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Sammanfattning 
 
Tredjepartslogistik i Sverige är en allt växande marknad med många aktörer. För företag 

som vill lägga ut delar av sin logistisk på dessa aktörer är valet av aktör inte alltid 

självklart. Ett företag som står inför detta val är stearinljustillverkaren Delsbo Candle 

AB. Detta arbete tar avstamp i Delsbo Candle existerande transportstruktur och 

presenterar en globalt optimal lösning, ur ett kostnadsperspektiv, utifrån företagets 

förutsättningar och begränsningar. Den globalt optimala lösningen utgörs av tre 

tredjepartslogistik aktörer belägna i Stockholm, Norrköping och Jönköping med en 

minimal transport- och hanteringskostnad på 45 986 kr per månad. 

Vidare presenteras en analys av samverkan mellan Delsbo Candle 

organisationsstruktur och de effekter som outsourcing medför ur ett organisatoriskt 

perspektiv. Analysen visar bland annat att Delsbo Candle riskerar att utsättas för en 

fördröjd beslutsprocess och förlust av strategiskt viktig kunskap. 
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Abstract 

 
The third-party logistics market is rapidly growing in Sweden with actors situated all 

over the country. Nonetheless are companies that are interested in outsourcing parts of 

their logistic operation not always certain which actors to choose. A company that faces 

this particular decision is candle manufacturer Delsbo Candle. This project explores 

Delsbo Candle’s existing organisation structure and it’s conditions and limitations, 

followed by a presentation of a global optimal solution from a cost-effective 

perspective. The global optimal solution consists of using three third-party logistics 

actors situated in Stockholm, Norrköping och Jönköping with a minimal transport and 

handling cost of 45 986 kr a month. 

Furthermore the project explores the concurrence between Delsbo 

Candle’s organisation structure and the effects of outsourcing from an organisational 

perspective. The analysis shows that there is a risk that Delsbo Candle will be exposed 

to delay in decision making and loss of strategically important knowledge. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Transport och logistik har sedan mitten av förra seklet haft en betydande roll i företags 
affärsmodeller. Nationalisering och globalisering har drivit företag och forskare att 
söka nya effektiva logistiska lösningar (Taylor et al. 2005). Ur denna forskning har 
aktörer uppstått som tillhandahåller logistiktjänster, så kallad tredjepartslogistik (TPL).  
Aktörerna strävar efter att skapa långsiktiga relationer med kunder för att koncentrera 
sitt värdeerbjudande. På så sätt har det blivit möjligt för företag tillsammans med 
TPL-aktörer att utarbeta hur de ska utlägga delar av sin logistiska verksamhet på 
entreprenad. Som en följd av detta har företag idag stora valmöjligheter vid logistisk 
organisering (Hertz et al. 2003; Taress 2011).  

TPL-aktörer är subjektiva i den mening att de presenterar logistiska lösningar 
efter deras förutsättningar som aktör. Alltså är valet av TPL-aktör av stor vikt när ett 
företag vill utlägga sin logistiska verksamhet. Företag som står inför valet av 
TPL-aktörer har idag inga riktlinjer och det är inte alltid självklart vilken aktör som är 
optimal att använda.  

Ett företag som står inför valet av TPL-aktörer är stearinljustillverkare Delsbo 
Candle AB. Detta arbete skrivs i samband med företaget och tar avstamp i existerande 
transport och logistik för att sedan identifiera optimala TPL-aktörer utefter företagets 
specifika förutsättningar. Vidare identifieras potentiella konsekvenser vid en 
omorganisering av delar av logistikverksamheten.  

Företaget med fabrik och 26 anställda är lokaliserat i Delsbo, Hudiksvall. 
Majoriteten av kunderna befinner sig i södra och mellersta Sverige. Det geografiska 
läget ger upphov till ineffektivitet vid leverans av kronljus och hindrar Delsbo Candle 
att bland annat erbjuda lika omfattande leveranserbjudanden som sina konkurrenter. I 
intervju med företagets verkställande direktör Olle Skog (2016) framgår att Delsbo 
Candle förhandlar med en blivande kund Bergendahls. Bergendahls tillhandahåller 66 
butiker i södra och mellersta Sverige och kräver att Delsbo Candle levererar kronljus 
direkt till dessa butiker med kort varsel.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att hitta en alternativ transportlösning till Delsbo Candle 
potentiella kund Bergendahls. Resultatet kan i sin tur användas som ett underlag för 
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beslutfattande vid eventuell investering av ökat leveransutbud. Således är arbetet 
endast ämnad för Delsbo Candle och går inte att tillämpa på företag med andra 
förutsättningar. 

Ytterligare ska arbetet belysa ur ett organisatoriskt perspektiv vilka kort- och 
långsiktiga konsekvenser Delsbo Candle står inför vid en eventuell utläggning av delar 
av den logistiska verksamheten. 
 

1.3 Problemformulering  
Olle Skog och Delsbo Candle vill undersöka möjligheten, och organisatoriska 
konsekvenser, att utlägga delar av den logistiska verksamheten på TPL-aktörer som 
används som mellanlager vid leverans till butik. De centrala frågorna i arbetet lyder 
således: 
 

- Vilken TPL-aktör(er) som ska väljas för att minimera den totala 
transportkostnaden vid ett eventuellt kontrakt med Bergendahls.  

- Vilka potentiella organisatoriska konsekvenser uppstår vid en eventuell 
utläggning av delar av den logistiska verksamheten på TPL-aktör(er).  

 

1.4 Avgränsning 
Arbetet är begränsat i sin utformning dels för att underlätta genomförbarhet och dels 
för att skapa en tydlig bild över arbetets omfång. Nedan listas, för arbete, relevanta 
avgräsningar. 

- Minst en TPL-aktör används alltid då Delsbo Candle i dagsläget inte är 
intresserad av att distribuera kronljus direkt till Bergendahls butiker 

- Schenker AB används som transportleverantör då det finns ett existerande 
leveransavtal. 

- Arbetet fokuserar endast på Bergendahls 66 butiker i södra och mellersta 
Sverige på uppmaning av Delsbo Candle. 

- Nio grupperingar (kluster) konstrueras av Bergendahls 66 butiker för att 
underlätta transportoptimering och skapa en mer verklighetstrogen modell. 

- Arbetet utgår från en period på 1 månad och tar således inte hänsyn till 
säsongsrelaterade variationer i efterfråga.  
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Optimeringsteori 
Optimering härstammar från det latinska ordet “optimus” och betyder ungefär “bäst”. 
Enligt Holmberg (2013) definieras optimeringslära som läran om hur man finner den 
bästa lösningen till ett matematiskt definierat problem utifrån de förutsättningar som 
ges, så kallade bivillkor. Optimeringsteori kan delas in i fem huvudsakliga delområden: 
Linjärprogrammering, ickelinjär programmering, heltalsprogrammering, dynamisk 
optimering och kombinatorisk optimering (Holmberg  2013). Detta arbete tillämpar 
teori inom dels kombinatorisk optimering och dels linjär- och heltalsprogrammering.  

Inom optimeringsläran används olika metoder och modeller, så kallad 
programmering, för att lösa olika konkreta problem. Lösningen till detta problem som 
anses vara bäst i termer av att minimera eller maximera en målfunktion kallas för den 
optimalalösningen (Glass 2010). Det finns två grundläggande definitioner på optimala 
lösningar till optimeringsproblem. Det är viktigt att särskilja på definitionerna då de är 
avgörande för tolkningen av resultatet (Nash et al. 2012). 

Globalt minimum är en tillåten punkt , om det inte finns någon annan tillåten punktx  
med bättre målfunktionsvärde. 

(x) (x),f ≤ f  ⋁x∈ X (1) 

 

Lokalt minimum är en tillåten punk , om det inte finns någon annan tillåten punk ix  
omgivningen med bättre målfunktionsvärde. 
 

(x) (x),  så att  , εf ≤ f  ⋁x∈ X x|| − x||≺ε   ≻0  (2) 

 
 
Likaså ges dessa definitioner på samma sätt för globalt och lokalt maximum med 
omvänt olikhetstecken. 

2.1.1 Konvexa mängder och funktioner 
En konvex mängd definieras som en mängd där varje punkt längs en sträcka mellan 
två godtyckligt valda punkter i mängden också ligger i mängden, se Figur 1. 
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Figur 1: Konvex och icke-konvex mängd 
 

En konvex funktion i envariabelsanalys är en funktion med ett specifikt grafiskt 
utseende: Om man drar en rät linje från en punkt på grafen till en annan, om 
funktionen är konvex, ligger alla punkter mellan de två punkterna på eller under linjen 
(se figur 2). Detta går att formulera som att en funktion  är konvex på sinf  
definitionsmängd om för alla  och  i definitionsmängden och (Borweinx1 x2 t∈ 0,[ 1]  
2010): 

(tx 1 )x ) f(x ) 1 )f(x )f 1 + ( − t 2 ≤ t 1 + ( − t 2  (3) 

 
Nedan ges en grafisk representation av en konvex funktions utseende. Notera att 
samtliga punkter mellan och ligger under den räta linjen.x1 x2  
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Figur 2: Grafisk representation av konvex funktion 
 

Slutligen definieras ett optimeringsproblem som konvext om det tillåtna 
området är en konvex mängd samt att den målfunktion som minimeras är en konvex 
funktion på denna mängd (Svanberg 2012).  

