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Sammanfattning 

Målet	med	detta	examensarbete	var	att	ta	fram	en	beslutsmodell	som	ska	ge	vägledning	vid	
beslut	av	en	lagerplacering.	Vid	den	teoretiska	undersökningen	har	alla	faktorer	som	kan	
tänka	sig	spela	någon	roll	studerats.	Vid	empirin	har	kopplingar	gjorts	från	dem	teoretiska	
faktorer	där	intervjuerna	har	tagit	fram	likheter	och	skillnaderna	som	finns.	Detta	utgjorde	
grunden	för	utformningen	av	beslutsmatrisen	som	med	hjälp	av	riktlinjer	ska	ge	en	så	bra	
vägledning	för	ett	lagerplaceringsbeslut.	
	
Logistiken	har	utvecklats	allt	mer	med	tiden	och	konkurransen	har	blivit	hårdare	mellan	
företagen.	Att	uppnå	både	hög	leveransservice	samt	kostnadsfördelar	har	blivit	allt	
viktigare	för	att	överleva	i	marknaden.	Därför	ska	det	med	hjälp	av	beslutsmodellen	kunna	
uppnås	en	konkurransstrategi	som	gör	att	det	blir	enklare	att	överleva.	För	företag	som	
inte	satsar	på	någon	konkurransfördel	är	livet	svårare	och	kommer	inte	överleva	svåra	
konjunkturnedgångar.	
	
Genom	intervjuerna	undersöks	det	vad	som	har	blivit	mer	populärt	med	tiden	och	vilka	
faktorer	som	spelar	större	roll.	Genom	att	begränsa	sig	endast	till	producerande	företag	var	
meningen	att	få	en	så	korrekt	bedömning	som	möjligt.	För	att	beroende	på	vilken	
verksamhet	som	företagen	har	så	kan	faktorerna	skilja	sig.	Det	har	visat	sig	att	transporten	
har	fått	en	allt	viktigare	del	där	det	visade	sig	att	samtliga	företag	använder	sig	utav	
tredjepartslogistik. 
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Abstract 
The	goal	of	this	thesis	was	to	develop	a	decision	model	to	guide	the	decision	of	a	stock	
placement.	At	the	theoretical	investigation,	all	factors	that	can	be	imagined	to	matter	
studied.	At	the	empirical	data	have	connections	been	made	from	the	theoretical	factors	
where	the	interviews	have	shown	similarities	and	differences	that	exists.	This	formed	the	
basis	for	the	design	of	decision	matrix	which	by	using	the	guidelines	should	provide	a	good	
guidance	for	a	stock	placement	decision.	
Logistics	has	developed	increasingly	over	time,	and	the	competition	has	become	tougher	
between	the	companies.	Achieving	both	high	delivery	service	and	cost	advantages	have	
become	increasingly	important	in	order	to	survive	in	the	market.	Therefore,	with	the	aid	of	
a	decision	model	competition	advantage	could	be	achieved	that	makes	it	easier	to	survive.	
For	companies	that	do	not	invest	in	any	competition	advantages	will	face	more	difficult	
times	and	will	not	survive	economic	recession.	
The	interviews	explored	what	has	become	more	popular	over	time	and	what	factors	play	a	
greater	role.	By	narrowing	down	this	thesis	to	only	write	about	producing	companies	were	
we’re	supposed	to	get	as	accurate	an	assessment	as	possible.	Depending	on	what	activities	
the	companies	have	may	factors	differ.	It	has	been	shown	that	the	shipment	has	been	an	
increasingly	important	part	where	it	turned	out	of	all	the	companies	that	were	interviewed	
used	third	party	logistics.	 
 
Key-words 
LOGISTICS, WAREHOUSE LOCATION, DECISION MODEL, CENTRALISATION, 
DECENTRALISING, DISTRIBUTION 
  



 



 

Förord 

Det är med detta arbete vi avslutar vår utbildning på högskoleingenjörsprogrammet 
inom industriell produktion och ekonomi på KTH. En egen idé har utformats med hjälp 
av vår lärare på KTH, Claes Hansson. Arbetet motsvarar 15hp och har pågått i ca 10 
veckor under vårterminen 2014. 
 
Det har varit både lärorikt och roligt att arbeta med ett område som är intressant. 
Däremot har vissa perioder varit tuffa men tack vare viktiga åsikter och synpunkter av 
vår handledare Claes Hansson lyckats lösa dessa. 
 
Ett stort tack ska även riktas vidare till logistikansvarige personerna inom SSAB, Weda 
och Alfa Laval som tog sin tid att besvara våra frågor. Dem har försett oss med 
information som har varit mycket betydelsefulla för vårt arbete. 
 
Vi ser fram emot att bli klara med examensarbetet som vi båda har lagt ner mycket tid 
på. Dessutom blir det spännande att komma ut i arbetslivet för att se vad livet har att 
erbjuda. 
 

KTH Södertälje den 18 juni 2014 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

På 1960- talet började ett intresse för logistik komma fram utan att egentligen tillämpas. 

Med tiden har det blivit allt tuffare konkurrens bland företagen och från att endast sälja 

allt som produceras, tills nu där logistikens utveckling genom decennierna innehållit 

kostnader, kapitalbindning, flexibilitet, tid och leveransservice. Vilket leder till dagens 

fas som är lite mer komplicerat än tidigare där ett företag inte kan ignorera en av 

ovanstående begrepp, utan måste tillämpa samtliga för att bli tillräckligt 

konkurrenskraftig. 

  

I dag har logistiken fått en allt viktigare roll i företagen. Logistikens mål är att ha en bra 

leveransservice till låga kostnader. Med hjälp av en bra logistikavdelning finns chansen 

att gynna företaget på ett sätt som ger dig bättre konkurrensfördelar gentemot 

konkurrenter i marknaden. Lokalisering av företags lager har därför en stor betydelse 

på hur fort företaget vill nå ut till kunderna. Det gäller då att det finns en tydlig struktur 

tillgänglig vid ett strategiskt beslut av lagerplaceringen. Något som blivit populärt är att 

fler företag idag använder sig av regionallager runt omkring i världen för att nå ut till 

kunder till ett större geografiskt område. Därför grundas beslutet på att placera 

centrallager på ett område som kan nå ut till regionallager på ett sätt som uppfyller 

logistikens grundläggande mål. 

 

1.2 Målformulering 

 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram riktlinjer för hur ett företag ska tänka på 

när de tar beslut gällande lagerplacering. Det ska försöka besvaras genom ett par 

frågeställningar som är viktiga att hålla koll på: 

 

 Vilka faktorer påverkar valet av lagerplaceringen? 

 

 Hur ska beslutsmodellen se ut, med hjälp av dem faktorer som fåtts fram? 
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1.3 Lösningsmetod 

Detta kapitel kommer att behandla de metoder av arbetsmetodiken för utförningen av 
examensarbetet. Dem framsatta målen kommer främst att försöka besvaras med hjälp av 
litteraturstudierna och intervjuerna. 
 

1.3.1 Litteratur 

De fakta som berör sekundärdata och som kommer vara den teoretiska referensramen 

ska fås ifrån litteratur och examensarbeten. Litteraturen ska främst innehålla fakta som 

har relevans inom det sökta området. Även vetenskapliga artiklar ska ligga till grund för 

fakta som ska ta upp så mycket om dagsläget. Vetenskapliga artiklar kommer att 

användas då litteraturen inte räcker till eller är anses vara föråldrad. All dess fakta ska 

ligga till grund för dem faktorerna som kommer att tas upp. Förutom faktorerna 

kommer litteraturstudierna att ge en överblick på grundläggande kunskaper inom 

logistik och lager. 

 

1.3.2 Genomförande av intervjuer 

I den praktiska delen av detta examensarbete kommer det att samlas in information 

genom primärdata som fåtts fram genom att intervjua tre olika producerande företag. 

Anledningen till att detta görs är pga att vi vill koppla och dra slutsatser från de 

teoretiska fakta kontra de nyvunna fakta från ledande företag i Sverige.  

Intervjuerna skall innefatta femton frågor som i förhand valts ut från författarna som 

ska ställas till alla valda företag.  Frågorna kommer att ställas på exakt samma sätt till 

alla företag, där frågorna ska uppfattas på samma sätt för alla medverkande. Det 

kommer att väljas ut fem olika citat från böckerna Modern logistik – för ökad 

lönsamhet(2006) och Tidsstyrd Direktdistribution(1992). Dessa citat ska omformuleras 

från svar till frågor till företaget. De nybildade frågorna som kommer att ställas till 

företagen har teorin redan svarat på, men görs om till frågor där företagen får bli de 

svarande. Syftet är att vi vill få en större förståelse på vilka faktorer som spelade någon 

roll i arbetslivet för att en jämförelse ska ske mellan vad teorin och praktik anser är 

korrekt. 

 

1.3.2.1 Kvalitativa metoder 

Forskningsmetoden som kommer att användas för intervjuerna kommer att besvaras 

genom kvalitativa studier.  Dessa studier berör främst hur individer upplever och ser på 

verklighetens förändring.  Tolkningar, förklarningar och beskrivningar blir det resultat 

som förväntas komma från de intervjuade.(Ahrne & Svensson, 2011) 

Den vanligaste metod som används när en intervju sker är semistrukturerade/ 

halvstrukturerade interjuver som genomförs självständigt från person till person. 

(Bylund. E., Cedergren, L. & Hollo, A.) 
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Semistrukturerad/halvstrukturerad intervju bygger på att en dialog mellan forskare och 

informatör med specifika teman som tas upp och disktuteras. Strukturens huvudsyfte är 

att informatören ska svara efter egna erfarenheter. Specifika frågor ska i förväg 

bestämmas och ska ställas till alla informatörer. Ostrukturerad intervju så diskuterar 

forskare och informatör fritt runt ett tema. Här finns inga i förvägsbestämda frågor och 

frågorna är väldigt öppna och kan svaras på i olika sätt.(Kvale, 1997) 

 

Semistrukturerade/halvstrukturerade intervjuer anses vara lämpligaste metoden då 

egna upplevelser från företagen är grunden för vårt resultat 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

 Endast tre producerande företag som finns i Sverige ska behandlas. 

 

 Jämförelser mellan dessa tre företags lagerstrategi ska genomföras. Vi ska inte 

komma på några förslag på förbättringar till dem intervjuade företagen. 
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2. Lager 
Det här kapitlet ska ge grundläggande förkunskaper inom lager och få reda på fördelarna 

samt nackdelarna som kan förekomma. Det är viktigt att ha koll på sin lagernivå för att 

undvika överproduktion eller utebliven försäljning. 

 

2.1 Vad är ett lager? 

Inom ett producerande företag finns tre huvudfunktioner som samarbetar för att ha 

produkter i färdigvarulagret där dem levererar till kunden. Detta kan beskrivas som 

logistikröret som består av materialförsörjning, produktion och distribution. Inom dessa 

funktioner uppstår flera sorters lager som är till för att alltid ha en buffert för att nästa 

station ska ha material att jobba med. När en kund lägger en order hos distributionen 

måste varorna skickas från distributionslagret, för att alltid ha produkter redo i lagret 

lägger distributionen en order hos produktionen att fylla på färdigvarulagret. 

Produktionen som använder sig utav material för att tillverka och montera måste se till 

att alltid ha sitt materialförråd där dem lägger sin order hos 

materialförsörjningsavdelningen. Deras roll är att beställa hem varor från leverantörer 

som t.ex. råvaror för att föröka produktionsavdelningen.(Oskarsson, Aronsson och 

Ekdahl, 2006)  

 

 

Figur 2.1 Logistikrörets delar med lagerpunkter samt order- och leveransprocesser .(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 

2006) 
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2.1.1 Motiv för att använda/inte använda lager 

Enligt (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006) är skälen främst kostnadsmässiga varför 

det är bäst att undvika uppbyggnad av lager. Särskilt kostnaderna som ingår i 

totalkostnadsmodellen som t.ex. lagerhållningskostnad. Det är en kostnad som går ut på 

att när det finns varor som ska lagras så behövs det personal, truckar, kranar etc. som 

ska sköta bl.a. registrering, lageryta och lagerutrustning. Förutom det behövs ett 

administrativt system för att kunna ha koll på vilka varor som finns och hur lång tid dem 

har varit inne för att slippa inkuransrisken. Dessa kallas för halvfasta 

lagerhållningskostnader. Det menas att dem här kostnaderna inte blir mer beroende på 

ett visst volymintervall. Alltså fasta kostnader påverkas normalt inte av dessa dagliga 

aktiviteter på hur mycket dem arbetar, om inte lagret expanderar och det finns ett behov 

av att hyra in fler personal.  

 

 

Figur 2.1.1 Halvfasta Lagerföringskostnader.(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006) 

En annan kostnad som även uppstår vid lager är lagerföringskostnaderna, det är en 

sorts kapitalbindning i form av låsning av resurser.  Det är varor som inte sålts än som 

kunde använts till något annat som kunde generera intäkter t.ex. sparande med ränta, 

marknadsföring mm, dessa kallas kapitalkostnader. Något annat som kan hända varorna 

medan dem är lagrade är att dem blir inkuranta, alltså deras värde minskar pga. t.ex. 

föråldring, skada eller stöld. Detta kan kännas igen främst vid grönsakshandeln där dem 

måste säljas direkt för att inte ruttna eller mobiltelefoner där nya modeller kommer ut 

hela tiden och dem gamla blir tvungna att reas ut för att säljas. Lagerföringskostnaderna 

kan beräknas genom en illustration av kapital och riskkostnader som visas på (figur 

2.1.2). Den visar att lagerföringskostnaden ökar i proportion från rörlig kostnad för att 

lagra och på volymerna på A och B.  
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Figur 2.1.2 Rörliga lagerföringskostnader.(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006) 

Dessa nackdelar kan vara bra för att minska kostnader men kan komma på bekostnad av 

leveransservice. Serviceskäl och kostnadsfördelar är det som talar mest för att ha lager. 

Som sagt innan medför sig det kostnader att lagra, men det kan även spara pengar på 

andra sätt. Exempel på sådana kostnader är då det går att uppnå stordriftsfördelar 

genom att det köps in stora volymer. En inställning av maskiner för massproducering till 

ett kontinuerligt flöde blir då tillgängligt vilket leder till kortare ledtider. En annan 

fördel är även mängdrabatter och billigare transportpriser, för när det sker ett stort 

inköp brukar leverantörer ge mer rabatter. Detta kallas för omsättningslager, när stora 

leveranser inhämtas i lager och succesivt förbrukas under en längre tid. Den här sortens 

lager kan illustreras med sågtandsmodellen som visas enligt (figur 2.1.3). Detta är dock 

principen och verkligheten ser annorlunda re ut för att storleken kan variera på 

inleveranserna och förbrukningen kan variera från period till period. (Oskarsson, 

Aronsson och Ekdahl, 2006) 
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Figur 2.1.3 sågtandsmodellen.(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006) 

Det här brukar åtgärdas genom att sätta upp ett lager p.g.a. säkerhetsskäl. Som nämnts 

tidigare är en av logistikens grundläggande mål att ha en bra leveransservice. Vilket 

leder till en annan fördel varför det kan vara bra att bygga upp ett lager. Om all 

efterfrågan gick enligt planen skulle extra lager inte behövas och det skulle leda till att 

det gick att minimera den så mycket som möjligt. Men nu är inte verkligheten så och för 

att undvika att efterfrågan kan öka mer än vad som planerats eller att inleveranser blir 

försenade så är det bra att ha ett säkerhetslager. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 

2006) 
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2.1.2 Olika typer av lager 

Enligt (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006) brukar det finnas olika sätt att bygga upp 

lager för att kunna uppnå hög leveransservice.  

Omsättningslager: När en beställning av stora volymer sker som kommer att succesivt 

förbrukas under en längre tid. Detta kan förklaras genom ett diagram som kallas 

sågtandsmodellen för att visa lagernivån och hur lång tid det tar att förbrukas. Tyvärr är 

verkligheten annorlunda och det är viktigt att utgå från att leveranser kan komma sent 

och efterfrågemönstret inte alltid ser likadant ut. 

