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Sammanfattning 

Ska en vara lagerläggas på centrallager eller på regionallager för bäst kostnadseffektivitet? Enligt en 
lagerläggningsteori avgörs detta beror på om varan har hög omsättningshastighet eller låg 
omsättningshastighet. Vid hög omsättningshastighet bör en vara ligga på regionallagren och vid låg 
omsättningshastighet bör varan ligga på centrallagret. Genom att tillämpa ovanstående teori kan, 
teoretiskt sett, beställningsvolymerna minskas samtidigt som beställningsintervallerna och 
servicegrad gentemot kund kommer att vara densamma. Detta leder till minskad kapitalbindning i 
företaget. 

På Menigo Foodservice AB finns det ett centrallager och fyra regionallager. Ett urval av artiklar i 
vald produktgrupp har studerats. Baserat på lagerteorin gällande omsättningshastigheten har en 
simulering av förflyttade varor genomförts och förändring i hanteringskostnad, transportkostnad 
och kapitalbindningskostnad att beräknas.   

Resultatet visar att teoretiskt sett i valt flöde kommer hanteringskostnaderna förändras till liten del 
och kan i det stora hela anses som försumbara. Transportkostnaderna kommer att minskas en liten 
del och kapitalbindningskostnaden kan minskas med 13 % i förhållande till hel produktgrupp.   
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Abstract 
For optimal cost efficiency, should a company place goods at their central warehouse or their 
regional warehouse? According to one theory, the placements of goods are dependent on the 
inventory turnover. If the inventory turnover is high the goods should be placed in the regional 
warehouses and if the inventory turnover is low the goods should be placed in the central 
warehouse. By doing this, theoretically, the inbound volume of goods will decrease while ordering at 
the same intervals and keeping the same rate if service towards clients. This will decrease the 
working capital.  
 
Menigo Foodservice AB has organized their warehouses into one central and four regional 
warehouses. A selection of goods have been selected and studied. Based on the theory in placement 
of goods concerning inventory turnover resulted in a simulation. By moving goods between regional 
and central warehouses a change in handling costs, transportation costs and working capital cost has 
been calculated. 
 
The results of the project showed that, within chosen limits, that the handling costs will be 
negligible. The transportation cost will decrease by 8 % in relation to before and after the simulation 
and the working capital cost will decrease by 13 % in comparison to entire product group. 
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Begreppsförklaring 

 Astro: WMS, Warehouse Manager System. Används i RLS. 

 ASW: databas för varuinköp och varuinformation. 

 Avrop: personer som beställer varor till lager. 

 BIR: regionallagret i Birsta, Sundsvall. 

 CL-koppling: om en vara tar slut på ett regionallager går beställningen automatiskt till 

centrallagret. Detta gäller vissa artiklar på vissa enheter. 

 EMV: egna märkesvaror 

 Enheter: syftar till Menigos lager (BIR, MAL, PAR, RLS, STO). 

 EXW, Ex Works: fraktvillkor enligt Incoterms. Köparen tar över ansvaret från 

tillverkning. I detta fall står Menigo för all fraktkostnad. 

 HBG: färskvaruhall i Helsingborg. Används till frukt och grönt. 

 Kundgrupper: Menigos kundgrupper är privata kunder, offentliga kunder, rikskunder och 

servicehandel. 

 Lagerdagar: den genomsnittliga tiden en vara ligger i lager mätt i dagar. 

 Lagerläggning/lagerlagd: vilket lager en vara ska läggas/ligger på. Den avser alltså inte 

lagerposition på ett fysiskt lager. 

 Lagerplats: avser Menigos lager utspridda i Sverige.  

 MAL: regionallagret i Arlöv, Malmö. 

 Offentliga kunder: innefattar kommuner och landsting och delar av privata aktörer inom 

skola och äldrevård. 

 Omsättningshastighet: om endast omsättningshastighet är skrivet innebär det 

lageromsättningshastighet. Antalet gånger lagret byts ut helt och hållet på ett år. 

 Orderrad: en artikel i beställningen från kund oberoende på beställd kvantitet. 

 PAR: regionallagret i Partille, Göteborg. 

 Periodgrupp: ett beställnings-id kopplat mellan leverantör och avropare. Exempelvis: 

färska varor från Guldfågel som beställs av avropare X. 

 Plannerview: del-program i ASW för att beställa artiklar baserat på orderhistorik. 

 Privata kunder: innefattar alla verksamheter som är privatägda. 

 Rikskunder: större kedjor som Scandic. 

 RLS: centrallagret beläget i Strängnäs. Fungeraräven som distributör av fryst, kolonialt 

och non-food för Stockholmsregionen. 

 Rullande tolv (R12): de senaste 12 månaders värde. 

 Servicehandeln: ett av Menigos egna butikskoncept, bl. a. Nära Dej och Time. 

 STO: regionallagret för färskvaror i Stockholm, även kallad Färskvaruhallen i Årsta.  

 WMS: Warehouse Manager System. 

 År: vid beräkningar har ett år 360 dagar. 
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1. Inledning 
 

1.1. Problembakgrund 
Mycket har hänt gällande produktion- och distributionsmetoder sedan tidiga bondesamhällen. 

Bonden producerade varan på gården och distribuerade den på den lokala marknaden. Idag har 

samhället utvecklats konceptuellt mot ett system där ofta produktion och montage utförs med 

billigare arbetskraft för att sedan distribuera varan till kund på annan ort. Konceptet med att 

globalisera sin verksamhet är idag mycket vanlig bland större företag. För att få en så effektiv 

verksamhet som möjligt innebär det många beslut över var produktionen skall ligga, lokalisering 

och antal lager som skall finnas, mm. Det finns trender för hur företag använder sig av denna 

kunskap, men eftersom nästan alla företag är unika och har olika förutsättningar finns det inget 

facit över hur ett företag skall agera för att lyckas bra på den konkurrerande marknaden.  

Det finns många teorier som rör logistik och Supply Chain som företag kan välja att tillämpa. 

Hur företag bör agera är väldigt situationsanpassat, vilket gör Supply Chain till ett komplext 

område. Dock finns det en del modeller och teorier som går att applicera på olika typer av 

verksamheter. En av modellerna gällande lagerläggning kallas för centralisering av lager. Detta 

innebär beslut över antal lagerbyggnader samt geografisk placering av lager. Med fler lager ökas 

närheten till kunder vilket innebär högre leveransservicen. Med färre lager kan man hålla ner 

omkostnader i viss mån, men då riskera att förlora kunder. När ett företag väl har bestämt antal 

lagerpunkter samt lokaliseringen av dessa är det dags att ta itu med nästa problem, på vilken 

enhet olika varor skall placeras?  