2.1.2 Linjärprogrammering 
Linjärprogrammering (LP) är en speciell typ av optimering där målfunktion och 
bivillkor är linjära funktioner (Nash et al. 2012). Ett linjärt optimeringsproblem på 
standardform har följande utseende: 

inimera         z xm = ∑
n

j=1
cj j (4)

 

åd x        i , .. ,∑
n

j=1
aij j ≤ bi = 1 . m (5) 

       i , .. ,   xi ≥ 0  = 1 . n  

där  är målfunktionen, är de n stycken val som går att göra för att olikheten ska varaz xj  
uppfylld, är kostnad förknippad med varje val och är de  olika bivillkoren.cj bi m  
Problemet går även att uttrycka med matrisnotering och får då följande utseende: 

 

inimera         z xm = ct  (6) 

åd xA ≤ b  

                           x ≥ 0  

(7) 

 

där  är målfunktionen, är (n×1) kostnadsvektor ,  är (n×1) lösningsvektor,  ärz c  x A  
(m×n) bivillkorsmatris och  är (m×1) bivillkorsvektor.b   

 
2.1.2.1 Lösning med simplexmetoden 
SIMPLEX är en lösningsmetod för att lösa linjära konvexa optimeringsproblem av typ 
(4). Algoritmen rör sig mellan tillåtna lösningar för problemet tills optimallösning har 
funnits (Danzig 1949).  
En grafisk representation av detta ges i Figur 3. Algoritmen börjar vid ett hörn och 
förflyttar sig sedan till tillåtna hörn som är bättre än det befintliga. Slutligen nås den 
optimala lösningen och algoritmen stannar. 
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Figur 3: SIMPLEX 

 

2.1.3 Linjär heltalsprogrammering 
För en del optimeringsproblem är lösningen endast rimlig om den antar heltalsvärden. 
Om man till exempel vill fastställa det optimala antalet flygvärdinnor på ett flygplan 
måste, av uppenbara orsaker, lösningen ges i positiva heltal (Wolsey 1998). Dessa 
problem karaktäriseras av heltalsbegräsning och benämns vanligen för linjära 
heltalsproblem. Linjär heltalsprogrammering (MILP), för engelskans Mixed Integer 
Linear Programming, definieras som matematisk optimering då några eller samtliga 
variabler inom det linjära optimeringsproblemet är begränsade till heltal (Schrijver 
1999). Uttryckt med matrisnotering på standardform får optimeringsproblemet följande 
utseende: 

inimera        z c xm =   t (8) 

åd xA ≤ b (9) 

, x ≥ 0 x∈ℤ
n  

Denna till synes ringa förändring försvårar problemet avsevärt och minskar antalet 
lösbara problem. Lösning av heltalsproblem med enbart simplexmetoden blir 
ogenomförbar, således måste ytterligare metoder tillämpas så som kombinatorisk 
lösningsmetodik (Holmberg 2013). 
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2.1.3.1 Binär heltalsprogrammering 

I vissa fall antar lösningen endast två värden, främst 0 och 1. Detta är vanligt 
förekommande vid optimering av problem med logiska begränsningar så som vid val av 
flera möjligheter (Chinneck 2015). Val av fabrikslokaler ur en mängd med kandidater är 
ett exempel på detta. Varje lokal innebär en viss fast kostnad som endast uppstår vid 
valet av denna lokal. Alltså är det naturligt att modellera detta optimeringsproblem 
binärt där man kan aktivera (1) eller deaktivera (0) fabrikslokaler. 

Binär heltalsprogrammering definieras som matematisk optimering då några 
eller samtliga variabler inom det linjära optimeringsproblemet är begränsade till 
värderna (Holmberg 2013).{0, }1   
 

2.1.3.2 Lösning med Branch and Bound-metoden 

Ett optimeringsproblem med heltalsbegränsningar gå ej att lösa enbart med 
simplexmetoden (Holmberg 2013). För att lösa dessa typer av problem krävs oftast 
lösningsförfarande som bygger på att man ittererar mellan: 

1. Lösning av LP-relaxerade optimeringsproblemet. 
2. Modifiering av LP-problemet. 

En kombinatoriskmetod som oftast används vid lösning av ett MILP är Branch and 
Bound. Metoden utgår från problemets kombinatoriska, binär eller grafstruktur och 
använder trädsökningsalgoritm för att systematiskt leta efter en lösning (Holmberg 
2013). Metoden kan kort sammanfattas i följande punkter: 

1. Relaxering av problemet (vissa av problemets villkor tas bort för att utöka 
lösningsområdet) 

2. Uppdelning av problemet i flera (disjunkta) problem med hjälp av förgrening 
3. Rekursiv användning av algoritmen 
4. Kapning av grenar som inte leder till optimum 
5. Avsökning av trädet 
6. Användning av övre och undre gränser för det optimala målfunktionsvärdet 

 

2.1.4 Flödesnätverk 
I grafteori definieras flödesnätverk som en riktad graf där varje nod har en av följande 
egenskaper.  

1. Källnod (s) där flödet uppstår och är den nod som nätverket utgår från. 
2. Sinknod (t) där flödet träder ut ur grafen. 
3. Genomflödesnod (u,v) där flödet passerar noden på sin väg från källnod till 

sinknod. 
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Figur 4 visar ett enkelt exempel på ett flödesnätverk. 
 

 
Figur 4: Flödesnätverk 

 
I exemplet går det att konstatera att det ankommer 15 enheter i nod s och 15 enheter 
träder ut ur grafen i nod t. Således existerar det jämnviktsvillkor i flödesnätverket som 
säger att antal enheter som ankommer till en nod ska vara ekvivalent med antalet 
enheter som lämnar (Orlin et al. 1993). Dessa villkor och flöden går även att beskriva 
med matrisnotation därxA = b   
 

(10)
 

(11) 

(12) 
 

2.1.5 Hitchcock & Koopmans transportproblem 
Hitchcock och Koopmans klassiska transportproblem är ett grundläggande 
földesproblem (NFP). Problemet grundar sig i att det finns en specifik uppsättning av 
en vara vid m stycken fabriker som efterfrågas vid n stycken butiker (Gerstenhaber 
1958). Kostnaden att transportera en vara från fabrik i till butik j noteras  och antascij  
vara proportionell mot antalet transporterade varor. som betecknar de varor somai  
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finns tillgängliga vid fabrik i och , som betecknar efterfrågan vid butik j, antas varabj  
konstant och: 

∑
 

i
ai = ∑

 

j
bj (13) 

 
Målsättningen med att lösa problemet är att minimera transportkostnader under 
kraven att tillgång och efterfrågan möts vid fabriker och butiker (Sharma et al. 2012). 
Om betecknar antalet transporterade varor från fabrik i till butik j måste lösningenxij  
på problemet uppfylla följande villkor: 
 

1. xij ≥ 0 (14) 

2. ∑
 

i
xij = bj (15) 

3. ∑
 

j
xij = ai (16) 

4. c  minimum∑
 

i,j
xij ij (17) 

 
Lösningar som uppfyller villkor 1-3 kallas för tillåtna lösningar och den lösning som 
uppfyller villkor 1-4 kallas för den globalt optimala lösningen till transportproblemet 
(Gerstenhaber 1958). 
 

2.2 Haversine formel 
Haversine formeln används för beräkning av avståndet mellan två punkter på en sfär 
(Chopde et al. 2013) enligt: 

 

av( ) av(ϕ ) os(ϕ )cos(ϕ )hav(λ )h r
d = h 2 −ϕ1 + c 1 2 2 − λ1  

av(Θ) ( )h = sin2 2
Θ = 2

1−cos(Θ)  
(18) 
(19) 

 
 
Där är avståndet mellan två punkter på sfären,  är sfärens radie, , och ,  är d r ϕ1  ϕ2 λ1 λ2  
latitud respektive longitud för punkt 1 och 2. 
Löser ut  för avståndet:d  
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  (h)  2  rcisin( ) d = rhav−1 =   ∙ r ∙ a √h =  
2 =   ∙ rcisin(    r ∙ a √hav(ϕ )  cos(ϕ )cos(ϕ )hav(λ )2 −ϕ1 +   1 2 2 − λ1 =  

   2 =   ∙ rcisin(    r ∙ a √sin ( )  cos(ϕ )cos(ϕ )sin ( ) 2
2

ϕ −ϕ2 1 +   1 2
2

2
λ −λ2 1  

(20) 

 

  

3. Metod 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Arbetet utgår från två frågeformuleringar. Dessa frågeställningar är olika varandra och 
således är metoden uppdelad i två avsnitt, kvantitativ metod och kvalitativ metod. Den 
kvantitativa metoden bygger på en induktiv ansats för att lösa optimeringsproblemet 
där matematiska metoder tillämpas på insamlad data. Den kvalitativa metoden bygger 
på en litteraturstudie och ostrukturerad intervju med verkställande direktör Olle Skog 
för att undersöka innebörden av en TPL implementering i termer av påverkan och 
samverkan med befintlig organisationsstruktur. 