Spekulationslager: Innebär att genom att spå framtiden veta att efterfrågan kommer 

förändras. Det kan t.ex. vara att då en prissänkning sker för en produkt, då kan ett sätt 

att försvara sig vara att bygga upp ett extra stort tillfälligt lager under den tiden det finns 

rabatt på sina varor. 

Konjunktur/Marknadslager: Ett annat sätt att gardera sig mot osäkerheten kan även vara 

att höja/sänka sin lagernivå pga. konjunkturs förändring i förhoppning om att kunna få 

en ökad försäljning speciellt vid en konjunkturuppgång. Marknadslager fungerar i 

princip samma sak då en uppbyggnad av lager är att rekommendera inför en 

marknadsaktivitet eller kampanj. Det kan även bli en konjunkturnedgång som gör att 

det uppstår oönskad lager för att då säljs det mindre produkter än planerat. Det bästa är 

att bli av med dem så snabbt som möjligt för att minska risken för inkurans. 

Säsongslager: Det finns produkter som är populära inom en viss tid och därför varierar 

efterfrågan från period till period. Istället för att producera blint och ha en stor buffert 

under lågsäsong är det att rekommendera en varierad produktionskapacitet så att 

företaget bygger upp lagret tills högsäsongen. Exempel på sådana produkter är skidor, 

trädgårdsmöbler etc.  

Koordinationslager: Beroende på vilken sorts företag brukar det finnas en 

korttidslagring som är till för att koordinera med andra artiklar när en produkt i ett 

monteringssteg behöver flera samtidigt. Anledning till det är för att koordinera dem så 

att dem blir tillgängliga på samma tidpunkt. 

PIA/Processlager: När det finns material inne i en produktion som bearbetas så kallas 

den för PIA, produkter i arbete eller processlager. Det spelar ingen roll om produkten är 

vilande eller under bearbetning. 

Inkuranslager: Det är varor som inte längre kan säljas till samma pris då dem av olika 

anledningar har blivit förstörde, föråldrade etc. Det kan t.ex. vara en ny Iphone som 

kommit ut på marknaden men om den inte säljs tillräckligt snabbt kommer det att 

komma ut en nyare modell i marknaden. Detta gör att ingen vill köpa den gamla 

telefonen till samma pris. 
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2.1.2.1 Säkerhetslager 

Det går aldrig att exakt förutsäga hur efterfrågan kommer att se ut eller om leveranserna 

alltid är i tid. Detta är en osäkerhet som det är bäst att alltid garderas mot för att kunna 

upprätthålla en hög leveransservice vilket som nämnts tidigare är en av logistiken 

grunder. Därför byggs det upp ett säkerhetslager som är ett extra lager utöver det 

vanliga som förväntas förbrukas. Några exempel på händelser där det blir nödvändigt 

att använda sig av säkerhetslager är att inleveranser blir försenade eller efterfrågan 

varierar. Om en kund då kommer och vill lägga en order, så kommer det inte att finnas 

produkter att sälja eller har produkten sålts mer än förväntat och det finns inga fler i 

lagret kvar. Det kan även uppstå bristande leverans där för lite eller felaktiga produkter 

har blivit levererade. Det innebär att en ny order måste göras och om ledtiden är för lång 

kommer det inte hinna komma in nya produkter och då är det ett bra tillfälle att 

använda sig av säkerhetslager.  (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006) 

Enligt (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006) går det med beräkningar ta reda på 

dimensionering av säkerhetslager utifrån den servicenivå som vill uppnås. Den ena 

dimensionering SERV1 handlar om att beräkna med hjälp av statistik, sannolikheten att 

inte få brist under en lagercykel. Det är alltså till för att gardera sig för efterfrågans 

storlek under en ledtid för inleverans av produkter, alltså DLT. Säkerhetslagret beräknas 

enligt , där k är säkerhetsfaktorn som bestäms beroende på vilken servicenivå 

som vill uppnås. Där  är ett statistiskt mått på standardavvikelsen från den förväntade 

efterfrågan och ledtiden. 

Den andra dimensioneringen är av SERV2 vilket handlar om andelen order som vid den 

tidpunkten finns i lagret och kan skickas iväg direkt, alltså lagertillgängligheten. Den 

föregående dimensioneringen av säkerhetslagret tar inte i beräkningar hur stora 

bristerna kan bli, alltså hur många produkter som inte levereras direkt från lagret.  

 

Formelnummer 1 Dimensionering av säkerhetsager .(Aronsson, H. Oskarsson, B. & Ekdahl, B., 2006) 

När beräkningen av värdet f(k) pågås, som är en servicefunktion kommer det med hjälp 

av en tabell visa sambandet med k kunna ta fram säkerhetsfaktorn. SERV2 är värdet på 

vilken servicenivå som det är önskvärt att uppnås. Låt oss säga att det eftersöks 90 % 

lagertillgänglighet, då sätts den in som ett decimaltal. Därefter beräknas . 

Något att tänka på är att SERV2 brukar ge ett mindre säkerhetslager och har mycket mer 

komplicerade beräkningar. Därför är det vanligare att använda SERV1, men fokuseras 

det endast på lagertillgängligheten fås det ett onödigt stort säkerhetslager. 
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3. Beslutsfaktorer 

3.1 Geografiska faktorer 

3.1.1 Distributionssystem 

Ett distributionssystems funktion är att det ska kunna distribuera direkt från tillverkare, 

eller från deras fabriker till ett antal kunder. Det ska dessutom vara snabb och frekvent, 

där tillverkaren kan vara placerad i olika städer runt om i landet.(Lumsden, 1998) 

Det har skapats flera olika system som är lämpade för olika problem, p.g.a. b.la. 

ekonomiska och fysiska skäl som inte går att uppfyllas i alla situationer.  Systemen 

bygger på att utifrån teoretiska och praktiska metoder samla information om hur 

problem ska lösas hjälp av kompromisser och förenklingar.(Lumsden, 1998) 

 

3.1.1.1 Direktleveranser 

Att välja denna typ av distributionssystem så kommer det att ske mycket snabba, men 

resurskrävande transporter. Detta är det enklaste distributionssystemet som ger väldigt 

snabba transporter, då det transporteras direkt till kund men använder betydligt mer 

transportrelationer för att kunna komma från plats A till B. (Lumsden, 1998) 

För att kunna bilda dessa transportrelationer så bör det finnas ett antal tillverkande 

avdelningar och ett antal kunder. Dessa avdelningar producerar olika produkter, som 

betyder att varje kund behöver gods från alla producerande avdelningar. För att 

producenterna ska kunna leverera godsen till kunderna så måste alla avdelningar knytas 

samman med alla kunder. Detta skapar då ett distributionsproblem där huvudorsaken 

är att det krävs fler antal transportrelationer. (Lumsden, 1998) 

Det positiva med direktleveranser är att i ett sådant byggt system finn det inte några 

tidsrestriktioner. Med detta menat så är inte transporterna beroende av varandra och är 

helt frikopplade. Transportbehovet har en stor flexibilitet och kommer att anpassas efter 

transportköparens tidskrav.  Ingen köbildning kommer att bildas framför andra 

transporter från samma producent och istället så körs godset iväg så snabbt som möjligt 

efter kunderna förfrågan.(Lumsden, 1998) 

 

 

R = transportrelationer (st.) 

m = tillverkande enheter (st.) 

c = kunder (st.) 

Figur 3.1.1 System för direktdistribution.(Lumsden, 1998) 
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Studeras figur 3.1.1  så visar illustrationen att det finns 3 producenter och 4 kunder.  

Sätts siffrorna in i transportrelationsformeln så resulterar det i att det behövs 12 

relationer. De problem som kan uppstå enligt Lumsden, 1998 är b.la ”låga frekvenser i 

varje länk, lågt resursutnyttjande och stort behov av fordon”. Det är alltså ett system 

som är snabb, men lågfrekvent distribution. Med snabb så menas det att det inte går 

igenom några mellanhänder och går direkt från producent till konsument.  Lågfrekvent 

distribution är ett väldigt negativt påstående som helt enkelt betyder att produkten från 

A till B tar för lång till för att levereras till kunden. Det är dessutom ett påkostat system 

för själva företaget, där det behövs fler transportbilar som är redo för att leverera till 4 

olika kunder. (Lumsden, 1998) 

Detta system skulle kunna lämpa sig till företag som har väldigt få transportrelationer, 

t.ex. att de har en produktionsenhet. Transportrelationerna kommer vara det minsta 

möjliga jämfört med de resterande system, men dessutom finns det inga 

tidsrestriktioner. Transportering av godset sker när kunderna är i behov av detta och då 

samlas alla fordon i ett ställe. Större koll på vilka fordon som används kommer att 

erhållas för kundtransporterna, resterande kan utnyttjas på annat sätt. Bland annat 

används fordonen internt inom företaget eller utnyttjas de stillastående fordonen av 

företagets leverantörer för deras transporter.(Lumsden, 1998) 

Den geografiska aspekten är inte så betydande, då det inte finns några mellanlager 

godset ska placeras i. Det funkar inte att omplacera sin produktionsenhet och då blir 

tvungna att ta det mest gynnsammaste fordonet för varje ändamål. (Lumsden, 1998) 

Systemet känns väldigt oflexibelt och är inte väldigt kundanpassat. Finns det många 

producenter och konsumenter bildas det många transportrelationer som inte gynnar 

kunderna. Producenterna kan inte sätta all sin kraft på en specifik kund och istället 

måste ha hand om flera kundrelationer. (Lumsden, 1998) 
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3.1.1.2 Enterminalsystem 

Minskning av antalet terminaler kommer bidra till att i samma utsträckning så kommer 

transportrelationerna minskas. Tillskillnad från flerterminalsystemet så är poängen med 

enterminalsystem att det endast ska finnas en terminal för att maximallt koncentrera 

godset i en och samma terminal efter kundernas önskemål. Godset kommer då alltid 

vara lastat för att kunna matcha kundernas önskemål både vid inleverans till terminalen 

och vid utleverans från terminalen. (Lumsden, 1998) 

 

 

 

 

 

            

R =transportrelationer (st.) 

m = tillverkande enheter (st.) 

c = kunder (st.) 

t = terminaler(st.) 

t1 = tidskrav 

Figur 3.1.3 Enterminalsystem.(Lumsden, 1998) 

 

Studeras Figur 3.1.3 så visar illustrationen att det finns 3 producenter och 4 kunder. 

Sätts siffrorna in i transportrelationsformeln så resulterar det med att det kommer att 

bildas 7 relationer. Minskning av transportrelationer kommer att bidra till att mer gods 

kommer att kunna transporteras till kunderna i varje relation, där servicenivå kan 

förbättras. Genom att ha mindre relationer totalt, så sätts fokus på att erbjuda enkillda 

kunder något utöver det vanliga. Kunderna kommer troligvis känna sig viktiga för 

företag och på så vis stärks relationerna mellan båda parter. Servicenivån som nämnts 

tidigare är ett erbjudande som producenterna kan ha nytta av att använda.(Lumsden, 

1998) 

Restriktionen för ett enterminalsystem påminner om andra restriktionen i 

flerterminalsystem som menar att alla ingående inleveranser måste ha kommit fram till 

terminalen innan utgående relation kan släppas vidare, gäller då för varje enskild 

terminal.(Lumsden, 1998) 
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Det finns två metoder för att kunna hantera restriktionerna menar Lumsden, 1998. ”Den 

första innebär att varje enhet lämnar terminalen på en förutbestämd tid” säger 

Lumsden, 1998. Pressen kommer ligga på produktionen då de alltid måste försöka fylla 

godset till max i fordonen. Hinner produktionsenheten inte med att producera så mycket 

som är begärt så måste enheten lämna terminalen om den är fylld eller inte. Dessutom 

så kan enheten lämna terminalen om alla ingående relationer ankommit till terminalen. 

Ett samspel mellan de tillverkande enheterna är ett faktum för att kunna effektivisera 

detta system till fyllo. ”Den andra metoden innebär att lastbäraren alltid väntar tills den 

är full innan den släpps iväg” säger Lumsden, 1998. Transporttiderna kommer troligtvis 

att ökas, då väntetiden för att fordonet har max lastat tar längre tid än vanligt, men 

leveransprecisionen kommer att förstärkas.(Lumsden, 1998) 

Detta system skulle kunna lämpa sig till företag som har väldigt många kunder spridda 

på ett litet område. Det skulle kunna gå att ha många kunder spridda över hela landet, 

men då skulle transportkostnaderna bli betydligt högre. Genom att ha många kunder 

utspridda på ett litet område så kan transportkostnaderna bli väldigt minimala då 

samlastning kan utnyttjas, eller transporteras det flera olika gods utifrån en 

transportrutt. Överenskommelse mellan företag och kund om en specifik tid som passar 

alla är en metod som gynnar båda parter. Transportföretaget behöver sedan endast åka 

en fordonsrunda för att tillfredsställa alla kunder samtidigt.(Lumsden, 1998) 
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3.1.2 Infrastruktur 

”Infrastruktur, ett system av anläggningar och driften av dessa, som utgör grund för 

försörjningen och förutsättningen för att produktionen skall fungera: bl.a. vägar och 

järnvägar, flygplatser och hamnar, kraftverk, eldistribution och andra anordningar för 

energiförsörjningen, vatten- och avloppssystem, teleförbindelser och utbildningsväsen” 

menar nationalencyklopedin. 

”Infrastrukturen för transporter är det system av anläggningar som möjliggör 

transportflödet, dvs. de anläggningar och den utrustning som inger t.ex. i vägnätet och de till 

detta kopplande terminalerna” menar Lumsden, 1998. 

Infrastrukturen är en väldigt viktig aspekt för att få en väl fungerande transport både 

intern i lagret och externa transporter från t.ex. Lager till slutkund. Utan en väl 

genomtänkt infrastruktur så kommer inget transportflödessystem att existera. Det gäller 

att ha en bra kombination av de olika transportmedlen för varje enskild situation som 

företaget ställs mot. (Lumsden, 1998) 

 

3.1.2.1 Lastbilstransporter 

 Vägtransporter har under de senaste 50 åren utvecklats på ett hastigt sätt. Orsaken till 

den stora fokusen på lastbilarna är att större lastbilar och fordonskombinationer blivit 

utnyttjade som bidragit till en effektivitetsökning. (Lumsden, 1998) 

Restriktioner för tungafordon finns dock, som betyder att det inte funkar att kombinera 

fordon transportekonomiskt gällande bärighet, bredd och trafiksäkerhet. 

Trafikmyndigheten har kommit fram med regler gällande tunga fordon, då skoning av 

vägarnas struktur för att förstöras är huvudsyftet. Dessa regler gäller för olika 

transportkombinationer och påpekar att mått, vikter och hastighet inte får överstigas. 

Reglerna kommer att tvinga ner fordonens kapacitet, som inte riktigt är önskvärt. 

(Lumsden, 1998) 

Orsaken till att det fortfarande används lastbilstransporter är det ständiga kraven på 

effektiva och snabba transporter. Antalet omlastningar reduceras, då det transporteras 

från dörr till dörr och då minskar kostnaderna. (Lumsden, 1998) 

Lumsden, 1998 tar upp viktiga aspekter som visar fördelen med att företag använder sig 

av denna transportlösning: 

Flexibiliteten är väldigt stor, utnyttjandet av olika former av fordonskombinationer och 

tillfälligt öka kapacitet om det behövs. 

Säkerheten är väldigt hög på godset, då mindre gods transporteras med varje fordon 

jämfört med andra transportslag. 

Servicen av att en förare finns vid avlästning är väldigt positivt, då den har erfarenhet 

om direktkontakt med kunderna och kan lösa deras problem på plats. 
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3.1.2.2 Järnvägstransporter 

Infrastrukturen i järnvägen är väldigt utspritt över hela landet jämfört med 

vägstrukturen.  Dock är det viktigt att påpeka att järnvägsnätet byggdes i många fall för 

över 100 år sen och inte är anpassade för dagens krav. En del av dessa nät har dessutom 

lagts ner, då de inte bidrar till någon lönsamhet längre. Nedläggningarna har varit en 

medverkande aspekt till att dagens järnvägsnät har ett stomnät mellan de stora 

städerna. (Lumsden, 1998) 

Järnväg blir den mest lämpade transportmetoden när transportering av stora mängder 

gods i en längre sträcka framkommer. För att det dessutom ska bli lönsamt så måste 

denna transport ske längs dit de stora godsflödena ska. Det blir t.ex. svårt att 

transportera gods till en lite mindre ort, då stomnätet inte alltid har denna 

destination.(Lumsden, 1998) 

Martin Heljedal menar att stora miljöfördelar fås om den större andelen av transporter 

flyttas från lastbil till järnväg. Fördelarna att istället använda järnväg för långa sträckor 

är enligt Martin att det uppstår större fyllnadsgrad och att koldioxidutsläppen minskas. 

