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Sammanfattning 
 

Distributionen av varor möts av högre och högre krav på kortare leveranstider 

och det kan ibland vara svårt för företagen att veta om decentralisering eller 

centralisering av distributionen är rätt väg att gå för att uppnå de korta 

leveranstiderna som förväntas av kunderna. Studiens syfte är att undersöka vad 

det innebär för ett medelstort företag med tre lagerenheter och distribution i 

Sverige att gå från decentraliserad till centraliserad lagerstruktur. Målet är att 

undersöka om förändringen genererar i kostandsbesparingar eller ökade 

kostander för företaget. Fallstudie har utförts på Alltank AB som är 

återförsäljare för Preem AB och bedriver i huvudsak försäljning av drivmedel 

genom ett 30-tal tankstationer i Jämtland och Västernorrlands län. De bedriver 

även försäljning av oljor, smörjmedel, kemprodukter och bensin som sker via 

tre stycken lagerbutiker i Sundsvall, Östersund och Örnsköldsvik. Dessa lager 

är decentraliserade och inga produkter går igenom något centrallager i nuläget. 

Teorier från tidsstyrd direktdistribution med totalkostnadsmodellen i fokus och 

modern logistik används för att konsturera en lageroptimering och i efterhand 

analysera resultatet. Utifrån teorierna har kostnader samt nyckeltal som står i 

relation till problemet kunnat bestämmas. Varje lager och dess nuläge har 

undersökts var för sig utifrån de data som samlats in från företags redovisning. 

För att validera optimeringsmodellen som skapats i programmet LINGO 

gjordes en optimering av nuläget med fokus på att minimera de totala 

kostnaderna och beräkna den optimala orderkvantiteten med hjälp av EOQ med 

(Q, r) policy. Efter att nuläget validerats användes samma modell innehållandes 

data baserat på ett centraliserat tillstånd med endast en lagerenhet och därefter 

optimerades även det fallet. Resultatet visade att en centralisering skulle minska 

de totala kostnaderna för ett medelstort företag som inte behöver avsätta stora 

resurser för att genomföra förändringen. Beställning av större volymer skulle 

kunna gynna ett företag med rätt inköpsmarginaler.  

Nyckelord: decentralisering, centralisering, lager, optimeringsmodell, 

totalkostnadsmodellen, LINGO, optimala orderkvantiteten, kostnader, EOQ, (Q, 

r) 
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Abstract 
 

Distribution of goods meet the higher and higher demand for shorter delivery 

times, and it can sometimes be difficult for companies to know about 

decentralization or centralization of distribution is the way to go to achieve 

short delivery times expected by the customers. The study's purpose is to 

explore what it means for a medium sized company with three warehouses and 

distribution in Sweden to move from decentralized to centralized storage 

structure. The goal is to examine whether the change generates in cost savings 

or increased costs imposed on the company. A case study has been conducted 

on Alltank AB, a distributor to Preem AB and is primarily engaged in the sale 

of fuel by around 30 filling stations in Jämtland and Västernorrland. They also 

engaged in the sale of oils, lubricants, chemical products and gasoline that 

occurs through three stores in Sundsvall, Östersund and Örnsköldsvik. These 

warehouses are decentralized and no products are going through a central 

warehouse at present. Theories from time controlled direct distribution with the 

cost model in focus and modern logistics are used to create an inventory 

optimization model and afterwards analyze the results. Based on the theories, 

costs and key figures that are related to the problem could be determined. Each 

layer and its present situation have been investigated separately from the data 

collected from company accounts. To validate the optimization model created 

in LINGO made the optimization of the current situation with a focus on 

minimizing total costs and calculate the optimal order quantity by using the 

EOQ with (Q, r) policy. When the current state got validated, the same model 

consisting of the data based on a centralized state with only one warehouse unit 

and then optimized also the case. The results showed that centralization would 

reduce the total costs of a medium sized company that does not need to devote 

considerable resources to implement the change. Order of larger volumes could 

benefit a company with the right purchasing margins. 

 

Keywords: decentralization, centralization, storage, optimization model, cost 

model, LINGO, optimal order quantity, costs, EOQ (Q, r) 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Centrallager har funnits länge och användes till en början främst av företag som 

arbetar med produktion. Den traditionella teorin innebär att produkter 

produceras på olika orter och sedan lagras i ett gemensamt lager för distribution 

vidare till ett regionallager som i sin tur levererar vidare till de lokala lagren för 

distribution eller försäljning. Hur distributionsstrukturen ska se ut bestäms 

också av att närhet till kunderna prioriteras vilket innebär fler mindre 

lagerenheter. Antalet lagerenheter sägs också påverka kundservicen vilket i sin 

tur sägs påverka kostnaderna för förlorade försäljningar. 

1992 publicerade Mats Abrahamsson avhandlingen: Tidsstyrd 

Direktdistribution, där han genom att studera tre svenska internationella företag 

som ägnar sig åt industriproduktion (Atlas Copco Tools AB, AB Sandvik 

Coromant och ABB Motors AB) vilka genomgick en stor förändring av sitt 

distributionssystem. De gick ifrån den gamla teorin med minst ett lager i varje 

land till att leverera sina produkter till kunderna via ett till två centrallager 

placerade i Europa, utifrån en tidsstyrd direktdistribution. Detta genererade i 

minskad kapitalbindning och minskade transportkostnader för företagen som 

undersöktes. Enligt tidsstyrd direktdistribution är det viktigaste att leverera 

produkterna till kunderna inom en bestämd tidsram än att vara geografiskt nära 

kunderna. 

Nackdelarna med centralisering kan te sig på olika sätt, bland annat i form av 

att transportkostnaderna överstiger kapitalbindningskostnaderna. Att 

implementera ett nytt system som hanterar en centralisering kan vara 

resurskrävande för ett litet till medelstort företag. En centralisering kräver också 

goda kunskaper inom logistik eftersom det annars kan kännas problematiskt att 

genomföra förändringen.  

Distributionen av varor möts av högre och högre krav på kortare leveranstider 

och det kan ibland vara svårt för företagen att veta om decentralisering eller 

centralisering av distributionen är rätt väg att gå för att uppnå de korta 

leveranstiderna som förväntas av kunderna. För att undersöka om 

Abrahamssons teorier även gäller för medelstora företag som bedriver 

försäljning av färdigvaror inom Sverige, kommer en fallstudie att utföras på 

Alltank AB. 
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1.2 Problemformulering 
Alltank AB är ett medelstort företag på gränsen till stort, dotterbolag till 

Sundfrakt AB är ett företag som bedriver försäljning av diesel, bensin, 

eldningsolja, smörjmedel, kemtekniska produkter och batterier främst i Sverige. 

Alltank är delägare i TRB Sverige AB samt certifierad återförsäljare åt Preem 

AB. Försäljning av drivmedel sker främst via ett 30-tal tankstationer placerade i 

Jämtland och Västernorrland. Den övriga försäljningen utöver tankstationerna 

sker från Alltanks tre butiker som är placerad i Sundsvall, Örnsköldsvik och 

Östersund, se. figur 1. I anslutning till butikerna finns det även tre lagerenheter.  

 

Figur 1. Karta över Alltanks lagerenheter. 

Lagret i Sundsvall delas med Sundfrakt och är det största lagret av de tre. I 

Örnsköldsvik finns en stor butik men ett mindre lager och i Östersund finns en 

liten butik men större lager än Örnsköldsvik. I nuläget skickas produkter mellan 

butikerna/lagren om det är så att någon av dessa har slut på hyllan. Alltank vill 

undersöka vad en Centralisering av lagerenheterna i Sundsvall skulle innebära 

med avseende på kostnader och service gentemot kunderna. De upplever även 

att driften av de olika lagren och butikerna är allt för skilda från varandra när 

det kommer till administrering och rutiner. 

Preem som är det största drivmedelsbolaget i Sverige med en 

raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år och en 

omsättning (2013) på 89 miljarder kronor, är företagets största distributör och 

målsättningen är att de hyr lagret som finns i Sundsvall vilket kommer att 

resultera i mindre kostnader för företaget. Därför vill de ligga i framkant och 

undersöka vad en centralisering av lagret skulle innebära för företaget om 

Preem i slutändan väljer att hyra lagret. Alltank vill fortfarande behålla 

butikerna i Örnsköldsvik och Östersund men med betydligt mindre 

lagerhållning. 
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1.3 Övergripande syfte 
Syftet är att undersöka vad det innebär för ett företag med tre lagerenheter i 

Sverige som har ett gemensamt avstånd på ungefär 20 mil att gå från 

decentraliserad distributionsstruktur till centraliserad sådan i form av en 

lagerenhet genom att införa tidsstyrd direktdistribution. Arbetet ska även med 

hjälp av den kunskap och verktyg som finns om ämnet besvara om en 

centralisering innebär några kostnadsbesparingar. Genom att göra denna 

undersökning skapas också ett underlag som ger större förtroende för att 

centralisering kan fungera för ett medelstort företag som ligger på gränsen till 

att vara stort företag.  

1.4 Avgränsningar 
 Arbetet som är på grundläggande nivå kommer inte att omfatta någon 

undersökning av centralisering med avseende på organisationen.  

 

 Vid geografisk undersökning av placering för den nya centraliserade 

enheten kommer det resultatet inte att innebära en flytt av centrallager 

vid simulering utan platsen för centralisering kvarstår som Sundsvall.  

 

 Transporter som sker ut från lagret till kund avgränsas till 

vägtransporter. 

 

 Vid optimeringen kommer centraliseringen endast innebära ett stort 

lager i Sundsvall. 