3.2 Kvantitativ metod 

3.2.1 Datainsamling & estimationer 
I arbetet används följande data: 

- Kostnadsdata för TPL-aktörer där respektive aktör behandlas anonymt för att 
undvika spridning av känslig information. 

- Kronljusefterfråga uppgår till 2,5 pall/månad och tillhandahålls från 
marknadsansvarig på Delsbo Candle. För ett kluster av butiker multipliceras 
antalet butiker med efterfrågan per butik.  

- Transportkostnad per pall och kilometer. 
- Transportavstånd mellan enheter: butik, fabrik och TPL-aktör. 

 

3.2.1.1 Estimation av kostnadsdata för TPL-aktörer 

Prisuppgifter estimeras för de aktörer som inte vill bistå med data. Datan estimeras 
med heuristiska antagande utifrån marknadspris, region och genom att jämföra med 
tillgänglig kostnadsdata från andra TPL-aktörer i närheten. Vidare genomförs en 
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ostrukturerad intervju med TPL-aktör 10  (se avsnitt 8.1) där det framgår att 
branschpriset för förvaring är ca 60kr/kvm/mån men aningen större nära storstäder. 
Estimerade prisuppgifter markeras med “*” under avsnitt 8.1. 
 

3.2.1.2 Estimation av transportkostnad 

Transportkostnaden estimeras med leveransdata från totalt 12 transporter utförda av 
Delsbo Candle, se tabell 1.  
 

Start Mål Sträcka (km) Kostnad (kr/pall) 

Delsbo Västerås 293,0 222,7 

Delsbo Malmö 853,0 445,4 

Delsbo Stockholm 300,0 264,0 

Delsbo Motala 423,0 297,5 

Delsbo Halmstad 820,0 393,7 

Delsbo Kalmar 730,0 371,9 

Delsbo Kristianstad 868,0 427,0 

Delsbo Göteborg 665,0 366,2 

Delsbo Jönköping 640,0 341,9 

Delsbo Örebro 385,0 259,9 

Delsbo Norrköping 479,0 275,0 

Delsbo Helsingborg 873,0 427,0 

Tabell 1: Leveransdata från Delsbo Candle 
 
Genom tillämpning av minstakvadratmetoden erhålls en estimerad kostnad per pall och 
kilometer på 0.3284 kr, se Figur 5. 
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Figur 5: Datapunkter och trendlinje för transportkostnad 

3.2.1.3 Estimation av distanser 

Koordinatavståndet mellan Delsbo Candle, TPL-aktörer och butiker beräknas med 
PYTHON-kod baserat på Haversine formeln. Fågelavstånden korrigeras efter E4 mellan 
Delsbo och Stockholm. 

3.2.2 Kartläggning av butiker och TPL-aktörer 
Bergendahls har 66st butiker med majoriteten belägna i södra och mellersta Sverige. 
Butikerna är spridda över stora områden men kluster existerar nära större städer så som 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. För att göra transportproblemet 
hanterbart och verklighetstroget behandlas kluster av butiker som en nod i 
transportnätverket. Detta eftersom det inte är logiskt försvarbart att transportera 
kronljus från en TPL-aktör till butik a för att sedan återvända till mellanlagret och 
transportera kronljus till butik b som ligger i nära anslutning till a. Fördelaktligen 
levereras kronljus till både a och b i samma transport. Uppdelning av butiker i kluster 
görs godtyckligt efter hur många butiker som ligger i anslutning till varandra. 
Referensavståndet för vad som ingår i ett kluster bestäms till inte mer än 36 km (ca. 
avståndet mellan Gråbo till Borås). Se Bilaga A för mer information om kluster. 

TPL aktörerna som väljs är utspridda i södra och mellersta Sverige och inga 
kluster av aktörer existerar som motiverar en reducering i nätverket av noder likt det 
som görs med butikerna. Butiker (rosa markörer) och lager (gråa markörer) är kartlagda i 
Figur 5. Observera att TPL aktörernas koordinater är en aning justerade för att hålla 
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lagren anonyma. Numreringarna i markörerna korresponderar med numreringarna i 
Bilaga B och under avsnitt 8.1 Kostnadsdata TPL-aktörer. 

 

 
Figur 6: Karta över butiker och TPL-aktörer 

 

3.2.3 Val av matematisk modell 
13 TPL-aktörer väljs för att minimera den totala kostnaden för transportlagerhantering 
och lagerhållning samt för att möta efterfrågan från sammanlagt 27 kluster och 
enskilda butiker. 
Problemet formuleras som ett MILP problem med totalt 41 noder och 364 flödesvägar 
och beskrivs enligt: 
 

inimeram  cT ∙ y + F T ∙ z  (23) 

åd :         bA ∙ x =    (24) 

K ∙ x ≤ 0  (25) 

            , z0 ≤ yi ≤ ki   = {0, }1  (26) 

 
Tabell 2 presenterar variabelnotation, typ och innebörd för MILP problemet.  

Notation Typ Beskrivning 

c  Vektor  364×1 transportkostnadsvektor bestående av transportkostnader cj  
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y  Vektor 364×1 vektor bestående av mängden gods som skickas från nod till i j  

F  Vektor 13×1 vektor bestående av respektive TPL-aktörs fasta kostnader 

z  Vektor 13×1 vektor bestående av binära heltal 

x  Vektor 377×1 vektor bestående av och y z  

A  Matris 41×377 nätverksflödesmatris bestående av enhetsutbyte mellan de 41 
noderna 

b  Vektor 41×1 vektor bestående av efterfrågan i respektive nod 

K  Matris 377×13 matris bestående av respektive TPL-aktörs 
kapacitetsbegränsningar ki  

Tabell 2: Förklaring av variabler. 
 

3.2.3.1 Detaljerad beskrivning av vald matematisk modell 

Den totala kostnaden beskrivs genom en målfunktion som beror på mängden skickat 
gods  från till , transportkostnader , lagerhållningskostnader ,yij i j αij βi  
lagerhanteringskostnader  och fasta kostnader . De fasta kostnaderna uppstår då enγi δi  
TPL-aktör anlitas och består av administration och avtalskostnader. Således är dessa 
kostnader inte beroende av antalet pallar som passerar TPL-aktören utan en 
engångskostnad för perioden. Uppkomsten av de fasta kostnaderna bestäms genom 
binära variabler  som antingen kan vara på (1) eller av (0). De resterande kostnadernazi  
är beroende av antalet pallar och benämns således som rörliga. De rörliga kostnaderna 
för transport, lagerhållning och hantering av gods för en TPL-aktör adderas till en 
variabel. 
 

cij = αij + βij + γij  (27) 

, , .. , 3.  j , , .. , 1i = 0 1 . 1 = 1 2 . 4  (28) 

 
Vidare beskrivs de rörliga och fasta kostnader på vektorform där är en (364×1)c  
transportkostnadsvektor bestående av  och är en (13×1) vektor bestående avcij F  
respektive TPL-aktörs fasta kostnader. 

Varje butik har en efterfrågan under perioden. Således producerar fabriken ibi  
Delsbo summan av samtliga butikers efterfråga (157.5) för denna period, se ekvation 
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29. I noder som består av kluster av butiker anges klustrets efterfråga som summan av 
samtliga butikers efterfråga som ingår i klustret. Total efterfråga från kluster och 
enskilda butiker sammanfattas i en (41×1) vektor .b   

57.5∑
 

 
y0i = 1 (29) 

Differensen mellan producerade pallar och summan av efterfrågan i 
födesnätverket ska vara noll eftersom Delsbo Candle ska möta den estimerade 
efterfrågan. Således finns det jämnviktsvillkor som säger att andelen producerade 
pallar som går in i flödesnätverket måste vara lika med andelen pallar som efterfrågas 
och försvinner ut från nätverket under perioden. Vidare finns det jämnviktsvillkor som 
säger att genomflödesnoder (TPL-aktörer) efter en period har en nettolagerhållning på 
noll pallar. 