Anledningen till att företag inte satsar på järnväg är enligt honom p.g.a. höga kostnader, 

risk för olyckor och förseningar. (Intelligentlogistik, 2013). 

 

3.1.2.3 Sjötransporter 

Kostnadseffektiviten kan påverkas av många faktorer för sjötransporter. Stor 

lastkapacitet och den fria resvägen är de viktigaste faktorerna som sjötransporter kan 

konkurrera med jämfört med andra transportmedel. Effektivisering av att kunna 

framställa specialiserade fartyg som är större än förut har bidragit till att kostnaderna 

har hållits nere. Med denna åtgärd så kan utnyttjandet av att transporera lågvärdiga 

varuslag som malm och spannmål i längre sträckor inträffa, utan att det ska påverka 

vinsten. (Lumsden, 1998) 

Det negativa med sjötransporter är att det dessvärre inte satsas tillräckligt för att öka 

transportandelarna för sjötransport. Catharina Elmsäter-Svärd (Intelligentlogistik, 

2014b).  säger att kapacitetsutredningen genomförd av Trafikverket från 2011 för 

transportmetoderna i Sverige visar betydelsen av att använda sjötransporters kapacitet. 

Sjötransporter ses som en framtida satsning och det gäller att myndigheterna i Sverige 

tillsammans sätter upp en ny satsning. Erik Froste (Intelligentlogistik, 2014a) tycker att 

regeringen måste ta tag i denna fråga och satsa på en utredning som undersöker om 

transporter kan förflyttas till klimatvänliga trafikslag som har den lediga kapaciteten, 

som inte används tillräckligt. Erik menar också att trafikverket ”lappar och lagar” 

järnvägarna och inte lägger mer tid på att underhålla de, vilket ökar riskerna för 

störningar i framtiden. Onödigt stora kostnader kan istället undvikas om 

transportföretagen transporterar gods med sjötransporter och då både utnyttjar den 

fria kapaciteten och ger större utrymme för väg och järnväg för person- och 

pendeltrafik. 
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3.1.3 Mikro- och makroperspektiv 

”Stock och Lambert (1987, p 313) delar in lokaliseringsfrågan i ett makro- och ett 

mikroperspektiv. Makroperspektivet utvärderar inom vilka geografiska områden 

lagerpunkterna bör lokaliseras för att förbättre produkten som företaget erbjuder marknaden, 

i termer av förbättrad service eller lägre kostnader. Mikroperspektivet utvärderar faktorer 

som är avgörande för valet av speciella lokaliseringar inom ett större geografiskt område” 

menar Abrahamsson, 1992.  

Makroperspektivet tar fram strategier för att ta fasta på sortimentets fördelning på 

lagerpunkterna. Dessa strategier är direkt bundna till själva lagret, inte den geografiska 

lokaliseringen och dessa delas upp i tre strategier: 

 Product warehouse strategy 

 Market area warehouse strategy 

 General purpose warehouse strategy 

Den första strategin menar att det endast lagras en produkt eller en produktgrupp vid 

varje lagerpunkt. Lagret kommer då att bli specialiserat på just den specifika produkten. 

Detta är en strategi som används av företag som har ett fåtal produkter eller 

produktgrupper, med hög omsättningshastighet. Omsättningshastigheten i ett lager är 

ett mått på hur många gånger under en viss period, t.ex. per år, lagrets omsätts. Fokus på 

enbart specifik produktgrupp resulterar i att företaget har större koll på hur stort lagret 

ska vara, för att skära ner på lagerkostnaderna. Genom att erhålla en hög 

omsättningshastighet så kommer företagets lönsamhet att öka, då produkter som binder 

kapital i lagret omsätts snabbare. Lagrets omsättningshastighet räknas ut med hjälp av 

formeln: 

.  

Den andra strategin är raka motsatsen till föregående där det nu istället går ut på att 

täcka in ett speciellt marknadssegment, men med ett heltäckande utbud. 

Lagerpunkterna kommer då innehålla det fulla utbudet som ska erbjudas till det 

begränsade geografiska området. Kunderna behöver inte oroa sig för långa 

leveranstider, då deras kompletta order kommer att transporteras från samma 

lagerpunkt. Detta är en strategi som används av industriföretag som arbetar inom 

många branscher. Här gäller det att segmentering av rätt kund är korrekt.  

Den tredje strategin liknar förregående strategi, men nu finns inget specifikt 

markandssegment som det riktas till och istället vill sälja utbudet till alla marknader 

inom det begränsade geografiska området. Att inte specialisera sig på någon marknad 

kan vara en risk, då lagerpunkter fylls upp till fullo med sortiment som binder mycket 

kapital. Spekulationslager kommer att byggas upp och det gäller att bra 

förundersökningar har gjorts på hur mycket marknadens behov är utav sortimentet. 
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Mikroperspektivet bedömer faktorer när företag ska lokalisera lagerpunkter i ett större 

geografiskt område. Stock & Lambert menar att företag ”ska ta hänsyn till faktorer som 

är kopplade till möjligheterna att driva lagret med hänsyn till omvärldsfaktorer i det 

aktuella geografiska området”. Punkterna nedan är de faktorer som de menar företag 

ska beakta vid lokalisering av lager: 

 Kvalitet och utbud av externa transporter 

 Kvalitet och utbud av arbetskraft 

 Löneläget 

 Mark, pris och lämplighet 

 Expansionsmöjligheter 

 Skatter 

 Lokaliseringsbidrag 

 Byggnadsregler 

 Byggnadskostnader 

 Utrustning – kostnader och tillgänglighet 

 

3.1.4 Centralisering 

Centralisering inträffar när företag styr hela distributionen från ett eller fåtal lager. Det 

finns ett centrallager som företagen samlar alla produkter från produktionsenheterna. 

Det här sättet påminner om grossisternas funktion att samla in från leverantörer och 

sälja direkt till detaljister. Det är ett nytt tänk som har lett till att det blir ökade 

utleveranserna från företaget samtidigt som volymen per leverans minskar. Problemet 

med detta har tidigare varit att ett utvecklat transportsystem behövts.  Förut kunde det 

leda till utebliven försäljning för att lagren inte befann sig tillräckligt nära eller risk för 

störning p.g.a. det långa avståndet mellan lager och kund.(Abrahamsson, 1992). 

För det levererande företaget innebär det flera fördelar med centralisering. Bl.a. lägre 

fasta kostnader för personal, lager etc. för att i endast ett lager behöver företag inte 

anställa lika många personer, än om flera lager var tillgängliga som behöver skötsel. 

Även minskad kapitalbindning då säkerhetslager endast är på ett lager och inte flera. 

Styrningen blir även enklare om företaget kan distribuera allt från ett lager istället för 

att behöva planera från flera olika lager om hur transporterna ska samordnas. 

(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006) 

Dessutom går det att uppnå bättre service till det köpande företaget då säkrare ledtider 

kan erbjudas. Genom att ha ett/fåtal lager kan ett komplett sortiment åstadkommas och 

direkt kan skicka vid en kundorder, vilket leder till bättre leveranspålitlighet. Däremot 

vid flera regionallager kan sortimentet bli för stort och det kan bli krångligare att 

samordna alla artiklar vid en order. Detta leder också till bättre kundinformation p.g.a. 

att en mindre utspridd fördelning på artiklar leder till bättre koll i sortimentet. 

(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006) 



19 
 

 

3.1.5 Decentralisering 

Decentralisering är tvärtemot centralisering, dvs. en styrning av sin distribution genom 

flera lager som är placerade nära kunderna.  Särskilt för att kunna erbjuda kunderna en 

så kort ledtid som möjligt. Det finns flera verksamheter där det krävs korta ledtider för 

att verksamheten ska fungera, ett exempel är flygplansbranschen som kräver att 

reservdelar finns snabbt på plats.(Lumsden, 1998) Det här sättet var mycket bra för att 

kunna förbättre sin leveransservice och kunna utnyttja mängdrabatter vid stora 

leveranser. Men enligt (Abrahamsson 1992) ledde det till att företag fått 

lönsamhetsproblem och minskade marknadsandelar.  

En analys har visat att det var särskilt distributionssystemet som bidrog till dessa 

orsaker.  Distributionssystemet bestod av produktions- och försäljningsoptimerande 

avdelningar, både dessa försökte på eget sätt optimera sitt system. Problemet som 

uppstod var att distributionssystemet inte kunde tillgodose bådas behov, att minska 

tillverkningskostnaderna och samtidigt försöka anpassa priserna till varje kund. Det 

slutade med att det blev långa ledtider och svårigheter med att planera och styra upp 

produktionen.  
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3.2 Servicerelaterade faktorer 

Leveransservice är den del i logistiken som är intäktsbaserad. Begreppet 

leveransservice betyder hur hög ett företags prestation är emot kund. För att kunna 

förstå leveransservice så räcker det inte bara med att säga att den är hög. Specificering 

om vad som verkligen gjort någon nytta till kund blir betydande. (Lumsden, 1998) 

Leveransservice är ett begrepp som delas upp i mindre delar som går under namnet 

leveransserviceelementen. Elementen tillsammans består i sin del av en helhetsbild av 

vad leveransservice är för något.( Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006) 

Båda böckerna konstaterar att leveransservice inte ska ses som en helhetsbedömning 

och istället ska grävas djupare och brytas ner till mindre begrepp som är betydande för 

att få en nöjd kund. Bra leveransservice kan vara allt ifrån att företaget har en snabb 

leverans till att alltid oavsett situation ska hålla det som lovats. 

Ordet service är väldigt viktigt både inom logistik, men också inom marknadsföring. 

Båda vill uppnå en så hög service som möjligt till kund, men gör det på olika sätt. 

Marknadsföring ser till att en affär uppkommer, under tiden som logistik ser till att det 

genomförs. Kundservice är ett begrepp som används inom marknadsföringen som 

behandlar allt som omfattar relationen till kund.  Leveransservicen kommer då vara en 

del av kundservicen, när det berör hanteringen av det fysiska flödet. (Lumsden, 1998) 

Som tidigare nämnts så måste leveranservice brytas ner i mindre begrepp, där figur 

3.2.1 försöker illustrera. Dessa är de mest vanliga serviceelementen, men det ska 

poängteras att det finns betydligt mer element som är viktiga från fall till fall. 

 

 

Figur 3.2.1 Leveransserviceelement.(Aronsson, H. Oskarsson, B. & Ekdahl, B., 2006) 
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3.2.1 Ledtid(leveranstid) 

”Ledtid är normalt det man kopplar ihop med ordet leveransservice” säger Lumsden, 

1998. Normalt så tänker kunder bara på att tiden från order till leverans ska vara så kort 

som möjligt för att uppleva en hög leveransservice. De är bara intresserade av den totala 

leveranstiden, medan det producerande företaget måste tänka på tiden för aktiviteterna 

ordermottagning, orderbehandling, planering, tillverkning och distribution. 

Definieras istället ledtid som tiden från behov till tillfredställe så har uppfattatingen av 

ledtid varit fel. Ett behov av en produkt är inte lika tidsmässig som när det läggs en 

order på en produkt. Hitta matchande egenskaper på specifik produkt som ett företag 

producerar och få en så liten ledtid som möjligt räknas som ”förlorad” tid när ett behov 

av en produkt snarast behövs. (Lumsden, 1998) 

Företag som vill uppnå kort ledtid måste fokusera på att förminska tillverkningstiderna 

eller försöka ha ett tillräckligt stort färdigvarulager. Förminska tillverkningstiderna kan 

vara en påkostad påföljd, där nya maskiner eller fler arbetare behövs. Ett för stort 

färdigvarulager binder mycket kapital, så det gäller att företag har lagret redo för rätt 

mängd orderkvantitet.(Lumsden, 1998) 

3.2.2 Leveranspålitlighet 

”Leveranspålitlighet definieras som tillförlitlighet i leveransen, dvs. att kunna leverera 

exakt när man lovat kunden” säger Lumsden, 1998.  Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 

2006 menar däremot att leveranspålitligheten är tillförlitligheten i ledtiden. Lumsden, 

1998 menar att pålitligheten för hela leveransen ska vara tillräcklig. Han tar då med alla 

begrepp som hör till leveransserviceelementen. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006 

menar istället att pålitligheten för ledtiden ska vara tillräcklig. Ledtiden blir det specifika 

leveransserviceelementet och den tar endast hänsyn till den tid företag gett kunderna 

som måste uppnås, ingenting om att företag t.ex. ska leverera rätt antal produkter eller 

produkter med rätt kvalitet. 

Både Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006 och Lumsden, 1998 menar att betydelsen 

av leveranspålitlighet har ökat de senaste åren. Företag har tillämpat Just-In-Time 

tänket, där minskning av sina lager och mindre och tätare leveranser uppstått. Samtidigt 

menar båda också att många kunder föredrar hög leveranspålitlighet framför kort ledtid. 

Kunderna prioriterar att de ska kunna få exakta timmen för sin orderleverans, än att 

företaget lovar att levererar någon gång på dygnet.  

Mätning av leveranspålitligheten kan ske t.ex. genom att räkna ut kvoten av det verkliga 

utfallet jämfört med det lovade inom vissa tidsintervaller, antingen dygnsvis eller 

veckovis. 

 

Formelnummer 2 Leveranspålitlighet.(Aronsson, H. Oskarsson, B. & Ekdahl, B., 2006) 
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3.2.3 Leveranssäkerhet 

”Leveranssäkerheten beskriver förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och 

kvalitet” säger Lumsden, 1998.  Detta element har också blivit ett mer betydande krav 

från kunderna under de senaste åren. På samma sätt som för leveranspålitligheten så 

har kundkraven ökat när införandet av Just-In-Time tänket införts. En felaktig leverans 

för ett företag idag blir väldigt destruktivt, då företag minskat lagerhållningen. När en 

felaktiv leverans skett till kund så måste företaget producera om produkten, då företag 

endast producerar mot order och inte mot lager. Detta medför att goda erfarenheter i 

dokumentation och orderhantering blir betydande för att uppnå en hög 

leveranssäkerhet. 

”Förenklat uttryck kan man säga att ett kylskåp som levereras skadat inte är ett kylskåp, 

utan endast ett stycke skrot” säger Lumsden, 1998. Genom att få en skadad produkt, så 

kommer inte huvudsyftet att kunna tillämpas, i detta fall att skyla ner 

hushållsprodukter.  

Att kunna leverera olika produkter för ett huvudsyfte, t.ex. stativ, verktyg och skäreggar 

för en fräsmaskin blir viktigt, då alla tillbehör behövs för att kunna tillfredsställa 

maskinen. Saknas en av dessa tillbehör så kommer leveransen att vara betydelselös, då 

alla tillbehör behövs för att kunna underhålla maskinen. 

 

3.2.4 Information 

”Informationsutbytet mellan leverantör och kund är idag av central betydelse” menar 

Lumsden, 1998. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006 menar att informationsutbytet 

blivit viktigare när tidskraven ökar. Leverantören tycker det är viktigt att få information 

så tidigt som möjligt från kunden om produktens egenskaper. Genom att få information 

från kunden i ett tidigt skede så kan företag planera på ett effektivare sätt. 

Informationsutbytet är dubbelstyrd, då kunden vill veta vilken leveransservice som 

företaget kan erbjuda. 

Båda parter blir beroende av varandra för ett fungerande samarbete. Denna typ av 

informationsutbyte ställer krav på ett informationssystem som är lättförståtlig och 

effektiv för bägge parter. Möjligheten idag att växla information kan genomföras på 

många möjliga sätt än vad som tidigare kunnat göras, tack vare den tekniska 

utvecklingen konstant förbättras.  