 

1.5 Konkreta och verifierbara mål  
Nedan punktas de konkreta och verifierbara målen som senare besvaras i 

slutsatsen under kapitel 6. 

 Undersöka vad det innebär för Alltank att gå från decentralisering till 

centralisering utifrån dagens sortiment och förutsättningar. 

 

 Vilka kostnadsbesparingar som kan göras på en sådan lösning. 

 

 Ge Alltank större förtroende för att en centralisering skulle fungera om 

det i framtiden skulle bli aktuellt. 
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2 Teori 
 

2.1 Historik 
Logistik är samlingsnamnet för alla de verksamheter som ser till att det material 

och produkter som finns i flödet befinner sig på rätt plats vid rätt tidpunkt. 

Logistik innebär också att de olika intressenterna på marknaden får en ökad 

ekonomisk lönsamhet i form av låga kostnader och höga intäkter. 

Logistiksystemet innefattar både kunder, leverantörer och det egna företaget 

därför är det viktigt att se systemet som öppet och som en helhet.[1] 

Logistik handlar inte bara om att utföra saker rätt utan mer att utföra rätt 

saker.[2] Kunden anses vara är av otroligt stor betydelse för flödet i logistiken, 

även om kunden i nuläget inte styr flödena så går utvecklingen mot en sådan 

framtid.[3] 

 

Logistik har under de senaste åren genomgått ett skift och nu delas de olika 

synsätten in i traditionell syn och modern syn. I den traditionella synen berör 

logistik endast transport och lager medan det moderna synsättet ser logistiken 

som en helhet.[2] 

 

Ofta när det talas om logistik så dyker de sju R-en upp, att erhålla rätt vara eller 

service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, 

till rätt kostnad och det åttonde ”R”-et som tillkommit senare rätt miljömässiga 

belastning är vad vi idag brukar beskriva logistik som.[3] 

 

 
Figur 2. Sammanfattande definition av logistik, enligt Nils G Storhagen. 

 

För att beskriva verksamhetsstyrningen i flera led i försörjningskedjan så 

används begreppet SCM (Supply Chain Management). SCM omfattar i dagens 

läge oftast flera företag som samarbetar för att göra försörjningskedjan så 

effektiv som möjligt för alla parter. Logistiken är en stor del i SCM och kallas 

oftast för Supply Chain Logistics.[2]  



Lageroptimering av distributionslager –  

optimering av framtida centrallager hos Alltank AB 

Björn Ekman 2015-06-11 

5 

 

 

 

 

Organisationen CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals) 

definition av logistik är enligt följande:[4] 

 

"Logistics management is that part of supply chain management that plans, 

implements, and controls the efficient, effective forward and reverse flow and 

storage of goods, services and related information between the point of origin 

and the point of consumption in order to meet customers' requirements." 

 

Det positiva med definitionen som ständigt är under förändring är fokus på 

kunderna. Nackdelar är att de inte tar upp de miljömässiga aspekterna som blir 

allt mer aktuella.[3] 

 

Företag med en hög omsättning visade sig gå mot en decentraliserad 

lagerdistribution enligt en studie som gjordes 2004 på olika Brasilianska 

företag. [5] 

 

2.2 Logistik och distribution idag 
Det ökade trycket utifrån att minimera tiden det tar att få ut en vara på 

marknaden och tiden det tar för en order att levereras har tvingat företagen till 

att pressa sina ledtider och idag är det inte ovanligt att europeiska 

industriföretag har en ledtid på 24-48 timmar.[6] 

 

46 danska företag med lager i Danmark, Europa och övriga världen undersöktes 

för att se åt vilket håll den europeiska logistiken är på väg mot. I studien ingick 

mekanik-, elektronik- och medicinföretag. Studien visade att den större delen av 

företagen som deltog inte väntar sig någon större förändring när det kommer till 

antal leverantörer och placering av fabriker samt lagerenheter de kommande 3-5 

åren. Detta innebär att de redan har implementerat direktdistribution i företaget 

och arbetar efter en centraliserad sådan. Det visade sig också att företagen 

strävar efter direktdistribution främst till sina europeiska kunder.[6]    

 

Ett företag som gjort ett stort distributionsskifte sedan deras start är Bang och 

Olufsen (B & O). I början av deras historia så levererades varorna från ett 

centrallager i Danmark ut till 12 andra lager utspridda i Europa vidare till 

återförsäljare som i sin tur sålde produkterna till kund. Mellan 1989 och 1993 

gick företaget över till direkt distribution direkt från fabriken i Danmark till 

2500 återförsäljare i Europa. Idag så levererar de även sina varor från fabrik 

direkt till kund.[6] 
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I en fallstudie som utfördes inom ett företag med sju butiker vilka helt 

självständigt skötte beställningar från en leverantör undersöktes vilka fördelar 

som fanns vid centralisering av verksamheten med ett distributionslager som 

lagerhåller produkterna som skickas från leverantören för att senare levereras 

till butikerna. Kostnaderna kunde minimeras men det var även viktigt att göra 

en avvägning med kostnaderna att implementera en centralisering om företaget 

måste investera i nya lokaler och datasystem.[7] 

 

2.2.1 Distributionssystemet  
Genom att införa en distributionsstrategi som utgår från att levererar alla varor 

från ett centrallager (direktdistribution) har företag som anammat detta fått 

lägre distributionskostnader och lagerhållningskostnader samt etablerat en 

högre leveransservice åt kunderna.  

 

Med distributionsstruktur avser Abrahamsson ”den design med vilken 

distributionen organiseras och administreras avseende materialflöde och därtill 

kopplade resurser i distributionssystemet.”. 

 

Abrahamssons studie visar att ett företag som går från decentralisering till 

centralisering upplever kostnadsrationalisering samt kortare och säkrare 

ledtider. En sammanfattning av effekterna vid centralisering av 

distributionsstrukturen beskriver Abrahamsson enligt tabellen nedan. (Se tabell 

1). [8] 

 
Tabell 1. sammanfattning av effekter av en centralisering av distributionsstrukturen, Abrahamsson 

Logistiska kostnadsfördelar Logistiskt mervärde 

 

Fasta kostnader: 

- Lägre kostnader för personal, lager och 

administration 

 

Rörliga kostnader: 

- Kraftigt reducerad kapitalbindning 

- Konstanta transportkostnader 

 

Integrations-/separationsvinster: 

- Fysiskt flöde åtskilt från försäljningsflöde 

- Central kontroll och styrning av det  

fysiska flödet 

- Integrering av materialflödesfunktioner 

 

Inlärningskostnader: 

- Snabbare infasning och utfasning av 

produkter 

 

Ledtid: 

- Kortare och säkrare ledtider för alla 

marknader och för hela sortimentet 

 

Leveransprecision: 

- Kraftig ökning av leveranser i tid. 

- Leverans av samlade order till kund 

 

Differentiering: 

- Skräddarsydda distributionslösningar för 

enskilda kunder 

- Potential för marknadsföringsinsatser med 

flexibilitet till låg kostnad 

 

Kundinformation: 

- Säkrare och snabbare leveransbesked till 

kunderna 
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2.2.2 Stora och små företag 
De flesta studier som gjorts på ämnet centralisering av distributionsstruktur 

innehåller fallstudier som gjorts på stora företag, studier på små och mellanstora 

företag (SME) är inte alls lika vanligt. [5]  

 

År 2012 publicerade Sören Graungaard Pedersen, Fredrik Zachriassen och Jan 

Stentoft Arlbjörn studien: Centralisation vs de-centralisation of warehousing: A 

small and medium-sized enterprise perspective. Syftet med studien var att 

undersöka vilka pådrivare som fanns bakom en centralisering gentemot en 

decentralisering av lagerdistributionen för ett mindre och mellanstort 

företag.(Se. figur 3)[5] 

 

 

 
 
Figur 3. Pådrivare för centralisering och de-centralisering enligt (Sören Graungaard Pedersen, 

Fredrik Zachriassen och Jan Stentoft Arlbjörn) 

 

2.3 Effektivisering av flödet 
Logistik grundar sig i effektivisering av flödet, genom att mäta och följa upp 

förändringar eftersträvas ett positivt resultat. Effektiviteten kan beskrivas med 

hjälp av variabler som påverkar kostnaderna och intäkterna.[1] 

 

Effektivitetsvariabler[1]: 

Kundservice   (lagerservicenivå, leveranstid, leveransflexibilitet). 

Kostnader (Lagerföringskostnader, lagerhållningskostnader, 

transportkostnader, Administrativa kostnader, utebliven 

försäljning). 

Kapitalbindning  (inköp av produkter) 

Flexibilitet   (leveransflexibilitet, volymflexibilitet) 

Tid    (inkuransrisk, ordercykler) 

Miljö    (miljöpåverkan, anpassa tekniska transportsystem) 
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2.4 Leveransservice 
Leveransservice tar upp frågeställningen: har företaget möjlighet att anpassa sig 

efter kundens behov av anpassade leveranssätt? Det är viktigt att leverera vid 

rätt tidpunkt och till rätt plats. Uppstår förseningar skall kunden snabbt kunna 

uppdateras om läget och det bör kunna lösas utan problem för kunden. När 

leveransen skett ska företaget kunna erbjuda service i form av reklamationer 

och så fort som möjligt ersätta kunden med en icke felande produkt. Har 

kunden några frågor om produkterna efter köp ska denna service också kunna 

erbjudas. Leveransservice kan delas upp i element för att beskriva vilka delar en 

god leveransservice ska innehålla, dessa är: ledtid, leveranspålitlighet, 

leveranssäkerhet, lagertillgänglighet, information, flexibilitet/kundanpassning. 