Stig-Arne Mattsson är adjungerad professor och forskare inom logistik och Supply Chain, med 

många års erfarenhet och författare till ett flertal böcker och publikationer inom ämnet. Enligt 

mailkonversation med honom så bör man i allmänhet lägga lågomsatta artiklar med höga priser 

centralt och högomsatta artiklar med låga priser lokalt. Mest avgörande för var en artikel skall 

placeras är dock den leveranstid som kunden kräver. Detta ger utrymme att studera tre aspekter: 

värde på respektive vara, omsättning på artiklarna samt förväntad ledtid från kundens perspektiv. 

 

1.2. Problemdiskussion 
Menigo är en helhetsleverantör för råvaror och restaurangutrustning beläget på sju orter i Sverige. 

Ett av Menigos problemområden är att Menigo i dagsläget inte har ett konkret ramverk för hur 

de lagerlägger sina varor. De ämnar lägga högomsatta varor på regionallagren och lågomsatta 

varor på centrallager, men då detta inte fungerar i praktiken läggs generellt sett stora 

beställningskvantiteter av en vara och en vara med lång hållbarhet på centrallager. Varor med kort 

hållbarhet läggs i största möjliga mån på regionallagren.  

 

1.3. Problemformulering 
Menigo vill ha ett tydligt ramverk för att säkerställa att de val de gör vid lagerläggning är de mest 

kostnadseffektiva. 
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1.4. Syfte 
Syfte med arbetet är att jämföra en vald lagerläggningsteori med den metod Menigo idag 

använder sig av för att utveckla ett ramverk för lagerläggning av varor på ett så kostnadseffektivt 

sätt som möjligt.  

 

1.5. Avgränsningar 

 Arbetet är på 15 HP och kommer att sträcka sig över ungefär 400 timmar. 

 Arbetet avgränsas till en viss produktgrupp då Menigo har för många produkter i sitt 

sortiment för att kunna studera samtliga varor inom tidsramarna för detta arbete. 

 Arbetet kommer endast att avse lagerlagda varor. Om en vara är en beställningsvara på 

samtliga enheter kommer den inte att beröras. Är den lagervara på minst en enhet och 

beställningsvara på andra enheter kommer denna att studeras. 

 Val av leverantörer kommer inte att beröras. 

 Studerade flöden kommer att vara normalflöden, alltså inte specialflöden. 

 Alla lagerenheter antas ha tillräckligt med utrymme för eventuellt flyttade varor. 

 Endast flödet från att Menigo utfört en beställning till dess att varan kommer in på lager 

kommer att beröras.  

 Flödet från lager ut till kund kommer inte att behandlas. 

 

Figur 1. Avgränsat flöde 

1.6. Mål 
Ge förslag på ett ramverk för lagerläggning av en produktgrupp samt beräkna estimerad 

ekonomisk besparing som kan göras vid tillämpning av vald teori. 

 

1.7. Metod 
 

1.7.1. Primärdatainsamling 

För att få en större inblick i hur Foodservicebranschen fungerar har författaren samlat in en stor 

mängd data. Primärdatainsamling har bestått av samtal och mailkonversationer med berörda 

parter på Menigo samt andra kompetenta och kunniga människor inom området. För att 
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ytterligare öka kunskaperna om branschen och företaget har även studiebesök på Menigos 

Centrallager i Strängnäs och Färskvaruhallen i Årsta utförts. Vid studiebesöken observerades 

arbetsrutiner, praktisk tillämpning av varuflödet mm. 

 

1.7.2. Sekundärdatainsamling 

Den sekundära datainsamlingen har gjorts genom information från litteratur, elektroniska källor 

och företagsmaterial. Insamlad data har sammanställts och analyserats. 

 

1.7.3. Utförande 

Arbetet har utförts genom en nulägesbeskrivning över delar av Menigos verksamhet. Fokus har 

inriktats på lagerläggning av Menigos lager under verksamhetsåret 2015. Därefter har analyser 

gjorts kring val av lagerläggning och hur ett alternativt läge kan påverka kapitalbindningen, 

hanteringskostnaderna och transportkostnaderna. Genom bestämd gräns mellan högomsatta och 

lågomsatta artiklar har Stig-Arne Mattssons lagerläggningsteori applicerats och en simulering i 

Excel utförts. Därefter har de ekonomiska effekterna av teorin beräknats.  
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2. Teoretisk referensram 
Följande teorier har studerats och tillämpats vid arbetet. 

 

    2.1. Centralisering av lager 
Centralisering av lager (Jonsson, Mattsson, 2005) innebär en strategisk placering av lagerpunkter. 

Det finns både fördelar och nackdelar med att ha fler lagerpunkter. Ju färre lager desto högre 

centraliseringsgrad. En hög centraliseringsgrad ger skalfördelar och ökade materialflöden på varje 

enskild lagerpunkt. Nackdelar är att avståndet till kunden kan öka och då ge längre ledtider till 

kund. Genom att ha fler lagerpunkter får man lägre centralisering vilket ger fördelar som bland 

annat kortare leveranstider och ökad närhet till kunder. Det ger dock nackdelar som ökade 

transportkostnader och liknande faktorer. 

 

2.2. Kvalitet och Kanomodellen   
Kvalitet är ett relativt begrepp då varje individ har olika åsikter om vad kvalitet innebär. Ett sätt 

att definiera kvalitet på är genom kundnöjdhet, och då genom Kanomodellen (Bergman, Klefsjö, 

2012).  

 

Figur 2. Kanomodellen 

Kunden förväntar sig ett visst beteende och egenskaper från leverantören. Vissa egenskaper är så 

självklara för kunden att de är outtalade, som till exempel att råvaran är fräsch vid leverans. En 

del är uttalade behov, ex. kunden vill ha sin vara två dagar efter att beställning har lagts. Därefter 

finns det de omedvetna och outtalade behoven, dvs. de behov som kunden har men inte är 

medvetna om. Dessa ger en ”wow-upplevelse” för kunden och är ett eftersträvat läge från företag 

för att få konkurrensfördelar. 



 

6 
 

2.3. Lagerläggningsteorier 
Enligt Stig-Arne Mattsson bör man generellt lägga lågomsatta artiklar med höga priser centralt 

och högsomsatta artiklar med låga priser lokalt. Genom att göra detta kan företagen upprätthålla 

en god servicegrad gentemot kunder samtidigt som kapitalbindningen i företag kan minska.  

