  samarbetet  dels  för  att  öka  och  effektivisera 
informationsöverföringen, dels för att ständigt förbättra prognosmetoderna och kampanjplaneringen 
samt  för  att  se  till  att  inte  något  del  eller  part  i  samarbetet  brister.  En  mycket  viktig  del  av 
kontinuerlig  utveckling  är  gemensam  uppföljningen.  Utvecklingen  skall  således  baseras  på 
uppföljningen men uppföljningen blir också viktig  för att  se att båda parterna bidrar med utlovad 
insats till samarbetet. Eftersom prognostiseringen och kampanjplaneringen idag sker på olika håll är 
det  naturligt  att  uppföljning  sker  på  olika  håll  och med  olika  processer.  I  och med  att  företagen 
tillsammans  inom  ramen  för  CPFR‐samarbetet  utför  gemensamma  prognoser  och  gemensam 
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kampanjplaneringen  blir  det  också  naturligt  att  följa  upp  dessa  aktiviteter  samt  samarbetet 
gemensamt  på  ett  enhetligt  sätt. Vilka  faktorer  som  skall  följas  upp  samt  hur  de  skall  följas  upp 
beskrivs  utförligare  i  kapitel  7.2.3,  självklart  är  dock  att  uppföljningen  syftar mot  kontrollera  att 
samarbetet strävar mot de gemensamt uppsatta målen och resulterar i kontinuerlig utveckling av det 
uppsatta CPRF‐ samarbetet.  

Strategi 3 är en mycket viktig del av samarbetet och mer eller mindre en förutsättning för att strategi 
1 och strategi 2 skall bli möjliga att  implementera. Det handlar om att  företagen måste bidra med 
information till samarbetet. De måste helt enkelt dela med sig av intern data så som försäljningsdata, 
leveransdata,  historik,  markandsföringsplaner,  lagersaldon  osv.  Det  krävs  för  att  god 
kampanjplanering, prognostisering och uppföljning skall vara möjlig att genomföra.  Information om 
EAN‐  koder, nylanseringar, uppgraderingar,  artikelnummer och OOS‐orsaker  är  exempel på  annan 
information  som  samarbetet  kan  dra  nytta  utav  om  den  delas. Visst  delar  företagen  en  del  data 
mellan varandra redan  idag, men det handlar om att få kontinuitet  i delningen, struktur på delning 
och  att  delningen  av  information  når  alla  inblandade  så  att  informationsdelningen  inte  bara  sker 
mellan  två personer. Återigen så kräver  inte CPFR‐samarbetet ett system  för datadelning samtidigt 
som processerna blir betydligt effektivare om ett  sådant  system  finns. Vidare om vilken data  som 
skall delas och hur den skall delas framgår i kapitel 7.2.4.  

7.2 SAMARBETET– SÅ FUNGERAR DET 
I kapitel 7.1 har det diskuterats vad som bör skapas  innan ett CPFR‐samarbete kan  initieras. Vi har 
gett förslag på en vision för samarbetet samt vilka mål samarbetet bör ha. Det har också framkommit 
vilken omfattning samarbetet bör  ta samt vilka resurser som skall satsas  i samarbetet. Detta är de 
grundliga förutsättningarna som företagen kommer att behöva diskutera flera gånger om. Den grund 
för  samarbetet  som vi  skapat  i kapitel 7.1 är en  idé eller  rekommendation om vad  som  skall vara 
syftet med  samarbete men  den  baseras  givetvis  på  den  analys  som  genomförts  och  beskrivits  i 
kapital 5 och 6. I kapitel 5 och 6 har en grundlig analys av det befintliga flödet av produkter och den 
befintliga  informationsdelningen beskrivits. De  strategier  som  framställts  i  kapitel 7.1 är också ett 
resultat av de problem som identifierats i det befintliga flödet mellan L’Oréal och ICA.  

Observera att strategierna och målen  i kapitel 7.1 syftar  till vad samarbetet skall uppnå när det är 
utformat och implementerat. Det är viktigt att skilja på vad L’Oréal och ICA var och en för sig har för 
syn på samarbetet och enskilda mål med samarbetet. Utgångspunkten  i denna rekommendation är 
att ett samarbete redan finns och att det nu måste förändras för att det skall ge vinn‐vinn situationer 
för båda företaget. Kapitel 7.1 och teorin kring CPFR syftar mot att företagen gemensamt skapar en 
bas, ett styrdokument, för vad som skall genomföras.  

Ett samarbete av den omfattning som presenteras i kommande kapitel är inget som kan byggas upp 
på en dag, inte på ett år och kanske inte ens på tre år.  Målen och strategierna i Kapitel 7.1 syftar inte 
till vad som skall göras imorgon, eller om sex månader utan det är strategier för vad samarbetet, när 
det är upprättat, skall uträtta.  Implementeringen sker  i flertalet faser och det är  inte troligt att det 
går att arbete efter strategierna fullständigt förrän om flera år men delar av en strategi kanske kan 
implementeras  inom kort. Beakta en omfattande  implementering vid  läsandet av kapitel 7.2 och se 
på beskrivningen som en målbild för samarbetet när det är upprättat och fungerande.  I kapitel 7.4, 
där implementeringen och tidsramen för denna beskrivs finns kortsiktiga lösningar och förändringar 
som syftar mot att någon gång i framtiden ha ett fullständigt CPFR‐samarbete. Kapitel 7.2 inleds med 
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ett schema för det övergripande samarbetet.  I kapitel 7.2  illustreras sedan kopplingen mellan CPRF 
som modell och de utstakade strategierna. Kapitel 7.2 beskriver också tillämpningen och detaljerna 
kring de rekommenderade strategierna i 7.1.  

7.2.1 Övergripande samarbetsschema/organisationsstruktur 
Figur 41 illustrerar hur samarbetet skall organiseras. 

 

Figur 41 CPFR‐processer och deltagande personer 

7.2.2 Strategierna i linje med CPRF modellen 
Figur 42 beskriver en modulerad CPFR‐modell. Modulerad i den bemärkelsen att förberedelser, dels 
gemensamma  men  också  interna,  har  lagts  till  i  modellen.  Dessa  förberedelser  syftar  till  det 
gemensamma arbete  inför CPFR‐samarbete som beskrivits i 7.1 men också till interna förberedelser 
som vardera organisation måste genomdriva för att CPFR‐ samarbetet skall vara möjligt att upprätta. 
Dessa interna förberedelser diskuteras vidare i kapitel 7.4. 

Strategi 1 är som beskrivits i kapitel 7.1 att genomföra gemensam kampanjplanering och gemensam 
prognostisering med målet att förbättra prognosprecisionen och servicegraden. Den strategin täcker 
in både prognostisering av utbud och efterfrågan samt verkställande i CPFR‐modellen. Helt enkelt att 
företagen bedriver det dagliga arbetet efter den mall som gemensamt beslutats om. I kapitel 7.1 ges 
ett förslag på en sådan mall i linje med strategin och målen samt inom ramarna för omfattningen av 
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samarbetet.

 

Figur 42 Interna förberedelser leder till gemensamma förberedelser inför CPFR‐samarbetet 

 
Strategi 2 är att bedriva kontinuerlig utveckling med målet att förbättra de processer som ligger inom 
ramen  för  samarbetet  för att på  sikt kunna öka målsättningarna och höga kraven på  samarbetets 
prestationer. Det handlar om att  löpande kommunicera och diskutera hur samarbetet fungerar, om 
samarbetet strävar mot de uppsatta målen, vilka delar som kan förbättras och om några tillägg skall 
göras till samarbetet. Denna diskussion som kan sammanfattas  inom planering och strategi baseras 
givetvis på den uppföljning som företagen gemensamt bedriver. Strategi 2 omfamnar därför de två 
översta kvartarna i CPFR‐ modellen.  