[2] 

 

2.5 Logistikens totalkostnad 
Totalkostnad som en funktion av antal lagerpunkter enligt den traditionella 

teorin ses beskrivet i figur 4.[6] 

 

 
Figur 4. Totalkostnad som funktion av antal lagerpunkter enligt Coyle, Bardi & Langley (1988) 

 

Efter att Abrahamsson utfört sin akademiska avhandling Tidsstyrd 

direktdistribution – drivkrafter och logistiska konkurrensfördelar med 

centralisering av producentvaror visade det sig att totalkostnaden som funktion 

av lagerpunkter skiljer sig väsentligt vad gäller kostnader för transport, 

utebliven försäljning och totalkostnad. Detta innebär att en centraliserad lager-

/distributionshantering genererar högre kundservice. (Se figur 5)[8] 

En centralisering av lagerhållningen medför oftast att transportkostnaderna ökar 

och lagerhållningskostnaderna minskar.[1] 
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Figur 5. Totalkostnad som funktion av antal lagerpunkter enligt Abrahamsson 

 

2.5.1 Totalkostnadsmodellen 
Viktigt att ha i åtanke är att alla kostnader kanske inte påverkas i ett beslut så 

därför kan kostnader se olika ut för varje situation. Totalkostnadsmodellen 

används för att beräkna och beskriva vilka konsekvenser de olika kostnaderna 

har på företagets ekonomi.[2] När ett företag utför förändringar i logistikkedjan 

är det viktigt att totalkostnaden undersöks eftersom beslut och förändringar 

resulterar i ett en del kostnader ökar och andra sjunker. Om ett beslut genererar 

i att transportkostnaderna minskar så behöver det inte betyda att beslutet är bra 

för alla kostnader i totalkostnaden.[1] Enligt Abrahamsson och Aronssons 

studie: ”Measuring Logistics Structure” är det kostnaderna nedan som är mest 

resursförbrukande:[9] 

 

Administrativa kostnader   Personalkostnader för planering, inventering, 

management, inköp och ordermottagning etc. 

 

Driftskostnader  Lokaler och personal för lagerhållning etc. 

   Underhåll samt hyra av maskiner och utrustning. 

 

Kapitalkostnader   Kapitalbindning, föråldrade lager och 

försäkringskostnader för inventarier och pågående 

arbeten. 

 

Transportkostnaderna Inkommande, interna och utgående transporter, 

uppdelat i standard och expresstransporter. 

 

Kommunikation och IT  Avskrivningar och underhåll av 

informationssystem. 

 

Förpackningskostnaderna Förpackning för transport och lagring. 
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Övriga kostnader   Andra logistikkostnader specifika för systemet i 

fokus. 

Studien visar också att ett företag med tre lagerenheter i Central Europa och tre 

lagerenheter i Norden minskar sina totala kostnader enligt totalkostnadsmodellen med 

28 procent genom att gå från ett lager i Central Europa (Frankrike) och ett i Norden 

(Sverige). [9] 

2.5.2 Kvadratrotsmodellen 
Genom att använda kvadratrotsmodellen som bygger på att lagervolymen är 

proportionell mot roten ur antal lagerenheter, vilket ger en reducering av antalet 

lagerenheter från n till m och en minskning av lagervolymen med 1-roten 

ur(m)/roten ur(n). Den procentuella minskningen kan ses i figur 6. 

Kvadratrotsmodellen gäller för omsättningslager och säkerhetslager. Denna 

modell är endast en tumregel då antalet variabler i formeln är begränsat. 

Modellen gäller endast under vissa antaganden.[8] 

 

 

 
Figur 6. Procentuell reduktion av lagervolym från n till m punkter. 

 

De antaganden som gäller för omsättningslagret är följande: lagerenheterna är 

EOQ (Economic Order Quantity) kontrollerade. Den fasta kostnaden per order 

ska vara densamma för alla lager före och efter centralisering. Tillämpning av 

lagerhållningskostnad gäller alla lager före och efter centralisering. Totala 

efterfrågan hålls konstant före och efter centralisering.[8]  

 

Abrahamsson kom fram till hur totalkostnaden förändras som en funktion av 

antalet lagerpunkter och han kunde även bekräfta kvadratrotsmodellen under 

sin avhandling, då han genomfört fallstudier hos de tre stora industriföretagen 

Atlas Copco Tools AB, AB Sandvik Coromant och ABB Motors AB som tog till 

sig teorierna bakom ”tidsbaserad distribution”. Resultatet av detta innebar för 

Atlas Copco Tools AB att de bland annat reducerade sin lagernivå med 1/3 samt 

minskade sina rörliga distributionskostnader 4000000 dollar årligen. AB 

Sandvik Coromant fick även de en lagerreduktion på 1/3 samt minskade det 

uppbundna kapitalet 16000000 dollar årligen. ABB Motors AB reducerade även 

de sina distributionskostnader och minskade ledtiden från 2-4 veckor till 24-72 

timmar.[10] 
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2.5.3 Optimal orderkvantitet – EOQ 
Genom att köpa stora volymer minskas ordersärkostnaderna men medför också 

ökade lagerföringskostnader. Ett väl använt verktyg för att bestämma den 

optimala orderkvantiteten är EOQ-formeln (Economic Order Quantity), EOQ 

bygger på Wilsonformeln. Formeln bestämmer den optimala inköpskvantiteten 

med utgångspunkt i efterfrågan, lagringskostnad och ordersärkostnad.[3] 

 
Figur 7. Beskrivning av optimal orderstorlek 

För att använda formeln skall kostnader, efterfrågan och ledtid vara kända 

variabler. Formeln tar inte hänsyn beträffande tillgång till kapital eller samband 

mellan olika enheter, den innefattar inte heller lägre/utebliven transportkostnad 

vid order av stora volymer. Modellen kräver att efterfrågan är jämn och inte 

cyklisk.[3] Den vanligaste formen av EOQ-formeln beskrivs som:  

 

 

𝑄 = √
2 ∙ 𝐾 ∙ 𝑑

𝑟 ∙ 𝑝
 

Q = optimal orderkvantitet 

K = ordersärkostnaden 

d = efterfrågan 

r = lagerräntan 

p = produktvärde (mottagande lager) 

2.5.3.1 EOQ med (Q, r) beställningspolicy 

Anta en industri som är beroende av flera olika komponenter för att producera 

en produkt används EOQ. Problemet i detta fall är hur man ska bestämma 

beställningspunkten för varje komponent där det finns en konstant efterfrågan. 

Problemlösaren strävar även efter att minimera den genomsnittliga totala 

kostnaden per tidsenhet, ett steg i att lösa detta är genom att använda sig av (Q, 

r) beställningspolicy som är en utvidgad variant av EOQ, vilket innebär att när  
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lagernivån når till en bestämd beställningspunkt R beställs den optimala 

orderkvantiteten Q.[11] 

 

2.6 Lagrings och hanteringseffektivitet 
Utformningen av lagret kräver god balans då en maximal lagringskapacitet 

innebär minimal hanteringseffektivitet och maximal hanteringseffektivitet 

innebär minimal lagringskapacitet. Detta kräver en balans mellan båda delarna 

för att nå optimal lagrings- och hanteringseffektivitet.[12] 

 

 
Figur 8 Lagrings och hanteringskostnaden som funktion av omsättningen 

 

2.6.1 Säkerhetslagret 
Uppstår det svängningar i efterfrågan eller inleveranser krävs en buffert i botten 

av lagernivån med artiklar, denna buffert är säkerhetslagret se. figur 9. När 

lagret ställs inför höga nivåer av utleveranser är det säkerhetslagrets uppgift att 

täcka upp för bristen som uppstår under distributionens ledtid.[12][13]Med 

färre antal lagerenheter minskar också säkerhetslagret, även risken för 

dubbellagring av samma artiklar minskas [5] 
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Säkerhetslager med normalfördelad efterfrågan: 

 

𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 (𝑆𝐿) = 𝑍 ∗ 𝜎𝐷 ∗ √𝐿 
 

Säkerhetslager med variation i efterfrågan och ledtid: 

 

𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 (𝑆𝐿) = 𝑍 ∗ √𝐿 ∗ 𝜎𝐷
2 + 𝜎𝐿𝑇

2 ∗ 𝐷2 

 

Z = Säkerhetsfaktorn (vilken servicenivå som vill uppnås) 

L = Ledtid 

D = Efterfrågan 

 

 

 

2.7 Nulägesanalys 
För att kunna analysera hur nuläget för flödet ser ut i organisationen eller den 

del som skall undersökas vid centralisering är det viktigt att skapa en bild av 

detta i form av en flödeskartläggning. Denna kartläggning visar vilka i personer 

eller avdelningar som är involverade och i vilka steg av flödet de arbetar med. 

Det är lätt att göra en allt för detaljerad kartläggning och det är därför viktigt att 

fokusera på de delar som verkligen kan påverka flödet som undersöks. För att 

kunna analysera flödet krävs flödesrelaterade nyckeltal.  