I lagerteorier förs även diskussioner kring säkerhetslager och servicegrad. Säkerhetslagret är den 

satta nivå som produkter på lager inte bör understiga för att kunna säkerställa att kunden får sina 

varor enligt avtalad tid. Genom att ha ett säkerhetslager kan företaget säkerställa en hög 

servicegrad gentemot kunderna. Servicegrad innebär leveransförmåga till kund och är ett väl 

etablerat begrepp. På Menigo mäts, utöver servicegraden, även ett egenutvecklat mått kallat 

DPO, Den Perfekta Ordern. Detta innebär att om en orderrad i beställningen är felaktig är 

ordern inte perfekt. Menigo anser att detta är ett bra sätt att mäta service gentemot kunder då det 

innefattar hela försörjningskedjan, från beställning till att kunden får sin leverans. 

 

2.4. Kapitalbindning 
Enligt Lumsden (2012), ger alla lager upphov till en mängd kostnader så som kapitalbindning, 

personal- och lokalkostnader mm. För att beräkna kapitalbindning kan man använda sig av ett 

kapitalbindningsdiagram.  

 

Figur 3. Kapitalbindningsmodeller 

Ett kapitalbindningsdiagram illustrerar hur kapital binds först i materialförrådet (MF), sedan i 

tillverkningen (TLV) och sist färdigvarulagret (FVL). En del kapital binds även i försäljnings- och 

administrationsomkostnader. På Menigo finns det inget materialförråd eller produktion, utan det 

är lager- och administrationskostnader som avgör kapitalbindningen. Det finns en mängd sätt att 

minska kapitalbindningen på varav några av dessa kan tillämpas på Menigos verksamhet. Ett sätt 

är att förkorta tiden en vara ligger i lager, ett annat är att minskat nivån i lagret och ett tredje är att 

reducera inköpspriser. Då man kortar tiden en vara ligger i lager ökar omsättningshastigheten. 

När man minskar nivåerna måste man beakta att inte minska buffertarna för mycket då detta kan 

minska servicegraden mot kunderna. Att reducera inköpspriser kommer inte att beröras i denna 

rapport då det är en fråga gällande leverantörsvillkor.  
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Varor som ligget i lager binder kapital. Denna kapitalbindning är svår att räkna ut och man har 

därför tagit fram begreppet kalkylränta. Kalkylräntan används vid beräkningar och innebär den 

troligaste kostnaden för lagerhållning (Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, 2013). 

 

2.5. Omsättningshastighet 
Lageromsättningshastighet är ett effektivitetsmått som används vid lageranalyser. 

Omsättningshastigheten är ett mått för hur många gånger ett lager omsätts helt. Ett högt värde 

gör att lagret har hög omsättningshastighet och innebär få dagar i lager. En låg siffra gör att 

artikeln har en låg omsättningshastighet och därmed fler dagar i lager (Mattsson, 2002). Företagen 

bestämmer själv gränsen mellan högomsatta- och lågomsatta varor.  

 

Följande formel används för lageromsättningshastighet enligt Lumsden (2012): 

 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑒𝑡 =
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑏𝑖𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔
 

Lageromsättningshastighet enligt Lumsden [2.1] 

 

Då det finns ett flertal olika sätt att utföra ekonomiska beräkningar brukar stora företag ta fram 

en modell som de konsekvent använder. Den formel författaren har utgått från är: 

 

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑉𝑎𝑟𝑢𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

Lageromsättningshastighet använt i arbetet [2.2] 

 

Omsättningshastighet kan räknas om till dagar i lager genom att dividera ett år med 

omsättningshastigheten.  

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 =  
360

𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
 

Antal dagar i lager [2.3] 

 

2.6. Logiskt tänkande 
Slutligen kommer logiskt tänkande att användas som teoretiska referensram. Många antaganden 

och generaliseringar har gjorts i arbetet och mycket är baserat på logiskt tänkande och 

rimlighetsbedömningar. Dessa är utifrån mina erfarenheter, delade erfarenheter från bl. a. Supply 

Chain teamet på Menigo, samt mina tre år på KTH med teoretisk bakgrund som stöd.  
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3. Nulägesbeskrivning 
 

3.1. Företagsfakta 
Menigo är en helhetsleverantör som levererar livsmedel, restaurangutrustning, alkoholhaltiga 

drycker och tobak till offentliga sektorn, den privata sektorn och inom servicehandel. Menigo har 

sedan 2010 varit del av Brakes Group, Europas ledande Foodserviceaktör. Menigo levererar 

varor till över 15 000 kunder inom hela Sverige, omsätter ca 5,5 miljarder kronor per år och har 

över 32 000 artiklar i sitt sortiment.  

Centrallagret för verksamheten är strategiskt beläget i Strängnäs(RLS) och distributionsenheterna 

i Sundsvall (BIR), Årsta (STO), Partille (PAR) och Malmö (MAL). Utöver dessa har Menigo 

kontor i Västerås, Karlstad och i Globen-området samt en Frukt och grönthall i Helsingborg. 

Helsingborgslagret är anknutet till Malmö-lagret. 

 

3.2. Kundgrupper och kundkrav 
Menigo har över 15 000 kunder. Kunderna är uppdelade på offentliga sektorn, rikskunder, 

privatkunder och servicehandeln. De offentliga kunderna innefattar kommuner och landsting 

men även en del privata aktörer inom skola och äldreomsorg. Rikskunder innefattar stora kedjor 

som till exempel Scandic. Den privata sektorn innebär privatägda aktörer som exempelvis 

restauranger. Servicehandeln innefattar butiker så som Time och Nära Dej. Samtliga kunder har 

krav på att varorna håller god kvalitet, att Menigo kan erbjuda rätt flexibilitet samt ett lågt pris. 

Dessa krav är dock olika definierade för olika kunder. Menigo eftersträvar att försöka erbjuda 

lösningar som passar varje enskild kund. 

Flexibiliteten avgörs av vad kunden är beredd att betala för en snabbare leverans än vad som är 

överenskommet. Menigo har olika ledtider inne på lager. Snabbare leveranser är mer kostsamt. 

 

3.3. Foodservice, inte samma sak som konsumentmarknad 
En sak ska vi ha klart för oss, Foodservice och konsumentmarknad är inte samma sak. Det är till 

synes liknande branscher, men många faktorer skiljer branscherna åt. Inom Foodservice kan ett 

kundkrav vara att Menigo har en specifik vara från en specifik leverantör lagerlagd på enheterna. 

Detta gör att det ibland kan finnas många likvärdiga produkter på lager som inte går att ta ur 

sortimentet. Inom konsumentmarknaden bestämmer butiksägarna vilka varor som skall finnas 

tillgängliga i deras butiker. 

Menigo vill utveckas från att vara en leverantör av mat till att bli en rådgivare som kan erbjuda 

skräddarsydda matlösningar och bygga ut ett kontaktnät. Det förekommer evenemang och 

sponsorskap där Menigo bjuder in leverantörer till att lära känna varandra för att tillsammans 

skapa en bättre framtid. 