Strategi 3 är att dela data med målsättningen att alla inblandade parter överblickar samma data. 
Dess koppling till CPFR‐modellen är mer övergripande och förberedelsebetonad. Det vill säga att dela 
data är en förutsättning för att strategi 1 och 2 skall kunna tillämpas på mest tänkbara optimala sätt.  
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7.2.3 Tillämpning av strategi 1 – Gemensam prognostisering och kampanjplanering samt 
verkställandet utav detta 
I  dagsläget  så  är  prognostiseringsmetoderna  väldigt  olika  hos  L’Oréal  och  ICA  Sverige AB.  L’Oréal 
tillämpar en prognos som grundar sig i värdet och kvantiteten av försäljningen per produktgrupp och 
månad mot  ICA medan  ICA  Västerås  som  skapar  en  prognos  för  framtida  försäljning  gentemot 
butikerna och tar fram dessa prognoser per vecka och antal enheter. Dessa två vitt skilda arbetssätt 
bör koordineras för att en gemensam prognostisering, som är nyckeln till samarbetet skall fungera. 
Attarahan & Attarahan (2007) påpekar vikten av en gemensam prognos och menar att precisionen i 
prognostiseringen  kan maximeras  genom  att  både  kund  och  leverantör  deltar  i  framtagandet  av 
prognoserna.  I detta  fall avses L’Oréal Sverige AB och  ICA Sverige AB. Om prognosmetoderna, som 
idag skiljer sig, ligger till grund för företagens beslut så kommer också utfallet av arbetet att skilja sig 
eftersom beslut fattas på olika variabler.  

I enlighet med CPFR‐modellen bör tre stycken standardiserade prognosmetoder tas fram, två stycken 
orderprognoser och en försäljningsprognos. Försäljningsprognosen bygger på data från försäljningen 
till konsument vilket är i enlighet med det vidgade perspektivet från att ha fokuserat på förhållandet 
mellan L’Oréal Sverige AB och ICA Västerås till att även omfatta leden fram till konsument. Samtidigt 
som prognoserna bygger på POS‐data som spelar det verkliga behovet från konsumenterna (Kaipia & 
Hartiala (2006)).  Försäljningsprognosen ligger till grund för orderprognosen som tas fram med hjälp 
av att identifiera faktorer såsom lagerhållning och svinn som gör att orderprognosen till kvantiteten 
alltjämt blir större än försäljningsprognosen. POS‐data som ligger till grund för försäljningsprognosen 
blir också  lägre på grund av att ”out of stock” kvantiteter  inte speglas  i POS‐data (Kaipia & Hartiala 
2006). Det är extremt viktigt att ta hänsyn till det behov som inte syns på grund av att varorna inte 
finns i butiken.   

Det är viktigt att i dessa arbetsprocesser särskilja vad som är den normala ”baseline” prognosen och 
vad som är  justeringar utifrån aktiviteter som påverkar  försäljning eller orderkvantiteterna. Om en 
prognos  som  ligger  för  en månad  förväntas  bli  större  till  kvantiteten,  på  grund  av  exempelvis  en 
marknadsföringskampanj så är det viktigt för framtida uppföljning att särskilja och tydliggöra att en 
justering av prognosen har gjorts och varför denna  justering ägde rum. Anledning  till detta är som 
redan nämnts för att underlätta uppföljning och företagen kan på ett enkelt sätt se hur stor påverkan 
en  kampanj  fick  på  försäljningen. Om  en  sådan  kampanj  inte  lanseras  året  därpå  kan  enkelt  den 
ökning  av  prognosen  bortses  ifrån  varefter  en  ny  bedömning  av  prognosen  kan  genomföras. Om 
företag  på  ett  bra  sätt  kan  hantera  planerade  kampanjförsäljningar  så  kommer  den  totala 
prognosprecisionen  att  öka  dramatiskt  (VICS,  2002).  Det  argument,  att  utveckla  dessa  två 
prognosmetoder  till att omfatta en  tredje prognosmetod, som hanterar  flödet mellan  ICA Västerås 
och  ICA butikerna. Anledningen  till detta  är  att  få  en  tydligare bild över hur de beräknade  flödet 
skiljer sig mellan de olika cellerna i försörjningskedjan.  

Trendsättning 
Innan  försäljning  och  orderprognoser  kan  skapas  måste  dock  en  trend  sättas.  Trenden  är 
försäljningsutvecklingen  i  procent  per månad  och  den  bör  vara  lika  vare  sig  det  den  syftar mot 
försäljningen  till  ICA  Sverige,  ICA  butiker  eller  konsumenter.  L’Oréal  sätter  idag  sin  trend  för  vad 
försäljningen till ICA Sverige bör uppnå under en period och ICA sätter med största sannolikhet också 
en trend av sin försäljning till butikerna. Trenden är viktigt eftersom att de två företagen måste se på 
framtiden med samma ögon och ha samma  förväntningar på  försäljningen  för  framtiden.  ICA:s  tro 
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om framtiden kommer att spegla av sig  i deras orders och L’Oréal tro om framtiden spegla av sig  i 
deras  prognoser  varför  en  gemensam  trend  är  essentiellt.  Trenden  bör  diskuteras  kvartalsvis  och 
läggas per månad. Alla som berörs av samarbetet bör ge  input till trenden. Flertalet andra delar av 
samarbetet som beskrivs i detta kapitel bör också kommuniceras på kvartalsbasis varför trenden skall 
diskuteras på kvartalsmötet som beskrivs utförligare i kapitel 7.2.4.4.  

Försäljningsprognostisering 
Samarbetet  skall  skapa  gemensamma  försäljningsprognoser  för  att  öka  rimligheterna  i 
orderkvantiteten. Genom att  skapa  försäljningsprognoser kan anskaffaren  i  ICA enkelt  se vad  som 
förväntas  säljas  till  butikerna  under  kommande  veckor.  Det  gör  att  anskaffaren  kan  bli  mer 
förutseende  och  undvika  enorma  säkerhetslager  eller missa  att  beställa  hem  i  tid  vid  ponerade 
försäljningstoppar.  Därmed  minskar  också  den  variation  i  orderkvantiteter  som  beror  på 
bullwhipeffekten.  Eftersom  AOB,  ICA  butikernas  automatiska  beställningsprogram,  lägger  order 
enligt beställningspunkter så speglar butikernas order  försäljningen och  inte någon handlares egna 
försäljningsprognosvision även om det troligtvis också sker ibland då manuella order läggs i AOB.  

Samtidigt som arbetet  förenklas  för  ICA:s anskaffare så  förenklas också  jobbet  för L’Oréal KAM att 
skapa orderprognoser. KAM får helt enkelt en uppskattning på vad som kommer att säljas ut ur butik.  

Försäljningsprognostisering ökar också fokus på vad som egentligen sker ute i butikerna och således 
inte på vad som sker mellan Greve och Västerås. Skillnaden mellan ”sell  in” och ”sell out” kommer 
också  i  fokus  eftersom  detta  måste  tas  hänsyn  till  då  orderprognoserna  skall  skapas  med 
försäljningprognosen som grund.  

Ett samarbetsteam för försäljningsprognostisering skall skapas. Där skall L’Oréal KAM, ICA anskaffare 
och marknadsplanerarna på  ICA  ingå. Försäljningsprognosen bör uppdateras månadsvis och  läggas 
för  6 månader  framöver  löpande.  L’Oréal  KAM  bör  vara  processägare  eftersom  det  är  den mest 
centrala rollen  i samarbetet samt att KAM rollen är den rollen som aktiverar att produkter tas hem 
till lagret i Greve som är startstation för produkterna inom ramen för samarbetet. KAM är också den 
rollen som sitter på mest  information angående både kampanjer, nylanseringar och uppdateringar. 
Figur 43 illustrerar organisatoriskt vilka som skall ge input till teamet och vilken input dessa skall ge. 
Trenden  som  sats  samt  historisk  försäljningen  från  levnet  är  viktiga  ingredienser  till 
försäljningsprognosen  varför  dessa  löpande  skall  vara  teamet  tillhanda. Detta  lägger  grunden  för 
försäljningsprognosens ”baseline” som givetvis skall specificeras.  

Utöver  ”baseline”  skall  en  kampanjprognos  också  specificeras.  KAM  och  marknadsplanerarna 
diskuterar  redan  idag gemensamt vilka volymer de  tror att kampanjer kommer att generera. Med 
hjälp av POS‐ data  från  levnet,  information om planerade markandsföringsaktiviteter  från  L’Oréal, 
konkurrenters kampanjer, pallplatser och  specifik butiksinformation  från  ICA:s marknadsplanerare, 
information  från KAM och  ICA  inköps  förhandlingsmöten om  sortiment och L’Oréal utesäljares  tro 
om ponerad pallförsäljning skall kampanjprognoser skapas.   