 

∑
27

j=1
yij − y0i = 0  (30) 

 
 villkor (29) och (30) sammanfattas i flödesnätverksmatris .A  

TPL-aktörer är begränsade i den mening att de inte kan ta emot oändligt med 
pallar. Det finns kapacitetsbegränsningar som styr hur många pallar Delsbo Candle kan 
skicka genom varje aktör. Detta formuleras matematiskt genom ett olikhetsvilkor 

där är kapaciteten för TPL-aktör . Dessa villkor för respektive aktöryij ≤ ki ∙ zi ki i  
sammanfattas i en matris  genom omskrivning .K yij − ki ∙ zi ≤ 0  
 

3.2.4 Lösningsmetoder med PYTHON och MATLAB 
Under projektet används PYTHON och MATLAB som verktyg för att modellera och lösa 
problemet. MATLAB används för att optimeringsberäkning och PYTHON används för 
att hantering och estimation av data. 
 
3.2.4.1 MATLAB: Intlinprog algoritm 
För att lösa MILP problemet används det i MATLAB inbyggda programmet Intlinprog. 
Programmet använder en strategi beroende av 6 steg för att lösa problem. Algoritmen 
utför stegen i sekventiell ordning och avbryter om något steg löser problemet 
(MathWorks 2016). Algoritmen är uppbyggd av följande steg: 

1. Reducering av problemets storlek genom Linear Programming Preprocessing 
(LPR). 

a. Problem med överflödiga villkor eller variabler går att eliminera för att 
minska problemet och påskynda lösningsprocessen. LPR genomför en 

 
15 



 

sökning av problemet efter sådana villkor och variabler och reducerar 
problemet därefter. 

2. Problemet relaxeras till ett LP-problem och löses genom linjär programmering. 
3. Ytterligare reducering av problemet genom MILP Preprocessing. 

a. Målet med MILP Preprocessing är att underlätta för Branch and Bound 
metoden genom att reducera problemet ytterligare. Under processen 
genomsöker algoritmen problemet för att avgöra om: 

i. Problemet är olösligt. 
ii. Vissa gränser kan minskas. 

iii. Ytterligare villkor är överflödiga och kan elimineras. 
iv. Vissa villkor kan förstärkas. 
v. Vissa heltalsvariabler kan fixeras. 

4. Utför Cut Generation för att addera olikhetsbegräsningar som minskar problemet 
ytterligare. 

5. Försöker hitta en möjlig heltalslösning genom heuristik 
6. Använder Branch and Bound metoden för att systematiskt söka efter den globalt 

optimala lösningen. 
 
 

3.3 Kvalitativ metod 

3.3.1 Litteraturstudie: Industriell demokrati och outsourcing 
En litteraturstudien på huruvida industriell demokrati och outsourcing samverkar 
genomförs huvudsakligen på tre artiklar Strategic Outsourcing av JB Quinn et.al, 
Outsourcing, supply chain upgrading and connectedness of a firm's competencies av 
Thomas Ritter et.al. och Democracy in the Workplace: Theory and Practice from the 
Perspective of Communication av George Cheney. Samtliga artiklar väljs från 
sökdatabaser: Web of Knowledge och Primo, baserat på relevans för arbetet och antal 
citeringar. Ingen artikel understiger 10 citeringar. 

Artiklarna lyfter fram för- och nackdelar med outsouring samt styrkor och 
svagheter med industriell demokrati som organisationsstruktur. 
 

3.3.2 Intervju med Delsbo Candle AB 
En ostrukturerad intervju genomförs i Delsbo med verkställande direktör Olle Skog. 
Intervjun dokumenteras och uppföljning sker via email. Utifrån intervjun analyseras 
Delsbo Candle organisationsstruktur. 
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4. Litteraturstudie 

4.1 Industriell demokrati 
Decentraliserad organisationsstruktur beskrivs av Pausch (2013) som en 
organisationsstruktur där samtliga anställda är anknytna till beslutsprocessen på 
arbetsplatsen. Ledningsbeslut så som lönesättning, arbetstider och investeringsbeslut 
tas på arbetsplatsen av representanter för de anställda i stället för i centrala 
ledningsgrupper. Pausch menar att den största anledningen till varför företag väljer en 
decentraliserad organisationsstruktur är det ökade ansvarstagandet, motivation och 
innovation bland anställda i företaget.  

En variant av decentraliserad organisationsstruktur är vad entreprenör Ricardo 
Semler kallar industriell demokrati. Industriell demokrati bygger på att samtliga 
anställda inom organisationen är direkt anknutna till beslutsprocessen och har en röst 
att avlägga vid beslut (McNerney 1993). Industriell demokrati är dock inte synonymt 
med decentraliserad organisationsstruktur. Distinktionen är viktigt att poängtera 
eftersom industriell demokrati utgår från att anställda är med i beslutsprocesser medan 
decentraliserad organisationsstruktur som främjar deltagande endast tar anställdas 
åsikter i beaktning vid beslutsprocesser (Pausch 2013). 

Industriell demokrati är en ovanlig organisationsstruktur men blir mer och mer 
populärt med tiden. Ricardo Semler är en pionjär inom industriell demokrati och 
tillämpar det i det Brasilianska företaget Semco S.A. Semler tog över Semco 1970 och 
utförde en rad åtgärder för att göra företagat mer autonom (McNerney 1993). Tydliga 
organisatoriska likheter mellan Semco och Pauschs decentraliserade 
organisationsstruktur är synen på arbetskraft som involverad i beslutsprocessen, 
självstyre och eget ansvarstagande. Skillnaden ligger i att Semcos industriellt 
demokratiska organisationsstruktur går ett steg längre och låter anställda vara med och 
ta beslut. Semco S.A. har sedan organisationsförändringen upplevt ett förbättrat 
resultat då försäljning per anställd gick från $11.000 år 1979 till $135.000 år 1990, 
justerat för inflation, och omsätter idag $250 miljoner (McNerney 1993). Framgången 
för Semco pekar på att industriell demokrati även kan fungera för stora globala 
organisationer ur ett monetärt perspektiv och inte enbart mindre organisationer. 

Vidare visar ny forskning att företag i länder med en stark facklig närvor 
tenderar att lyckas bättre med implementering av industriell demokrati. Detta beror till 
stor del av att företagen i dessa länder är vana med att anställda engagerar sig mer i 
beslutsprocessen (Humborstad 2014).  
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Cheney (1995) belyser några negativa aspekter med att tillämpa industriell 
demokrati som organisationsstruktur. Han påstår att om man inte har ett dynamiskt 
och effektivt kommunikationssystem som stödjer organisationsstrukturen kommer 
strategiska beslutprocesser fördröjas. Värderingar som demokrati, självständighet och 
jämnställdhet är först förverkligad om kommunikationen är god inom företaget. Med 
det sagt kan även kulturella krockar uppstå i frågor där samarbete annars är essentiellt, 
vilket i sin tur kan leda till suboptimala lösningar till problem och konflikter. Vidare 
menar Cheney att ett företag som expanderar med industriell demokrati som 
organisationsstruktur, finner det svårt att bevara demokratin med tiden. Ju fler aktörer 
som ansluter sig till företagen, desto mer komplex blir kommunikationssystemet och 
därmed beslutprocesserna.  
 

4.2 Outsourcing  
Det finns en mängd olika underliggande orsaker till varför många företag idag väljer att 
lägga ut delar av sin verksamhet på entreprenad, så kallad outsourcing. Ritter et.al 
(2009) nämner att de prominentaste orsakerna är ekonomisk globalisering och 
förbättrade kommunikationsmöjligheter. Globaliseringen av ekonomin har skapat 
möjligheter för tidigare isolerade länder att agera på världsmarknaden. Dessa länder 
har oftast en lägre arbetskostnad än OECD-länder vilket motiverar företag tackvare 
bättre kommunikation- och samordningsmöjligheter att utlägga delar av sin 
verksamhet på dessa aktörer.  

Outsourcing behöver nödvändigtvis inte alltid ske på den globala marknaden. 
Givet att det finns aktörer på den lokala marknaden som tillhandahåller eftersökta 
tjänster kan företag av flera skäl välja dessa aktörer över globala. Ritter et.al (2009) dra 
slutsatsen att företag ibland felaktigt ser outsourcing endast som ett verktyg för att 
skapa kostnadsfördelar utan att ta hänsyn till vilka effekter som uppstår. En sådan 
effekt är förlorad eller förskjuten kunskap. Företag som outsourcar delar av sin 
verksamhet skjuter kunskap om verksamheten till outsourcing-aktören och på så sätt 
förlorar den inom företaget. Företag som är medveten om detta väljer i många fall att 
arbete med lokala aktörer för att underlätta kunskapsöverföring och på så sätt 
minimera förlust av kompetens. 