Differentiering av leveransservicen till kunderna kan vara av en kostnadsfördel. Alla 

kunder vill inte alltid ha lika hög leveransservice krav. Erbjuds alla kunder lika hög 

leveranservice kommer vissa kunder tilldelas för låg service, som medför 

konkurrensnackdelar för företaget, medan vissa kunder tilldelas för hög leveransservice, 

som medför kostnadsnackdelar. Erbjuds olika mycket leveransservice till kunder som 

efterfrågar det så kan servicen totalt bli högre. Att erbjuda rätt leveransservice efter 

kunder krav kan vara svårt och det gäller att strukturera och analysera dessa. 
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3.2.5 Flexibilitet/kundanpassning 

”För att kunna klara av att göra kundanpassningar är det oftast nödvändigt att bygga in 

en viss flexibilitet i den egna logistiken” säger Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006. 

Flexibilitet kan bli en konkurrensfördel för företag som satsar på att kundanpassa sig till 

ett stort antal kunder. Leverans av produkter till kund kan avvika från det normala sätt 

företaget normalt använder sig utav och det gäller att anpassning av leveransen sker 

efter kunderna behov. De önskemål som kunder eftersträvar som kan bli 

anpassningsbara är t.ex. orderstorlekar, kortare ledtid, leveransfrekvenser, snabbare 

transporter etc.  

”Flexibilitet är sällan gratis. Det krävs extra resurser och investeringar i verktyg och 

maskiner för att åstadkomma det. Det krävs även en strategisk långsiktighet och en 

förmåga hos företagsledningen att förutse framtida behov” säger Peter Almström. 

(Verkstäderna, 2012) 

Ett stort producerande företag med många marknadsfördelar sätter en betydelse för 

flexibilitet, då konkurrenter alltid kommer att sträva efter att ta över företags 

marknadsandelar. Däremot så måste ett lite mindre företag bestämma sig för att 

använda sig av denna strategi, eller om en satsning på att specialisera sig på att erbjuda 

kunderna ”den normala servicen” som är tillräcklig för standard produkter. Med 

”normal service” menas att transporter och ledtid inte kommer att kunna kundanpassas. 

 

3.2.6 Lagertillgänglighet 

”Lagertillgänglighet är andelen order eller orderrader som levereras direkt vid 

kundernas önskemål. Detta mått är alltså bara tillämpligt för lagerförda varor” säger 

Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006. Lumsden, 1998 är i samma spår och menar att 

lagertillgängligheten ”beskriver förmågan att leverare direkt från lager”. Mätning av 

lagertillgänglighet är inte användbart för ett företag som producerar efter Just-In-Time, 

då inga lager i princip ska finnas och företag producerar efter kundorder.  

 

3.2.7 Tredjepartslogistik 

Tredjepartslogistik är ett flerpartssamarbete mellan tre medverkande företag inom en 

distributionskanal, menar Lumsden(1998). Ett samarbete mellan leverantör, 

producerande företag och ett externt transportföretag kommer att bildas. Det externa 

transportföretaget huvuduppgift är transporter, men kringtjänster som kan erbjudas till 

det producerande företaget kan t.ex. vara lagerlösningar.  Ett välfungerande samarbete, 

med närmare och långsiktliga relationer mellan parterna är ett faktum för en lyckad 

kundtillfredselse. 

Tredjepartslogistik betyder att en tredje parts speditör mellan det producerande 

företaget och kunderna används för ett fungerade transportansvar, menar Johnsson & 
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Matsson(2005). De menar precis som Lumsden(1998) att transportföretagen kan få ett 

större ansvar kring lagerfunktioner och terminalfunktioner.  

Ahl & Johansson (2002) ligger på samma spår och menar att tredjepartslogistik handlar 

om att ett företag tar över funktioner i lager och transport och driver de åt ett 

producerande företag. Kringtjänster som kan uppstå inom dessa funktioner är 

kundtjänst och inköp. 

Fördelarna med att använda sig utav externa transportföretag är att istället för att 

producerande företag själva ansvarar för distributionen, överlåter distributionsansvaret 

för en tredje part. Fokus på kärnverksamheten är syftet till att denna lösningsmetod 

används. Mindre eller nyspakade företag har inte lika mycket erfarenhet av att 

distribuera färdiga varor och lämnar över ansvaret till transportföretag som är erfarna 

inom området. Högre leveransservice kommer att uppnås, då det producerande 

företaget inte hade lika mycket erfarenhet inom området. Kärnverksamheten som 

nämnts tidigare betyder att det producerande företaget fokuserar på produktionen. En 

effektiv och förbättrad produktion blir huvudsyftet i detta sammanhang. (Lumsden, 

1998). 
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3.3 Kostnadsdrivande faktorer 

3.3.1 Totalkostnadsmodellen 

”De fyra kostnadsposter vi har valt att precisera i modellen(Figur 3.3.1) är dem ur 

logistiksynpunkt dem vanligaste, eftersom dem är relevante att studera vid dem flesta 

logistiska beslutssituationer. Därutöver finns ett stort antal övriga kostnader som ibland kan 

behöva beaktas och i vissa fall är mycket viktiga” säger Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006. 

 
”Lokaliseringen av antalet lagerpunkter har ett direkt samband med totalkostnadsmodellen. 

Coyle, et al (1988, p 254) anser att lokaliseringsfrågan ska ses som ett trade-off resonemang 

där den begärda graden av leveransservice ska uppfyllas till lägsta totala distributionskostnad. 

Om kraven på leveransservice är höga bör lagerpunkterna lokaliseras så nära kunderna som 

möjligt, och om varorna behöver vidare förädling bör dem ligga nära produktionsenheterna” 

säger Abrahamsson, 1992.  

 

Trade-off resonemanget betyder att om en aspekt ska öka, så måste några andra minska. 

Ökning av leveransservicen bidrar till att företag blir tvungna att lokalisera 

lagerpunkterna nära kunderna. Leveransservice aspekten har ökat, men 

kundutsträcknings aspekt har minskat. Enligt Coyle så kan hög leveransservice inte 

framkomma med hög kundutsträckning, då totalkostanden för lagerföring och 

lagerhållning ökar med antal lagerpunkter. D.v.s. en låg totalkostnad medför ökad 

leveransservicen med minskade lagerpunkter. 

 

 

Figur 3.3.1 Totalkostandsmodellen.(Aronsson, H. Oskarsson, B. & Ekdahl, B., 2006) 

 

Totalkostanden kan brytas ner där Christopher ”definierar den totala 

distributionskostnaden(TDC) som en summa av kostnaderna för fysisk hantering av 

varorna samt administration och styrning av materialflödet enligt följande”. 
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 där 

TC = Transportkostander(hör till transportposten) 

FC = Anläggningskostnader(hör till Lagerföringsposten) 

CC = Kommunikationskostnader(hör till Administrationsposten) 

IC =Lagerföringskostnader(hör till lagerföringsposten) 

HC = Materialhanteringskostnader(hör till Lagerhållning/Hanteringsposten) 

PC = Förpackningskostnader(hör till Lagerhållning/Hanteringsposten) 

MC = Distributionsledningskostnader(hör till övrigt posten) 

En uppdelning av de kostnader som ovan gjorts ger en positiv bild, då det blir lättare att 

hitta kostnader som inverkas vid omvandling av en kostnadspost.  

 

3.3.1.1 Lagerföringskostnader 

”Lagerföringskostnader är de kostnader de lagrade produkterna för med sig i ett lager, 

d.v.s. kostnader för kapitalbildning och för den risk det innebär att ha varor i lager” 

säger Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006. 

Kapitalbildning i lager är något negativt, då det ses som en alternativkostnad som istället 

för att ligga som frysta tillgångar kan investeras, bedriva verksamheten eller betala av 

skulder. Minska kapitalbildningen blir en självklarhet, då produkter ligger still i 

lagret.(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006) 

Riskkostnaden är de kostnader som produkterna i lagret kan medföra, t.ex. inkurans, 

kassaktioner och svinn. Inkurans, produkter blir föråldrade/skadade och som inte går 

att sälja vidare är ett problem som säsongsvaror blir utsatta för. Företag som satsar på 

att sälja en viss produkt under en viss tid på året under spekulationer kan bli utsatta för 

inkurans, då nya/omoderna produkter kommer fram i marknaden. (Lumsden, 1998) 

Desto mer som finns i lagret, desto högre risk är det att någon risk uppstår. 

Riskkostnaden ska vara låg så gott det går, d.v.s. minska lagret. Det gäller inte bara 

färdigvarulagret, men dessutom materialförrådet och produktionslagret. Att producera 

efter Just-In-Time tänket så minskar företag både den höga kapitalbildningen och den 

höga riskkostnaden.  FIFO(First In First Out) är en princip som kan tillämpas för att 

minimera dessa kostander(Lumsden, 1998). 
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3.3.1.2 Lagerhållningskostnader 

”Lagerhållningskostnader/Hanteringskostnader utgörs av kostnaderna för att driva ett 

lager” säger Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006. Kostnader som hör själva lagret, 

hyra och el räknas in i denna post, personalkostnader som jobbar i lagret, utrustning för 

lagring och hantering och slutligen kostnaderna för transporter inom denna anläggning.  

Hanteringen delas normalt upp på ingående och utgående gods. Kostnader för 

inkommande gods är godsmottagning, kontroll och inlagring av produkter. Kostnader 

för utkommande gods är utplockning, paketering och utlastning av 

produkter.(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006) 

Ankomstkontrollen är väldigt vanlig, men hur stor denna kontroll ska vara är olika från 

företag till företag. Vissa fall behövs ingen ankomstkontroll, då krav har satts på 

leverantören att genomföra denna kontroll före transport och dyra kvalitetskontroller 

inte behövs inom det producerande företaget.( Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006) 

 

3.3.1.3 Transportkostnader 

”Transportkostnader innefattar alla kostnader för administration och utförande av 

transporter” säger Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006.  Kostnader relaterade för 

både interna och externa transporter. Interna transporter mellan anläggningar i själva 

företaget och externa transporter som är från och till företaget. Transporter inom 

samma anläggning räknas dock inte som en transportkostand, då det ses som en 

lagerhållningskostnad.  

”Tidskraven för distributionen driver också upp priserna. Snabba transporter är dyrare. 

Man kan sänka sina kostnader genom att tänka på följande: Analysera var majoriteten av 

dina kunder är lokaliserade. Placera en lagerpunkt centralt i distributionsområdet, alltså 

nära majoriteten av kunderna exempelvis 80/20-regeln” Säger Lena Ridström. 

(Internetworld, 2009) 

Paretoprincipen, även kallad 80/20 regeln kan påverka valen av lagerpunk. Finns denna 

metod i åtanke att 20 % av kunderna ger 80 % av intäkterna, så kan producerande 

företag placera en lagerpunkt som transporterar produkter till dessa. Genom att placera 

en lagerpunkt nära kunder som genererar 80 % av intäkterna, så blir 

transportkostnaderna låga och kan bidra till förbättrade vinstmöjligheter. 

 

3.3.1.4 Administrationskostnader 

”Administrativa kostnader syftar på de kostnader som hänför sig till administrationen 

av logistik” säger Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006. Kostnader som hör till denna 

post kan t.ex. vara ordermottagning, fakturering, löneutbetalningar till personal m.m.  
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Det kan vara en fördel att en fördelning av administrationskostnaderna genomföras 

över viss order, som även är kallade för ordersärkostnader. Ordersärkostnaden kan t.ex. 

vara den tid det tar att ställa om en svarvmaskin för en ny order. Det kan t.ex. hämtning 

av nya verktyg för det nya partiet. Omställning av maskiner för med sig kostnader, där 

ordersärkostnaden kommer vara konstant. Det p.g.a. att tiden för att hämta de nya 

verktygen är oberoende av partiets storlek. 

Det kommer vara väldigt svårt att exakt kunna räkna ut denna kostnad. Maskinerna får 

istället som i fallet ovan vara i relation till en annan utförd aktivitet. D.v.s. hur mycket 

”förloras” på att ställa om maskinen, om ingen annan aktivitet under tiden genererar 

intäkter. 

 

3.3.1.5 Övriga logistikkostnader 

Kan vara väldigt mycket, där Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006 berättar om några 

logistikkostnader som kan ha en påverkan för totalkostnadsmodellen. 

Informationskostnader är kostnader som berör det informationssystem som håller upp 

och sätter igång materialflödet. Med ett dåligt informationssystem så kommer det att 

uppstå brister. 

Lumsden, 1998 menar att emballage är en behållare som skyddar godset, underlättar 

hanteringen och kan ge information om avsändare och destination Emballagekostnader 

är kostnader relaterade till lastbärare(containrar och lastpallar), 

returemballage(återanvändbart material) och skyddskartonger menar Oskarsson, 

Aronsson och Ekdahl, 2006. Jonsson & Mattsson räknar även med 

godsmärkning(information om t.ex. tillverkare, destination) och förpackningsmaterial. 

Förändring av kapacitetsutnyttjande i produktion kan medföra att företaget måste 

leverera specifika produkter med en kortare ledtid än normalt. Genom att förminska 

ledtiden så kommer en överkapacitet att behövas, fler maskiner och maskiner behövs 

för att slutföra ordern. Detta medför högre kostnader som inte går att blunda för.  
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer frågorna och svaren som ställdes till dom tre producerande 

företagen, Alfa Laval, Weda och SSAB att redogöras. Till att börja med kommer samma 

frågor ställas till samtliga företag. Dessa frågor handlar om det föregående kapitlet där vi 

beskrev samtliga faktorer som påverkar ett lagerplaceringsbeslut. Utifrån empirin 

kommer en jämförelse göras med teorin för att ta reda på hur praktiken skiljer sig från 

teorin. Detta för att hitta likheter och skillnader som vi använder oss utav, för att skriva 

våra egna kommentarer efter varje jämförelse. Det här kommer ligga till grund för våra 

slutgiltiga faktorer. 

 

4.1 Distributionssystem & infrastruktur 
”Hittills har bara diskuterats att transportera gods från en punkt till en annan, Verkligheten för 

transportföretaget är att varje lastbil måste köras tillbaka. Om inget görs kommer lastbilen att 

ha last ena vägen och gå tom tillbaka. Det är förstås ett slöseri att hälften av tiden köra lastbilen 

utan last. Det är därför viktigt att kunna fylla lastbilen även på tillbakavägen” (Oskarsson, 

Aronsson och Ekdahl, 2006) 

 

1. Hur påverkas geografiska placeringen hur lastbilarna utnyttjas? 

Svar: Alla företag svarade att de hade anlitat externa transportföretag som har hand om 

leveransen av varor till kunder. Frågan blev istället omformulerad till: 

Varför överlåter ni distributionen till ett tredjepartslogistiksföretag? 

 

Alfa Laval menade att de hade bra samararbeten med de ”stora drakarna” som kunde 

leverera till kunder över hela världen som de ansåg vara pålitliga.  

 

SSAB ansåg att det var en kostandsfördel att låta externa transportföretag ta hand om 

leveranserna. De menade att om ett företag var bättre än de själva på att leverera varor 

så skulle det resultera i längre kostander. 

 

Weda menade att det inte fanns tid och resurser för att sköta om distributionen själva 

och lämnar över ansvaret för ett skickligare transportföretag.  

 

Jämförelse mellan teori och praktik: 

Teori och praktik går ihop när SSAB menar att de istället för att själva ta hand om 

distributionen till kunderna, låter någon med mer erfarenhet ta över. Teorin klargör 

detta där Lumsden, 1998 säger att ”syftet är att kundföretaget inte skall behöva ägna sig 

åt sina externa materialflöden, utan istället kunna koncentrera sig på 

kärnverksamheten”.  Ett producerande företag behöver då bara fokusera på att förbättra 

och utveckla kärnverksamheten, själva produktionen. Genom att ”slippa” 

distributionsavdelning så behöver företaget bara fokusera på 

materialförsörjningsavdelningen och produktionsavdelning.  
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Det kommer då inte tillkomma några transportrelationer som skulle behövas när det 

producerande företaget själva skulle transportera själva. 

 

Nackdelen av att använda sig utav externa transportföretag är att de producerande 

företagen blir extremt beroende av de externa transportföretagen. Detta bildas då de 

externa transportföretagen får mer kunskap om hur det producerande företagets 

verksamhet fungerar. Tjänsten som erbjudits av de externa transportföretagen blir så 

komplex och unik att det inte går att anlita ett nytt transportföretag på direkten. 