Klassificering som ABC-klassificering av varor går inte att göra inom Foodservice. En liten och 

till synes obetydlig produkt med låg omsättning kan behöva finnas tillgänglig för snabb leverans 

för att säkerställa servicegraden. 
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De dagliga inköpen som görs via avrop är baserade på statistik, prognoser och erfarenhet. Avrop 

vet ungefär hur mycket som går åt vid olika tillfällen. De tar hänsyn till allt från säsonger, 

skolstart, väder, veckodag, evenemang i städer mm. Som stöd används försäljningshistorik. 

  

3.4. Vald produktgrupp 
Då Menigo har 32 000 artiklar i sitt sortiment har författaren valt att studera kategorin fågel. 

Fågel köps in både som import och från svenska gårdar, som fryst och som kylt samt köps av alla 

Menigos olika kundgrupper. Det finns även i ett brett artikelsortiment bestående av olika 

styckdelar, halvfabrikat, olika mörning, ekologiska varor, biprodukter, mm. Fåglar har både 

högomsatta och lågomsatta artiklar och finns på samtliga av Menigos lagerpunkter. 

 

3.5. Centrallagret i Strängnäs (RLS) 
RLS är Menigos centrallager beläget i Strängnäs. Hit kommer alla importvaror. 

Användningsområdet för RLS fungerar både som centrallager och som distributör för frysvaror, 

kolonial och non-food för Stockholmsregionen. Från början när Strängnäslagret byggdes 2008 

var lagret uppdelat på två sektioner: Centrallager Strängnäs och Regionallager Stockholm. Detta 

gjordes för att ha ett centrallager som försörjde hela landet och ett regionallager till 

Stockholmsområdet med de varor som dagens RLS idag levererar. Problemet med detta var att 

de två lagren, belägna i samma hus, beställde varor separat och fick separata inleveranser. 

Lagersaldot kunde vara högt på ena lagret och lågt på andra. Ifall en vara var slut på ena lagret 

kunde en internbeställning göras. Detta gjordes genom att en lagerarbetare plockade ordern, la 

den på en lastpall och när nästa leverans skulle gå kunde denna order hamna på andra delen av 

lagret. Väl där var varan tvungen att knappas in i systemet för att därefter kunna sälja vidare till 

kund. Det tog alltså ungefär två dagar att få en vara från ena sidan väggen till det andra, så under 

2010 blev Strängnäslagret ett lager och har sedan dess gått under beteckningen RLS, 

Regionallagret Strängnäs.  

 

3.6. Årsta partihallar (STO) 
Färskvaruhallen i Årsta är ett regionallager för frukt, grönt, delikatesser och andra färskvaror. 

Eftersom RLS används som Stockholmsdistributör för kolonialt, fryst och non-food medför 

detta att det inte finns något fryslager i STO. Fördelarna med att ha ett relativt litet lager i 

Stockholmsregionen med färskvaror gör att ledtiderna till kunderna kan förkortas. Om en 

privatkund ringer samma dag och är i akut behov av färskvaror inför kvällen kan Menigo 

tillgodose kunden med dessa varor.   

 

3.7. Göteborg (PAR), Malmö (MAL) och Sundsvall (BIR) 
Menigo har ytterligare tre lager. Göteborg (PAR), Malmö (MAL) och Sundsvall (BIR). I PAR 

plockas det fler orderrader jämfört med MAL och BIR. PAR har även automatisk CL-koppling. 

Detta innebär att ifall en order skulle ta slut skickas ordern automatiskt till RLS för att plockas 

där och sedan skickas vidare till PAR.  
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MAL är ett regionallager med anslutning till Helsingborgslagret (HBG) som är ett litet lager 

enbart med frukt- och gröntservice. BIR är även det ett lite mindre lager. På grund av dess 

geografiska lokalisering är ledtiderna till BIR från RLS längre. 

Vid låg lagerstatus hos regionallager försörjer RLS distributionsenheterna med varor. Vid låg 

lagerstatus hos RLS är STO ansvarig försörjare. 
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4. Genomförande av arbetet 
 

4.1. Beställningsvaror eller lagervaror 
En artikel kan gå från att vara en lagervara till beställningsvara relativt snabbt. Om varan inte 

köps i den omfattning som prognosen angivit kan en lagervara omvandlas till beställningsvara. 

Det kan även hända att en beställningsvara tillfälligt blir en lagervara under en viss säsong, 

exempelvis varor till sommarrestauranger.  

 

4.2. Omsättningshastighet och kapitalbindning 
Menigo har beräknat omsättningshastigheten för varje artikel och månad. Framtagen data har 

beräkningar för de senaste tolv månaderna (R12). Då omsättningshastigheten kan variera mycket 

på artikelnivå och på säsongsnivå så har jag valt att ta fram data för R12 i december, dvs. den 

genomsnittliga omsättningshastigheten, varukostnaden och lagervärde för 2015. Vid 

sammanställningen av omsättningshastigheten var det en del värden som saknades. Detta kan 

bero på en mängd olika orsaker så som att varan inte fanns i lager den dagen då mätningarna 

utfördes, att artikeln börjat närma sig utgångsdatum och därför flyttades till ett annat 

artikelnummer för utförsäljning, att varan var beställningsvara under vissa månader av året mm. 

Om värdet saknades sattes det till noll. 

Vid simulerad flytt av en vara kommer både lagervärdet och varukostnaden flyttas till den 

enheten varan flyttas till. På detta sätt erhålls nya lagervärden, varukostnader och 

omsättningshastigheter. Genom att studera de nya omsättningshastigheterna kan vi se vilka 

omsättningshastigheter som fortfarande är för låga. Baserat på information från retailbranschen, 

rimliga ledtider till kund samt liknande värden i Menigos verksamhet har antal dagar i lager 

värderats till 4 dagar för färskvaror och 12 dagar för frysta varor mellan högomsatt och 

lågomsatta vara. Med dessa siffror har jag studerat valda artiklar för att se vilka varor som är 

högomsatta eller lågomsatta på samtliga enheter. Skulle en artikel vara lågomsatt på alla 

regionallager, men högomsatt på centrallagret så har även denna artikel ansetts vara lågomsatt då 

en teoretisk förflyttning av denna artikel ger samma konsekvens. Då STO inte har någon frys 

kommer lagersaldot på STO för högomsatta frysvaror att hamna på RLS.  

Då vi antar att beställningsintervallerna är konstanta och beställningsvolymerna jämna studerade 

jag enbart konsekvenserna av att minska antal varor i lagret. För att teoretiskt sett kunna förse 

kunder med varor har jag räknat om volymerna så att de ligger på gränsen vid 4 respektive 12 

lagerdagar. Detta har gjorts genom att se hur mycket det går att minska lagervärdet. Om det är en 

frysvara med 18 lagerdagar går denna att dividera med 1,5 för att reduceras till 12 lagerdagar. 