 

Figur 9. Säkerhetslager och dess variabler enligt Lumsden, 2012 
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Nycketal som relaterar till kapitalbindningen är intressant att undersöka då det 

ger en bild av den genomsnittliga kapitalbindningen och hur den varierar över 

ett bestämt tidsintervall. Kapitalbindningen i ett lager kommer alltid att variera 

olika mycket och lagernivån följer ofta någon form av efterfrågemönster.( Se 

figur 10.) [2] 

 

 
Figur 10. Lagernivåer vid olika efterfrågemönster 

 

2.7.1 Flödesrelaterade nyckeltal 
 

Medellagernivån 

Beskriver hur mycket material som genomsnittligen finns i lager. För att denna 

formel ska ge en rättvis bild krävs det att efterfrågemönstret är jämnt. Visar det 

sig att efterfrågan är cyklisk, stigande eller slumpmässig ger modellen inte 

rättvis bild av medellagernivån och en mätning av lagernivåerna behöver göras 

över en bestämd tid.[2] 

 

 

 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å𝑛(𝑀𝐿𝑁) = 𝑆𝐿 + (
𝑄

2
) 

SL=Säkerhetslager  

Q=Orderkvantiteten 

 

 

 

Medellagervärde 

Då medellagernivån inte ger någon information om kapitalbindningen används 

formeln för medellagervärde.[2] 

 

 
𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒(𝑀𝐿𝑉) = 𝑝 ∙ 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å𝑛 

 

P = produktvärde 



Lageroptimering av distributionslager –  

optimering av framtida centrallager hos Alltank AB 

Björn Ekman 2015-06-11 

15 

 

 

 

 

2.7.2 Tidsrelaterade nyckeltal 
Genom att reducera ledtid och genomloppstid från orderläggning till leverans 

påverkas kostnaderna och leveransservicen positivt. Tid är ett bra verktyg och 

en variabel som de flesta kan förstå vid beskrivning och analysering av 

flöden.[2] 

 

Genomloppstiden 
Genomloppstiden är den genomsnittliga tiden en vara finns på lagret. 

 

 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 =
𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å𝑛

𝐷(𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙)
 

eller 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 =
𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å𝑛

𝐷(𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟)
 

  

D=försäljningspris (vid färdigvarulager). 

 

 

 

 

Lageromsättningshastigheten 
Lageromsättningshastigheten beskriver hur ofta lagret byts ut.[2] 

 

 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 =
𝐷(𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙)

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å𝑛
 

 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 =
𝐷(𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟)

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å𝑛
 

 

 

Beräkningarna grundas på medellagret och inte den maximala lagernivån efter 

inleverans. Sambandet mellan genomloppstiden (GLT) och 

lageromsättningshastigheten (LOH) beskrivs som: 

  

 

Lageromsättningshastigheten(ggr/år) =
52 

Genomloppstiden(v)
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2.7.3 Servicerelaterade nyckeltal  
De servicerelaterade delarna som är mätbara är lagertillgänglighet, 

leveranspålitlighet och leveranssäkerhet.  

 

Lagertillgänglighet 
Lagertillgänglighet beskriver hur mycket som finns på lager när kunden lägger 

sin beställning. Tillgängligheten kan mätas på orderradsnivå eller ordernivå. 

Krävs det att kunden behöver alla produkter som önskats vid beställningen är 

ordernivån ett bättre val av mått.[2] 

 

 

Orderradsnivå:  

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛(%) =
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟
𝑥100  

 

Ordernivå:  

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛(%) =
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟
𝑥100 

 

 

Krävs det att kunden behöver alla produkter som beställs vid beställningen är 

ordernivån ett bättre val. 

 

 

Leveranspålitlighet 

Leveranspålitligheten mäter hur tillförlitlig leveranstiden är. Vad som är 

accepterbar leveranspålitlighet varierar från kund till kund. Vissa kunder 

accepterar en dags försening medan andra inte accepterar att godset är en timme 

försenat. För tidig leverans är inte heller bra då det kan innebära höjd 

kapitalbindning.[2] 

 

 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝å𝑙𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛(%) = (
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟 𝑖 𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟
) 𝑥100 

 

 

 

Leveranssäkerheten  
Leveranssäkerheten är ett mått på att leverans sker med rätt saker i rätt mängd 

och till rätt kvalitet.[2] 

 

 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛(%) = (
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑓𝑒𝑙𝑓𝑟𝑖𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟
) 𝑥100 
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2.7.4 Ekonomiska Nyckeltal 
En logistisk förändring i ett företag påverkar företagets ekonomiska resultat och 

det är därför viktigt att även analysera de ekonomiska nycktalen för att se hur 

ekonomin påverkar logistiken. Ett företag bör alltid sträva efter en bra 

avkastning på det satsade kapitalet för att kunna göra nya och värdefulla 

investeringar i företagets framtid.[2] 

 

Räntabilitet på totalt kapital 
Räntabiliteten är synonymt med avkastning och visar företagets resultat som en 

procentandel av totalt kapital.[14]  

 

 

𝑅𝑇𝑂𝑇 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

 

 

Vinstmarginal 
Vinstmarginalen är den vinst företaget gör på varje omsatt krona.[2] 

 

 

𝑉𝑚 = (
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟
) 

 

 

 

Kapitalomsättningshastighet 

Kapitalomsättningshastigheten är ett mått på hur effektivt företaget använder 

sitt kapital sett till omsättningen. En högre kapitalomsättningshastighet innebär 

mindre bundet kapital och tvärtom.[2] 

 

 

𝐾𝑂𝐻 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟
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2.7.4.1 DuPont-modellen 

För att beskriva hur dessa tre nycketal samverkar och är representerade i ett 

företag används DuPont-modellen.  Modellen består av en undre del och en 

övre del där den övre delen leder till vinstmarginalen (Vm) och den undre leder 

till kapitalomsättningshastigheten (KOH).[2]  

 

Siffrorna fås huvudsakligen av företagets resultat och balansräkning. Modellen 

beskriver hur effektivt företaget är på att använda sina resurser gentemot vad 

deras omsättning är. Utifrån DuPont-modellen kan man även analysera inom 

vilka områden som företaget kan förbättras för att öka vinstmarginalen och 

räntabiliteten (se. figur 11). 

 

 

 

 
 

Figur 11. DuPont-modellen 
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2.8 Optimeringsteori 
Optimering används som ett hjälpmedel till att finna det svar som ger dig det 

bästa resultatet. Det kan innebära att nå högsta vinst eller produktion men det 

kan också innebära att uppnå minsta möjliga slöseri eller minska kostnader.  

Den vanligaste typen av optimeringsproblem är att finna en lösning till hur 

resurser används på bästa sätt, det kan vara tid, pengar, lager, personal osv. 

Optimeringsproblem kan vara linjära eller icke-linjära beroende på om 

variablerna och deras relation till problemet är linjärt eller inte.[15] 

En optimeringsmodell består oftast i huvudsak av: 

 Målfunktion, målfunktionen beskriver vad som ska optimeras i modellen 

som exempelvis minimering av kostnader 

 Variabler, uppgiften är att finna de variablers värde som genererar i 

optimalt värde för målfunktionen 

 Begränsningar, begränsningar är används då det finns ett maximalt antal 

artiklar som kan lagras eller minimalt antal arbetstimmar per person 

 

2.8.1 Optimering inom logistik 
Företag inom alla branscher strävar alltid efter att optimera värdekedjans alla 

delar som en helhet i områdena ledtider, lagerhållningskostnader och övriga 

marknadskostnader. Med hjälp utav internet och teknikens utveckling de 

senaste åren har företag som ägnar sig åt distribution av varor kunnat 

tillhandahålla information om lagernivåer, kunders köpmönster, leveranstider 

samt möjligheten att följa sin order i realtid från beställning till leverans. Även 

om informationen finns är det inte säkert att företagen använder den på rätt sätt 

eller överhuvudtaget till att förbättra sitt logistiska flöde. Det är viktigt för 

företaget att veta vad en minimering av de totala orderkostnaderna innebär för 

de totala lagringskostnaderna.[16][17] 

Det är till fördel att företaget följer en lager-/beställningspolicy som beskriver 

hur inventarier lagras och när nya beställningar skall ske. Vid införande av en 

sådan policy är det viktigt att alla inblandade parter följer den vilket resulterar i 

minimerade kostnader. När det kommer till att optimera inköp av produkter som 

lagras och sedan distribueras genom försäljning används oftast EOQ som bas. 

Oftast på grund av att modellen är relativt enkel att använda men också 

fokuserar på att bestämma vid vilken punkt kombinationen av orderkostnad och 

lagerhållningskostnad är som lägst vilket minimerar kostnaderna.[18]    
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2.8.1.1 Val av teorier och modeller 

Studien grundar sig i att undersöka vad en centralisering innebär för ett 

medelstort företag. Genom att använda några av de teorier som används inom 

tidsstyrd direktdistribution, i huvudsak med hjälp av totalkostnadsmodellen kan 

de kostnader som en centralisering innebär undersökas. En ökning eller 

minskning av lagervolymerna kan kontrolleras med hjälp av 

kvadratrotsmodellen. Nämnda företag som använt sig av tidsstyrd 

direktdistribution i form av centrallager har visat goda resultat och minskade 

kostnader vilket hoppas att uppnås i detta fall. 

Optimering av problemet har valts då det ger en bild av hur ett framtida läge 

kan se ut när det kommer till lagerstyrningen då optimering tar fram bästa 

möjliga utfall. Optimering visar även hur stora de olika kostnaderna är och hur 

kostnaderna förhåller sig till ändrade variabler såsom fraktkostnad, lagernivåer 

och orderkvantiteter. 
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3 Metod 
 

3.1 Metodteori 
I detta avsnitt beskrivs teorier inom metodutförande för olika typer av studier. 

3.1.1 Kvantitativ och kvalitativ 
Metodens grund är att beskriva för läsaren hur studiens problemställning ska 

lösas och hur det huvudsakliga syftet med studien ska uppfyllas. En studie kan 

delas in i kvalitativt eller kvantitativt. En kvantitativ studie är en studie där 

analysen fokuserar på data ofta numerisk sådan och resultatet från analysen är 

oftast mätbar. Den kvalitativa studien ger mer fokus på ordet i form av 

intervjuer som ger en djupare förståelse för området som undersöks. Det är 

vanligt med en kombination av dessa vilket även är fallet i denna studie om än 

till större del kvantitativ eftersom den större delen av data är numerisk. 