Som processägare har KAM det operativa ansvaret med att framställa försäljningsprognosen men alla 
i teamet skall ha tillgång till all data samt kunna ge input till KAM och därmed påverka kvantiteterna i 
försäljningsprognosen. Detta kräver att själva försäljningsprognosen och all data som den baserats på 
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finns  tillgänglig  för  alla  i  endast  en  version.  Mer  om  det  under  strategi  3  i  kapitel  7.2.4.   

 

Figur 43 Team försäljningsprognos, med inputfaktorer 

Försäljningsprognosen  skall  bestå  av  ”baseline”  plus  kampanjvolymer  och  den  måste  vara 
specificerad per vecka. I kapitel 6 har det tydligt framgått att försäljningen till konsument är relativt 
jämn  från  en månad  till  en  annan men  att  den  varierar  kraftigt  från  vecka  till  vecka  speciellt  i 
samband  med  att  konsumenter  får  lön  samt  i  samband  med  kampanjer  och 
marknadsföringsaktiviteter.  Försäljningsprognosen  skall  ange  volymerna  per  artikel  och  inte  per 
produktgrupp.  Anledningen  till  detta  är  att  anskaffaren  skall  basera  sina  orderprognoser  på 
försäljningsprognosen  och  ICA  är  inte  involverad  i  produktgrupper  utan  här  diskuteras  endast 
artiklar. Dessutom säljer L’Oréal halvpallar till ICA som innehåller olika artiklar från olika varumärken 
varför ”splitten” (procentuell fördelning av artiklar inom en produktgrupp) troligtvis varierar kraftigt 
vid kampanjer med halvpallar.   Dessa halvpallar eller andra  liknande displayprodukter visas aldrig  i 
försäljningsprognosen eftersom POS‐datan  inte specificerar om en artikel kommer från en pall eller 
från hyllan. Det enda rimliga är således att försäljningsprognosen upprättas per vecka och per artikel 
och uppdateras månadsvis. 

Den stora problematiken när orderprognosen skall skapas baserad på försäljningsprognosen är dessa 
displayer.  Det  är  omöjligt  att  veta  om  en  artikel  säljs  från  hyllan  eller  på  displayen  det  är  dock 
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eftersom Västerås  ibland ökar eller minskar sin buffert, displayer  inte  lagras utan skickas mer eller 
mindre  direkt  vidare  till  butik  samt  att  produkter  ibland  säljer mer  än  försäljningsprognosen  och 
lagringstiden på dessa produkter också skulle avvika från det normala.  

Två stycken orderprognoser bör därför skapas; en för butikernas beställningar till ICA Sverige och en 
för  ICA  Sveriges  beställningar  till  L’Oréal.  Båda  prognoserna  skall  utformas  på  liknande  sätt  som 
försäljningsprognosen. Det  vill  säga  att orderprognoserna  skall  vara per  vecka och per  artikel och 
också  ange  hur  stora  delar  av  totalprognosen  på  en  artikel  som  kommer  att  levereras  genom 
displayer.    

Orderprognos  1  för  försäljningen  till  butik  skall  baseras  på  försäljningsprognosen.  Eftersom  det 
specificerats  i  försäljningsprognosen  hur  stor  del  av  en  artikels  total  som  är  ”baseline”, 
kampanjvolym  och  display  blir  det  enkelt  att  skapa  orderprognosen.  Det  som måste  slås  på  är 
skillnaden  mellan  ”sell  in”  och  ”sell  out”  som  generellt  är  omkring  15  %  enligt  vårt  statistiska 
underlag. Denna mängd bör  läggas till på totalkvantiteten men  inte avse displayvolym då det skulle 
skapa väldiga problem. Vi har  i kapitel 6 arbetat  fram skillnaden mellan ”sell  in” och ”sell out” per 
produktgrupp vilket kan  fungera  till en början. Men vid något tillfälle måste skillnaden mellan ”sell 
in” och ”sell out” specificeras per artikel och detta måste sedan följas upp löpande för att en verklig 
orderprognos skall vara möjlig att skapa.  

Anskaffaren på  ICA skall vara processägare  för orderprognos 1 eftersom den rollen styr vilka order 
som läggs mot L’Oréal samt har bra insyn i både AOB och LS. Orderprognosteamet skall i första hand 
basera  orderprognosen  på  försäljningsprognosen.  Utöver  det  behöver  teamet  informationen  om 
”sell  in”  och  ”sell  out”  differensen  för  att  kunna  höja  orderprognosen  gentemot 
försäljningsprognosen som illustreras i figur 43. Dessutom behöver orderprognosteamet information 
om direktleveranser  som  sker  till butikerna  för att kunna  räkna av det  från  försäljningsprognosen. 
AOB  är  ett  automatiskt  ordersystem men  det  finns  där  också möjlighet  för  handlaren  att  lägga 
manuella prognoser. Det är inte heller säkert att AOB är ett tillräckligt avancerat system så att order 
läggs  i  linje  med  försäljningen  ur  kassalinjen.  Det  kommer  aldrig  att  gå  att  uppnå  att 
försäljningsprognosen  stämmer helt överens med orderprognosen eftersom  flödet  in  till butik  inte 
sker på samma sätt som ut ur butik. Det vill säga, optimalt vore  förstås att varje gång en produkt 
såldes i kassalinjen så levererades en ny artikel in till butiken. Det viktiga är dock att flödet över tid är 
relativt  jämt och att  ICA Sverige kan  leverera väldigt stora enheter då  toppar  i  försäljningen är ett 
faktum.  

Anskaffaren skall alltså skapa orderprognosen men alla  i teamet skall kunna påverka kvantiteterna  i 
orderprognosen och ha tillgång till den data som beslut fattas på. Mer om hur denna delning av data 
skall fungera beskrivs i kapitel 7.2.4.   
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Den 
andra  orderprognosen  syftar mot  de  leveranser  som  sker mellan  L’Oréal  och  ICA  Sverige. Denna 
orderprognos skall mer eller mindre överensstämma med orderprognos 1 men med tillägg för ökning 
av lagersaldon i Västerås enligt figur 46. Det vill säga, om anskaffaren i Västerås önskar att öka eller 
minska lagermängden på någon produkt skall denna information förmedlas till processägaren som är 
KAM L’Oréal för orderprognos 2.  

 

 

 

Figur 45 Orderprognos 1, med inputfaktorer
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Figur 46 Orderprognos 2, och inputfaktorer 

Eftersom KAM  inte  lägger den  avgörande prognosen  till Greve  för  L’Oréal  Sveriges  räkning måste 
KAM  sedan  skicka  vidare  orderprognos  2  till  PM,  produktchefen  för  varje  varumärke.  Men 
orderprognos 2 är specificerad i antal artiklar och KAMSIM som ges till produktchefen är ett estimat 
per  produktgrupp.  Det  är  dock  relativt  enkelt  för  KAM  att  sammanställa  orderprognos  2  i 
produktgrupper  men  det  resulterar  också  i  ett  problem.  Eftersom  både  försäljningsprognos, 
orderprognos 1 och orderprognos 2 har skapats på artikelnivå försvinner fördelen med detta om inte 
”splitten”  också  vidareförmedlas  till  Greve.  Eftersom  den  ”split”  som  produktchefen  skapar  är 
baserad på  total  försäljning  till alla L’Oréals kunder kan  inte ”splitten”  från orderprognoserna  ligga 
som grund för produktchefens split. Detta eftersom ”splitten” på ICA knappast är densamma som på 
till  exempel  Åhléns.  Det  skulle  rent  krasst  kunna  innebära  att  en  orderprognos  på  10 000 
normalshampoon till  ICA resulterar  i 8000 eller 12000 enheter  i produktchefens prognos. Eftersom 
prognoserna  i SAP  från produktchefen  läggs per månad kan utslaget blir enormt mycket  större än 
2000 enheter.  Det är således så det fungerar idag och det resulterar helt enkelt i felprognostisering. 
Det bästa hade varit om prognoserna per produkgrupp i SAP var kundspecifika, då skulle den verkliga 
splitten  gå  att  identifiera  för  alla  kunder.  Ett  tillägg  torde  därför  skapas  i  SAP  för  att  göra  detta 
möjligt. Det skulle till början resultera i mer arbete för personalen i Greve men eftersom prognoserna 
troligtvis  skulle  bli  mer  specifika  skulle  detta  generera  en  bättre  omsättning  av  lagret  i  Greve. 
Prognoserna  i  SAP  avser  inte  veckor  utan månader.  L’Oréals  produktion  sker  inte  löpande  utan 
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prognostisering  skall upprättas bör  även  prognostiseringsprecision mätas  gemensamt.  Slutligen  så 
skickas  idag OOS‐ orsaker fram och tillbaka mellan företagen för att  informera och diskutera varför 
bristsituationer  har  uppstått. Det  är  rimligt  att  denna  informationsöverföring  och  kommunikation 
fortsätter men givetvis enligt stommen i CPFR‐modellen.  