(Lumsden, 1998) 

Konkurrensfördelen för transportföretagen blir att de kan sätta nya krav när de 

producerande företagen behöver de som mest. De producerande företagen blir nästan 

alltid tvungna att gå med på deras krav, då det är väldigt svårt att hitta nya alternativa 

transportörer på så kort tid.  

 

 

Kommentar: 

Vi blev förvånade över att företagen valde att överlåta sin distribution till 

tredjepartslogistiksföretag, då vi trodde att stora producerande företag ville ha kontroll 

över hela flödet. Med flöde menar vi hela logistikflödet, där all information om 

produkten vill fås fram från att komponenterna kommit in via materialförsörjningen till 

att de distribueras till kund. Vi fick en klarare bild av att både små och stora företag kan 

använda sig av denna lösning. 

 

 

2. Brukar ni transportera varor på vägen tillbaka också för att undvika 

slöserier? 

Svar: Eftersom företagen inte själva transporterade varorna själva så fick vi 

omformulera frågan till: 

Använder ni er av tredjeparlogistiksföretagens samlastningsmetod? 

 

Alfa Laval använder sig inte av någon samlastning där de utnyttjar att det vid avlämning 

av produkter fick inkommande komponenter på tillbaka vägen. De ansåg att 

tredjeparten bara skulle vara lämpad för specifik order. En del lastbilar skulle endast 

vara till för att leverera färdiga varor till kund och en del lastbilar skulle endast vara till 

för att leverera in nya komponenter. 

 

Weda svarade att de inte använda sig utav någon samlastning. De menade att de hade 

många kunder runt om i världen och inte kunde använda denna metod. 

 

SSAB svarade ja på denna fråga, där deras målsättning är att göra transporterna så 

effektiva som möjligt. Råvarorna transporteras främst med tåg och fartyg, tunnplåten 

transporteras på tillbaka vägen och stålämnen transporteras fram och tillbaka mellan 

produktionsorterna. 
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Jämförelse mellan teori och praktik: 

Att 1 av 3 företag använder sig av samlastning är något som teorin menar är ett slöseri. I 

Alfa Lavals fall blir det att det behövs flera transportrelationer för att hela flödet ska 

fungera. Finns det flera transportrelationer så betyder det att flera problem kan uppstå 

och att högre transportkostnader kommer att uppstå. Att istället ha enstaka externa 

transportföretag med samlastning, så höjs fyllnadsgraden av godset, mindre 

transportsträckor behövs och kostnader för fler personal kan undvikas(Oskarsson, 

Aronsson och Ekdahl, 2006).  För att kunna minska slöseriet av att lastbilar åker 

tomhämta på tillbakavägen så kan en terminal utnyttjas. De utnyttjar det som teorin 

kallar för enterminalsystem som resulterar i lägre transportsträckor.(Lumsden, 1998) 

Terminalen kan då lasta på råvaror som ska till materialförsörjningsavdelningen när 

lastbilen lämnat de färdiga varorna där menar Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006.  

SSAB utnyttjar en terminal i Oxelösund som tar hand om de inkommande råvarorna och 

tunnplåten som ska transporteras vidare till slutkunden.  

 

Kommentar 

Vi förvänta oss inte dessa svar, då vi trodde att alla företag skulle använda sig av 

samlastning. Metoden är inte bara en kostnadsfördel, men också en miljöfaktor som 

måste tänkas på. SSAB tycker vi har utnyttjat denna metod på ett mycket enastående 

sätt. Företaget har dessutom fått priset Green Cargon under flera år så visar att de klarar 

Svenska Naturskyddsföreningens villkor för Bra Miljöval för transporter. 

 

 

3. Vad är de viktigaste faktorerna att tänka på när man utnyttjar sina 

transporter? 

Svar: Alfa Laval menar att leveranspålitlighet är en viktig faktor för ett fungerande 

samarbete mellan transportföretagen. SSAB menar att hög fyllnadsgrad av godset med 

korta ledtider är betydande faktorer som de måste ställa på transportföretagen. 

Weda är intresserade av låga transportkostnader och att leveranssäkerheten är hög. 

 

Jämförelse mellan teori och praktik: 

Samtliga företag tar upp faktorer som enligt teorin är krav som producerande företag 

sätter på transportföretag. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006 menar att dessa krav 

är låga kostnader, hög leveransservice och kort ledtid. Dessa krav passar exakt in i vad 

företagen svarade.  

För att kunna uppnå låga kostnader så kan utnyttjandet av den höga fyllnadsgraden ske.  

Det resulterar i att det inte behövs lika många transportmedel och minskar körsträckan. 

Leveransservice kan delas upp i flera olika underbegrepp. Leveranspålitligheten kan 

resultera i hög leveransservice, då det med jämna mellanrum finns utvalda tider för 

transporter. Om kunden blivit lovad att en specifik produkt ska levereras, så måste 

transportföretaget hålla sitt ord om det. Detta ser Alfa Laval som en väldigt viktig aspekt, 

då de har väldigt stora kunder som inte ska tappas.  
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Ledtid är normalt den tiden från order till leverans för det producerande företaget. Men 

när transportföretaget kommer in i bilden så blir definitionen för dem istället när godset 

är klart för avhämtning tills att godset har nått till kunden. 

 

Kommentar: 

Företagen hade god kännedom om de faktorer som berörde transportkostnaderna. Det 

ser vi som en positiv sak, där transportkostnader är en utav de viktigare faktorerna att 

ha väldigt bra koll på. 
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4.2 Mikro- och makroperspektiv 
Stock och Lambert (1987, p 313) delar in lokaliseringsfrågan i ett makro- och ett 

mikroperspektiv. Makroperspektivet utvärderar inom vilka geografiska områden lagerpunkterna 

bör lokaliseras för att förbättre produkten som företaget erbjuder marknaden, i termer av 

förbättrad service eller lägre kostnader. Mikroperspektivet utvärderar faktorer som är 

avgörande för valet av speciella lokaliseringar inom ett större geografiskt område. ” 

1. Delar ni upp lokaliseringsfrågan i ett mikro- och ett makroperspektiv för 

att strategiskt placera era lager? 

2. Vilka faktorer spelar roll i respektive perspektiv? 

3. Vilket av dessa perspektiv anser ni är viktigare för er och varför? 

Makroperspektivet eller mikroperspektivet? 

 

Svar: Gemensamt för alla företag var att ingen delade upp frågan i makro eller mikro 

perspektiv. Utan vi fick formulera om frågan till: 

Om ni skulle placera ert lager idag, vad skulle ni tänka på? 

Alfa Laval sa att det som avgör är att det ska vara närhet till resurser och att folk ska 

kunna åka dit och jobba dessutom ska det kunna användas som en hub till regionala 

ekrar.  

SSAB berättade att det viktiga med lagret är hur transporter smidigt kan komma fram 

och distribuera ut.  

Weda hade liknande svar där dem berättade att det var viktigt att ha i åtanken sin 

leveransservice. 

Jämförelse mellan teori och praktik: 

I boken delas det upp lagerplaceringen i makro och mikroperspektiv. Först ska det bestämmas 

vart lagret ska placeras sedan vad som behövs ta hänsyn till ska finnas i det geografiska 

området. I SSAB menar dem att det viktiga är geografisk placering så det blir smidiga 

transporter vilket kopplas till makroperspektiv. Weda hade en liknande ställningstagande där 

dem också konstaterade att deras prioritering var makroperspektivet.  

Däremot nämnde Alfa Laval att en det skulle vara bra att hitta en placering som är nära 

resurserna och en plats där folk ska kunna ta sig dit enkelt för att jobba. Dessa kan kopplas till 

mikroperspektiv där efter att ha bestämt ett geografiskt område försöka leta efter några 

faktorer som bestämmer vart exakt. 

Kommentar: 

Vi tror dem flesta företag har sina egna uttryck för sin bransch och som vi ser på källan hade 

Lambert använt uttrycket makro- och mikroperspektiv år 1987. Vilket förklarar varför ingen 

använder dessa begrepp längre. Men vi fick ändå svar som motsvarade det vi sökte efter 

genom att formulera om frågan. Vi märker ett tydligt mönster på att trenden går mot att 
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försöker placera sina lager för att få så bra leveransservice som möjligt. Alltså dagens företag 

prioriterar makroperspektivet så att det går att kunna erbjuda kunder snabba och säkra 

leveranser. Alfa Laval däremot hade mycket fokus på mikroperspektiv vilket vi tror beror 

mycket deras produktion som kräver mycket kontroll. Dem måste ha människor som kan åka 

fram och tillbaka smidigt för att ha bra kvalité på sina produkter som används till bl.a. 

läkemedelsindustrin. 
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4.3 Centralisering 
”En trend som kunnat skönjats under 90-talet har varit centralisering av distributionen. Detta 

innebär att man försöker nå stora marknader från ett eller ett fåtal centralt belägna lager. Det 

som styr antalet lagerpunkter och dess placering blir kraven på leveranstid. Det finns många 

exempel på företag som med ett centrallager når hela Europa på förhållandevis kort tid, t.ex. 

Atlas Copco. Samma trend kan skönjas i Sverige där företag inom t.ex. kläd- och sportbranschen 

bygger upp centrallager för att nå ut över hela Sverige på 24 timmar. Fördelarna med 

centrallager kan delas upp i två olika delar nämligen kostnadsfördelar för det levererande 

företaget och ökad service till det köpande företaget”( Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006). 

4. Varför har centralisering av lager blivit så populärt på senaste tiden? 

Svar: Både Weda och Alfa Laval som har centraliserat lager säger att det är mer 

fördelaktigt med centrallager.  

Weda påstår att nu på senare tiden har reglerna för tullarna blivit enklare än tidigare. 

Förut så debiterades en tullavgift vid transporter utomlands och då kunde det vara 

billigare att sätta upp ett lager nära kunden istället. Men nu har det alltså blivit enklare 

och samtidigt kan dem utnyttja att dem har ett centrallager till att minska 

lagervolymerna och få snabbare leveranstider.  

Alfa Laval håller med om att en minskning av antalet lager och att när det finns 

centrallager blir det enklare att samordna transporter världen runt till alla kunder. 

Jämförelse mellan teori och praktik:  

Som författaren säger handlar det om att minska kostnader, i Wedas fall handlade det 

om i form av att slippa tull, lagervolymerna. Även när det gällde leveransservice så säger 

dem att dem kunde uppnå snabbare leveranstider. Alfa Laval tyckte det var enklare att 

samordna transporter alltså att kunna erbjuda bättre leveransservice. 

Kommentar: 

Svaren som vi fick var inte något som överraskade oss eftersom vi redan hade koll på 

fördelarna med att ha centrallager där all distribution sköttes ifrån. Fast det som kunde 

tyckas är konstigt är hur ett centrallager kan ha snabbare leveranstider när den är 

längre bort geografiskt.  

Vi tror det kan handla om att när en order tas emot så är det enklare att plocka ihop alla 

artiklar när dem är samlade på ett ställe och kan därmed packa ihop dem snabbt för att 

genast skicka iväg dem. 

 

 

 

 



36 
 

5. Vad är det som styr antalet lagerpunkter och dess placering? 

Svar: Enligt Alfa Laval säger dem att det inte spelar någon roll angående antalet 

lagerpunkter och placeringen om det finns kunder världen över som företaget måste 

tillgodose med produkter. Det uppstår då stora krav på att distributionssystemet, där 

Alfa Lavals externa företag har bra hand om transporterna. Företagets krav blir då att på 

bästa sätt uppfylla leveransönskemålen på bästa sätt.  

Weda har inte heller massa lager men däremot har dem flera dotterbolag utspridda i 

världen över. Dessa påverkar inte leveransservicen för just Weda vatten som vi pratade 

med. 

Jämförelse mellan teori och praktik: 

Som boken säger stämmer det att när en styrning av sin verksamhet från ett eller fåtal 

lager så spelar leveranstiden en roll. Det stämde iallafall in på dem två företagen som 

har centrallager. Dem menar dock att det inte endast är leveranstiden som spelar roll 

utan också att leveransservicen måste hålla hög kvalité. 

Kommentar: 

Som vi trodde från början innan vi utförde intervjuerna att det inte bara var 

leveranstiden som skulle spelar roll när det finns fåtal lagerpunkter. En förutsättning för 

att nå så stor marknadstäckning som möjligt är att ha ett tillräckligt antal lager 

placerade strategiskt. Som Alfa Laval säger kräver det en förberedelse på att kunna 

leverera världen och ha stora antal order. Kunderna ska kunna förvänta sig t.ex. att få 

rätt produkter i rätt mängd och till bra priser. 
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4.4 Decentralisering 
”Med ett stort antal artiklar i sortimentet, företaget tillverkade standardprodukter, och ett stort 

antal kunder på marknaden var distributionssystemets utformning en konsekvens av de effekter 

som de båda orienteringarna medförde. Det var uppbyggd enligt de traditionella teoretiska 

modellerna, d.v.s. en distributionskanal som var såväl lång som bred. Lång för att succesivt, i ett 

antal mellanled, bryta ner de stora batcherna från produktionen till hanterbara enheter och till 

en produktmix som kunderna efterfrågade. Bred, med ett stort antal försäljningskontor, för att 

uppnå en hög marknadstäckning och finnas geografiskt nära kunderna”(Abrahamsson, 1992). 

 

1. Har ni decentraliserat lager och varför valde ni att använda er utav denna 

modell? 

Svar: SSAB sa att de använder sig av den traditionella modellen där de styr sin 

verksamhet genom flera lager utspridda nära kunderna. Det är p.g.a. att de producerar 

stål som är väger mycket, därför blir det svårt att transportera det i större sträckor. Det 

är alltså viktigt att ha koll på vilken sorts produkt som produceras innan det bestäms 

vilken sorts modell som ska användas. 

Jämförelse mellan teori och praktik  

I boken menade författaren att anledningen till att företagen valde att bygga upp lager 

runt omkring var att det fanns stora antal artiklar i sortimentet. Vilket innebär att det 

blir svårt att hålla koll på alla i bara ett lager och dessutom att få plats med alla på ett 

ställe. Men som vi ser på SSAB har stål inte så många olika antal artiklar. 

Kommentar: 

Vi trodde att SSAB skulle ha centraliserat då dem är ett världsledande företag inom 

höghållfasta stål. Det är även deras råmaterial som används på många byggmaskiner, 

dem används till att transportera många ton grus eller maskiner som ska arbeta i svåra 

väderförhållanden.  Oftast när ett företag som är så populärt som SSAB har dem många 

kunder runt om i världen och det kan bli väldigt kostsamt att samordna distributionen 

till dessa regionala lager. 

 

2. Hur ser er distributionskanal ut idag? skulle ni vilja förändra den på något 

sätt? 

Svar: SSAB har en ganska bred distributionskanal idag med ca 75 st lokaler världen över 

för att få en så bra marknastäckning hos kunderna. Det här leder även till en kort ledtid 

vilket är viktigt för kunder i deras bransch. Om t.ex. en traktor sluta köra p.g.a. att en del 

har gått sönder är det viktigt att snabbt få leverans av reservdelen för att den ska börja 

köra igen. 
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Jämförelse mellan teori och praktik 

Ur en geografisk synpunkt stämde det att det fanns en bred distributionskanal för att 

finnas tillgängligt för kunden. Alltså att kunna erbjuda snabba leveranser vilket dem 

anser att kunden prioriterar. Däremot nämnde dem inget om att dem hade en lång 

distributionskanal för att bryta ner sina stora volymer till små hanterbara mängder. 

Kommentar: 

Vi tycker att det låter logiskt att ett företag som distribuerar stål har en så bred 

distributionskanal. Särskilt för att stål är en produkt som har handlats med i flera 

århundraden. Det borde vara så att det redan för länge har funnits dessa lager då 

traditionella modellen var vanligare och centralisering endast blivit populärt nu på 

senare tiden vid 90-talet. 
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4.5 Leveransservice 

”De Marketing Channels-orienterade modellerna utgår generellt från ett synsätt där 

kanalfunktionerna betraktas som givna och konstanta och där geografisk närhet till 

kunderna anses viktigt för en hög leveransservice” 

3. Anser ni att geografisk närhet till kunderna är en viktig faktor för att få en 

hög leveransservice? 