3.1.1.1 Intervjuer 

Den kvalitativa delen av studien kommer att genomföras i form av en 

strukturerad intervju med ett antal frågor som skickas till lagerpersonal via mail 

som de sedan svarar på och skickar tillbaka. Frågorna som ställs är gällande 

områdena: lager, leveransservice och transport. Syftet med att utföra intervjun 

är för att skapa en bild av nuläget och hur de arbetar samt hur deras upplevelse 

av distributionen sköts och fungerar. (Se. Bilaga A och B) 

3.1.2 Induktion, deduktion och abduktion 
Studiens arbetsgång kan beskrivas på tre olika sätt: induktion, deduktion och 

abduktion. Dessa beskriver förhållandet mellan teori och fakta och vid 

induktion så samlas fakta in om området eller problemet för att senare applicera 

detta på aktuella teorier. Deduktion innebär att man undersöker vilka teorier 

som finns inom området för att senare insamla fakta och applicera dessa på 

teorierna. Det tredje tillvägagångssättet är abduktion vilket är en blandning 

mellan induktion och deduktion. I denna studie kommer deduktion att användas 

då många tidigare studier gjorts på ämnet.[19] 
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3.1.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten är mätningarnas tillförlitlighet vilket innebär att om en annan 

person undersöker samma problem och använder sig av samma data bör det 

leda till likvärdigt resultat som denna studie om studien har hög reliabilitet. För 

att uppnå så hög reliabilitet som möjligt är det viktigt att inte göra fel i valet av 

data och utformningen av frågeställningarna. Det finns flera delar i en studie 

som kan påverka reliabiliteten några av dessa kan vara, finns det frågor som 

berör samma sak men ger olika svar? Gjordes alla mätningar med samma 

förutsättningar? För att kontrollera reliabiliteten bör personen som utför 

mätningarna inte ha någon vinning i data som ges. Görs flera mätningar över en 

tid bör inte resultatet skilja sig. 

 

Validiteten bestämmer om datainsamlingen under studiens gång verkligen har 

mätt rätt saker eller om rätt frågor ställts vid intervjuer. Validiteten hos en 

kostnadsanalys är i den här studien ytterst viktig då endast de kostnader som 

påverkar bör tas med. Validiteten kan kontrolleras genom att diskutera data med 

personer som är insatta i ämnet. 

 

3.1.3.1 Studiens reliabilitet och validitet 

För att bestämma validiteten hos lageroptimeringen kommer först en 

optimering på de tre befintliga lagerenheterna att göras och totalkostnaden från 

resultatet av optimeringen kommer att jämföras med siffrorna från 

totalkostnadsmodellen som sammanställts med hjälp av företagets 

budgetuppföljning för de olika lagerenheterna, kostnaderna bör vara lika, helst 

lägre. Studiens validitet kan ifrågasättas eftersom de siffror som använts vid 

optimeringen inte är siffror som överensstämmer med hur de olika kostnaderna 

är fördelade över specifikt lagerenheterna. 

 

För att säkerställa studiens reliabilitet är de kostnader och ledtider som använts i 

optimeringsmodellen samma data som representeras i resultatavsnittet. Skulle 

samma data appliceras på samma modell skulle det genererade resultatet vara 

detsamma. De kostnader som använts för att utföra optimeringen är samma data 

som redovisas i företagets budgetuppföljning för respektive lagerenhet, vilket 

höjer studiens reliabilitet eftersom det är siffror som mottagits av företaget. Vid 

intervjuer ställdes frågor om vilken leveransservice lagerenheterna upplevde att 

de har, detta hade kunnat utvärderas bättre om mätningar gjorts för att fastställa 

sådana nyckeltal, då en upplevelse kan skilja sig från mätningstillfälle. 
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3.2 Tillvägagångssätt 
Arbetet kommer att utföras i form av en fallstudie hos Alltanks tre lagerenheter 

där data samlas in för att undersöka vilka kostnader och faktorer som ett sådant 

företag bör tänka på vid övergång från decentralisering till centralisering. Fallet 

som undersöks används för att beskriva verkligheten och utfallet av studien får 

utgöra exempel på en framtida verklighet. Arbetet med att skapa en bild av 

nuläget och företagets processer kommer ske i samarbete med en kontaktperson 

på företaget. 

 

3.3 Optimeringsmodell 
Modellen som används för att optimera tre lagerenheter med fokus på att 

beräkna fram optimala orderkvantiteten (Q) samt minimera de totala 

kostnaderna. Att lagerhålla en specifik vara kostar pengar samt att erhålla varor 

i lager medan man inväntar leverans är också en kostnad som är kopplat till 

lagerhållning. Kostnader som är kopplad till att erhålla varorna är: orderkostnad 

(ordercost), kostnad för att erhålla varor i lager mellan orderpunkter (cyclecost), 

lagerkostnaden som uppstår av att erhålla säkerhetslager (safetycost) och den 

årliga straffkostnaden när man står utan varor (penaltycost). [20]  

Modellen beräknar även vid vilken lagerkvantitet som beställningen bör ske 

(beställningspunkt) utifrån utsatta ledtiden, variationer i ledtid och efterfrågan 

behandlas också. EOQ-modellen som används är en utvidgad variant med (Q, r) 

beställningspolicy eftersom den traditionella EOQ-modellen inte tar ledtid eller 

efterfrågan under ledtiden i beaktande.  

(Q, r) policyn innehåller följande realistiska antaganden: 

 Det finns en positiv/icke-negativ varierande ledtid samt att efterfrågan 

under ledtiden är varierande. 

Skulle efterfrågan inte vara varierande så sker beställningarna genom att nya 

varor ankommer precis när lagret blir noll, vilket inte är sannolikt i praktiken.  

Distributionen av efterfrågan under ledtiden: 

K = fast orderkostnad (kr) 

H = lagerhållningskostnad per vara per år (kr) 

L = ledtid i år 

D = efterfrågan (över ett års tid) 

P = straffkostnad per otillfredsställd efterfrågan (kr) 

sdL = standardavvikelse i ledtid (år) 

sdD = standardavvikelse i efterfrågan/år (antal) 

MLD = L * D = förväntad efterfrågan under ledtid (antal). 
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Den optimala orderkvantiteten beskrivs enligt: 

𝑄 = √
2 ∙ 𝐾 ∙ 𝐷

ℎ
 

Spridningen i efterfrågan antas vara normalfördelad med medelvärde i 

efterfrågan per tidsenhet och spridning i efterfrågan, N(D, sdD) och ledtiden 

antas även den vara normalfördelad, N(L, sdL).  

Normalfördelningen är en form av statistisk fördelning som kring medelvärdet 

är symmetrisk, ett mindre värde har samma frekvens som ett större värde i 

jämförelse med medelvärdet. Normalfördelningen ses som den mest lämpade 

fördelningen vid lagerstyrning och det är också den som används mest frekvent. 

Efterfrågan tenderar att bli allt mer normalfördelad ju längre ledtider en order 

har.[12] 

Den ursprungliga ekvationen för säkerhetslager med endast variation i 

efterfrågan: 

(𝑆𝐿) = 𝑍 ∗ 𝜎𝐷 ∗ √𝐿 

 

Nu när fler spridningar adderas måste de överföras från spridningsmått 

(standardavvikelser) till varianser (kvadrater av standardavvikelser). 

Variansen(D) = L*𝑠𝑑𝐷
2

 

Variansen i efterfrågan orsakad av spridningen i ledtiden: 

Variansen(L*D) = 𝑠𝑑𝐿
2 * D

2
 

Om efterfrågan fördelad oberoende och likadant över en bestämd tidsperiod så 

blir standardavvikelsen i efterfrågan under ledtiden (sd0): 

𝑠𝑑0 = √𝐿 ∗ 𝑠𝑑𝐷
2 + 𝐷2 ∗ 𝑠𝑑𝐿

2

 

 

b(r) är antalet enheter som är slut om beställningspunkten är r. Om efterfrågan 

under ledtiden är normalfördelad antas att: 

𝑏(𝑟) =  𝑠𝑑0  ∗ (linjära förlustfunktionen) ∗ (
 (𝑟 –  𝑀𝐿𝐷)

𝑠𝑑0
 ) 
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Lagernivån precis innan en order ankommer (säkerhetslagret) är: 

𝑟 –  𝑀𝐿𝐷 +  𝑏(𝑟) 

 

Det betyder att när nya ordern ankommer är lagernivån optimala 

orderkvantiteten adderat med lagernivån innan den nya ordern ankommer. 