Alltså kan lagervärdet delas med 1,5 för att minska antal varor i lager. 

Kalkylränta 10 % kommer att användas då detta är tillräckligt exakt siffra enligt handledare och 

Supply Chain chef, David Pantzer, på Mengio. 
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4.3. Hanteringskostnader 
För att beräkna hur hanteringskostnaderna ändras vid simulering kommer orderrader per enhet 

och artikel beräknas innan samt efter simulerad förflyttning. Genom att anta att orderrader på 

samtliga enheter direkt korrelerar med orderrader per artikel har en siffra för orderrader per vara 

och enhet tagits fram. Morgan Lindström, controller i Sundsvall, har tagit fram en 

sammanställning av hanteringskostnaden per enhet och orderrad. Dessa inkluderar 

personalkostnader, truckkostnader, emballagekostnader, avskrivningar mm. De inkluderar inte 

transportkostnader ut till kund.  

 

4.4. Transportkostnader 
Menigo har blandade leveranssätt till sina lager beroende på leverantörer. Dessa har delats upp på 

Ex Works och fraktfritt. Fraktfritt i denna benämning innebär att frakten ingår i priset, dock kan 

det innebära att leverantören har kvantitetskrav för fri frakt och att Menigo då beställer in 

tillräckligt stor kvantitet. 

Gällande Ex Works är det lite klurigare. Enligt Jonas Törnblom, konsult inom Supply Chain, är 

det ett rimligt antagande att fraktkostnader är ca 400 kr per pall inom Sverige. Enligt samråd med 

Bengt-Göran Nilsson, avropare i Strängnäs, så väger en genomsnittlig pall med kyckling 350 kg. 

Denna schablon kommer att användas vid beräkningar.  

Ett par specialfall dök upp. Ett danskt och ett franskt företag hade andra fraktvillkor. Dock 

utgjorde lagervolymen för dessa ungefär 0,5 % av totala lagervolymen under 2015 och kunde 

antas vara fraktfria. Ytterligare ett danskt företag använde sig av CIP, Carrier and Insurance Paid 

to. Lagervolymen för denna leverantör utgjorde 5 % av totala lagervolymen. CIP innebär betald 

frakt och försäkring till uttalad plats. Enligt avtal var det CIP Menigo, vilket då innebär fri frakt.   
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5. Analys och Resultat 
 

5.1. Statistik för artiklar och antal dagar i lager 
Antal dagar i lager har fastlagts till 12 dagar för frysvaror och 4 dagar för färskvaror. Efter att 

simulerad förflyttning av varor har utförts har de nya omsättningshastigheterna räknats fram.  

Följande statistik av artiklar har tagits fram: 

 

Fryst Kylt Totalt 

Totalt fåglar 294 102 396 

Lagervaror 197 29 226 

Högomsatta eller lågomsatta 68 11 79 

Utförd simulerad flytt 54 5 59 

Tabell 1. Statistik antal artiklar 

 

5.2. Resultat kapitalbindning 
Både för frysvaror och kylvaror var de högomsatta omsättningshastigheterna lägre än 4 respektive 

12 dagar. På de lågomsatta artiklarna flyttades 54 frysta artiklar och 5 kylda artiklar. Efter att 

simuleringen gjorts delades lagervärdet med lämplig siffra för att få ner lagerdagar till angiven 

gräns och följande resultat kunde tas fram. 

  Kylt Fryst Totalt 

Lagervärden innan simulering            A1 kr    A2 kr          A3 kr  

Lagervärden efter simulering            B1 kr     B2 kr          B3 kr  

Besparing (kr)              C1 kr     C2 kr          C3 kr  

Besparing (%) 12,9 % 32,0 % 31,7 % 

Kapitalbindningskostnad: 10 % 

  

           103 183,51 kr  

Lagervärden lagervaror          D1 kr     D2 kr          D3 kr  

Besparing hel produktgrupp 1,5 % 13,6 % 13,0 % 

Tabell 2. Resultat kapitalbindning 

 

Enligt ovan kan en besparing på 32 % göras vid jämförelse av lagervärde innan och efter 

simulering. Ser vi till besparing jämfört med hel produktgrupp kan en 13 % besparing göras. 

Kapitalbindningen kommer då att minska med lite över en miljon kronor och den 

kapitalbindningskostnad som sparas på detta är ungefär 100 tkr. 

 

5.3. Resultat hanteringkostnad 
Hanteringskostnaderna kommer att minska med 0,03 % i sparad kostnad i förhållande till total 

hanteringskostnad innan simulering. Detta är baserat på hanteringskostnad per orderrad. 

Orderraden är unik för varje lagerenhet och exkluderar transporter ut till kund. 
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Hantering innan 

sim. RLS STO BIR MAL PAR 

Kostnad (kr) E1 E2 E3 E4 E5 

  

    

E-tot. 

Hantering efter sim. 

    Kostnad (kr) F1 F2 F3 F4 F5 

  

    

F-tot. 

Spar innan till efter               G kr  

Total varukostnad hel grupp    H kr  

Spar 0,03 % 

Tabell 3. Resultat hanteringskostnad 

 

5.4. Resultat transportkostnad 
Kostnad innan sim. På påverkade Ex Works       268 715,43 kr  

Kostnad efter sim. På påverkade Ex Works       224 568,96 kr  

Spar innan efter simulering (kr) 

 

         44 146,47 kr  

Spar innan efter simulering (%) 

 

16 % 

Kostnad alla lagerlagda artiklar påverkade av Ex Works       558 066,29 kr  

Spar alla Ex Works artiklar jämfört med spar efter sim. (%)  8 % 

Tabell 4. Resultat transportkostnader 

 

De simulerade varorna som även har fraktavtal Ex Works har jämförts med ett innan och ett 

efterläge. I förhållande till varandra kan en 44 tkr besparing göras vilket motsvarar en 

kostnadsminskning på 16 %. Jämförs hela produktgruppen som även påverkas av fraktvillkoren 

Ex Works så kan en 8 % besparing göras. Eftersom resterande fraktavtal är kategoriserade som 

fraktfria är detta den kostnaden som kan jämföras. 
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6. Diskussion 
 

6.1. Omsättningshastighet 
De studerade artiklarna var aktiva under 2015. Omsättningshastigheterna är baserade per lager 

och studerade på ett årsbaserad medelvärde för 2015. Genom att basera omsättningshastigheten 

på ett helår medför detta till både osäkerheter i form av grövre generaliseringar, men säkerheter i 

form av att samtliga förändringar under året har tagits i beaktning. Vissa förändringar, så som jul 

och skolstart är konstanta. Evenemang som festivaler och liknande förekommer mer 

oregelbundet. Även här finns det stora osäkerheter i att studera ett sådant långt tidsintervall. 