Svar: Alfa Laval säger att det beror på vilken sorts produkt kunderna vill ha levererade. 

De har ett väldigt stort sortiment som krävs olika fort från kunderna, om kundordern 

har villkoret att det måste levereras snabbt så är geografisk närhet en viktig faktor men 

annars så är kunderna medvetna och accepterar att det kan ta längre tid för att få hem 

leveransen. 

SSAB konstantetar att det är en viktig faktor, främst p.g.a. att de använder sig av 

decentralisering. Hela idén med decentralisering är att geografiskt tillgänglig till 

kunderna är prioriterat. Deras 75 lokaler runt om i världen bidrar till att leveranserna 

sker snabbt. 

Weda tycker att geografisk närhet till kund är väldigt viktig, då de har satsat på att ha 

lokala distributörer(dotterbolag) runt om i världen som ska kunna leverera till alla 

sorters kunder så fort som det bara går. 

Jämförelse mellan teori och praktik: 

De svarande håller till viss del med vad praktik menar. Alfa Laval menar att geografisk 

närhet inte alltid ska vara en kriteriet för att uppnå hög leveransservice. Eftersom de har 

ett centrallager som ska kunna lagra alla produkter, så går det inte alltid fort att leverera 

till längre avstånd. De ser det inte som ett stort problem, då de är övertygade om att 

deras kunder håller ett högt värde för företag. Läkemedelsindustrin är dock ett 

undantag som alltid måste vara lättillgängligt för kunden. Läkemedelskunderna måste få 

produkterna levererade snarast, då det kan vara en fråga på liv och död. Alfa Laval 

påpekar att bioteknik och läkemedel är de viktigare branscherna för de och har då under 

ett 125 år långt samarbete knytet kontakter som är svåra att få loss.  De sätter ett stort 

värde på att ha snabba leveranser, som bidrar till hög leveransservice. 

Kommentar: 

Vi tyckte att vår bild av att få snabba transporter är en viktig aspekt för att uppnå hög 

leveranservice var rätt.  Vi tror inte att de flesta företag vill att geografisk närhet ska 

vara en betydande faktor för hög leveransservice, men blir tvungna att arbeta på detta 

sätt då kunderna ser det som kanske den viktigaste aspekten. 
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4. Hur ser kunden på detta? är hög leveransservice ett tecken på att de fått 

produkten så snabbt som möjligt? 

Svar: Alfa Laval menar att hög leveransservice inte alltid handlar om leveranstid. 

Kunderna ser fortfarande Alfa Laval som ett världsledande företag och inte ser 

leveranstid som den största aspekten för hög leveransservice. De anser att 

leveransprecision är betydligt viktigare än leveranstid, med undantag från 

läkemedelssidan. 

SSAB menar att hög leveransservice i vissa fall är väldigt avgörande för en snabb 

leverans. De menar att kunderna t.o.m. är beredda att betala mer för att få en snabbare 

leverans. Mindre kunder vill ha geografisk närhet, särskilt nu när markanden håller på 

att gå ner. Det gäller att företaget håller sina markandsandelar och måste tillförse 

kunderna produkter så snabbt som möjligt. 

Weda menar att deras kunder är väldigt beroende av att få snabba leveranser och ser 

det som den viktiga aspekten för hög leveransservice. 

Jämförelse mellan praktik och teori: 

Betydelsen av att ha hög leveranspålitligheten har ökat den senaste tiden menar teorin. 

Den dementerar att många kunder nuförtiden föredrar hög leveranspålitlighet framför 

kort ledtid. Alfa Laval är egentligen bara det företag som inte bara tar hänsyn till kort 

leveranstid. Genom att kunder istället paraferar leveranspålitlighet framför den korta 

leveransen så de kan få information om när orderleveransens exakta timme blir 

överlämnad, istället för att kunden blir lovad att leveransen kommer någon gång under 

dagen.  

Många kunder ser fortfarande hög leveransservice som att det resulterat i kort ledtid. De 

är inte intresserade om vilka aktiviteter som finns före ett gods blir redo för leveransen 

och då inte förstår sig på den långa processen. Det krävs mycket arbete från det 

producerande företaget för att en order ska bli avlämnad till transportföretaget, som 

kunder konstant vill skära ner.  

Kommentar: 

Vi förstod att företag blir väldigt kundspecifika och måste producera efter deras krav. 

Att istället göra som Alfa Laval tycker vi är väldigt positivt. Istället för att överarbeta en 

order och skaffa ny personal, så fokuseras det på att effektivisare och göra arbetet 

smidigt för montörerna. Kärnverksamheten borde vara prioritering i varje 

producerande företag, där överarbetning aldrig ska ske för att en leverans ska levereras 

i tid. Dock går det inte alltid att göra det då kunden alltid har den slutgiltiga talan. 
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4.6 Kostnadsposter i totalkostandsmodellen 
”De fyra kostnadsposter vi har valt att precisera i modellen är dem ur logistiksynpunkt dem 

vanligaste, eftersom dem är relevante att studera vid dem flesta logistiska beslutssituationer. 

Därutöver finns ett stort antal övriga kostnader som ibland kan behöva beaktas och i vissa fall är 

mycket viktiga.”( Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006) 

”Lokaliseringen av antalet lagerpunkter har ett direkt samband med totalkostnadsmodellen. 

Coyle, et al (1988, p 254) anser att lokaliseringsfrågan ska ses som ett trade-off resonemang där 

den begärda graden av leveransservice ska uppfyllas till lägsta totala distributionskostnad. Om 

kraven på leveransservice är höga bör lagerpunkterna lokaliseras så nära kunderna som möjligt, 

och om varorna behöver vidare förädling bör dem ligga nära 

produktionsenheterna”.(Abrahamsson, 1992) 

 

5. Vilka kostnadsposter påverkas vid en lagerplacering? Speciellt i ert 

företag? 

Svar: Alfa Laval menade att lagerföringskostnader, transport och lagerhållningskostnad 

som är betydande kostnadsposter. 

SSAB nämnde att dem höll på med ett projekt i Georgien där dem skulle öppna ett nytt 

lager. Då berättade dem att dem att viktiga kostnadsposter är transport, 

lagerhållningskostnad och rörlig kostnadshantering.  

Weda höll med dem andra gällande att transportkostnader var den viktigaste. 

 

Jämförelse mellan teori och praktik: 

Teorin tar precis upp dessa kostnadsposter som är väldigt vanliga att studera. 

Lagerföringskostnader är en betydande aspekt för lagerplacering, då det så snabbt som 

möjligt ska vara möjligt att kunna minska lagret för att inte binda kapital. Det bundna 

kapitalet medför en riskkostnad som inte medför något positivt. 

De rörliga kostnadshanteringarna som SSAB påpekade, hör till 

lagerhållningskostnaderna. Hanteringen delas upp på det ingående godset och det 

utgående. Det är t.ex. godsmottagning, ankomstkontroll och paketering som SSAB anser 

är viktiga vid en lagerplacering. Transportkostnaderna var kostnadsposten som alla 

företag var enade om är en viktig post. Det är en väldig viktig post, då leveransservice 

har direkt koppling till transporten. 

 

Kommentar: 

Vi tyckte att svaren vi fick var riktigt det som teorin skriver om, dem kostnader som togs 

upp var liknande de faktorer boken tog upp. Däremot tycker vi att det fanns massa 

andra kostnader som borde tas upp, men inte nämndes p.g.a. att lagret har funnits sedan 

många år tillbaka. Dessutom märkte vi också att transportkostnaden var den viktigaste 

kostnadsposten vid intervjuerna. Det är viktigt att planera vilken typ av transportmedel 

eller rutten för hur transporterna ska åka för att få ner dessa kostnader. 
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6. Vilken faktor är viktigast för att få så hög leveransservice men ändå hålla 

kostnadsposterna låga? 

Svar: Alfa Laval poängterade att de inte behövde köpa allting och istället kan tänka sig 

att hyra. Genom att istället hyra lagren så behövs inte lagerföringskostnader och 

lagerhållningskostander inte tas hänsyn till. Det ska visst spara pengar, särskilt om det 

är ett nyöppnat lager och där företaget inte har så stor marknad. 

SSAB och Weda menade att transportkostnaderna är väldigt viktiga för att få hög 

leveransservice.  

 

Jämföra teori och praktik: 

Alfa Lavals påstående om att istället för att köpa lagret kan hyra den skiljer på vad 

praktiken menar. En fast summa kommer att betalas för att hyra lagret, då lagerägaren 

står för eventuella lagerföringskostnader och lagerhållningskostnader. Det 

producerande företag då slipper betala är el och hyra, utrustning för lagring och 

hanteringen och slutligen kostnaderna för transporter inom lagret/anläggningen. 

Genom att sänka dessa kostnadsposter så kommer det istället att betalas en fast 

kostnad. Erbjuder denna fasta kostnad lika hög leveransservice om det istället köpt ett 

lager? Det är naturligtvis en fördel att alltid ha koll över hela flödet, inkluderat lagret. Då 

kan företaget justera lagerutnyttjandet då det inte alltid behövs lika mycket personal 

hela tiden. Ett nytt bildat producerande företag som har en liten marknad är en bra 

lösning. Det p.g.a. att de måste fokusera på att först få en bra produktion och sedan sakta 

men säkert har hand om hela flödet. 

 

Kommentar: 

Vi har alltså kommit fram till att det även nu är transportkostnaderna som kan minskas 

och ge en bättre leveransservice. 

Finns ett lättillgängligt lager för transportföretagen, d.v.s. både geografiskt nära och lätt 

att pålasta så sparas det en hel del pengar. Transporter är väldigt dyra och det gäller att 

förstå var företagens största kunder är belägna. Ställs ett lager nära stora kunder så 

minskas denna post rejält. Det beror alltså på hur stort företag är och hur lång sträcka 

som behövs för de transporterade varorna. 
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5. Resultat 

5.1 Teoretiska faktorer 

Efter en litteraturstudie angående lagerplacering har vi fått fram flera faktorer som är 
betydande för ett beslut. Dessa faktorer som vi har valt hade ett starkt stöd i litteraturen. 
När lagret ska placeras är det viktigt att veta vart i det geografiska området det ska 
placeras. Det är viktigt att veta hur distributionen kommer att påverkas och vilka 
transportmedel som är tillgängliga för användning. Att placera ett lager där det är svårt 
att utnyttja sina transporter kommer leda till en omplacering där stora 
omställningskostnader uppkommer. 
 

När en uppfattning om vilka geografiska faktorer som är viktiga att tänka på blivit 
kända, så blir säkerställning av leveransservicen ett viktigt område. Varför service är 
viktig att tänka på är just att det är detta område som är intäktsbaserat. Genom att 
erbjuda tillräckligt bra service till kund så säkerställer företaget att en tillräckligt bra 
prestation tillkommit.  
 

Ett annat viktigt område som måste effektiviseras är kostnadsposter. Genom att 
förbättra sina logistikkostnader för lagret så uppnås bättre kostnadsfördelar. Varför 
lagerkostnader är viktigt att tänka på är pga att lagret ska utnyttjas på ett sätt som inte 
medför stora kostnader.  
 

Dessa faktorer berörde främst geografisk närhet, leveransservice och 

kostnadsrelaterade poster. Följande punkter ansågs relevanta inom följande områden: 

Geografiska faktorer 

 Distributionssystem: Beroende på vart ett lager placeras så finns det flera olika sätt 
att transportera från lagret till kund. Därför är det viktigt att planera  

 

 Infrastruktur: Det gäller att planera en rutt för effektivt distributionssystem går att 
utnyttjas. Detta kan leda till att det går att samordna transporter utan onödiga 
omvägar. 

 

 Mikro- och makroperspektiv: Mikro är vilka faktorer som avgör vart på det 
geografiska området ditt lager placeras. Makro utvärderar hur många lagerpunkter 
bör placeras i ett geografiskt område. 

 

 Centralisering: Företaget kan bestämma sig att styra sin distribution från ett eller 
fåtal lager vilket kommer ha en inverkan på avståndet till kunden. 

 

 Decentralisering: Om ett företag väljer att styra sin distribution från flertal lager 

som är nära kunderna kommer transportsträckorna att minska. 
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Leveransservice 

 Ledtid: Denna faktor har stor betydelse på leveransservicen som ska erbjudas, då 
kunder vill erhålla så låg ledtid som möjligt. Det gäller att företaget kan erbjuda 
denna leveranslösning på ett sätt som lagrets placering kan utföra. 

 

 Leveranspålitlighet: Att kunna leverera på exakta lovade timmen är väldigt önskvärt 
av kunderna. Det gäller att företaget kan erbjuda denna leveranslösning på ett sätt 
som lagrets placering kan utföra. 

 

 Leveranssäkerhet: Denna faktor är viktig för en lagerplacering då det kan behövas 
göras omleveranser och det måste ske väldigt fort, då kunden redan en gång blivit 
missnöjd med leveransen. 

 

 Lagertillgänglighet: Denna faktor ska beaktas då alla företag inte producerar efter 
Just-In-Time och massproducerar direkt till lagret. Lagrets placering blir viktig för att 
kunna leverera till kunden. 

 

 Flexibilitet/kundanpassning: Denna faktor ska tas hänsyn till när företag är väldigt 
flexibla i produktionen. Om kunder t.ex. vill ha snabbare transporter så måste lagret 
vara placerat på ett sätt som går att matcha kundernas krav. 

 

 Information: Denna faktor är viktig för en lagerplacering, då information från båda 
parter kan komma olika fort. Bestämmer sig kunden att ändra på sin produkt innan 
leverans, så måste lagret vara tillräckligt nära för att kompensera den ökade 
produktionstiden genom låg transporttid. 

 

 Tredjepartslogistik: Denna faktor är viktig vid en lagerplacering då du som 
producerande företag istället för att distribuera varorna till kund kan överlåta 
ansvaret till ett externt transportföretag. Detta betyder att transportföretaget kan 
hjälpa till med vart lagret ska placeras för att det ska vara lättillgängligt för deras 
transportfordon. 

 

Kostnadsposter 

 Lagerföringskostnader: Denna faktor är viktig då ett producerande företag vill ha 
minimal kapitalbildning och måste hela tiden se till att produkter inte samlas i lager. 
Det gäller att man placerar lagret på ett sätt så att man kan utnyttja kunderna för att 
inte överproducera. 

 

 Lagerhållningskostnader: Denna faktor är viktig för lagerplacering där ett lager ska 
ha minimala kostnader för el och hyra samtidigt som hantering av produkter ska ske 
på ett effektivt sätt. 

 

 Transportkostnader: Denna faktor ses som väldigt viktigt när ett 
lagerplaceringsbeslut ska göras. Typ av fordonsmedel sätter krav på vart lagret ska 
placeras. Utnyttjas båtar som fordonsmedel så krävs det att lagret ska vara placerat 
nära hamnen och utnyttjas tåg som fordonsmedel så krävs det att lagret ska vara 
placerat vid stora städer, då tåg inte utnyttjas i mindre orter. 
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 Administrationskostnader: Den här kostnadsposten har en mindre påverkan vid 
lagerplacering. För att administrationskostnad är beroende av hur mycket dem andra 
kostnadsposterna hanteras. Är resterande kostnadsposter höga medför det att det 
blir mer att administrera. 

 

 Övriga logistikkostnader: Kan vara väldigt mycket beroende från företag till 
företag. Överkapacitet är en faktor som skulle kunna vara viktig vid ett 
lagerplaceringsbeslut. Producerar företaget mer än vad som behövs så kommer fler 
maskiner att utnyttjas. Detta ska tas hänsyn till när företag förändrar sin 
kapacitetsutnyttjad. 

 

 

5.2 Värdering av faktorer utifrån intervjufrågor 

I detta avsnitt kommer en värdering av de faktorer, som i tidigare kapitel nämnts göras 

utifrån de svar som intervjuerna resulterat i. De faktorer som inte kommit upp i 

intervjuerna kommer inte att bedömmas, då denna undersökning bygger på verkliga 

erfarenheter. 