Vilket ger medellagernivån: 

 

((
𝑄

2
 ) +  𝑟 − 𝑀𝐿𝐷 + 𝑏(𝑟)) 

 

Den förväntade årliga kostnaden beskrivs enligt: 

 

𝐾 ∗ (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟) + 𝐻 ∗ (𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å𝑛) + 𝑝 ∗ (𝑏(𝑟))
∗ (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑟𝑎𝑟) 

 

 

Den förväntade årliga kostnaden blir i detta fall: 

  

 

[𝐾 ∗
𝐷

𝑄
] + [𝐻 ∗ (

𝑄

2
+ 𝑟 − 𝑀𝐿𝐷 + 𝑏(𝑟))] + [𝑃 ∗ (𝑏(𝑟)) ∗ (

𝐷

𝑄
)] 

 

Kostnaderna i modellen beskrivs enligt: 

 

𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫𝐜𝐨𝐬𝐭 (årlig orderkostnad) = 
 

fast orderkostnad ∗
efterfrågan

orderkvantitet
 

 

 
𝐜𝐲𝐜𝐥𝐞𝐜𝐨𝐬𝐭 (kostnad för att erhålla lager under ordercykel) = 

 

lagerhållningskostnad ∗
Orderkvantitet

2
 

 

 
𝐬𝐚𝐟𝐞𝐭𝐲𝐜𝐨𝐬𝐭 (kostanden att erhålla säkerhetslager) = 

lagerhållningskostnad ∗ medellagernivå på säkerhetslager 
 

 

𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐭𝐲𝐜𝐨𝐬𝐭 (kostand för utebliven försäljning) = 

kostand per otillfredsställt kundbehov ∗ efterfrågan ∗
𝑏(𝑟)

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡
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Säkerhetsfaktorn (Z) är i direkt relation till hur stor andel av totala efterfrågan 

som ligger över säkerhetslagernivån. Säkerhetsfaktorn är satt till att gå så nära 

en multipel som baseras på standardavvikelsen i detta fall 3 som möjligt vilket 

innebär en servicenivå på 99,86 procent.[12] 

Modellen är väldigt användbar då undersökning av förändring och osäkerheter i 

ledtid samt inköpspris kan förändras, och det nya läget kan optimeras för att se 

hur detta påverkar kostnaderna[20]. 

 

3.3.1 Variabler och ekvationer i LINGO-kod 

Beskrivning av variabler och ekvationer i LINGO-koden. (Se. Bilaga C för 

fullständig kod) : 

D, efterfrågan per år. 

H, lagerhållningskostnad per vara per år. 

K, fast orderkostnad. 

P, straffkostnad per otillfredsställd efterfrågan. 

Q, optimal orderkvantitet per order. 

L, ledtid i år. 

R, beställningspunkt. 

Z, säkerhetsfaktorn (antar ett värde mellan -3 och 3 för att uppnå så hög 

servicenivå som möjligt). 

BR, förväntat antal tappade försäljningar i en ordercykel om 

beställningspunkten är ett visst R. 

 

SDL, standardavvikelse i ledtid. 

SDD, standardavvikelse i efterfrågan. 

MLD, förväntad efterfrågan under ledtid. 

SLD, standardavvikelsen i efterfrågan under ledtiden. 

ECOST, sammanlagda kostnaden av ordercost, cyclecost, safetycost och 

penaltycost. 

𝑀𝐿𝐷 = 𝐿 ∗ 𝐷 
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𝑆𝐿𝐷 = (𝑆𝐷𝐷2 ∗ 𝐿 + 𝐷2 ∗ 𝑆𝐷𝐿2)0,5 
 

𝐸𝐶𝑂𝑆𝑇 =  𝑂𝑅𝐷𝐸𝑅𝐶𝑂𝑆𝑇 +  𝐶𝑌𝐶𝐿𝐸𝐶𝑂𝑆𝑇 +  𝑆𝐴𝐹𝐸𝑇𝑌𝐶𝑂𝑆𝑇 
+  𝑃𝐸𝑁𝐴𝐿𝑇𝑌𝐶𝑂𝑆𝑇  

 

𝑂𝑅𝐷𝐸𝑅𝐶𝑂𝑆𝑇 = 𝐾 ∗ (
𝐷

𝑄
) 

 

𝐶𝑌𝐶𝐿𝐸𝐶𝑂𝑆𝑇 = 𝐻 ∗ (
𝑄

2
) 

 

𝑆𝐴𝐹𝐸𝑇𝑌𝐶𝑂𝑆𝑇 = 𝐻 ∗ (𝑅 − 𝑀𝐿𝐷 + 𝐵𝑅) 

 

𝑃𝐸𝑁𝐴𝐿𝑇𝑌𝐶𝑂𝑆𝑇 = 𝑃 ∗ 𝐷 ∗ (
𝐵𝑅

𝑄
) 

 

𝑅 = 𝑀𝐿𝐷 + 𝑆𝐿𝐷 ∗ 𝑍 

 

𝐵𝑅 = 𝑆𝐿𝐷 ∗ @𝑃𝑆𝐿(𝑍) 

 

 

Koden innehåller även kommandon som antingen utför beräkningar eller styr 

variabler. De som använts i denna kod beskrivs nedan.[15] 

@FREE(x), tillåter en variabel att anta ett reellt värde som antingen är positivt 

eller negativt. 

@BND(x), låser en variabel inom ett bestämt intervall (lower_bound, variable, 

upper_bound). 

@PSN(x), representerar den kumulativa standard normal fördelningen. 

@PSL(x), representerar det förväntade antalet tappade försäljningar (linjära 

förlustfunktionen).  

(förväntade antalet tappade försäljningar)=(standardavvikelsen)*@PSL(x) 
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4 Resultat 
 

4.1 Nulägesanalys 

För att skapa en korrekt bild av hur lagerpersonalens lagerhantering och det 

administrativa arbetet sammanställdes ett antal frågor i form av ett 

intervjuformulär som lagerpersonalen fick svara på. Även mailkontakt vid 

kompletterande frågor utfördes mellan lagerpersonal på de olika enheterna. 

Deras svar genererade en flödeskarta över hur processen från att en order läggs 

hos leverantören tills att ordern anländer till lagret. Varje lagerenhet lägger i 

nuläget en beställning varannan vecka och beställd vara inkommer 

nästkommande vecka, när varorna ankommer kontaktas leverantören vid 

felande varor eller förs in i IT-systemet (TDX) om varorna är i godkänt skick. 

Figur 12. Flödeskarta från order av leverantör till leverans 

 

Alltank ABs lagerenheter ligger i städerna Sundsvall, Örnsköldsvik och 

Östersund. Varje lager har två anställda som sköter orderhantering, 

butiksförsäljning och lossning/lastning av varor som antingen ankommer eller 

ska ut till kund de sköter även fakturering och kontering.  

Beställning av varor sker inte efter någon bestämd standard utan är helt baserad 

på personalens erfarenhet och vissa varor som inte får ta slut beställs i regel 

oftare, lagersaldo för produkterna sköts via TDX. Vid orderprioritering sker 

dialog mellan säljansvarig och orderansvarig på företaget. Säkerhetslagernivån 

bestämmer de anställda själva. Efterfrågan är jämn och vissa produkter säljer 

mer eller mindre beroende på säsong. (Se. Bilaga A och B)   
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4.2 Totalkostnadsmodellen 

Totalkostnadsmodellen är uppdelad i kostnaderna: lagerföringskostnader. 

lagerhållningskostnader, administrativa kostnader och övriga kostnader. De 

kostnader som är svårast att undersöka hur kopplade de är till lager-

/butiksförsäljningen är personalkostnaderna. I Sundsvall är personalen som 

jobbar på lagret anställda av Sundfrakt AB på grund av att de delar lager med 

Sundfrakt därav en personalkostnad på noll i det fallet.  

 
Tabell 2. Totalkostnadsmodell för lagerenheter i: Sundsvall, Östersund och Örnsköldsvik 

 Sundsvall Östersund Örnsköldsvik 

Lagerföringskostnader 1369 47988 15001 

Lagerhållningskostnader 

Hyra lokaler 62000 104000 139000 

Personal 0 473000 707000 

Inventarier 

(förbrukning/hyra) 

16000 12000 27000 

Administrativa kostnader 

Telefon 2000 23000 17000 

Övriga kostnader 

Lagerflytt 56000 0 0 

IT 0 0 170000 

Totala kostnader 137369 659988 1075001 

 

 

 

 

 

 

 



Lageroptimering av distributionslager –  

optimering av framtida centrallager hos Alltank AB 

Björn Ekman 2015-06-11 

30 

 

 

 

 

4.3 Flödesrelaterade nyckeltal 

De flödesrelaterade nyckeltalen redovisas i tabell 3 och gäller för företagets 

försäljning av oljor, smörjmedel, kemprodukter och bensin. De olika butikerna 

säljer även batterier och övriga tillbehör men det är en så pass liten del av 

omsättning därför är de inte med i följande beräkningar. Medellagervärdet är en 

ungefärlig uppskattning från lagerpersonal på de olika enheterna. Inköpspris har 

hämtats från företagets budgetuppföljning för 2014. 

 
Tabell 3 Flödesrelaterade nyckeltal 

 Sundsvall Östersund Örnsköldsvik 

Medellagervärde 

(SEK) 

900000 900000 700000 

Medellagernivå 

(kg) 

59760 43415 29399 

Produktvärde 

(inköpspris, 

SEK/kg) 

15,06 20,73 23,81 

 

 

4.4 Tidsrelaterade nyckeltal 

Tidsrelaterade nyckeltal redovisas i Tabell 4. 

 
Tabell 4 Tidsrelaterade nyckeltal 

 Sundsvall Östersund Örnsköldsvik 

Genomloppstid (veckor) 11,16 10,29 21,97 

Lageromsättningshastighet 

(ggr/år) 

4,65 5,05 2,36 
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4.5 Servicerelaterade nyckeltal 
De servicerelaterade är inte beräknade utifrån data utan är en uppskattning från 

lagerpersonalen på de olika enheterna se. tabell 5.  