Varulagret mäts en gång i månaden och kan då inte representera den genomsnittliga 

förbrukningen under en månad. Detta är det sättet som Menigo har valt att beräkna sin 

omsättningshastighet på och är det mest exakta sättet att utföra beräkningar på i detta arbete. 

Enligt tillgänglig data gällande omsättningshastigheter, lagervärden och varukostnader var det en 

del värden som saknades och en del värden som var väldigt höga. Orsaken till detta kan ha varit 

att varan började närma sig utgångsdatum och flyttades då till ett annat artikelnummer för 

utförsäljning. En annan anledning kan ha varit att artikeln kan ha utgått och ersatts med annan 

vara med nytt artikelnummer eller att lagervärdet var extremt högt den dagen då varan i lager 

mättes. Att varan introducerades under 2015 är även det en möjlighet till konstiga värden. På det 

sättet kan varan sålts under delar av 2015 och lagervärde och varukostnad är då inte 

representerade över ett helt år. Nackdelen med att sätta ett värde till noll gör att produkten inte 

kan studeras. 

Vid simulering har det tagits hänsyn till att STO inte har någon frys. Vid högomsatta frysvaror 

har värden från RLS delats på fyra och sedan portionerats ut på BIR, PAR och MAL. Hela STO 

värde förflyttadess till RLS inkluderat den fjärdedelen av RLS tidigare värde. 

För beslut över vilka varor som skulle förflyttas i simuleringen valdes artiklar som antingen var 

högomsatta på samtliga enheter eller lågomsatta på samtliga enheter. Undantaget var för de 

varorna med låg omsättningshastighet på regionallager. I detta fall skulle samtliga varor flyttas 

från regionallagren till centrallagret med samma konsekvenser som för varor med övergripande 

låg omsättningshastighet. Hade det funnits varor i vald produktgrupp som hade haft högomsatta 

varor på regionallagren och lågomsatta på centrallagret hade samma antagande gjorts, dock med 

hänsyn till fryssituationen på STO. En olägenhet är att bakgrundsfakta till varför en produkt har 

valts att läggas på en specifik enhet har inte beaktats. Eftersom information om bakgrundsfakta 

saknades kan det hända att vissa av de simulerade förflyttningarna inte är möjliga att utföra under 

verkliga omständigheter. 

Efter den simulerade förflyttning av artiklar räknades en ny omsättningshastighet ut. För de 

artiklarna med hög omsättningshastighet höll sig varorna under 4 respektive 12 lagerdagar. För de 

lågomsatta artiklarna låg ett flertal över den utsatta gränsen. Genom att ta reda på hur mycket 

lagerdagarna kunde minskas kunde även lagervärdet och lagervolymerna minskas. De nya 

lagervolymerna användes vid uträkningar för transportkostnaderna. Med detta minskade det 

bundna kapitalet. För att ligga på den säkra sidan dividerades lagerdagarna med en godtycklig 

siffra som gjorde att de nya värdena hamnade någonstans mellan 12 och 14 lagerdagar. På detta 
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sätt är en teoretisk säkerhetsmarginal inräknad. Menigo kan fortfarande garantera varor till 

kunderna och ändå minimera sina kostnader och kapitalbindning.  

 

6.2. Gränsen mellan högomsatt eller lågomsatt vara 
Vid beslut av gränsen mellan högomsatt och lågomsatt vara har exempel från retailbranschen och 

liknande gränser på Menigo studerats samt rimliga ledtider från beställning till kund observerats. 

Menigo har ingen uttalad gräns mellan högomsatta och lågomsatta varor. De har dock har en 

liknande gräns mellan fast och flytande plockplats på RLS. Efter att ha studerat ett slumpat urval 

av artiklar kan slutsatser dras att gränsen för fast och flytande plockplats går någonstans mellan 

20 och 30 i omsättningshastighet. Majoriteten av de fasta plockplatserna har en 

omsättningshastighet över 20 och majoriteten av de flytande plockplatserna har en 

omsättningshastighet på mindre än 30. Detta har tagits hänsyn till vid beslut av gräns för 

frysvaror och ger ett värde någonstans mellan 12 och 18 lagerdagar. Om denna gräns är optimal 

är svårt att säga. Dock blir omsättningshastigheten relativt hög samtidigt som servicegraden mot 

kund skall kunna behållas.  

För färskvaror finns krav från Menigo att frukt och grönt har hög omsättningshastighet. En 

slutsats för detta argument är att Menigo vill leverera fräscha råvaror till sina kunder. Vid 

försäljning av färsk fågel kan inte varan ligga i lager i 12 till 18 dagar då råvaran inte håller sig 

fräsch. Här har ledtider från leverantör till kund via Menigo beaktats. Det är inte rimligt att varan 

ligger i lager mer än 4 dagar. 

 

6.3. Flöden 
Eftersom RLS inte bara är ett traditionellt centrallager, utan även regionallager för 

Stockholmsregionen för vissa produkter gör detta att modellen blir mer komplex. Vid 

simuleringen har det tagits hänsyn till föregående och då en vara är högomsatt och fryst så har 

varan hamnat på RLS istället för STO.  

 

6.4. Osäkerheter vid praktisk tillämpning 
Arbete som utförts bygger på teorier och antaganden. Om teorin i arbetet skulle tillämpas 

praktiskt finns en del aspekter som behöver beaktas. 

För att en praktisk simulering skall fungera kräver denna modell att det är jämna 

beställningsintervaller, jämn beställingskvantitet och en jämn efterfråga. Beställningsintervallerna 

är relativt jämna då avrop köper in varor på bestämda dagar. Vilka dagar och hur många dagar i 

veckan har bestämts av bl. a. avrop, Supply Chain och logistik. Beställningsintervallerna är inte 

samma för de olika leverantörerna, men är relativt konstanta individuellt. Beställningskvantitet 

och efterfråga kan variera väldigt mycket från vecka till vecka beroende på säsonger, väder, större 

evenemang mm. 
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Vid applicering av vald teori skulle detta ramverk fungera för kylt, fryst, kolonialt och non-food 

då dessa har både högomsatta och lågomsatta artiklar. Det kommer dock inte fungerar för 

kategorin RUR, restaurangutrustning, då dessa endast finns lagerlagda på RLS. 

Vid praktisk förflyttning av varor idag är fraktkostnaden till olika enheter olika stora, och vissa 

artiklar är lagerlagda med hänsyn till fraktkostnaderna. Då en leverantör kan ha kvantitetskrav för 

fri frakt kan det vara mer kostnadseffektivt för Menigo att lagerlägga varor på exempelvis bara en 

enhet. Alltså skulle denna aspekt behöva studeras noggrannare innan en eventuell förflyttning av 

varor kan ske. 