Geografisk närhet 

Vid samtliga intervjuerna med företagen visade det sig att dem hade anlitat en 

tredjepart som sköter transporterna. Detta leder till att dem slipper ha ett omfattande 

distributionssystem där dem sparar tid och pengar på genom att överlåta transporten 

till dem mer erfarna. Detta ger större möjligheter att istället fokusera på övriga delar i 

verksamheten.  

Vid infrastruktur är det viktigt att kunna utnyttja sina transporter på bästa sätt. Det är 

viktigt att tänka på samlastning då detta leder till att det går att uppnå kostnadsfördelar 

och blir mer miljövänligare. Det var ett av dem tre företag som visste att dem använde 

samlastning. Däremot hade dem andra två inte koll och menade att det är 

transportföretaget som vet fast än det borde tillämpas om det finns möjlighet. Ett 

företag med ett bra rykte angående miljövänlighet är även ett sätt att förbättra sitt 

omdöme. Särskilt på den senaste tiden då det har blivit mer populärt att bry sig om 

miljön. 

Centralisering och decentralisering är faktorer som bör beaktas när man ska placera 

lager. Används centraliseringsfaktorn så kommer endast en eller ett fåtal lager att 

användas. Det sätts krav på att ett komplett sortiment av artiklar alltid måste vara 

tillgängliga vid en order. Samordning utnyttjas på ett effektivare sätt när man har 

mindre antal lager. Används decentraliseringsfaktorn så kommer många lager vara 

utspridda i ett litet område. Anledningen till att man använder denna lösning är när ett 

producerande företag har många artiklar som produceras. Det blir svårt att hålla reda på 

alla artiklar på enstaka lager. Vissa grupper av artiklar kommer då lagras i specifika 

lager för en lättare hantering. 
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Kostnadsposter 

Transporter är en kostnadspost som alla företag gemensamt höll med om att det var den 

viktigaste kostnadsposten. Därför är det viktigt vid en lagerplacering att tänka på att det 

ska vara enkelt att distribuera till och från till. För att en stor del av logistiken handlar 

om att kunna transportera på det effektivaste och billigaste sättet.  Särskilt transporter 

kan vara väldigt kostnadskrävande, det gäller att det finns en bra planering av vägen 

lastbilarna ska åka till. Särskilt vid placering av ett nytt lager krävs det ett strategiskt 

tänk på transporterna för att inte göra ett misstag där det uppstår en väg som kan ha 

stora hinder vid transporterna.  

Det kan t.ex. vara tull, dåliga vägförhållanden etc. dessa kan vara misstag som gör att ett 

företag får placera om sitt lager helt och kan medföra till stora omställningar. 

En annan kostnadspost som är viktig att tänka på är lagerföringskostnader. Dem flesta 

företagen höll med om att det är viktigt att försöka minska kapitalbindningen som kan 

uppstå. Denna kostnadspost även om den inte är lika viktig som transporten så måste 

den ändå finnas i åtanken. Att binda mycket kapital innebär att företag antingen kan gå i 

förlust eller minska avkastning. För att dessa pengar som är bundet menar dem att det 

kan gå till en annan investering som kan öka lönsamheten. 

Innan företaget tänker på hur mycket kapital som binder måste en beräkning enligt 

företagen av hur mycket pengar som går ut på hanteringen av varorna, alltså 

lagerhållningskostnaderna.  

Det är viktigt att räkna ut hur mycket det kommer att kosta att ta emot varor, registrera 

dem och kunna placera ut dem i lagret. Sedan när dem ska lastas iväg kommer det även 

att uppstå arbete där det ingår plockning och att lasta iväg varorna. All dessa arbeten är 

något som kräver personal, truckar etc. vilket är kostnadskrävande. Därför menar 

företagen att det här är något som bör ha koll på för att kunna minska kostnaderna så 

mycket som möjligt. Ett företag som slarvar med att veta hur mycket arbete som krävs. 

Kommer vid in- och utgång av varorna antingen att slösa för mycket pengar på att hyra 

in mer personal och truckar än vad som behövs eller utföra ett slarvigt arbete om det är 

för få som arbetar.  

Administrationskostnad har en viktig roll men är något som inte brukar ha så stor 

inverkan på kostnaden. Den samordnar så att alla andra poster fungerar bra och att det 

finns koll på vad pengarna läggs ut på. Att beskriva övriga administrationskostnader är 

svårt då det varierar väldigt mycket vilken bransch du jobbar inom.  
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Leveransservice 

Korta ner ledtiden är en viktig faktor när dessa företag ska använda sig av 

tredjepartslogistik. Både kunder och företag ser denna faktor som väldigt viktigt för att 

uppnå en hög leveransservice. Dock är det en väldigt lång process för både 

producentföretag och tredjepartslogistiksföretag som kunder vill minska. 

Ledtiden delas då upp i två delar, ledtid från order till färdigvarulager och ledtid från 

färdigvarulagret till kund. Den ledtid som företaget själva kan korrigera är den tid det 

tar från att en order fåtts in till att den producerats klart till färdigvarulagret. Det som då 

kan gå att förbättra är aktiviteter som ordermottagning, orderbehandling och 

produktion. Den andra delen som berör ledtid hör till tredjepartslogistiksföretagen som 

inte går att korrigera hur transportföretag helst vill. Det gäller att bra relationer 

sammankopplas med dessa företag då de tillsammans ska få en så kort ledtid som det 

bara går.  

Leveranspålitlighet har blivit betydelsefull de senaste åren och många kunder föredrar 

denna faktor före kort ledtid. Ett företag följer med denna trend och det anses väldigt 

positivt enligt teorin. Detta visar att leveranspålitligheten är den viktigare faktorn inom 

leveransservice, då det i normala fallet förknippar ordet med ledtid och nuförtiden inte 

nöjer sig med kort ledtid.  Kunder ser då ett mervärde på att veta exakt när en order 

överlämnas, än att leveranstiden under en specifik dag blir lovad. 

Leveranssäkerhet ses som en viktig faktor, men inte lika viktig som ovanstående. Genom 

att istället kombinera leveranspålitlighet och leveranssäkerhet och benämna det för 

leveransprecision så fås det fram den viktigaste faktorn som berör leveransservicen. Det 

nya begreppet betyder att kunden får veta exakt när ordern överlämnas, med rätt vara i 

rätt kvalitet och mängd. 

 

Lagertillgänglighet blir inte en viktig faktor, då den endast är tillämpad då Just-In-Time 

tänket inte prioriteras, som de moderna producerande företagen eftersträvar. 

Flexibilitet/kundanpassning blir en utmanande faktor, då det kostar väldigt mycket 

pengar för att tillämpa. Dyra maskiner och verktyg för att producera en order kan 

förkastas, då specialisering, av företagets sida på att producera en viss typ av produkt 

tillämpas. Att tillfredsställa alla kunders krav blir svårt och då blir denna faktor mindre 

viktig. 

Informationsutbytet mellan olika parter kom inte upp i intervjuerna och kan inte 

värderas på verkliga erfarenheter.  
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5.3 Modellering av beslutsmatrisen 

Faktorerna som har tagits fram i figur 5.3.1 ansågs vara viktigast att ta hänsyn till vid ett 
beslut av en lagerplacering. Dessa faktorer utvärderades utifrån empiriska jämförelsen 
med teorin från kapitel 5.2. 
Genom en utvärdering av faktorerna är det meningen att den som ska placera ett nytt 
lager ska kunna ta ett beslut beroende på vilken sorts leveransservice eller 
kostnadsfördels grad som vill uppnås Därefter kommer en ruta att tilldelas, där 
faktorerna inuti rutan ska ses som riktlinjer för det producerande företaget ska placera 
sitt lager, för att uppnå de kriterier som sattes upp i början.  
 

Anledningen till att ett företag väljer en viss grad av leveransservice och 
kostnadsfördelar beror på vad för resurser eller kunskap man har att jobba med. Ett 
företag med mindre kapital kan behöva tänka mer på att ha bättre kostnadsfördelar än 
att uppnå bra leveransservice. Däremot om ett företag har mycket resurser att spendera 
och vill ha flera nöjda kunder så vill man uppnå bra leveransservice. Då har man 
möjlighet att bygga upp flera lager som gör det möjligt att uppnå bra service.  
 

När en ruta blir tilldelad är det tänkt att modellen ska visa vilka faktorer som blir 
påverkade. Denna modell behöver dock inte bara användas när en lagerplacerings beslut 
ska tas, den kan även användas för att byta konkurrensstrategi. Det kan vara så att det 
redan finns uppbyggda lager och genom att veta vilka faktorer som behöver ändras på så 
är det möjligt att uppnå andra konkurrasfördelar.  
 

 

Figur 5.3.1 Beslutsmatris, mallen från: (Aronsson, H. Oskarsson, B. & Ekdahl, B., 2006) 
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5.3.1 Utvärdering av beslutsmodellen 

Beslutsmatrisen är en beslutsmodell som används inom logistik ändamål och har varit 

en viktig matris för långsiktlig planering. Ballou, 1992, professor inom logistik delade in 

matrisen i 4 rutor om hur logistikkanalen skulle designas. Dessa 4 områden är: 

 Leveransservice och ledtidsbeslut 

 Lokaliseringsbeslut 

 Lagerbeslut 

 Transportbeslut 

 

Leveransservice och ledtidsbeslut: Denna ruta handlar om vilken leveransservice som 

kan erbjudas, d.v.s. vilken typ av leveransservice grad som företaget erbjuder kunderna. 

Ballou poängterar att leveranspålitligheten är den viktigaste faktorn som erbjuds till 

kunderna. Vi tycker att leveranspålitlighet är en viktig faktor, men blir den viktigaste 

faktorn när en kombination med leveranssäkerheten bildas. Den viktigaste 

leveransservice faktorn kommer då att kallas för leveransprecision. Skillnaden mellan 

det Ballou menar och det som vi anser är just leveranssäkerheten. Det negativa med att 

lova kunderna hur snabbt företaget är villiga att transportera, är att kunderna inte får 

någon garanti på att rätt vara med rätt kvalitet är med i överenskommelsen. 

Ledtidsbeslutet påverkas enligt Ballou om lagret är centraliserat eller decentraliserat, 

transportmedel och samlastningsgraden. Långa ledtider förknippas ofta med 

centraliserade lager och billiga transporter. Vi anser att detta ses som ett behörigt 

resonemang kring ledtidsbeslutet då centralisering leder till långa ledtider i vår matris. 

De faktorer vi valt att välja som viktiga leveransserviceelement i vår beslutsmatris är 

ledtid och leveransprecision. 

Lokaliseringsbeslut: Denna ruta är grunden för hur logistikanalen är strukturerad 

menar Ballou. Han tar upp beslut kring placering av lager, fabriker, kunden och 

leverantörer. Vi har i vår beslutsmatris tagit fram faktorerna centralisering, 

decentralisering och geografisk tillgänglighet. 

Lagerbeslut: Denna ruta berör hur lagret styrs och deras placering enligt Ballou. Detta 

är faktorer som vi valt att benämna lagerföring och lagerhållning. Dessa faktorer berör 

kostandsfördelarna i beslutsmatrisen ovan. 

Transportbeslut: Denna ruta berör vilken typ av transportmedel, hur ofta transporten 

ska åka och vilken grad samlastningen ska ske enligt Ballou.  De faktorer som Ballou 

nämner har vi benämnt Infrastruktur och TPL. 
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5.3.2 Standardföretag 

Första rutan längs ner till vänster handlar om att inte ha någon fördel alls. Här uppnås 

varken hög leveransservice eller kostnadsfördelar. Dessa företag som vill placera sitt 

lager behöver inte tänka på att uppfylla några särskilda faktorer utan endast på att få 

igång sin försäljning. Företag som kan tänka sig att bli tilldelade denna ruta är de företag 

som är osäkra på hur marknaden ser ut idag och är relativt oerfarna.  

En ej effektiv infrastruktur där transporterna blir dåligt utnyttjade genom t.ex. dålig 

vägplanering eller låg utfyllnadsgrad kommer att leda till flera konsekvenser. Det som 

händer är att det uppstår höga ledtider och låg leveransprecision. Det gör att kunderna 

får vänta länge på sina produkter samt finns risken att leverera fel produkter till sina 

kunder.  

När det gäller kostnadsfördelar kommer det uppstå höga lagerhållning- och 

lagerföringskostnader. För att ett dåligt organiserat lager gör att det glöms bort varor 

som kan bli utdaterade eller färskvaror som inte håller. För företag som väljer den här 

strategin kommer ha det svårt att överleva marknaden när det blir en 

konjunkturnedgång och bör därför undvikas. 

 

5.3.3 Kostnadsledarskap 

Blir denna ruta vald från företaget så betyder det att det finns krav på att 

kostnadsfördelarna ska vara höga, men det är inte stor vikt på leveransservicen. Stort 

fokus ligger på att minska kostnaderna för företaget än att göra kunderna tillfredställda 

utifrån ett leveransperspektiv. Lokalisering av lager kommer att prioriteras efter 

produktionens placering och därefter utifrån stora kunders geografiska närhet.  

Centralisering av lager kommer att vara den rätta strategin för att uppnå höga 

kostnadsfördelar. Istället för att ha väldigt många lager utspridda runt om kunder, så 

inriktar företaget sig på att ha ett centralt strategiskt placerat lager. För att kunna uppnå 

den höga kostandsfördelen m.ga. det centrala lagret så måste detta lager vara placerat 

nära produktionen och vara tillräckligt stor, där slöserier av lagerhållning inte är något 

önskvärt.  

Låg lagerhållning blir ett krav i denna strategi, då kostnader ska skäras ner. Eftersom 

lagret inte kommer vara stort, då det binder onödigt kapital så behövs inga dyra 

resurser för att kunna driva lagret. Producering efter Just-In-Time bidrar till att det 

tillkommer ett litet färdigvarulager innan ordern ska skickas vidare till kunden. 

Problematiken med att ha endast ett lager som har hand om in- och utcheckning av gods 

blir den långa ledtiden. 

Hög ledtid blir en konsekvens av att transportering allt gods görs från samma lager. 

Transportsträckorna kommer bli längre till kunden, det gäller att företagets produktion 

och stora kunder är tillräckligt nära lagret för att få ner leveranstiden. Prioritera stora 

kunder blir ett komplicerat beslut, ett placerat lager går inte att flytta på och kan bli 
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förödande vid en dålig förundersökning. Flertal order kommer att transporteras från 

samma plats och kan leda till att leveransprecisionen blir låg. 

Det kommer vara en hög leveransprecision för de kunder som blivit prioriterade. Låg 

leveransprecision kommer dessvärre att uppstå till resterande kunder, då alla 

leveranser inte alltid kommer att genomföras. Det blir väldigt svårt att leverera till alla 

sorteras kunder och företaget inriktar sig istället åt de stora kunder som ger hög vinst. 

Brist på personal och maskiner i lager blir avgörande för en korrekt orderleverans. De 

låga lagerhållningskostnaderna kan bidra till att det kan ske fel i transporterna som 

leder till den låga leveransprecisionen.  

Enkel infrastruktur är positivt, då planeringen av utnyttjande av transportmedel är 

genomtänkt och inte komplicerat. Fordonen har en gemensam mötesplats, det centrala 

lagret och sedan transporterar ut bestämda order. Fordonen behöver inte åka från lager 

till lager, som det görs med decentraliserad strategi för att fullborda en komplett order, 

då det centrala lagret har alla artiklar tillgängliga och dem endast behöver plocka ihop 

för att ordern ska vara redo för transport.  