 
Tabell 5 Servicerelaterade nyckeltal 

 Sundsvall Östersund Örnsköldsvik 

Lagerservicenivå +90 % 100 % 100 % 

Leveransprecision +90 % 80 % 80 % 

Leveranssäkerhet +90 % +95 % +95 % 

 

 

4.6 DuPont-modellen 
I Dupont-modellen är beräkningarna baserade på resultat och balansräkningen 

för hela företaget och inte bara lagerförsäljningen eftersom företaget även 

bedriver försäljning av drivmedel på utsatta stationer. Modellen visar att 

företaget har en hög kapitalomsättningshastighet med en låg vinstmarginal 

vilket innebär att räntabilitet på det totala kapitalet är 2,58 procent. 

 

 
Figur 13. DuPont-modell med siffror från balans och resultaträkning. 
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4.7 Optimering 

4.7.1 Nulägesoptimering 
Optimeringen i LINGO gjordes för de tre olika lagerenheterna i Sundsvall, 

Östersund och Örnsköldsvik där totalkostnaden för varje lager beräknades 

utifrån företagets budgetuppföljning från 2014. (Se. Bilaga C, D och E)  

Lagerhållningskostnaden per kg beräknades genom att dividera de totala 

kostnaderna med efterfrågan och lägga till inköpspriset per kg eftersom 

lagerhållningskostnaderna inte var fördelade på de olika produkterna. Den fasta 

orderkostnaden beräknades med hjälp av Preem ABs fraktprislista från 2014 

med antagandet att det göra en beställning varje vecka (52 ggr/år). Kvantiteten 

som beställs vid varje beställningstillfälle är efterfrågan dividerat med antalet 

veckor per kalenderår. 

Ledtiden är satt till 7 dagar (0,0192 år) vilket är tiden det tar för en order att tas 

emot av personal från att beställningen är lagd. Denna ledtid kan variera, därav 

en variation på +/- 1 dag. 

Tabell 6 Optimeringssiffror nuläge 

 Sundsvall Östersund Örnsköldsvik 

 

Efterfrågan (kg) 278 420 219 213 69 571 

Totala kostnader 

(SEK) 

137 369 659 988 1 075 001 

Fast orderkostnad 3 540 3 474 1 987 

Lagerhållningskostnad 

inkl. inköpspris/kg/år 

15,55 23,74 39,26 

 
Tabell 7 Optimering av nuläge 

 Sundsvall Östersund Örnsköldsvik 

 

Totala kostnader 269 799 260 108 149 887 

Optimal 

orderkvantitet 

(antal) 

24 202 12 481 2 751 

Beställningspunkt 

(lagernivå) 

7 749 6 169 2 325 

Efter optimering av lagerenheterna ses att de totala kostnaderna stämmer 

relativt bra överens för Sundsvall och Östersund med de totala kostnaderna 

innan optimering. I Örnsköldsviks fall har de totala kostnaderna minskats med 

925114 SEK. För hela lösningen. (Se. Bilaga G) 
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4.7.2 Optimering framtida läge (Centrallager) 
När optimering gjorts på nuläget gjordes en optimering för det framtida läget 

med ett centrallager i Sundsvall. (Se. Bilaga F). 

Efterfrågan vid centralisering är den sammanlagda efterfrågan för alla enheter 

och de totala kostnaderna är ett medelvärde av de sammanlagda kostnaderna. 

Den fasta orderkostnaden beräknades på samma sätt som vid 

nulägesoptimeringen, detsamma gäller för lagerhållningskostnaden. 

 
Tabell 8 Optimeringssiffror framtida läge 

 Centrallager 

(Sundsvall) 

Efterfrågan (kg) 567 204 

Totala kostnader 

(SEK) 

624 119 

Fast orderkostnad 5 957 

Lagerhållningskostnad 

inkl. inköpspris /kg /år 

20,96 

 
Tabell 9 Optimering av framtida läge (centrallager) 

 Centrallager (Sundsvall) 

Totala kostnader 582 818 

Optimal orderkvantitet (antal) 36 579 

Beställningspunkt (lagernivå) 15 559 

 

Tabell 9 visar att de totala kostnaderna blir 582818 SEK vilket är 41301 SEK 

mindre än ursprunglig totalkostnad. För hela lösningen. (Se. Bilaga H) 

 

Skulle leveranstiden vara exakt 7 dagar utan några som helst avvikelser skulle 

de totala kostnaderna minimeras med 88027 SEK på grund av att 

beställningspunkten kan minskas då osäkerheten är mindre. (Se. Tabell 8). 

 
Tabell 10 Centrallager optimerat med minskad osäkerhet i leveranstid 

 Centrallager (Sundsvall) 

Totala kostnader 494 791 

Optimal orderkvantitet (antal) 36 579 

Beställningspunkt (lagernivå) 11 722 

 

En centralisering med lager i Sundsvall samt att företagets sammanlagda 

försäljning av produkter samt att distribution sker därifrån ger enligt modellen 

en kostnadsreducering på 1289540 SEK. 
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5 Analys 
 

De data för de olika kostnaderna som används i resultatet är inte precisa 

kostnader som berör lagerenheterna. Det finns delar av kostnaderna utgör drift 

av butik och andra arbeten som utförs vilka inte har direkt anknytning till 

enheterna som lagerförs och försäljs. Kostnadernas storlek för de olika 

områdena är svåra att skilja på då detta bokförs som utan speciell indelning. 

 

Resultatet från optimering av nuläget visar att Örnsköldsvik och Östersund har 

höga kostnader i förhållande till Sundsvall som efter optimering hade en 

totalkostnad likvärdig med den innan optimeringen. Om detta är på grund av 

allt för höga kostnader på de olika lagerenheterna eller att felaktiga kostnader 

använts i beräkningen är svårt att avgöra utan vidare undersökning. 

 

En optimering av centraliserat läger efter att nuläget optimerats visar att 

kostnadsbesparingar kan göras även när de skilda lagerenheterna är optimerade 

vilket får ses som lovande om företaget väljer att övergå till centraliserat läge. 
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6 Slutsats 
I början av arbetet sattes syfte och mål med arbetet upp, de punkter som skulle 

besvaras vare följande: 

 Undersöka vad det innebär för Alltank att gå från decentralisering till 

centralisering utifrån dagens sortiment och förutsättningar. 

 

 Vilka kostnadsbesparingar som kan göras på en sådan lösning. 

 

Optimeringsmodellen som användes för att optimera först nuläget med tre 

lagerenheter och senare ett framtida läge med centrallager minimerar de totala 

kostnaderna som relaterar till lagerdistributionen. Nulägesoptimeringen gav ett 

bra resultat och visade att kostnaderna för Örnsköldsvik i nuläget är alldeles för 

höga även om kostnaderna skulle halveras. En möjlig centralisering av 

lagerhållningen skulle enligt modellen vara till stor fördel för företaget då 

modellen med de data som användes visade att totala kostnaderna skulle 

reduceras med 1289540 SEK. Detta betyder att kostnaderna minskats med ca. 

70% vilket är liknande det resultat Abrahamsson såg hos Atlas Copco AB. Detta 

visar att ett medelstort företag med distribution i Sverige även kan gynnas av 

tidsstyrd direktdistribution. 

 

Modellen visar också att vid beställningar så bör man beställa större kvantiteter 

och inte lika ofta som tidigare då kostnaderna att uppehålla en högre lagernivå 

inte är så stora som de kanske tror. Med en orderkvantitet på 36579 kg och en 

total efterfrågan på 567204st så bör beställningar endast ske minst var tredje 

vecka. Färre beställningar i större kvantiteter ger lägre transportkostnader vilket 

även det stämmer med hur totalkostnaden förändras med antalet lagerpunkter. 

Eftersom den här marknaden är så pass prispressad som den är så är det svårt 

för företaget att höja sina vinstmarginaler. Detta kan också skapa en uppfattning 

om att inte beställa hem allt för stora volymer om priset är allt för högt, då 

marginalerna mellan inköpspris och försäljningspris inte är stora alls.  

 

Viktigt att ha i åtanke är att detta är beräknat på endast en lagerenhet. I ett 

verkligt scenario som nämndes tidigare så har Alltank som avsikt att behålla 

Örnsköldsvik och Östersund som butiker men med mindre lagernivåer, vilket 

kan innebära att kostnaderna blir lite högre än optimerat. Modellen behandlar 

även endast en fast orderkostnad vilket med största sannolikhet kommer att 

kunna förhandlas om Alltank väljer att beställa hem betydligt större kvantiteter 

än tidigare. 
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 Ge Alltank större förtroende för att en centralisering skulle fungera om 

det i framtiden skulle bli aktuellt. 

 

Informationen och de data som denna studie kommit fram till bör ge mer 

underlag åt Alltank att visa Preem hur bra en framtida lösning med centrallager 

skulle gynna båda parter, framförallt när ledtiden mellan centrallager och de 

övriga butikerna skulle bli väsentligt kortare än i nuläget vilket i sin tur minskar 

kostnaderna. 

 

 

6.1 Etiska och samhälleliga aspekter 
I starten av arbetet har alla anställda på företaget informerats om att en studie 

som behandlar att undersöka centralisering av företagets lagerenheter kommer 

att utföras. Studien förklarades endast gälla undersökning och inte förändring 

som kan innebära organisationsförändringar. Ett av lagren har även besökts för 

att informera om arbetet och skapa förtroende gentemot de som är involverade. 

De anställda kommer även att få ta del av studien som förhoppningsvis ska 

kunna effektivisera deras arbete i framtiden. Namn på personer som medverkat 

i intervjuer har ej tagits med för att visa hänsyn. 