 

6.5. Osäkerheter av insamlad data 
I arbetet finns en del data som kanske inte stämmer helt överens med verkligheten. Då detta är 

ett teoretiskt arbete antas använd data vara aktuella. De data som har samlats in är baserade på de 

produkter som fanns i lager under 2015. Detta arbete är alltså baserat på historisk data. För ett 

framtidsläge är det svårt att veta vad som kommer att hända och hur efterfrågan på olika 

produkter kommer att se ut. Vissa varor som använts och analyserats kan ha varit lagervaror 

under 2015 men är idag en beställningsvara och vice versa.  

Ett fåtal omsättningshastigheter var orimligt höga. Dessa omsättningshastigheter studerades 

extra. Det kan vara en tillfällighet av en stor utförsäljning av artikeln eller väldigt högt lagervärde 

på mätdagen. Denna omsättningshastighet representerar då inte genomsnittet av varan, men får 

antas vara det med tanke på att samtliga omsättningshastigheter har beräknats på samma sätt. 

Många av de antaganden som gjorts i rapporten har diskuterats och beslutats i samråd med minst 

en person som har mer erfarenhet inom området. Även faktum att många schablonmodeller 

använts gör att sambandet inte kommer att stämma helt överens med verkligheten. De besluten 

som tagits är de mest rimliga med hänsyn till att få resultat inom tidsramarna för detta arbete. 

 

6.6. Osäkerheter vid hanteringskostnad och transportkostnad 
Hanteringskostnaderna är baserade på ett före- och ett efterläge på enbart de produkterna som 

ingick i den simulerade förflyttningen. Kostnaderna från samtliga enheter är baserat på en 

kostnad per orderrad. Som nämnt tidigare avgränsar denna sig vid ankomst till lagret och inte ut 

till kunden. Detta medför osäkerheter gällande beställningskvantitet ut till kunden. Hur stora 

volymer en kund beställer är svårt att beräkna. Vid praktisk tillämpning kommer omrangeringarna 

att öka kostnaderna och hanteringskostnaderna bör undersökas noggrannare. Även faktum att 

orderrader och försäljningsvolymer inte har något specifikt samband ger detta osäkerheter vid 

praktisk tillämpning. Besparingen i hanteringskostnaderna har även jämförts med den totala 

varukostnaden för hela produktgruppen. Detta ger en tydligare bild över besparingspotentialen i 

det stora hela. 

Hanteringskostnaderna och transportkostnaderna vid praktisk tillämpning kommer att öka i 

verkligheten. Med hänsyn till att avgränsningen på flödet sträcker sig från beställning av Menigo 

till att varorna kommit in på lager gör att rangeringskostnader inte har beräknas.  
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Transportkostnaderna är baserade på väldigt generella schablonmodeller, 400 kr per pall för 

transporter inom Sverige. Vissa fraktavtal var svårbegripliga och de antaganden som gjorts får 

antas vara aktuella. Enligt studerade fraktavtal för leverantörer inom produktgruppen fågel var 

det 89 % som kategoriserats enligt fraktvillkoren fraktfritt och 11 % som kategoriserats enligt 

fraktvillkoren Ex Works. Detta gör att endast en liten del av transportkostnaderna kan studeras 

då priset inkluderar frakt vid fraktfritt och kan antas oförändrade. Med hänsyn till detta kan bara 

beräkningar göras på de artiklar vars fraktvillkor är Ex Works. Då 10 artiklar blir påverkade av de 

79 totalt simulerade artiklarna betyder detta att 13 % blir påverkade. Detta är en väldigt liten del, 

men kan ändå inte ses som försumbar då en besparing i jämförelse med hel produktgrupp som 

har Ex Works som fraktvillkor uppgår till 8 %. Hur mycket detta är i jämförelse med den totala 

transportkostnaden är väldigt svår att uppskatta då det är sådan stor del av inköpta varor som 

inkluderar frakt i köpen. Detta medför att resultaten delvis blir representativa, men inte fullt ut.  
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7. Slutsats och rekommendationer 
Slutsligen är min bedömning att det är möjligt att tillämpa vald teori. Lagernivåerna skulle kunna 

minskas och på så sätt minska kapitalbindningen och kapitalbindningskostnaden. Dock inte till 

den fulla teoretiska potentialen uträknad i arbetet, men med hänsyn till kritiken i kapitel 6 så bör 

det gå att spara någonstans mellan 30-50 % av den teoretiska besparingspotentialen. Nästa steg i 

denna process skulle kunna bli att tillämpa delar för att validera att teorin fungerar. I detta fall 

skulle hanteringskostnaderna och tranportkostnaderna behöva beräknas ytterligare då hela flödet 

kommer att beröras, och inte bara det flödet som är studerat i denna rapport.  

Förslag till fortsatt arbete är att studera transportkostnaderna ytterligare. I detta arbete blev 

transportkostnaderna mer komplexa och omfattande än vad budgeterad tid medgav. För 

noggrannare tranportkostnader måste samtliga fraktavtal studeras noggrannare och mer 

omfattande flödesanalyser utföras.   
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Appendix 

Bilaga A: Antal dagar i lager efter simulering för frysvaror 
 

Artikel 

Gräns 12 
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FA1 LÅG   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 FA2 LÅG   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 FA3 LÅG   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 FA4 LÅG   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 FA5 HÖG 

 
3,4 7,2 0,0 8,4 7,5 

 FA6 HÖG 
 

4,5 7,9 0,0 5,7 8,0 
 FA7 HÖG 

 
5,0 5,9 0,0 6,6 7,1 

 FA8 LÅG 
 

5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
 FA9 HÖG 

 
5,9 10,9 0,0 11,6 10,0 

 FA10 HÖG 
 

6,3 8,1 0,0 10,8 10,4 
 FA11 HÖG 

 
6,7 11,1 0,0 7,6 7,9 

 FA12 LÅG 
 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 FA13 LÅG 

 
13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

 FA14 LÅG 
 

14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
 FA15 LÅG 1,25 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,00303 

FA16 LÅG 1,25 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12,07152 

FA17 LÅG 1,25 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5236 

FA18 LÅG 1,25 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13,11689 

FA19 LÅG 1,25 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,23626 

FA20 LÅG 1,25 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13,30126 

FA21 LÅG 1,25 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13,38503 

FA22 LÅG 1,25 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5595 

FA23 LÅG 1,25 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13,95433 

FA24 LÅG 1,25 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14,03714 

FA25 LÅG 1,25 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 14,33619 

FA26 LÅG 1,25 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 14,35716 

FA27 LÅG 1,5 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12,07165 

FA28 LÅG 1,5 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,17161 

FA29 LÅG 1,5 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 12,25475 

FA30 LÅG 1,5 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,77778 



 