Under  våren  2007  så  hölls  diskussioner mellan  L’Oréal  Sverige  AB  och  ICA  Sverige  AB  angående 
framtagandet av en gemensam struktur för prestationsmätning mellan de båda organisationerna. Att 
diskussioner  redan  förts  talar  för att det  finns ett  intresse och ett engagemang  från båda sidor att 
utveckla  samarbetet. Holmberg  (2000) menar  att prestationsmätningen  ska  stämma överens med 
företagens  vision,  målsättning  och  strategier.  För  att  tillsammans  förbättra  balansen  i 
försörjningskedjan måste därför en gemensam prestationsmätning skapas.  

 Leveransservicegrad  
Ett mål som är väldigt aktuellt i dag för båda organisationerna är hur duktiga L’Oréal är på att skicka 
rätt kvantiteter i rätt tid av beställd produkt till ICA:s centrallager i Västerås. I dagsläget så mäts detta 
hos  L’Oréal  Sverige  AB med  hjälp  av  leveransservicegrad  som  baserar  på  antal  orderrader  samt 
värdet på de produkter som blev levererade. ICA Sverige AB mäter också leveransservicegraden men 
baserar denna på detaljistförpackningar  som kan bestå av 3 eller 6  stycken produkter.  I dagsläget 
mäts alltså leveransservice på tre olika sätt, L’Oréal mäter på två sätt och ICA Sverige AB mäter på ett 
tredje  sätt. Att mäta  leveransservicegrad med orderrader  som  ingående variabler blir missvisande 
eftersom varje orderrad innehåller olika stora kvantiteter. En orderrad innehållande exempelvis 600 
produkter får inte större genomslagskraft på leveransservicegraden än en orderrad på 6 st produkter. 
För att kompensera detta missvisande mått så mäter L’Oréal Sverige AB även  leveransservice med 
hjälp av värde. Detta är beslutat om på koncernnivå och är därmed troligtvis ett svårändrat beslut. 
Processerna  för detta är dock mer eller mindre automatiska  i SAP och  framtagandet av dessa  två 
värden är enkla processer.  

På samma sätt som att leveransservicegraden är baserad på orderrader blir missvisande så blir även 
leveransservicen baserad på detaljistförpackningar som  ICA Sverige AB tillämpar missvisande. Detta 
eftersom en display räknas som en detaljistförpackning trots att en sådan kan innehålla upp till 540 
enheter.  Avsaknaden  av  en  detaljistförpackning med  sex  enheter  gentemot  en  halvpall med  396 
enheter blir en enorm skillnad för en ICA butik. ICA Sverige AB använder i dagsläget inget mått för att 
kompensera det missvisade mätetal som detta skapar.  

För  att  kunna  diskutera  leveransservice mellan  organisationerna  är  det  viktigt  att  båda  företagen 
tillämpar  samma  metod  när  leveransservicegraden  mäts.  Därför  föreslås  en  mätning  av 
leveransservicegrad att utformas  som baseras dels på värde av de bristande produkterna  samt en 
mätning  som  innefattar  antalet  produkter  som  inte  kan  levereras.  I  denna mätning  skall  enheter 
mätas vare sig de  ingår  i en kartong, en detaljistförpackning, en  lav av en pall eller en  full display. 
Dessutom bör fokus ligga på att prestationsmäta både leveranserna från L’Oréal till ICA Sverige samt 
från ICA Sverige till butikerna.   Om både ICA Sverige AB och L’Oréal har tillgång till båda mätetal så 
kan  en  mer  objektiv  diskussion  föras  angående  förbättringsåtgärder  för  att  minimera  antalet 
bristsituationer.  

L’Oréal client logistics manager bör sköta uppföljningen mellan L’Oréal och ICA Sverige och ICA SCM 
bör sköta uppföljningen av leveransservice mellan ICA Sverige och butikerna enligt figur 48. Som för 
alla processer som ligger inom ramen för CPFR‐ samarbete skall samliga i teamet kunna ta del av det 
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data underlag som leveransservicegraden baseras på. Dels för att en 100 % tillit skall kunna sättas till 
leveransservices  samt att OOS‐ orsaker kommer att anges  i  samma dataunderlag. Hur denna data 
skall delas  illustreras  i  kapitel 7.2.4.  Leveransservicegraden bör precis  som  idag mätas månadsvis. 
Eftersom  servicegraden  påverkas  varje  gång  en  avvikelse  sker mellan  order  och  leverans  är  det 
möjligt att detta sker flera gånger i veckan. Det är onödigt och byråkratiskt att försöka utvärdera en 
sådan  faktor  veckovis.  Resultatet  av  prestationsmätningen  bör  diskuteras  på  kvartalsmötet. 

 

Prognosprecision 
Prognostiseringen är ett annat område  som  innefattas  i  samarbetet och  som bör utvärderas.  Idag 
utvärderar L’Oréal produktchefens precision i prognostiseringen genom ett mått som kallas för ”gap 
rate”.  Detta  utförs  av  L’Oréal  SCM  och  förvaras  i  dennes  personliga  dator.  Den  bygger  på  den 
absoluta avvikelsen mellan prognos och verklig försäljning för en produktgrupp vilket har beskrivits i 
kapitel 5. Huruvida ICA Sverige AB genomför någon liknande uppföljning är i dagsläget oklart. Det är 
positivt att L’Oréal  idag mäter den absoluta avvikelsen eftersom det  innebär att mätetalet  speglar 
prognostiseringsavvikelser på artikelnivå. Eftersom det  inom  ramen  för CPFR‐  samarbetet kommer 
att  läggas  tre  olika  prognoser  bör  rimligtvis  uppföljningen  också  göras  på  dessa  prognoser.  Helt 
enkelt  hur  god  prognostiseringsprecisionen  var  på  försäljningsprognosen,  orderprognos  1  och 
orderprognos  2.  Det  är  dock  rimligt  att  uppföljningen  fördelas  på  olika  roller.  Client  Logistics 
managern på L’Oréal bör utvärdera orderprognos 2 eftersom den  rollen har en betydande  roll  för 
utvecklingen  av  samarbetet  samt  inte  är  delaktig  i  själva  prognosteamet.  Orderprognos  1  bör 

Figur 48 Beksrivning av processen uppföljning leveransservice
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utvärderas av  ICA SCM eftersom den  rollen har en betydande  roll  för utvecklingen av  samarbetet 
samt inte är delaktig i själva prognosteamet. Försäljningsprognosen skall utvärderas av antigen SCM 
ICA eller Client  logistics managern på L’Oréal av samma anledningar som ovan. Någon av dessa bör 
också  registrerar  skillnaden  mellan  ”sell  in”  och  ”sell  out”.  Dessa  utvärderingar  skall  tydligt 
kommuniceras  inom  samarbetet  och  diskuteras  på  kvartalsmötet men  också månadsvis  om  stora 
avvikelser har  identifierats. Samtliga  inom teamet skall ha tillgång  till dessa mätetal samt den data 
som prognostiseringsprecisionen baserats på.  