Vidare har studier av bland annat Spring et.al (2006) och Baumgartner et.al 
(1999) visat att företag som väljer outsourcing tenderar att fokusera mer på 
kärnverksamheten. Valet av vilken del i verksamheten som ska utläggas är således 
beroende på företaget i fråga. Ett produktionsföretag kan välja att lägga ut andra delar 
än tillverkningsprocessen på entrepernad så som logistik eller marknadsföring i hopp 
om att skapa kostnadsfördelar. 
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Quinn (1994) lyfter fram ett antal negativa effekter med outsourcing och vilka 
utmaningar företag står inför som vill tillämpa det. En stor utmaning med outsourcing 
är att integrera företagsmål och -värderingar till outsourcing-aktörer. Quinn menar att 
problemet grundar sig i att aktören får för stort inflytande och ansvar att företaget i 
fråga förlorar greppet om sina ursprungliga värderingar och mål. Detta kan i sin tur 
leda till att företaget fokuserar på felaktiga saker som ligger utanför kärnverksamheten. 
Utifrån detta understryker Quinn att rutinprocesser är bäst lämpade för outsourcing då 
det hindrar outsourcing-aktören att få för stort inflytande över företaget. 

Ytterligare effekter som Quinn menar att outsourcing kan medföra är 
informationsförskjutning, likt Ritters kunskapsförskjutning, och även 
intressekonflikter mellan företaget och outsourcing-aktören då parterna agerar utifrån 
sina egna intressen. Informationsförskjutning uppstår då det inte finns något 
incitament att för förtaget tillhandahålla kunskap eller information om ett outsourcat 
verksamhetsområde. Istället förskjuts detta på outsourcing-aktören och information 
som kan vara viktigt ur ett kapitalistiskt perspektiv försvinner från företaget vilket kan 
leda till suboptimala lösningar. En vidare effekt av detta gör att beslutfattande 
processer fördröjs då fler aktörer måste samspela. 

Quinn menar att företag bör använda sig vad han kallar strategic outsourcing, 
vilket innebär att man tar hänsyn till de risker outsourcing medför. Quinn konstaterar 
att företag som tillämpar strategic outsourcing bland annat behöver kontrollera, 
utveckla och bemästra: 

1. Kärnverksamhet som företaget, ur både ett internt- och ett kundperspektiv, är 
bäst på.  

2. Fokuserade investeringar och tydliga ledningsmål i kärnverksamhet. 
3. Strategisk kompetens. 
4. Strategisk planering som tillåter förändring av affärsmodell och anpassning av 

företaget. 
Ritter å andra sidan framhäver kompetenskartläggning som en viktig del i 
beslutsprocessen när ett företag undersöker outsourcing-möjligheter. Han föreslår: 

1. Kartläggning av värdekedjan och relaterade resurser för både verksamhet- och 
utvecklingsprocesser. 

2. Kartläggning av nuvarande och framtida kompetensägarbild. 
3. Analysering av sambandet mellan kompetensägarbild, värdekedja och relaterade 

resurser.  
Vidare understryker Ritter att outsourcing inte nödvändigtvis är relaterat till högre 
vinster då kostnadsfördelar oftast återinvesteras i företagets kärnkompetens. Således 
bör outsourcing inte enbart utvärderas efter direkta kostnadsbesparingar utan efter mer 
långtgående monetära effekter.  
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5. Resultat 

5.1 Kvantitativt resultat 
Den globala optimala lösningen ges av nyttjandet av tre TPL-aktörer betecknat  L2, L5 
och L6. För att täcka en månatlig efterfråga på totalt 157,5 pallar kommer det kosta 
Delsbo Candle 45 986 kr om de väljer att använda dessa TPL-aktörer. De TPL-aktörer 
som representerar lösningen befinner sig i Stockholm, Jönköping och Norrköping och 
tillgodoser kronljus till 17, 7 och 3 butiker respektive. 

En översikt av resultatet ges i Tabell 3. Sträckan betecknas (från nod, till nod). Ex: 
(D,L2) betecknas som nod D, vilket står för Delsbo Candle, till TPL-aktör två (L2). 
Mängden gods som skickas en sträcka ges av antalet pallar. De noder som inte finns 
representerade i Tabellen är alla sträckor som inte används. Med andra ord är mängden 
gods som skickas mellan dessa noder noll. 
 

Sträcka Antal pallar  Sträcka Antal pallar  Sträcka Antal pallar 

(D,L2) 67,5  (L5,B11) 2,5  (L6,B9) 2,5 

(D,L5)  27,5  (L5,B18) 2,5  (L6,B10) 2,5 

(D,L6) 62,5  (L5,B23)  22,5  (L6,B13) 2,5 

(L2,B2) 2,5  (L6,B1) 2,5  (L6,B14) 2,5 

(L2,B12) 2,5  (L6,B3) 2,5  (L6,B15) 2,5 

(L2,B16) 2,5  (L6,B4) 2,5  (L6,B17)  2,5 

(L2,B24)  5,0  (L6,B5) 2,5  (L6,B19) 5,0 

(L2,B25) 32,5  (L6,B6)  2,5  (L6,B20) 5,0 

(L2,B26) 17,5  (L6,B7) 2,5  (L6,B21)  10,0 

(L2,B27) 5,0  (L6,B8) 2,5  (L6,B22) 10,0 

Tabell 3: Lösningsvektor med specificerade TPL-aktörer 
 
En grafisk representation av lösningen ges i Figur 7 där fyrkanter representerar 
TPL-aktörer och cirklar representerar butiker. Butikerna 18-27 är butikskluster, se 
Bilaga A. Vidare representerar den avrundade lila rektangeln Delsbo Candle. Siffrorna 
utanför pilarna och cirklarna representerar antalet pallar som skickas via den sträckan. 
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Figur 7: Grafisk representation av lösningsvektor 

 
En geografisk representation av lösningen ges i Figur 8. De tre optimala TPL-aktörerna, 
L2, L5 och L6 markeras med grönt, rött och ljusblå respektive och en punkt i markören. 
Butiker markeras med siffror och är kopplat till lagret med markör av samma färg. 
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Figur 8: Geografisk representation av transportlösning 

 

TPL-aktör två är beläget i Stockholm och befinner sig nära två Stockholmsklustrer. Där 
av skickas 67,5 pallar till denna aktör för att tillgodose efterfrågan från Stockholm och 
näromliggande områden. TPL-aktör fem är beläget i Norrköping och behandlar 27,5 
pallar där majoriteten skickas till Motalaklustret. TPL-aktör sex befinner sig i 
Jönköping och behandlar 62,5 pallar och tillgodoser en mängd mindre kluster och 
butiker i Västergötland. 
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5.2 Kvalitativt resultat 
Det kvalitativa resultatet grundar sig i dels en övergripande analys av Delsbo Candles 
organisationsstruktur och dels en analys av samverkan mellan outsourcing och 
industriell demokrati. 
 

5.2.1 Kartläggning av Delsbo Candle organisationsstruktur 
I intervju med Olle Skog, verkställande direktör på Delsbo Candle, framgår det att 
företaget har en vidareutveckling på den decentraliserad organisationsstrukturen som 
Pausch beskriver, det som Ricardo Semler kallar för industriell demokrati. Delsbo 
Candle beslutsprocess involverar samtlig anställda där de tillsammans fattar beslut som 
vanligtvis tas av högsta ledningen. Dessa beslut omfattar exempelvis lönebilden, 
arbetstider, semesterdagar, rekrytering och investeringsbeslut. Således är 
beslutsfattandet helt decentraliserat och de anställda har ett högt ansvarstagande.  

Företaget värdesätter öppen kommunikation då samtliga anställda är 
informerade i alla frågor som rör företaget. Detta för att beslut ska tas på så väl 
underbyggda grunder som möjligt. Vidare hanteras problem och konflikter kollektivt då 
berörda anställda tillsammans utarbetar en lösning. 

Delsbo Candle har inte alltid haft denna organisationsstruktur. År 1982 köpte 
Olle Skog fabriken från dåvarande ägare Liljeholmen. Fabriken hade en klassisk 
uppdelning av arbete och alla beslut togs i ledningsgruppen. Processen att 
omorganisera företaget till nuvarande struktur påbörjades 2004. Till en början föll 
produktiviteten. Omorganisering tog tid och det dröjde innan anställda kände sig 
bekväma med det ansvarstagande som industriell demokrati krävde. Omorganiseringen 
fullbordades 2008 och företaget dubblerade sin omsättning två gånger på de följande 
tre åren, i enighet med de resultat som Humborstad (2014) framlägger. 

5.2.2 Samverkan mellan industriell demokrati och outsourcing för Delsbo 
Candle 
Delsbo Candle tillämpar en industriellt demokratisk organisationsstruktur och står 
inför valet att utlägga delar av deras logistik på entreprenad. I detta avsnitt presenteras 
resultatet från en analys av hur outsourcing samverkar med organisationsstrukturen och 
vilka utmaningar som Delsbo Candle står inför.  