II 
 

FA31 LÅG 1,5 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13,20374 

FA32 LÅG 1,5 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,32721 

FA33 LÅG 1,5 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5291 

FA34 LÅG 1,5 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13,72337 

FA35 LÅG 1,5 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13,77286 

FA36 LÅG 1,5 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 13,93985 

FA37 LÅG 1,75 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,02143 

FA38 LÅG 1,75 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,08856 

FA39 LÅG 1,75 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,45463 

FA40 LÅG 1,75 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12,60741 

FA41 LÅG 1,75 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,73255 

FA42 LÅG 1,75 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,13289 

FA43 LÅG 1,75 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3511 

FA44 LÅG 2 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12,75144 

FA45 LÅG 2 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12,94871 

FA46 LÅG 2 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13,38971 

FA47 LÅG 2 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,74304 

FA48 LÅG 2 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13,92327 

FA49 LÅG 2 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 14,19692 

FA50 LÅG 2 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14,41596 

FA51 LÅG 2,5 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 12,15642 

FA52 LÅG 2,5 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,46714 

FA53 LÅG 2,5 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,71988 

FA54 LÅG 2,5 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13,02687 

FA55 LÅG 2,5 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 13,24688 

FA56 LÅG 2,5 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 13,26294 

FA57 LÅG 2,5 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13,53541 

FA58 LÅG 3,0 36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,09775 

FA59 LÅG 3,0 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13,61042 

FA60 LÅG 3,0 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9802 

FA61 LÅG 3,5 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12,14636 

FA62 LÅG 3,5 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,37352 

FA63 LÅG 5,5 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,57926 

FA64 LÅG 7 88,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,60615 

FA65 LÅG 8 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12,38518 

FA66 LÅG 12 149,6 0,0 0,0 0,0 0,0 12,46386 

FA67 LÅG 14 169,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,08977 

FA68 LÅG 24 289,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,07231 
 

  



 

III 
 

Bilaga B: Antal dagar i lager efter simulering för kylvaror 
Artikel 

GRÄNS 4 
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KA1 LÅG 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 KA2 HÖG 

 
0,0 2,1 1,3 1,3 1,2 

 KA3 HÖG 
 

0,0 1,9 1,9 1,5 2,6 
 KA4 LÅG 

 
3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 KA5 LÅG 
 

3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
 KA6 LÅG 

 
4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 KA7 LÅG 1,5 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,782853 

KA8 LÅG 2 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,140678 

KA9 LÅG 8 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,106444 

KA10 LÅG 8,5 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,053829 

KA11 LÅG 9 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,094515 
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Bilaga C: Transportkostnader 
Artikel 

Ex
w

o
rk

s Försäljningsvolym  Antal pall Hög eller 
lågomsatt 

dividerad 
med 

ny volym 
efter sim. 

Ny antal pall 
efter sim. 

FC1   184728 527,8 HÖG 1 184728 527,7942857 

FC2   89736 256,4 LÅG 1,25 71788,8 205,1108571 

FC3   58131 166,1 HÖG 1 58131 166,0885714 

FC4   57654 164,7 LÅG 1,25 46123,2 131,7805714 

FC5   38052 108,7 LÅG 1,25 30441,6 86,976 

FC6   38802 110,9 LÅG 1,25 31041,6 88,69028571 

FC7   51118 146,1 LÅG 1 51118 146,0514286 

FC8   74388 212,5 LÅG 1,25 59510,4 170,0297143 

FC9   62352 178,1 LÅG 1,5 41568 118,7657143 

FC10   41260 117,9 LÅG 1,25 33008 94,30857143 

FC11   36700 104,9 LÅG 1,5 24466,667 69,9047619 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

FC59   1097 3,1 LÅG 14 78,357143 0,223877551 

FC60   177 0,5 LÅG 1 177 0,505714286 

FC61   39 0,1 LÅG 1,25 31,2 0,089142857 

FC62   38 0,1 LÅG 3 12,666667 0,036190476 

FC63   161 0,5 LÅG 7 23 0,065714286 

FC64   45 0,1 LÅG 1 45 0,128571429 

FC65   0 0,0 LÅG 1 0 0 

FC66   0 0,0 LÅG 1 0 0 

FC67   0 0,0 LÅG 1 0 0 

FC68   0 0,0 LÅG 1 0 0 

KC1   20990 60,0 LÅG 1 20990 59,97142857 

KC2   11243 32,1 HÖG 1 11243 32,12285714 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

KC6   1717 4,9 LÅG 1 1717 4,905714286 

KC7   1605 4,6 LÅG 2 802,5 2,292857143 

KC8   718 2,1 LÅG 8,5 84,470588 0,241344538 

KC9   780 2,2 LÅG 8 97,5 0,278571429 

KC10   174 0,5 LÅG 9 19,333333 0,055238095 

KC11   241 0,7 LÅG 1 241 0,688571429 

 
EXW: 235126 671,8     196497,84 561,4224082 

 
Kostnad 400:-/pall       268 715 kr     400:-/pall       224 568 kr  
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Bilaga D: Hanteringskostnad 
Artikel Orderrader 

alla 
enheter 

Orderrader 
innan RLS 

Orderrader 
innan STO 

Orderrader 
innan BIR 

Orderrader 
innan MAL 

Orderrader 
innan PAR 
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FB1 7377 2729,49 1032,78 885,24 1032,78 1770,48 HÖG 1715,15 
 

1567,61 1715,15 2452,85 

FB2 3351 1239,87 469,14 402,12 469,14 804,24 LÅG 3384,51 
   

  

FB3 1435 530,95 200,9 172,2 200,9 344,4 HÖG 333,64 
 

304,94 333,64 477,14 

. . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 

FB66 0 0 0 0 0 0 LÅG 0,00 
   

  

FB67 0 0 0 0 0 0 LÅG 0,00 
   

  

FB68 0 0 0 0 0 0 LÅG 0,00 
   

  

KB1 782 289,34 109,48 93,84 109,48 187,68 LÅG 789,82 
   

  

KB2 617 228,29 86,38 74,04 86,38 148,08 HÖG   143,45 131,11 143,45 205,15 

KB3 589 217,93 82,46 70,68 82,46 141,36 HÖG   136,94 125,16 136,94 195,84 

. . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 

KB9 46 17,02 6,44 5,52 6,44 11,04 LÅG 46,46 
   

  

KB10 29 10,73 4,06 3,48 4,06 6,96 LÅG 29,29 
   

  

KB11 4 1,48 0,56 0,48 0,56 0,96 LÅG 4,04         

 

 


	Exjobb framsidor Jenny Hällström 900908-4246
	node