Företag som kan tänka sig att bli tilldelade denna ruta är de företag som sätter stor vikt 

på att kostnaderna i lagret ska vara så låga som möjligt. Implementering av Just-In-Time 

tänket är ett måste och inga onödiga kapitalbindningar ska förekomma. Möbelbranschen 

är ett exempel på företag som tillämpar denna ruta. Man producerar endast möbler efter 

att en order sätts och placeras inte i lagret. Detta ger höga kostnadsfördelar, men lägre 

leveransservice. Leveransservicen blir låg pga att företaget inte har produkterna redo 

för produktion när en order sätts, de måste beställa hem alla komponenter för att 

producera möbeln.  Leveranstiden för t.ex. trämöbler hos Jennys möbler har normalt en 

väntetid på 4-8 veckor som alla kunder inte alltid uppskattar. (Jenny möbler, 2014) 
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5.3.4 Serviceledarskap 

När ett företag prioriterar främst att erbjuda bra leveransservice hamnar dem på den 

övre rutan till vänster. Undersökningarna har visat att den traditionella modellen är 

effektivast för att få bäst leveransservice. Vilket leder till att flera lager bör placeras nära 

kunderna. Med den traditionella modellen kommer det att bli korta ledtider och hög 

leveransprecision, vilket är viktigt för den graden av leveransservicenivån företaget vill 

uppnå. Genom att ha ett lager nära kunden minskar du transportsträckan. Då kan du 

som producerande företag direkt vid en kundorder skicka iväg produkten till kunden 

och det blir snabbare leveranstid samt hög leveransprecision.  

Leveransprecisionen blir hög för att en kort transportsträcka innebär att det blir mindre 

utrymme för fel när ett lager är nära.  Lastbilarna som transporterar får en minskad risk 

att skada varorna på vägen. Korta transportsträckor lämpar sig även vid en 

massproducering, att produktionen producerar mot lager. För att det kommer att 

behövas en hel del produkter i lagret för att kunna uppfylla kundernas krav om att få en 

snabb leveranstid. Planeringssystemet i marknaden får då höga krav för att göra en 

prognos på hur mycket produkter som kommer behöva produceras utan att det blir för 

stora avvikelser i lagret när kunderna göra sina order. Med avvikelser menas att det 

antingen produceras för mycket produkter eller för lite. Om vid en order det inte finns 

produkter i lagret kommer det innebära längre ledtid för kunden och då är risken stor 

att dem vänder sig till konkurrenterna istället. Skulle det produceras fler produkter än 

vad som säljs kommer det att binda kapital i form av produkter i lagret. 

Problemet med den här strategin är som matrisen visar att det inte är effektivast för att 

minska kostnader. Genom att ha flera lager uppstår det problem med att kontrollera 

lagerföringskostnaden. Traditionella modellen tenderar att binda mer kapital då det 

finns flera lager som måste byggas upp för att uppfylla en hög leveranspålitlighet. Det 

förekommer alltid varor som glöms bort i lagren vilket medför att dem utsätts för t.ex. 

inkurans. Dem här produkterna leder till kostnadsförluster för att dem inte längre går 

att sälja till samma pris.  

Hög lagerhållning kommer att uppstå då fokus kommer att ligga på att tillfredsställa 

kunderna väldigt fort. Det betyder att regionallagren alltid kommer att vara fulla och 

man massproducerar efter lager. Det krävs väldigt bra hantering av de lagrade 

produkterna såväl vid inleverans och utleverans i lagret. 

För att kunna hantera en infrastruktur för transportsystem i flera olika lager krävs ett 

avancerat planeringssystem. Flera rutter måste planeras där lastbilarna åker från olika 

lager och ska samordnas på ett sätt att lastbilarna utnyttjas effektivt sätt. Vid 

regionallager måste lastbilarna inte bara åka till kunderna direkt utan dem måste även 

transportera varor från sitt centrallager till regionallager. Genom att planera vägarna 
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går det att undvika att en lastbil behöver åka längre än vad som behövs till sin 

slutdestination. 

Företag som kan tänka sig att bli tilldelade denna ruta är de företag som ser ett 

mervärde av att tillfredsställa ett stort antal kunder, men med högre kostnader. Företag 

som bestämmer sig för att placera lager runt om stora städer har i åtanke att dessa lager 

kostar. Bilindustrin är ett exempel på företag som tillämpar denna ruta. Det produceras 

väldigt många bilar som bara väntar på att få en ny ägare. Det finns ibland ingen ledtid 

på de nyköpta bilarna, då de lagras i färdigvarulager. Nackdelen med att producera efter 

prognos och lager blir att dessa produkter binder mycket kapital tills de säljs vidare. 

Volvo producerar cirka 250 000 bilar/år. Det är en snittproduktion på 685 bilar/dag.  

Det gäller att försäljningen sker fort då dessa fordon binder mycket pengar i lagret. 

(Pavag.volvocars, 2013) 
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5.3.5 Kostnads- och serviceledarskap 

Blir denna ruta vald från företaget så betyder det dels att krav finns på att 

kostnadsfördelarna ska vara höga men samtidigt att leveransservicen ska vara hög. 

Tillskillnad från kostnadsledarskapsrutan blir leveransservice en väsentlig faktor.  

För att företag ska kunna få högre leveransservice så kommer en kombination av 

centralisering och tredjepartslogistik att tillämpas. Lokalisering av lager kommer att 

prioriteras efter att tillfredsställa ett stort antal kunder geografiskt och därefter utifrån 

produktionens placering. 

Tredjepartslogistik ger företag en ny konkurransfördel inom leveransservice. Att istället 

för att samla alla fordon i det centrala lagret så har tredjepartslogistiksföretagen istället 

hand om allt som har med transport att göra. Anlita tredjepartslogistiksföretag med ett 

centrallager leder till att det går att uppnå samma leveransservice som serviceledarskap, 

fast med färre antal lager. Ett tredjepartslogistikföretag samordnar transporter med 

flera företag vilket totalt sätt ger lägre transportkostnader än om det producerande 

företag endast skulle leverera sina egna produkter.  

Överlämning av transportansvaret ställer krav på både det producerande företaget och 

tredjepartslogistikföretaget att dem kommer överens och upprätthåller sin del på 

avtalet. I många fall har det producerande många krav på att tredjepartslogistiks företag 

måste klara av en viss leveranstid, ha hög fyllnadsgrad och ha rimliga kostnader. Vissa 

företag är villiga att betala mer genom att ha bättre service för att dem har kunder som 

har stora krav på en bra leveransservice vilket är anledningen till att dem är villig att 

betala det lilla extra. 

Företag som kan tänka sig att bli tilldelade denna ruta är de företag som vill vara 

världsledande ute i marknaden. Det gäller att leveransservice och kostnadsfördel är 

höga. Alfa Laval är ett exempel på företag som tillämpar denna ruta. Alfa Laval menar att 

de är bäst på att skapa den bästa värmeöverföringen, där de funnits i marknad från 1883 

och stora krav finns på att hög leveransservice till kunderna ska uppnås med så låga 

kostnader som möjligt. Empirin visar att de faktorer som berör denna ruta uppfylls av 

detta företag och styrker vårt val av företag.  
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6.  Diskussion 

6.1 Diskussion kring faktorerna 

Dem viktigaste faktorerna som togs fram med hjälp av litteraturstudier och intervjuer 

med företag blev totalt nio stycken. Anledningen till att det blev just dessa nio 

faktorerna var att dem hade stöd både i teorin och praktiken. Dessa faktorer är: 

centraliserat lager, decentraliserat lager, ledtid, leveransprecision, 

lagerhållningskostnad, lagerföringskostnad, infrastruktur, tredjepartslogistik och 

geografisk tillgänglighet. 

Den framtagna beslutsmatrisen innehåller flera faktorer att ta hänsyn till beroende på 

vilka av de två målen som vill uppnås. Det är ganska stora skillnader mellan att ha hög 

leveransservice från att ha höga kostnadsfördelar. Vad ett standardföretag som vill 

uppnå hög leveransservice behöver tänka på när dem inför flera regionallager är att ha 

korta ledtider och hög leveransprecision. Största utmaningen blir då att ha koll på sina 

lagerföringskostnader och att kunna planera en avancerad infrastruktur. 

Vill standardföretaget däremot koncentrera sig mer på att minska utgifterna än att 

uppfylla bättre leveransservice kommer det skilja sig på vilken grad faktorerna ska 

uppfyllas. Här blir det låg lagerhållning och planeringen av en infrastruktur blir mycket 

enklare när all transport sker från ett lager. Däremot blir konsekvenserna att ledtiderna 

blir högre och en lägre leveransprecision. 

Till sist finns det målet som varje företag vill uppnå, att ha hög leveransservice med höga 

kostnadsfördelar. Genom intervjuerna där samtliga företagen hade ett externt 

transportföretag märkte vi en trend där en kombination mellan centraliseringen och 

tredjepartslogistiksföretagen blivit allt mer vanligare. Skillnaden mellan dessa mål har 

främst varit att transportsträckorna ökat vilket medfört högre ledtider och lägre 

leveransprecision. Men med hjälp av ett externt transportföretag har producerande 

företag kunnat överlåta infrastrukturen till mer erfarna företag. Detta leder till att det 

uppnås korta ledtider och hög leveransprecision samtidigt som kostnaderna minskas 

genom att få låg lagerhållning och att vara bra geografiskt tillgängligt. Detta gäller dock 

endast om företaget lyckas upprätthålla en bra och långsiktligt relation till sina 

tredjepartslogistiksföretag. 
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6.2 Diskussion kring beslutsmodellen 

De fyra beslutsområdena Ballou tar fram för en strukturerad logistikkanal anses ha 

tagits hänsyn till i vårt beslut om hur det bäst går att besluta om att placera ett lager. 

Eftersom denna matris har används förut anses den vara av relevant betydelse. 

Faktorerna som företagen ska ta hänsyn till i rutorna har olika stor betydelse beroende 

på vilken bransch det talas om. Har företagen för lite resurser eller tid för att genomföra 

dessa förändringar samtidigt, kan de fokusera på att välja ut de viktigaste för själva 

företaget. Dock så måste företagen ta hänsyn till transportkostnader, leveransprecision 

och antal lagerpunkter, då de är viktigaste faktorerna för ett lagerplaceringsbeslut. 

Ballous beslutsmatris användes i ändamål att utforma hur en logistikkanal ska se ut, 

jämfört med vår beslutsmatris som används i ändamål för att placera sitt lager.  

Likheterna som fanns i båda beslutsmatriser var att alla våra faktorer fanns med i de 

fyra stora områdena han valt ut. Det Ballou gjorde annorlunda var att han hade ett stort 

område som hade flera faktorer inuti sig. Förklarningen kan vara att det inte fanns 

tillräckligt med kunskap om vilka faktorer i varje område som spelade roll och man 

istället använde sig utav breda områden som kunde tolkas på olika sätt. 

Att istället göra på samma sätt som Ballou, med endast en stor faktor som ska leda till ett 

beslut anses vara för svagt nuförtiden när en massa faktorer avgör vart ett 

lokaliseringsbeslut av lagret ska sättas. Det kan hänvisas till mikro- & makro perspektivs 

kapitel där ett flertal faktorer tas upp. Det gäller att visa företag vilka specifika faktorer 

som spelar roll, där tolkning av t.ex. leveransservice kan göras på olika sätt.  

 

6.2 Förslag till fortsatta studier 

Vidare analys på beslutsmodellen om den verkligen är användbar skulle kunna vara att 
den tillämpas på ett existerande företag. Vi får inte någon riktig validitet på att denna 
beslutsmodell skulle kunna tillämpas på det sätt som beskrivits på grund av at den inte 
används än utifrån de krav vi satt. Dessa krav är att företaget efter grad av 
leveransservice och kostnadsfördel får redan på hur faktorerna påverkas.  
 

Under loppet av detta examensarbete har nya tankar och frågor trätt fram.  Nya 

frågeställningar som skulle kunna vara relevanta att undersöka vidare på är: 

 Kommer nya framtida faktorer att avgöra ett lagerplaceringsbeslut? 

 Hur fördelaktigt är det att anlita ett TPL företag? 

 Finns det andra beslutsmodeller som kan vara gynnsammare än 

beslutsmatrisen? 
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7. Slutsats 
En presentation av resultaten ska presenteras utifrån målen som har satts upp. Syftet 
med själva arbetet var att ta fram en beslutsmodell som ska innehålla dem viktigaste 
faktorerna utifrån en jämförelse mellan teori och praktiken.  
 

1. Vilka faktorer påverkar valet av lagerplaceringen? 
Efter empirin jämfördes dem teoretiska faktorerna med dem praktiska för att värdera 
vilka som är viktigast vid ett lagerbeslut. Intervjuerna skedde med tre olika företag inom 
SSAB, Weda och Alfa Laval. Faktorerna presenteras i beslutsmodellen där dem fungerar 
som riktlinjer. Dessa blev genom en jämförelse mellan empirin och teorin: Centraliserat 
lager, decentraliserat lager, ledtid, leveransprecision, lagerhållningskostnad, 
lagerföringskostnad, transportkostnader, infrastruktur, tredjepartslogistik och 
geografisk tillgänglighet. 

 
I geografisk närhet nämndes infrastruktur som en viktig faktor, då den bidrar till hur 
smidigheten påverkas av att transportera varor. Det är alltså hur vägarna utnyttjas till 
och från kunden på bästa sätt för att undvika slöserier. Även transporter är en viktig del 
hur bra logistikens grundmål uppfylls där den utgör en stor del av hur kostnadseffektiv 
och bra kundnöjdhet ett företag väljer att uppnå. När det gäller vart du ska placera ett 
lager finns det två alternativ att välja mellan, centralisering eller decentralisering. Där 
valet påverkas av hur geografiskt nära till kunden eller leverantör som spelar roll. 
 
Det andra området handlar om leveransservice, där dem avgörande faktorerna är 
leveransprecision, ledtid och tredjepartslogistik. Där leveransprecision bidrar till en 
ökad kundnöjdhet då varor levereras i rätt tid, mängd och kvalité. Förutom det ska det 
även finnas varor tillgängligt när kunden gör sin order. En annan viktig faktor inom 
leveransservice handlar om ledtid där det bestäms hur lång tid det tar för en vara att 
skickas hem till kunden. Ledtiden kan förbättras med hjälp av tredjepartslogistik där ett 
externt transportföretag ansvarar för det producerande företagets distributionssystem.  
 
Inom det tredje området som handlar om kostnadsposter, så menade företagen att de 
viktigaste faktorerna är lagerföringskostnad och lagerhållningskostnad. Där 
lagerföringskostnad tar till hänsyn det bundna kapitalet och lagerhållningskostnad hur 
mycket arbete det kostar att driva ett lager.  
 
2. Hur ska beslutsmodellen se ut, med hjälp av de riktlinjer som fåtts fram? 
Det finns idag många lager placerade i världen där meningen är att distribuera 

produkter till sina kunder. Syftet med examensarbetet var att ta fram en beslutsmodell 

som ska hjälpa till att uppnå konkurransfördelar som hjälper till att överleva 

marknaden. Utformningen av vår beslutsmodell har till syfte att då ett visst mål vill 

uppnås visar hur det påverkar dem slutgiltiga faktorerna. Sedan kan det även användas 

för att byta konkurrensstrategi för att om man vet hur faktorer relaterar till ett mål kan 

ett förändringsarbete påbörjas. Den ser ut som den gör för att utifrån logistikens 

grundläggande mål kunna uppnå en viss grad leveransservice eller kostnadsfördelar. 
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Kritisk granskning 

1. Teoretisk referensram 

Rapporten har tagit fakta från personer som är kända och kunniga inom området 

logistik. Anledningen till det är att få pålitlig fakta från experter som har väldigt mycket 

kunskap och erfarenheter. Även vår kursbok modern logistik har använts där tre 

författare Oskarsson, Aronsson och Ekdahl har samarbetat. Det har även funnits 

vetenskapliga artiklar som har varit hjälpsamma då dem innehöll bra fakta. Dessa 

artiklar har bl.a. haft kunniga personer medverkande som har gjort att artikeln blivit 

pålitlig. Det har varit doktorander, forskare och professorer inom logistik. 

 

2. Intervjuer 

Anledningen till att vi hade intervjuer var för att få praktiska kunskaper om hur 

verkligheten skiljer sig från teorin. Metoden vi använder oss utav var telefonintervjuer 

som var halvstrukturerad.  Fördelarna är att samma frågor ställs till samma företag för 

att få en bra uppfattning om hur deras företag fungerar och skiljer sig från andra. 

Däremot tycker vi att en besöksintervju skulle vara lämpligare. Problemet med 

telefonintervjuer är att svaren kunde kännas för tunna och opreciserade. Vid en 

besöksintervju är informatörerna mer förberedda och har mer tid för att besvara frågor. 

Det leder till att mer information kan erhållas, där det finns möjlighet att ställa fler 

följdfrågor. 
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