Både Ritter och Quinn nämner förflyttning av kompetens eller information som  
en viktigt del i outsourcing-beslutet. För Delsbo Candle innebär outsourcing av delar av 
logistiken att arbetsfördelningen inom företaget förändras. Omplacering av personal 
inom ett företaget kan framförallt leda till förlust av strategisk viktig kunskap, likt det 
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Ritter påstår. På kort sikt när kunskap eller information försvinner från ett företag kan 
viktiga beslut fattas på felaktiga grunder innan företaget vant sig. Detta gäller både för 
industriellt demokratiska företag, som i någon mening är beroende av anställdas 
kompetens i beslutsprocessen, och för mer hirarkiska företag, som är beroende av 
ledningens kompetens. I Delsbo Candles fall kan förlust av kompetens och information 
kortsiktigt leda till att felaktiga beslut tas som på längre sikt påverkar lönsamhet och 
produktivitet. 
 Desslikes kan omplacering av personal och ett skifte i arbetsfördelning leda till 
att konflikter uppstår inom företaget. Industriell demokrati värnar om öppen 
kommunikation och gemensamt beslutsfattande, i den meningen finns det möjlighet 
för Delsbo Candle att lösa de eventuella konflikter som uppstår på ett allsidigt sätt. 
Samtidigt, som Cheney hävdar, kan det ta lång tid att hitta en lösning då många parter 
är inblandade vilket också kan leda till lägre produktivitet. Det faktum att anställda har 
ett stort inflytande över viktiga beslut, i detta fall om Delsbo Candle ska tillämpa 
outsourcing, innebär det att företaget löper risken, på längre sikt, att anställda tänker 
mer på sitt eget bästa istället för företagets. Detta blir ett ännu större problem om 
anställda skapar starka inflytelserika grupper med värderingar som inte är linje med 
Delsbo Candles, likt det Cheney påstår.  

Slutligen, i och med att Delsbo Candle lägger ut delar av logistikavdelningen på 
TPL-aktörer uppstår, enligt Quinn, en fördröjning av beslutsprocessen då företaget 
behöver ta hänsyn till fler aktörer. Detta, på längre sikt, kan leda till att Delsbo Candle 
utsätts för ytterligare fördröjningar så kallad double delay då de enligt Cheney redan har 
en långsam beslutsprocess på grund av organisationsstrukturen. Detta, i sin tur, kan 
leda till en total oförmåga att ta snabba beslut vilket kan påverka hur väl företaget kan 
anpassa sig till förändringar på marknaden. 
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6. Diskussion 

6.1 Metodutförande 

6.1.1 Kvantitativ metod 
I arbetet har MATLAB spelat en stor roll för att uppnå det kvantativa resultatet. 
MATLAB valdes eftersom det har inbyggda funktioner som passar optimeringsproblem 
och matrishantering, speciellt det inbyggda programmet intlinprog. Vidare kan 
programmet hantera stora mängder av data effektivt. PYTHON valdes på grund av 
tidigare erfarenheter med kodspråket och kompatibilitet med MATLAB 
(avståndsformler och textfilhantering).  

Vidare har arbetet varit begränsat av branch and bound metoden. Arbetets 
nuvarande omfattning med 13 binära variabler innebär sökningar utan213  
problembehandling. En önskan har varit att utöka antalet binära variabler för att göra 
problemet mer verklighetstroget. Genom att formulera varje transportsträcka som en 
binär variabel ges mer flexibilitet i transportkostnadsfunktionen och en mer 
verklighetstrogen prisbild för transport. I detta fall utökas antalet binära variabler 
väsentligt till 40 vilket innebär sökningar med branch and bound metoden utan240  
problembehandling. Problembehandling är således också viktigt för att minska antalet 
lösningar. Behandlingsmetoderna i intlinprog hjälper till viss del, emellertid kraschade 
MATLAB vid utökning av problemet till 40 binära variabler. För att påskynda 
lösningsprocessen och minska antalet potentiella lösningar kunde möjligen 
optimeringsproblemet ha formulerats annorlunda. Vidare forskning krävs inom 
området för att kunna utöka optimeringsproblem, dels för att få mer verklighetstrogna 
modeller och dels för att optimera större system. 

 

6.1.1.1 Estimationer 

Det är viktigt att understryka att arbetet grundar sig i en del estimationer. Dessa 
estimationer påverkar både modell och resultat vilket bör uppmärksammas för att 
skapa en rättvis bild av arbetet. 

Den estimerade transportkostnaden beror på insamlad data från Delsbo Candle, 
totalt 12 transporter. Hade beräkningen utförts på fler transporter är det troligt att 
estimationen kunde varit bättre. 

Transportdistanser är desslikes estimerade. Utifrån haversin formeln ges 
distanserna som fågelvägen från punkt A till B vilket ger upphov till vissa fel. Detta 
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eftersom transporter behöver följa det Svenska vägnätet. En korrigering har gjorts för 
att de estimerade distanserna ska följa vägnätet bättre, det vill säga längst E4. En 
förhoppning är att denna korrigering ska göra metoden mer verklighetstrogen. 

En del av TPL-aktörers prisdata är estimerade vilket gör att resultatet kan skilja 
sig från verkligheten. Av konfidentiella skäl kunde inte alla TPL-aktörerna bistå med 
den efterfrågade prisdatan.  

För att få en uppfattning om hur känslig resultatet är för ändringar i den 
estimerad data har Tabell 5 tagits fram: 
 

Ändring Effekt Trolig Orsak Känslighet 

Ökning av 
transportkostnad 

per km per pall 

Antalet optimala 
TPL-aktörer ökar 

Fler TPL-aktörer söderrut 
läggs till i lösningen för 

att minimera antalet långa 
sträckor åt samma håll 

Ökning av 
transportkostnad 
med 213% för att 

TPL-aktör (11) ska 
läggas till 

Minskning av 
transportkostnad 

per km per pall 

Färre optimala 
TPL-aktörer 

Det blir billigare att 
transportera kronljus från 

de billigaste 
TPL-aktörerna än att 
aktivera TPL-aktörer 

närmare butiker 

Minskning av 
transportkostnad 

med 6% för att 
TPL-aktör (5) tas 

bort 

Butikers 
Efterfråga Ingen 

TPL-aktörers 
kapacitetsbegränsningar 

är så pass hög att en 
ökning eller minskning av 

ljusefterfrågan från 
butiker inte påverkar 

resultatet  

Ingen rimlig 
påverkan på 

resultatet 

Tabell 5: Känslighetsanalys 
 

Övrig estimerad data, exempelvis fasta kostnader och rörliga kostnader för 
TPL-aktörer, varierar mycket och effekten korrelerar oftast med övriga aktörer vilket 
hindrar en från att göra en rimlig känslighetsanalys. 
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6.1.2 Kvalitativ metod 
En ostrukturerad intervju valdes inför mötet med Olle Skog i hopp om att få en öppen 
dialog som innehöll generella värderingar och prestationsmål för nya projekt inom 
företaget.  

Utifrån de krav som ställdes på antal citeringar och relevans till arbetet var 
valmöjligheterna bland artiklar begränsade. Detta resulterade i att litteraturstudien 
utfördes huvudsakligen på tre artiklar. Möjligen skulle litteraturstudien förbättras om 
man utgår från fler artiklar och därmed fler perspektiv. Däremot anses resultatet 
fortfarande rimligt och håller god vetenskaplig standard i och med de krav som ställts 
på litteraturen.  
 

6.2 Diskussion av resultat 

6.2.1 Kvantitativt resultat 
Resultatet är förhållandevis känsligt för ändringar i den estimerade datan vilket man 
måste  ta hänsyn till vid praktisk tillämpning. Framförallt kommer en liten förändring i 
transportkostnaden ha en stor påverkan på resultatet vilket kan få konsekvenser vid 
tillämpningen. Ytterligare data behövs för att säkerställa transportkostnaden och 
således också resultatet. 

Vidare skulle arbetet gynnas av applicering av lagerteori, det vill säga 
möjligheten att skicka pallar som förvaras längre än en måntlig period. Ett sådant 
tillägg gör problemet mer komplex och kräver en flerdimensionell optimeringsmodell. 
Desslikes kan man välja att ta hänsyn till en säsongsbetonad försäljning av stearinljus, 
det vill säga att ta hänsyn till att efterfrågan kan ändras med säsong. Utökningen av 
arbetet gör resultatet mer verklighetstroget och således också säkrare vid praktiskt 
tillämpning. Med detta sagt anses det uppnådda resultatet rimligt utefter de uppsatta 
begräsningar och estimeringar. Detta eftersom de TPL-aktörer som “aktiveras” har 
billigare kostnader i förhållande till övriga aktörer. Vidare har de en fördelaktig 
geografisk position i förhållande till butikerna som i sin tur minskar den totala 
transportkostnaden.  
 