 

 

OOS orsaker 

Som beskrivits i kapitel 5 och 6 är orsakerna till OOS‐ situationer många och varierande. Vissa OOS‐ 
situationer  kommer  företagen  och  samarbetet  aldrig  att  kunna  undvika.  Logistik  på  L’Oréal  samt 
kundtjänst  kommunicerar  idag  med  SCM  ICA,  anskaffaren  och  lagerchefen  vid  tekniska  och 
leveransmässiga problem. Så bör det även fungera i fortsättningen eftersom det är dessa roller som 
har bäst  insyn  i  leveranskedjan. OOS‐  situationerna  sammanställs av Logistics client managerna på 
L’Oréal  idag  (bilaga  A)  och  så  bör  det  även  fortsätta.  ICA  SCM  bör  dock  också  göra  samma 
sammanställning fast med utgångspunkt ifrån brister ifrån Västerås till butik. Vid kvartalsmöten kan 
OOS‐trender diskuteras och analyseras för att det skall undvikas i framtiden.  

Figur 49 Beskrivning av processen prognosprecision
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Kvartalsmöte för kontinuerlig utveckling  
På kvartalsbasis bör samtliga medlemmar  i CPFR‐samarbetet träffas för att diskutera utvecklingen. I 
figur  41  illustreras  samtliga  medlemmar.  Här  skall  resultatet  av  prognoserna  diskuteras, 
leveransservicen, OOS‐  orsaker,  samtliga  processer  och  samarbetet  som  helhet. Diskussionen  bör 
syfta mot vad som kan förbättras, om någon process skall ändras, om någon part inte håller det avtal 
som ingåtts och om samarbetet skall utökas. Uppföljning, strategi och planeringen helt enkelt.  

7.2.5 Tillämpning strategi 3  Informationsdelning & Kommunikation 
För att samarbetet som bygger på kommunikation och  informationsspridning skall fungera så krävs 
det  att  infrastrukturen  för  kommunikation  och  informationsdelning  fungerar.  Enligt  VICS  2002 
instruktioner angående ett CPFR‐samarbete är kommunikationen kritisk  för utfallet av samarbetet. 
Lee et al  (2003) påpekar även vikten av kommunikation och  informationsdelning  för att motverka 
bullwhipeffekten.  

Gemensam server 
En gemensam server eller plattform måste skapas för att alla inom ramen för samarbetet skall kunna 
tillgå den nödvändiga  information som krävs  för att skapa prognoser och bedriva uppföljning. Som 
beskrivits  är  det  viktigt  att  samtliga  inom  samarbetet  kan  se  prognoser,  uppföljning  och 
bakgrundsinformation och därmed förstå varför vissa beslut fattas. I dagsläget finns på L’Oréal data 
utspridd  i ett flertal olika system och datorer och  likadant är det på  ICA där AOB, LS och Levnet är 
informationsbaser.  Detta  försvårar  översikten  och  det  blir  en  kraftsamling  varje  gång  data  ska 
sammanställas.  I  figurerna  ovan  beskrivs  hur  olika  personer  skall  bidra med  information  till  den 
gemensamma  informationsbasen men detta är bara en kortsiktig  lösning. Med hjälp av ett system 
som  hämtar  data  automatiskt  från  de  olika  affärssystemen  skulle  input‐arbetet  förenklas  och  all 
information skulle finnas tillgänglig i rätt tid och i rätt format.  

Det  kan  låta  som  en  kraftansträngning  och  som  ett  helt  nytt  affärssystem måste  tas  fram  och 
implementeras. Faktum är att det  finns enkla program som automatiskt  inhämtar  information  från 
olika källor och lagrar den på en server, till exempel Microsoft SQL Server 2005.  Optimalt vore att ta 
ytterligare  ett  kliv  och  köpa  ett  system  som  framställer  analyser  automatiskt.  Sådana  system  är 
säkerligen en betydligt dyrare och kanske inte aktuellt förrän samarbete utvecklas till fler av L’Oréal 
kunder. Vi anser nämligen att L’Oréal torde vara ägare att denna delningsserver   för att underlätta 
för  andra  delar  av  organisationen  som  inte  ingår  i  CPFR‐samarbetet  att  ta  del  av  information. 
Controllers, produktchefer,  försäljningschefen och säljare är andra  roller som också kan ha mycket 
nytta av den delade och sammanställda informationen. Det är fullt möjligt för en produktchef att via 
levnets‐siffror  få  fram marknadsandelstillväxten  för  sin produktgrupp  i en  specifik varugrupp.  Idag 
delas  information  via  en  server  internt på  L’Oréal  och det  är  inte  så mycket mer  komplex  än  så. 
Genom  att  strukturera  och  sätta  restriktioner  på  vad  som  får  läggas  ut  på  en  server  skulle  detta 
kunna fungera som en mycket bra informationskälla. Det som krävs är bara att servern automatiskt 
tar  hem  de  angivna  dokumenten  samt  ger  restriktioner  på  vilka  som  får  skriva  och  ändra  i 
dokumenten samt vilka som bara  får  läsa  informationen  i dokumenten. En mycket stor  fördel med 
att  ha  en  gemensam  informationsbas  bortsätt  från  att  alla  inom  ramen  för  samarbetet  kan  tillgå 
informationen är att endast ett dokument av varje typ skapas. En problematik i dagens IT‐samhälle är 
att folk sitter på olika håll och arbetar med samma dokument och flera versioner skapas. Därför bör 
också  servern  kunna  förmedla  vilka  dokument  som  har  ändrats  från  det  senast  tillfället  då  en 
användare  loggade  in  i på servern.  I Microsoft Office 2007,  finns programvaran Groove. Det är ett 



 

 

 

80 
 – ETT GEMENSAMT PROGNOSARBETE I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN FÖR ATT UPPNÅ BALANS MELLAN 

L’ORÉALS UTBUD OCH KONSUMENTERNAS EFTERFRÅGAN –  80 

delningsprogram där officedokumenten skapas och  lagras  i Groove. Varje gång en person  loggar  in 
ser den om någon har gjort ändringar i ett dokument. Tekniken finns det handlar om att ta steget att 
implementera det.  

Detta system eller plattform bör  inte enbart skapas för att underlätta prognostiseringsarbetet utan 
bör  även  användas  för  att  underlätta  uppföljningen  av  de  variabler  som  bestämts  för  att mätas. 
Därför bör systemet byggas upp på ett visuellt sätt för att användarna av systemet enkelt ska kunna 
tillgodogöra sig resultatet av uppföljningen. Strukturen och enkelheten är därför essentiell. Figur 50 
illustrerar  vilka  dokument  som  löpande  bör  finnas  på  servern.

 

Figur 50 Bekrivning av vilka delar som bör finnas med på den gemensamma servern 

Då uppbyggnaden av ett  fungerande datasystem kräver både  tid och pengar är det  inte  rimligt att 
tillämpa en sådan  lösning från dag ett  i projektet. Därför föreslås vad VICS 2002 kallar för ett  inter‐
change  only  system  som  bygger  på  att  information  delas  via  befintliga  system  såsom mail  och 
affärssystem. I dagsläget så kommunicerar L’Oréal Sverige AB och ICA Sverige AB löpande med hjälp 
av  EDI, mail  och  telefoni.  Till  en  början måste  dessa  system  tillämpas men med  den  långsiktiga 
målsättningen att  införa en gemensam dataplattform. Anledningen till att på sikt överge den enkla 
kommunikationslösningen beror på att den är just manuell. Därmed kan den mänskilga faktorn bidra 
till att viktig information glöms bort eller försvinner i hanteringen.  

Konvertering av data 
En viktig del av strävan  i att uppnå en gemensam  informationsbas är att alla siffror konverteras till 
samma  format.  Det  innebär  till  exempel  att  EAN‐koder måste  innehålla  lika många  siffor  i  alla 
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dokument,  att  artikelnummer  och  SAP‐nummer  stämmer  överens  och  är  enhetliga  i  för  alla 
produkter. Dessutom är det  idag  inte möjligt att  jämföra äpplen med äpplen. Detta eftersom vissa 
system  visar  saker  per månad,  vissa  per  vecka,  vissa  per  produktgrupp  och  vissa  per  artikel. Det 
kommer att krävas någon typ utav teknisk kompetens som möjliggör att systemen exporterar data i 
samma  format  och  för  samma  tidsperiod  och  för  samma  produkthierarki.  Först  då  kan  rimliga 
analyser skapas där päron jämförs med päron.  