6.2.2 Kvalitativt resultat 
Cheney uppmärksammar de långsiktiga konsekvenser med industriell demokrati, 
speciellt utmaningen att bevara demokratin när företaget väljer att anställa fler. Till en 
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viss mening kan outsourcing möjligen motverka denna negativa effekt på kort sikt då 
outsourcing kan fungera som ett alternativ till att anställa fler inom företaget. Med 
andra ord tillåter outsouring ett företag som använder industriell demokrati att 
expandera utan att nödvändigtvis anställa fler nya individer som får inflytande över 
själva kärnverksamheten.  

Analysen av Delsbo Candles organisationsstruktur grundar sig på en fyra 
timmars intervju med verkställande direktör Olle Skog och har potential att förbättras 
med ytterligare intervjuer med anställda. I samverkan mellan industriell demokrati och 
outsourcing är det de anställda som ligger i fokus i nästan alla argument, vilket 
understryker att faktainsamlingen från anställda är essentiellt i detta arbete. 

 
 

7. Slutsats & rekommendation 
Arbete har redovisat en, utifrån Delsbo Candles förutsättningar, globalt optimal 
transportlösning. Eftersom resultat baseras på delvis estimerad data bör viss 
försiktighet tas vid tillämpning av resultatet. En rekommendation är att ytterligare 
värden som kundnärhet, transportflexibilitet och marknadsmässiga fördelar som 
arbetet ej tagit hänsyn till bör vägas in i beslutet om outsourcing. Samtidigt bör en 
djupare granskning av de tre optimala TPL-aktörerna göras för att säkerställa att 
företagsvärderingar och miljöprofiler är i linje med Delsbo Candle. Desslikes bör en 
djupare analys av Delsbo Candles organisationsstruktur göras. 

Vidare bör Delsbo Candle, för att minimera förlusten av strategiskt viktig 
kunskap vid outsourcing, tillämpa Quinns förslag om strategic outsourcing och 
identifiera vad som är strategisk kompetens samt säkerställa att företaget fokuserar på 
kärnverksamheten. Detta för att kunna utveckla kärnverksamheten, skapa 
kostnadsfördelar och undvika att felaktiga strategiska beslut tas. Delsbo Candle bör 
även se till Ritters förslag om kartläggning av kompetensägarbilden för att effektivt 
kunna identifiera vart inom företaget den finns och hur den kan komma att påverkas 
vid eventuell outsourcing. 

Delsbo Candle bör även aktivt jobba med att lösa de eventuella konflikter som 
kan komma att uppstå i början av outsourcing och omstrukturering genom att tillfälligt 
införa utrymme på arbetstid för att ventilera eventuella konflikter i syfte att dessa bör 
lösas i grupp. 

Slutligen bör Delsbo Candle utse en samordnare som har i uppgift att minimera 
tidsåtgången vid beslutsfattandet (double delay) genom att samordna aktiviterna mellan 
butiker, Delsbo Candle och TPL-aktörerna. 
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8. Optimeringsdata 

8.1 Kostnadsdata TPL-aktörer 
 

TPL-aktör 1 (Stockholm) 

Löpande kostnader (kr/pall&månad) 
Fasta kostnader (kr/månad) 
Kapacitet (st) 

236 
330 
10 

Tabell 6. 

TPL-aktör 2 (Stockholm) 

Löpande kostnader (kr/pall&månad) 
Fasta kostnader (kr/månad) 
Kapacitet (st) 

155 
330* 
250 

Tabell 7. 

TPL-aktör 3 (Stockholm) 

Löpande kostnader (kr/pall&månad) 
Fasta kostnader (kr/månad) 
Kapacitet (st) 

238 
85* 
450 

Tabell 8. 

TPL-aktör 4 (Örebro/Motala) 

Löpande kostnader (kr/pall&månad) 
Fasta kostnader (kr/månad) 
Kapacitet (st) 

140 
350* 
7000 

Tabell 9. 

TPL-aktör 5 (Norrköping) 

Löpande kostnader (kr/pall&månad) 
Fasta kostnader (kr/månad) 
Kapacitet (st) 

130 
165 
1000 

Tabell 10. 

TPL-aktör 6 (Jönköping) 
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Löpande kostnader (kr/pall&månad) 
Fasta kostnader (kr/månad) 
Kapacitet (st) 

80 
165* 
500 

Tabell 11. 

TPL-aktör 7 (Göteborg) 

Löpande kostnader (kr/pall&månad) 
Fasta kostnader (kr/månad) 
Kapacitet (st) 

130 
200 
500 

Tabell 12. 

TPL-aktör 8 (Göteborg) 

Löpande kostnader (kr/pall&månad) 
Fasta kostnader (kr/månad) 
Kapacitet (st) 

102 
475 
2000 

Tabell 13. 

TPL-aktör 9 (Borås) 

Löpande kostnader (kr/pall&månad) 
Fasta kostnader (kr/månad) 
Kapacitet (st) 

137,5 
350 
4200 

Tabell 14. 

TPL-aktör 10 (Kalmar) 

Löpande kostnader (kr/pall&månad) 
Fasta kostnader (kr/månad) 
Kapacitet (st) 

130 
200* 
7500 

Tabell 15. 

TPL-aktör 11 (Helsingborg) 

Löpande kostnader (kr/pall&månad) 
Fasta kostnader (kr/månad) 
Kapacitet (st) 

140* 
250 
500 

Tabell 16. 

TPL-aktör 12 (Kristianstad) 

Löpande kostnader (kr/pall&månad) 
Fasta kostnader (kr/månad) 
Kapacitet (st) 

130 
250* 
8500 

Tabell 17. 
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TPL-aktör 13 (Malmö) 

Löpande kostnader (kr/pall&månad) 
Fasta kostnader (kr/månad) 
Kapacitet (st) 

164 
250* 
5000 

Tabell 18. 
 
Löpande kostnader omfattar hyra och godshantering. Fasta kostnader omfattar 
administration och avtalskostnader. Med kapacitet menas ett uppskattat genomsnitt på 
ledig kapacitet av gods i pallar. 
 

8.2 Butiker & efterfråga 

Se Bilaga B. 
 

8.3 Distanser 

Se Bilaga C. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga A 
Koordinater till kluster av butiker: 

1. GÖTEBORG, 57.845094,12.118262  
Bonum Gråbo, 57.8361345,12.2997382 
City Gross Ytterby, 57.8587828,11.9174382 

 
2. LUND, 55.677597,13.191071  

City Gross Lund, 55.7171806,13.1638956 
City Gross Staffanstorp, 55.6398435,13.2158922 

 
3. MALMÖ, 55.594574,13.010448 

City Gross Malmö Rosengård, 55.5861902,13.044253 
Mästerlivs Engelbrektsgatan, 55.6040377,12.9980645 
Mästerlivs Tessins Väg, 55.6025181,12.9799508 
Özen Allfrukt Malmö, 55.5817807,13.0194272 

 
4. HELSINGBORG, 55.989304,12.856345  

Ekebyhallen, 56.0017289,12.9712308 
City Gross Helsingborg, 56.0161973,12.7531319 
City Gross Hyllinge, 56.0999383,12.8591484 
City Gross Landskrona, 55.8687246,12.8311113 

 
5. MOTALA, 58.486214,15.150786  

Östenssons Borensberg, 58.5624416,15.27711 
City Gross Mantorp, 58.3664846,15.2943715 
Östenssons City, 58.5359682,15.0377212 
Östenssons Ekön, 58.5449585,15.0325438 
Östenssons Verkstan, 58.5481449,15.059508 
Östensson Väster, 58.5358183,15.0030292 
Östenssons Skänninge, 58.3950479,15.0877006 
Östenssons Mima Vadstena, 58.4499885,14.9013158 
Östenssons Starby Vadstena, 58.440768,14.8808858 

 
6. SÖDERTÄLJE, 59.190446,17.598744  

Hovsjö Matcenter, 59.1769489,17.6072562 
Ronnas livs Södertälje, 59.2037781,17.5927648 

 
7. SÖDRA STOCKHOLM, 59.226425,18.081005 

Alby Matcenter, 59.238277,17.8458163 
Matboden Ektorp, 59.3112264,18.2009268 
Pulsen Huddinge, 59.2232343,17.9387511 
Supergrossen Hallunda, 59.2447133,17.8259106 
Matdax Högdalen, 59.2631909,18.0434783 
Matdax Hökarängen, 59.2572465,18.0816336 
Matrix Jordbro, 59.1409637,18.1337052 
City Gross Kungens kurva, 59.2660664,17.9232797 
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City Gross Länna, 59.1980691,18.1264061 
Matrix Skogås, 59.2179784,18.1528071 
Din mat Västerhaninge, 59.1276429,18.10236 

 
 
8. NORRA STOCKHOLM, 59.407720,17.936114  

City Gross Bromma, 59.3503721,17.9662826 
Hallonbergen Matcenter, 59.3754587,17.9689706 
City Gross Häggvik, 59.4362999,17.9391906 
Rinkeby Matcenter, 59.3876689,17.9290676 
Pulsen Sollentuna, 59.4846228,17.9171533 
Prisma Skärholmen, 59.2768936,17.9056383 
Götgatsbacken, 59.3180834,18.0714348 
Matvärlden Tensta, 59.3938499,17.9033356 
Matvärlden Veddesta, 59.4089619,17.8428143 

 
9. UPPSALA, 59.858804,17.646064 

City Gross Uppsala Boländerna, 59.8468325,17.6851693 
Nelins Uppsala, 59.8644406,17.6099294 
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10.2 Bilaga B 

Indexering och koordinater till butiker (lat.,long.): 
1. City Gross Borås, 57.7140552,12.8657047 
2. Matdax Hagsätra, 59.2631348,18.0431927 
3. City Gross Halmstad, 56.6670886,12.9058896 
4. City Gross Höganäs, 56.202048,12.5675065 
5. City Gross Höör, 55.9511156,13.5637229 
6. City Gross Jönköping, 57.7662302,14.2022001 
7. City Gross Kalmar, 56.6837499,16.3155046 
8. City Gross Karlshamn, 56.1779506,14.8551421 
9. City Gross Karlskrona, 56.1971382,15.6127859 
10. City Gross Ljungby, 56.8145948,13.9076804 
11. City Gross Norrköping, 58.6164755,16.17423 
12. City Gross Nyköping, 58.7722393,17.0169532 
13. City Gross Skara, 58.391952,13.4588793 
14. City Gross Trelleborg, 55.3741221,13.189445 
15. City Gross Värnamo, 57.1792782,14.004951 
16. City Gross Västerås, 59.6101942,16.4509438 
17. City Gross Växjö, 56.8781323,14.7730171 
18. City Gross Örebro, 59.2949152,15.1984557 

Indexering och koordinater till kluster av butiker (lat.,long.): 

19. GÖTEBORG, 57.845094,12.118262  
20. LUND, 55.677597,13.191071  
21. MALMÖ, 55.594574,13.010448 
22. HELSINGBORG, 55.989304,12.856345  
23. MOTALA, 58.486214,15.150786  
24. SÖDERTÄLJE, 59.190446,17.598744  
25. SÖDRA STOCKHOLM, 59.226425,18.081005 
26. NORRA STOCKHOLM, 59.407720,17.936114  
27. UPPSALA, 59.858804,17.646064 

Efterfråga för butiker och butikkluster (antal pallar av kronljus): 

       1-18. 2,50 
       19.  5,00 
       20.  5,00 
       21.  10,0 
       22.  10,0 
       23.  22,5 
       24.  5,00 
       25.  32,5 
       26.  17,5 
       27.  5,00 
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10.3 Bilaga C 
Distanser (km) 

 TPL-aktör 1 TPL-aktör 
2 

TPL-aktör 3 TPL-aktör 
4 

TPL-aktör 5 TPL-aktör 6 TPL-aktör 7 

Butik 1 345,0379 322,5013 352,9933 191,2462 217,3957 110,8204 92,29132 

Butik 2 2,298923 24,18516 8,90125 173,5798 130,0904 263,8169 370,23 

Butik 3 417,1914 395,4893 423,0308 288,5688 290,2617 154,4701 197,3106 

Butik 4 469,3676 447,9588 474,7681 344,2401 343,6072 207,0828 242,6132 

Butik 5 453,8804 433,7369 457,836 350,3193 334,5237 201,1874 285,8681 

Butik 6 276,9444 254,7067 283,8237 145,6599 148,3371 33,87656 152,3941 

Butik 7 304,3448 288,4776 305,0046 268,2714 214,8044 143,5783 324,206 

Butik 8 391,3254 372,7743 393,8792 313,958 281,8347 163,3193 301,2784 

Butik 9 369,9897 353,0114 371,3438 313,457 270,674 169,7616 328,9162 

Butik 10 364,1694 343,1233 369,1639 252,0592 240,5275 104,6316 209,9152 

Butik 11 127,7262 105,4138 134,996 77,78925 1,044037 137,4867 252,5721 

Butik 12 79,15225 58,05379 85,07162 116,1434 52,72164 183,6441 302,7758 

Butik 13 279,2044 256,8941 288,337 113,8067 158,6632 111,6281 93,44956 

Butik 14 520,5495 500,7171 524,1671 418,2985 402,4853 269,5055 340,6348 

Butik 15 329,926 308,3931 335,5691 211,4205 203,9716 67,40295 182,0747 

Butik 16 95,65398 83,11259 106,7879 104,8133 112,071 240,2483 298,0638 

Butik 17 326,8323 306,847 330,7257 236,441 209,7215 85,32073 238,5441 

Butik 18 159,4311 140,0601 170,2569 33,99451 93,59212 185,5113 219,0763 

Butik 19 376,2717 353,7881 384,9336 213,2849 251,3771 156,295 58,1849 

Butik 20 492,1044 471,8986 496,1047 385,7279 372,2043 237,9972 307,9015 

Butik 21 506,0922 485,7973 510,1782 397,8004 385,6624 250,9589 314,2341 

Butik 22 476,2234 455,2969 481,0163 359,3053 352,7085 216,3904 269,2974 

Butik 23 185,7522 163,2084 193,9292 57,42053 60,07351 96,82649 192,316 

Butik 24 24,76421 3,208747 34,26061 147,4285 104,7307 239,8156 343,7641 

Butik 25 6,503741 25,03962 6,540268 175,1637 129,7605 262,7566 371,4154 

Butik 26 15,78282 30,10748 23,68398 170,7705 134,7902 270,4302 368,4116 
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Butik 27 68,50194 75,53798 75,41375 175,4283 162,2919 298,2318 370,4356 

 

 TPL-aktör 8 TPL-aktör 9 TPL-aktör 10 TPL-aktör 11 TPL-aktör 12 TPL-aktör 13 

Butik 1 45,41043 3,443436 216,2938 204,8236 200,7237 240,3351 

Butik 2 348,3025 349,9636 306,9931 486,9178 424,8179 509,3753 

Butik 3 157,648 114,1766 186,9661 88,43435 103,1978 123,963 

Butik 4 207,3021 166,5024 216,8799 41,21719 100,2714 77,80625 

Butik 5 244,1871 198,8485 171,5767 44,14036 39,00552 54,85357 

Butik 6 107,3078 82,26517 156,5782 225,6854 190,4169 255,9101 

Butik 7 276,7445 238,4305 21,93826 231,0418 149,8866 238,5862 

Butik 8 254,3333 208,7183 91,87674 127,9752 45,03856 132,6735 

Butik 9 281,0581 237,2113 63,19053 174,1934 91,21998 175,5536 

Butik 10 163,4049 117,438 125,7824 122,7845 86,03539 149,9774 

Butik 11 224,3816 221,767 210,0428 364,1211 309,4093 389,42 

Butik 12 275,8536 273,1996 235,3937 407,2642 347,1534 430,4677 

Butik 13 68,07641 86,25892 237,6387 282,4463 263,4134 316,4831 

Butik 14 302,4419 258,8139 229,0786 58,89338 97,13949 22,14909 

Butik 15 134,2111 90,90104 128,9599 161,1698 125,5119 190,1183 

Butik 16 285,9859 299,0643 321,4317 466,6978 417,9227 494,4592 

Butik 17 190,5495 148,1013 74,47788 162,0111 99,0014 181,9528 

Butik 18 208,4496 225,3149 288,6795 405,0696 365,5885 435,4038 

Butik 19 32,31934 45,10673 262,2937 224,0951 234,6104 260,8231 

Butik 20 269,0813 225,2163 207,7754 29,52176 73,70485 16,56423 

Butik 21 276,697 233,6064 222,3679 32,08676 88,29369 4,834587 

Butik 22 232,0327 189,445 208,5423 13,06614 81,55068 49,68154 

Butik 23 163,2791 162,76 201,1469 321,5115 276,8892 350,0192 

Butik 24 321,7848 323,8657 289,9344 464,3561 404,2055 487,6846 

Butik 25 348,9524 350,0038 304,1853 485,3055 422,6958 507,5105 

Butik 26 348,5536 352,478 319,372 495,1806 434,857 518,4924 

Butik 27 357,1267 367,6455 361,3742 525,377 470,181 550,9345 
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 Delsbo Candle 

TPL-aktör 1 292,1200 

TPL-aktör 2 312,7100 

TPL-aktör 3 299,600 

TPL-aktör 4 446,7900 

TPL-aktör 5 410,0900 

TPL-aktör 6 550,2400 

TPL-aktör 7 638,9800 

TPL-aktör 8 623,6900 

TPL-aktör 9 628,4000 

TPL-aktör 10 593,7000 

TPL-aktör 11 694,5200 

TPL-aktör 12 711,4200 

TPL-aktör 13 792,6300 
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