7.3 Fördelar och nackdelar med det föreslagna CPFRsamarbetet 
Det kan verka som att en utveckling mot CPFR endast resulterar  i en ökad arbetsbörda för samtliga 
involverade. Mer  uppföljning,  flera  prognoser, mer  information  att  ta  hänsyn  till  och  så  vidare. 
Faktum är att för att det skall vara möjligt att säkerhetsställa en god leveransservice samt fulla hyllor 
i butik varje dag, vecka och månad krävs en grundlig och genomsyrande förändring. Små kortsiktiga 
lösningar kanske hjälper imorgon, men sådana är sköra och ofta beroende av personer med mycket 
erfarenhet.  

Det  kommer  att  krävas  ett uttömmande  samarbete med  en hög  grad  av  informationsdelning och 
kommunikation.  Syftet  med  samarbetet  är  att  båda  organisationerna  skall  arbeta  mindre  med 
brandsläckning och mer med förebyggande planering för att på sikt minska utryckningarna. Minskade 
utryckningar  för att  lösa bristsituationer och  liknande kommer att generera mer  tid  till att bedriva 
uppföljning och  jobba proaktivt  för att säkerhetsställa att en godare balans skapas mellan L’Oréals 
utbud  och  konsumenternas  efterfrågan.  Det  kan  till  en  början  vara  svårt  att  se  resultatet  av 
förändringarna  eftersom  implementeringstiden  för  detta  projekt  avses  en  5‐års  period.  Trots  det 
finns det en del enklare  förändringar  som  ligger  i  linje med  slutmålet CPFR  som kommer att göra 
skillnad på resultatet redan tidigt, dessa beskrivs i kapitel 7.4 som handlar om implementeringen av 
ovan föreslagna åtgärder.  

7.4 Implementering av CPFRsamarbetet 
I  detta  avsnitt  så  kommer  en  närmare  beskrivning  och  precisering  av  när  i  tiden  som  de  olika 
förändringarna och processerna som finns beskrivna i kapitel 7.1 och 7.2  föreslås införas. 

7.4.1 Steg 1 
Innan ett tydligt samarbete inleds är det viktigt att förutsättningarna för ett effektivt samarbete är så 
goda  som möjligt.  För  att  åstadkomma  goda  förutsättningar  inför  samarbetet  så  föreslås  följande 
arbete att inledas omedelbart: 

• Internt  planeringsarbete hos  L’Oréal  för  strukturen  kring  samarbetet  som när det  är  klart 
presenteras för ICA Sverige AB 

 Internt planeringsarbete hos L’Oréal för skapandet av ett samarbetsförslag 
Då samarbetet är ett  initiativ  från den ena parten,  i detta  fall L’Oréal Sverige AB, är det viktigt att 
L’Oréal internt klargör och skapar konsensus över den övergripande strukturen för hur de tänker att 
samarbetet ska fungera i framtiden. Samtliga personer som kommer att beröras av CPFR‐samarbetet 
internt på L’Oréal bör därför redan från början träffas kontinuerligt. I ett tidigt skede utses även en 
person  som  kommer  att  få  det  övergripande  ansvaret  för  CPFR‐samarbetet.  Den  ansvariga 
sammankallar till träffar där diskussioner angående samarbetsförslaget som detaljerat finns beskrivet 
i kapitel 7.1 förs och dokumenteras. 
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Alla interna förberedelser handlar i stor grad om att ena den egna organisationen innan diskussioner 
förs  emellan  organisationerna.  Om  det  finns  splittringar  internt  redan  innan  de  gemensamma 
diskussionerna förs riskerar samarbetet att påverkas negativt på grund av att de berörda parternas 
åsikter inte tas till vara på. 

Datastruktur 
Under  tiden  som de  interna diskussionerna  förs på  L’Oréal  så kan åtgärder  som  redan diskuterats 
mellan parterna introduceras. Tidigare har ICA Sverige öppnat upp för L’Oréal att ge önskemål i vilket 
format de vill att försäljningsdata ska presenteras på. Därför kan ett steg mot ett CPFR‐samarbete tas 
redan innan det är presenterat till ICA Sverige AB. Därför bör L’Oréal Sverige AB: 

• Säkerställa  tillgång  till  enhetlig  data  av  försäljning  från  L’Oréal  till Västerås  samt  från  ICA 
butikerna till konsument 
 

Som tidigare nämnts så bör data vara presenterad  i veckor och  inte  i månader. Därför behöver  ICA 
Sverige AB formatera om sina försäljningsdata som presenteras i Levnet från i dagsläget per dag och 
månad, till att  istället vara presenterad  i veckor. L’Oréal behöver å sin sida modifiera SAP‐systemet 
för att de data som finns där ska presenteras per vecka istället för per månad som den görs idag. Då 
ICA öppnat upp  för L’Oréal att  förslå hur de vill att data  ska presenteras anses denna åtgärd vara 
omedelbart vara genomförbar.   Även  formateringen av SAP är viktig och bör göras så snart det är 
möjligt.  I detta  skede används alltså befintliga datasystem  som med viss modifikation presenterar 
enhetlig  data.  Hanteringen  av  data  kommer  att  ta  en  del  tid  från  i  första  hand  KAM,  varför 
diskussioner angående en underlättning av datahanteringen tidigt bör diskuteras.  

7.4.2 Steg 2  

Presentera ett samlat samarbetsförslag med en gemensam datahantering 
När  L’Oréal  internt  har  diskuterat  fram  ramarna  så  är  det  dags  att  presentera  förslaget  för  ICA 
Sverige AB. Det är viktigt att presentera det samlade förslaget  i sin helhet till  ICA för att  inte skapa 
förvirring och  för att kunna besvara eventuella  invändningar mot  förslaget. Om L’Oréal  framställer 
samarbetsförslaget  fragmenterat så kommer säkerligen många  frågetecken och en  försvarsposition 
mot det gamla arbetssättet att intas. Det är viktigt att poängtera att förslaget som presenteras till ICA 
Sverige AB är hur L’Oréal vill att samarbetet ska vara utformat när det är  färdigimplementerat och 
inte att samtliga förändringar ska ske på en gång.  

En viktig del som egentligen blir ett stödjande system för samarbetet är diskussioner angående hur 
företagen skall hantera data. Som tidigare beskrivits så finns idag data på en uppsjö av olika system 
och för att samarbetet skall fungera effektivt bör tidiga diskussioner angående en gemensam databas 
föras. Detta system bör  i första hand ha till uppgift att samla och presentera data på ett ställa som 
både L’Oréal Sverige AB och ICA Sverige AB har tillgång till.  

Efter  förslaget är presenterat så ges utrymme  för den andra parten,  i detta  fall  ICA Sverige AB att 
fundera över förslaget innan gemensamma diskussioner förs angående de gemensamma ramarna för 
samarbetet.  I och med att arbetssättet presenteras  så  skapas också argument och  förklaringar  till 
varför L’Oréal Sverige AB vill att ICA Sverige AB skall formatera en del data eller varför L’Oréal agerar i 
en viss riktning.  
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Den  fortsatta  implementeringsbeskrivningen  förutsätter  att  samarbetet  utformas  efter  de  förslag 
som finns sammanställda i kapitel 7.1. 

7.4.3 Steg 3 
Detta steg  introduceras efter att samarbetet är presenterat för ICA Sverige AB som förhoppningsvis 
är positivt inställda till det nya förslaget. 

Datadelning 
Om  ICA Sverige AB anser att samarbetet är  intressant så bör ett första steg vara att formatera och 
dela  annan  befintlig  data  mellan  organisationerna.  Det  kan  alltså  ske  innan  ramarna  för  det 
utvecklade samarbetet har kommits överens och vara ett test för båda organisationerna. 

ICA Västerås bör dela med sig av leveransdata och bristkvantiteter i försäljningen mellan ICA Västerås 
och ICA butikerna. För att i framtiden kunna genomföra goda orderprognoser så är det även önskvärt 
att  ICA  Västerås  delar  med  sig  av  lagernivåer  på  ICA  lagret  i  Västerås  och  om  möjligt  hur 
produktfyllnadsgraden  i  butikerna  ser  ut  för  att  kunna  uppskatta  hur  stora  behoven  är  utöver 
prognostiserade försäljningskvantiteter. Det kan eventuellt åstadkommas med hjälp av det befintliga 
AOB‐systemet som ICA butikerna tillämpar. 

Gemensam dataplattform – ”We all look the same data” 
Än så länge har den mesta datadelningen hanterats manuellt via e‐mail eller till viss del maskinellt via 
olika  befintliga  datasystem.  För  att  samarbetet  skall  kunna  vara  effektivt  är  skapandet  av  en 
gemensam dataplattform för all väsentlig data nödvändig. En gemensam plattform är essentiellt för 
att alla i samarbete på ett enkelt sätt skall kunna göra analyser, kolla på resultat, se över prognoser 
osv.   

Inledande prognostisering  
Då det gemensamma arbetet i detta läge ej till fullo är strukturerat så kan prognostiseringsprocessen 
först  testas  och  utföras  av  L’Oréal med  hjälp  av  de  data  som  ICA  gett  input  till. Det  vill  säga  att 
L’Oréal  till  en  början  kompletterar  sin  befintliga  prognos  som  i  samarbetet  kommer  bli 
orderprognosen med att skapa en försäljningsprognos med hjälp av Levnet siffrorna som formaterats 
veckovis.  

Denna nya  försäljningsprognos  tas  fram under en  testperiod kan  tas  fram parallellt med de gamla 
siffrorna. Dessa prognoser  skapas  av KAM på  L’Oréal och  är ett  steg mot den  fulla  gemensamma 
prognostiseringen.  Prognostiseringen  kan  ses  som  ett  första  test  av  samarbetet  innan  de  andra 
delarna introduceras och struktureras.  

Eftersom  organisationerna  tidigare  inte  har  delgivit  sina  prognoser  till  varandra  blir  de  nya 
testförsäljningsprognoserna de första prognoserna som delas.  

7.4.4 Steg 4 
Detta steg har ICA Sverige AB haft tid att fundera över förslaget som presenterats av L’Oréal Sverige 
AB och de gemensamma övergripande diskussionerna kan  ta  fart. Följande  faktorer och processer 
bör behandlas under denna fas: 

• Utveckla prognostiseringsmetoderna 

• Gemensam dokumenterad organisationsplan 
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• Gemensam dokumenterad uppföljningsplan för prestationsmätning 

• Gemensam dokumenterad planeringsplan 

• Gemensam dokumenterad prognostiseringsplan 

Utveckla prognostiseringen 
Om  den  inledande  försäljningsprognostiseringen  var  lyckad  är  det  nu  dag  att  utveckla 
prognostiseringssamarbetet  till  att  även omfatta de båda orderprognoserna. Därmed  intensifieras 
samarbetet i detta fall mellan KAM och huvudsakligen anskaffaren på ICA Västerås.  

Orderprognos 2 och orderprognos 1 tas fram på referensnivå, vilket innebär att befintliga prognosen 
som existerar hos L’Oréal Sverige AB modifieras och blir mer detaljrik eftersom kvantiteter nu splittas 
från att förut ha varit beskrivna för produktgruppsnivå till att bli på referensnivå. Detta  innebär att 
internt på L’Oréal så måste den vanliga splitten som baseras på PM:s uppskattning, modifieras och 
kvantiteterna för ICA måste särskiljas från de totala kvantiteterna. Det beror på att splitten som görs 
via orderprognosen inte är densamma som splitten som baseras på PM:s siffror. Detta steg omfattar 
även att ICA Sverige AB, inleder delning av orderprognoser mellan ICA Västerås och ICA butikerna.   

Förslagsvis så kan detta operativa gemensamma arbete  inledas  i samband med en  inventeringsdag 
på  ICA‐butikerna,  då  exakta  lagernivåer  är  kända.  Då  kan  orderprognoserna  på  ett  säkrare  sätt 
fastställas eftersom orderprognosen tar hänsyn till lagernivåer och buffertnivåer i försörjningskedjan 
till  skillnad  från  försäljningsprognosen. Om  lagernivåer och buffertar  är  kända  variabler  så  kan en 
enkel  matematik  tillsammans  med  försäljningsprognoserna  ligga  till  grund  för  skapandet  av  en 
orderprognos. Förutsatt att buffertbehovet i försöjningskedjan från ICA Västerås och framåt är känt. 

Eftersom  datastruktur  och  datadelning  har  utvecklats  så  innebär  det  att  inputen  till 
prognostiseringen redan är befintlig. Data har också sedan en tid strömmat mellan organisationerna 
och  förhoppningsvis  har  delningen  av  information  blivit  en  naturlig  del  av  vardagen  för  de  båda 
företagen. När företagen har nått dit, att delningen blir naturlig är det dags att på allvar ta steget och 
gå från separerade prognoser till att skapa gemensamma prognoser, med input från båda företagen.  

Allteftersom  den  nya  prognostiseringsprocessen  implementeras  så  bör  den  gamla 
prognostiseringsprocessen få mindre och mindre betydelse för att till slut helt förlita sig på den nya 
gemensamma prognostiseringen. 

 Gemensamt styrkort och organisationsplan 
Under tiden som prognostiseringen utvecklas till att mer och mer likna de förslag som finns i kapitel 
7.1 så måste projektet förankras och dokumenteras.  I detta steg är det dags att tillsammans skapa 
ramarna  för  vilka  personer  som  gemensamt  ska  ingå  i  de  olika  arbetsgrupperna. Om  inte  denna 
dokumentation  genomförs  så  finns  en  risk  att  arbetet  blir  fragmenterat,  genom  att  de  olika 
arbetsgrupperna arbetar var och en för sig och att kommunikationen däremellan blir bristfällig. När 
detta steg är genomfört bör en dokumenterad struktur för samarbetet finnas tillgänglig för samtliga 
berörd personal. Det är också viktigt att de variabler som utgör styrkortet  förankras  inom de båda 
organisationerna så att en tydlig väg målas upp angående vad samarbetet på sikt ska leda till.  

Gemensam uppföljningsplan för prestationsmätning 
I detta steg när prognostiseringsmetoderna börjar bli implementerade så är det dags att sammanföra 
de  olika  prestationsmätningsprocesserna  med  varandra  över  organisationsgränserna.  Här  är  det 
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viktigt  att  utse  och  förankra  att  det  är  logistikavdelningen  på  L’Oréal  som  är  processägare  till 
uppföljningsarbetet angående orderprognos 2, försäljningsprognos samt leveransservicegrad mellan 
L’Oréal och  ICA Västerås.  ICA Sverige blir processägare  till uppföljningen angående orderprognos 1 
samt  leveransservicegrad mellan  ICA Västerås och  ICA butikerna. Även  fast det är ett av  företagen 
som  blir  ansvarig  för  framtagandet  av  mätetalen  så  är  det  viktigt  att  båda  organisationerna 
accepterar, använder och  tillämpar  just samma mått. När detta steg är klart bör en dokumenterad 
struktur för uppföljningsarbetet finnas tillgänglig samtidigt som att de första uppföljningrapporterna 
skapas och delas mellan organisationerna.  

 Gemensam planeringsplan 
Med  hjälp  av  uppföljningen  och  prestationsmätningen  så  kan  eventuella  förändringar  i 
arbetsprocesser  diskuteras.  Som  tidigare  beskrivits  så  föreslås  ett  kvartalsmöte  där  samtliga 
arbetsgrupper  och  medarbetare  träffas  för  att  diskutera  de  övergripande  processerna.  Om 
kvartalsmöte är för sällan eller för ofta är väldigt svårt att förutse varför det är viktigt att diskutera 
denna faktor under denna fas. Det viktigaste är inte hur ofta man träffas utan att det finns en tydlig 
struktur för hur uppföljningsarbetet ska fungera. För att skapa kontinuitet i samarbetet så bör fysiska 
uppföljningsträffar arrangeras. Eftersom både gemensam prognostisering och gemensam uppföljning 
nu  tar  form  så  måste  strukturen  för  delning  av  denna  information  skapas  så  att  båda 
organisationerna kan ta del av resultaten. 

7.4.5 Steg 5 
Under  detta  steg  så  förväntas  samarbetet  ha  pågått  en  tid  och  ses  som  en  naturlig  del  av  det 
vardagliga arbetet. För att effektivisera processerna så behövs i detta steg en:  

• Grundlig uppföljning av den första tiden av samarbetet 

 Grundlig utvärdering av den första tiden av samarbetet 
När samarbetet har pågått ett tag och när alla planerade arbetsprocesser har varit igång ett tag så är 
det dags att  tillsammans utvärdera den  första  tiden.  I denna utvärdering bör  resultat  ställas emot 
arbetsprocesser för att på ett faktabaserat tillvägagångssätt se om arbetsprocesserna har genererat 
bättre prestationer. Förhoppningsvis har det nya arbetssättet gett resultat på de olika mätetalen. Har 
det  inte gett några  resultat så måste  företagen  fråga sig om arbetsprocesserna  fungerar såsom de 
hade tänkt sig eller om det behöver ske några förändringar i organiseringen eller i arbetsprocesserna. 
Denna utvärdering bör genomföras av  samtliga processer och ansvariga  för uppföljning blir de  två 
personer  som har det övergripande  ansvaret  för CPFR‐samarbetet på  L’Oréal och  ICA  Sverige AB. 
Förslagsvis  så  planeras  en  träff  för  samtliga  medarbetare  på  de  båda  organisationerna  som  är 
delaktiga i CPFR‐samarbetet.  

7.4.6 Steg 6 

Utöka samarbetet till att innefattas av fler kunder 
Om samarbetet har fungerat bra och positiva resultat har kunnat påvisas så föreslås nu samarbetet 
utökas  till  att  omfatta  andra  kunder  än  enbart  ICA  Sverige  AB.  Eftersom  inledningskedet  av 
arbetssättet endast omfattats av  ICA Sverige AB  finns nu olika arbetsmetoder  inom L’Oréal Sverige 
AB. För att underlätta det totala uppföljnings‐ och planeringsarbetet så är det naturligtvis en fördel 
om hela företaget arbetar på samma sätt, då jämförelser mellan de olika företagen nu blir enklare att 
genomföra.  Vid  en  jämförelse  hur  väl  prognostiseringen  fungerar  så  är  det  svårt  att  jämföra 
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8 SLUTSATS 
Följande  kapitel  syftar  mot  att  kortfattat  och  direkt  svara  mot  de  två  forskningsfrågor  som 
undersökts.  

8.1 Forskningsfråga 1 
Hur  skall  ett  gemensamt  prognosarbete  utformas  för  att  förbättra  leveransservicegraden  från 
leverantör till distributör samt från distributör till kund? 

Leveransservicegraderna som diskuteras i frågeställningen är beroende av varandra. Det innebär att 
om  leveransservicegraden  mellan  L’Oréal  och  ICA  Sverige  förbättras  så  förbättras  automatiskt 
leveransservicegraden mellan  ICA Sverige och  ICA butikerna, detta eftersom  så stora delar av OOS 
situationer  i  Västerås  beror  på  att  L’Oréal  inte  kunnat  förse  ICA  Sverige med  produkter.  Nedan 
beskrivning syftar till förbättring av leveransservicegraden mellan L’Oréal och ICA Sverige vilket i sin 
tur genererar en förbättrad leveransservicegrad mellan ICA Sverige och ICA butikerna.  

Leverensservicegraden kommer att  förbättras genom att  företagen skapar gemensamma processer 
enligt CPFR‐modellen. L’Oréal och  ICA Sverige skall tillsammans skapa en försäljningsprognos vilken 
skall  inkludera både ”baseline” prognos och kampanjprognos  i både värde och kvantitet per vecka 
och  per  artikel.  Försäljningsprognosen  skall  ligga  till  grund  för  de  två  orderprognoser  som 
gemensamt skall skapas och ligga till grund för ordervolymen och ordervärdet.  Detta resulterar i att 
försäljningsstatistik kommer att styra vilka kvantiteter som L’Oréal Sverige väljer att ta hem till lagret 
i  Greve.  Idag  sätts  denna  nivå  baserat  på  ICA  Sveriges  historiska  ordervolym  samt  subjektiva 
bedömningar angående kampanjvolym. Genom att använda historisk POS‐ data vid beslutandet av 
”baseline” nivå och kampanjnivå kommer precisare prognoser att kunna skapas. Detta kommer att 
förbättra leveransservicegraden eftersom prognoserna kommer att bli mer precisa vilket enligt bilaga 
A är en vanlig anledning till OOS. Precisa prognoser resulterar också i ett bättre och mer lätthanterligt 
flöde  i Greve vilket kommer att minska  logistikproblem på  lagret som  idag också bidrar negativt till 
leveransservicegraden. Ett jämnare flöde ut ur Greve resulterar också i ett jämnare flöde hos Greves 
BOM‐  underleverantörer  vilket  torde  förenkla  deras  jobb  som  leverantör  av  BOM‐  relaterat 
sortiment vilket idag är en bidragande faktor till en låg leveransservicegrad.  

Företagen skall  inom ramen för samarbetet också  intensifiera delningen av data. Genom skapandet 
av  en  gemensam  informationsbas  skall  prognostiseringsprocesserna  skapas  effektivt  och  kunna 
kontrolleras och påverkas av samtliga  inblandade  i vardera process. En gemensam  informationsbas 
resulterar  dessutom  i  att  analyser  kan  genomföras  snabbare  och  av  fler  personer  inom  L’Oréal. 
Personer på L’Oréal som normalt sätt inte jobbar inom ramen för samarbetet kan på så sätt enklare 
tillgå nödvändig  information. Många  restnoteringar  sker  i  samband med  en  hög BOM‐  försäljning 
enligt  empirin  i  kapitel  6.  Enligt  bilaga B  är  dessa  ofta  relaterade  till  att marknadsavdelningen  är 
försenade.    Idag  får  ofta  logistikavdelningen  på  L’Oréal  Sverige  agera  brandkår  och  lösa 
marknadsavdelningens  missade  deadlines  mot  Greve  samt  hämta  in  nödvändig  information  till 
marknadsavdelningen.  Med  hjälp  av  en  gemensam  informationsbas  effektiviseras 
markandsavdelningens  analysarbete  och  informationsinhämtande.  Det  kan  bidra  till  att  mindre 
förseningar uppstår från marknadsavdelningen vilket skulle bidra positivt till leveransservicegraden.  
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Kommunikation är en annan variabel som enligt bilaga A bidrar negativt  till  leveransservicegraden. 
Denna brist av kommunikation syftar  i många  fall på att varor beställts som har gått ur sortiment. 
Med hjälp av försäljningsprognosen skall anskaffaren undvika att beställa varor som inte längre skall 
säljas eller beställa nylanseringar för tidigt. Försäljningsprognosen tillgår givetvis anskaffaren via den 
gemensamma informationsbasen.  

Slutligen skall en mer omfattande uppföljning bedrivas.  ICA Sverige och L’Oréal skall genom bättre 
uppföljning  få en djupare  förståelse  till varför problem uppstår samt underlätta vid  förhandling då 
båda  parterna  kommer  att  överblicka  samma  uppföljning.  Utveckling  av  samarbetet  skall 
kontinuerligt bedrivas genom kvartalsmöten där den gemensamma uppföljningen fungerar som bas 
för nya möjligheter och nödvändiga förbättringar.  

8.2 Forskningsfråga 2 
Vilka förberedelser krävs från leverantören och distributörens sida för att det föreslagna samarbetet 
skall kunna initieras?  

De båda företagen måste först  internt se över om det finns resurser för att samarbetet skall kunna 
implementeras,  bedrivas  och  följas  upp. Målsättningar,  visioner  och  förväntningar  på  samarbetet 
måste dels diskuteras internt men också gemensamt.  

Både  L’Oréal  och  ICA måste  gå  igen  sina  befintliga  affärssystem  och  öppna  för möjligheten  att 
exportera  data  från  systemen  enligt  önskat  format.  Detta  är  en  förutsättning  för  att  goda 
försäljningsprognoser, orderprognoser, analyser och uppföljning skall kunna genomföras. Formaten 
beskrivs  tydligare  i  kapitel  7.2.  Dessutom  måste  företagen  både  internt  och  inom  samarbetet 
diskutera vilken data som får delas samt vilken data som måste hållas sekretessbelagd.  
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Denna bilaga beskriver orsakerna till att det uppstått bristsituationer. Alltså att en beställd produkt från L’Oréal, inte kunnat levereras till ICA. 
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Denna bilaga beskriver detaljerat orsaker till varför butiksdisplayes inte kunnat levererats till ICA. 
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