 

 

 

6.2 Diskussion 
Efter att teorierna var fastställda applicerades det data som samlats in med hjälp 

av anställda på företaget. Eftersom företagets huvudsakliga omsättning sker via 

försäljning av drivmedel via tankstationer så var det svårt att få exakta data för 

olika nyckeltal och kostnader som rörde specifikt lagerhanteringen. Efter att ha 

samtalat med lageransvariga och controller så kunde de flesta kostnader som 

relaterar till lagerenheterna tas fram ur budgetuppföljningar och tidigare 

undersökningar som företaget själv gjort. 

 

En mer utförlig budgetuppföljning på vad de olika produkterna kostar att 

lagerföra hade gett studien ett resultat som närmare överensstämmer med 

verkligheten. 
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Företaget skulle enligt min mening vinna mycket på att sätta tydligare 

standarder vid beställningar och beräkning av säkerhetslager så att man inte 

lagrar för mycket eller för lite då båda utfallen genererar i förhöjda kostnader. 

Därför skulle en centralisering vara att föredra då allt detta sköts från ett 

distributionscenter. En förändring av systemet som behandlar distributionen kan 

bli kostsamt om denna teknologi inte redan finns hos företaget. Anledningen till 

att optimeringen inte skedde med ett centrallager och två mindre lager är för att 

det blir svårt som optimeringsproblem och en simuleringsmodell hade passat 

bättre vilket i sin tur skulle bli mer tidskrävande och ställer högra krav på mer 

exakt data över leveranser och kostnader. 

 

Om Preem blir ägare av centrallagret minskas fraktkostnaderna väsentligt då 

centrallagret endast behöver förse två butiker/lager med enheter under en 

betydligt kortare ledtid än den nuvarande på 7 dagar. 
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Bilaga A: Intervjufrågor samt svar 
Svar lageransvarig Östersund och Örnsköldsvik 

1) Hur ser din dagliga arbetsprocess ut? 

Idag har vi ett ganska ”stort” grundlager, beställer i snitt varannan 

onsdag.  

Produkter anländer nästkommande vecka, förs in i lager, både datamässigt 

& fysiskt, i väntan på kund! 

 

2) Hur skulle en annan arbetsprocess se ut? 

Svårt att säga då vi inte testat eller utrett detta, men absolut går det säkert 

att förbättra, med automatbeställningar/grundlager som sköts med 

automatik.  

Beställningarna nu bygger i mångt och mycket på erfarenhet eller vad jag 

bedömer vi behöver, med andra ord viss osäkerhet rörande 

lager/tillgänglighet. 

 

3) Har du förslag på förbättringar? 

Kunde vi datamässigt år från år följa upp beställningshistorik skulle vi med 

automatik kunna göra förorder beroende på säsong eller efterfrågan på 

specifik produkt och minimera risker att det tar slut och undvika överlager. 

  

4) Finns det direktiv om orderprioriteringar? 

Vi lägger i dagsläget våra egna ordrar vid behov eller prioriterar kostnad 

gentemot kundbehov. 

 

5) Hur hanteras inkurans, brister, svinn och hur upplever ni dessa? 

Ingen stor förekomst, men det finns lite brister. Hanteringen är mer en 

fråga för HK/Solventum, men lager måste justeras till rätt saldo och värde 

ändras på lager om det inte stämmer, även försöka reda ut orsaker till att 

det misstämmer. 

 

6) Hur bestäms säkerhetslagret? 

Idag är det som sagt grundat på erfarenhet eller tidigare lager, och ja, på 

vissa produkter ”får det inte ta slut”, så där har vi lite extravolymer 

hemma. 

 

7) Vad är er lagerservicenivå, procentuellt? 

Vi kan leverera allt vi säljer till kund(100%), men är det långa avstånd 

hyr vi in externt transportföretag beroende på gods typ. 

 

8) Vad är er leveransprecision, procentuellt? 
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Tror att c:a 80% levereras i tid, skulle vilja säga 100 %, men det styr 

faktiskt vi redan i kommunikationen med kunden, om inget oförutsett 

inträffar! 

 

9) Vad är er leveranssäkerhet, procentuellt? 

Har ingen exakt statistik på detta, mänskliga faktorn/missförstånd, ingen 

stor felprocent. 

 

10)  Vad har ni för leveranstider i timmar/dagar? 

 Olika beroende på produkt, oljor direkt eller inom max tre dagar, bränsle 

inom en vecka. 

 

11)  Hur upplever ni er leveransflexibilitet? 

Vi försöker i största möjliga mån lösa kundens behov, sett i förhållande 

till ordervärde och storlek på kund, vi är flexibla! 

 

12) Hur ser efterfrågan ut? Är lagernivån jämn, cyklisk, stigande eller 

slumpmässig? 

I stort sätt jämn, under vissa säsonger kan efterfrågan öka på specifika 

produkter 

 

13) Hur många transporter ankommer dagligen/veckovis? 

a) Hur hanteras inkommande produkter? 

14) Hur många transporter går det ut dagligen/veckovis? 

a) Hur hanteras utgående produkter?  

Ankommer c:a 2-3 transporter/vecka, går ut en hel del via tankbil, 

bulkvolym och c:a 3 oljetransporter utöver det kunder hämtar(största 

delen). 

Lastas av oss på släp eller hämtas av transportföretag beroende på 

destination/volym 

 

15) Hur många in-/utleveranser har ni per månad? 

Inleveranser gissar jag mellan 15 & 20 st. Ca 800 order varje månad 

16) Totala antalet artiklar i lager?  

Antal artikelnummer i Sundsvall 184, Örnsköldsvik 397, Östersund 247. 

Just nu finns totalt 9996 artiklar fysiskt i lager (3 lager). 

 

17) Hur mycket ligger det totala lagervärdet på?  

2 528 117 (2015-04-16) 
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Bilaga B: Intervjufrågor samt svar 
Svar lageransvarig Sundsvall 

18) Hur ser din dagliga arbetsprocess ut? 

Beställning av varor, inleverans, utleverans, orderhantering, fakturering, 

kontering. 

 

19) Hur skulle en annan arbetsprocess se ut? 

Vet ej 

 

20) Har du förslag på förbättringar? 

Nej 

  

21) Finns det direktiv om orderprioriteringar? 

Dialog sker med Benny/ Erica/ Per 

 

22) Hur hanteras inkurans, brister, svinn och hur upplever ni dessa? 

Se ovan. 

Vet ej 

 

23) Hur bestäms säkerhetslagret? 

Vi bestämmer själva säkerhetslagret. Vi gör själva bedömningen. 

 

24) Vad är er lagerservicenivå, procentuellt? 

Mer än 90 procent 

 

25) Vad är er leveransprecision, procentuellt? 

Mer än 90 procent 

 

26) Vad är er leveranssäkerhet, procentuellt? 

Se ovan. 

 

27)  Vad har ni för leveranstider i timmar/dagar? 

Timmar eller dagar beror på avståndet. 

 

28)  Hur upplever ni er leveransflexibilitet? 

Jag tycker vi är bra på detta. 

 

29) Hur många transporter ankommer dagligen/veckovis? 

En gång varannan/var tredje vecka ungefär. 

 

b) Hur hanteras inkommande produkter? 

Kontrolleras gentemot följesedel och kvantitet/kvalitet. Därefter läggs 

varan in i systemet. 
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30) Hur många transporter går det ut dagligen/veckovis? 

Dagligen 2-3 leveranser (just nu). 

 

b) Hur hanteras utgående produkter?  

Knappas ur systemet och levereras till kund 
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Bilaga C: Dokumentation av LINGO-
kod  
Optimeringskod för Lagerenhet: Sundsvall 

 

! Q,r inventory model( EOQRMODL); 

! Find the order quantity, Q, 

and re-order point, R, for a product with...; 

DATA: 

D = 278420; ! Mean demand / year; 

H = 15.55; ! Holding cost/unit/year; 

K = 3540; ! Fixed order cost; 

P = 1000; ! Penalty cost/ unsatisfied demand; 

L = 0.0192; ! Lead time in years; 

SDL = 0.0027; ! S.D. in lead time in years; 

SDD = 2000; ! S.D. in yearly demand; 

ENDDATA 

 

MLD = L * D; ! Mean lead time demand; 

SLD=(SDD * SDD * L + D * D * SDL * SDL)^.5; ! s.d. in lead time demand; 

 

MIN = ECOST; ! Expected cost/ period is ECOST; 

ECOST = ORDERCOST + CYCLECOST + SAFETYCOST + PENALTYCOST; 

ORDERCOST = ( K * D/ Q); 

CYCLECOST = H * Q/2; 

SAFETYCOST = H*( R - MLD + BR); 

PENALTYCOST = P * D * BR/ Q; 

 

BR = SLD * @PSL( Z); !Expected amount short/cycle. @PSL() is the 

standard Normal linear loss function; 

R = MLD + SLD * Z; ! Reorder point; 

 

! The following are all to help solve it faster; 

Q >= (2*K*D/H)^.5; 

@BND( - 3, Z, 3); 

@FREE( ECOST); @FREE( R); 

@FREE( ORDERCOST); @FREE( CYCLECOST); 

@FREE( SAFETYCOST); @FREE( PENALTYCOST); 

@FREE( Z); @FREE( BR); 
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Bilaga D: Dokumentation av LINGO-
kod 
Optimeringskod för Lagerenhet: Östersund 

 

! Q,r inventory model( EOQRMODL); 

! Find the order quantity, Q, 

and re-order point, R, for a product with...; 

DATA: 

D = 219213; ! Mean demand / year; 

H = 23.74; ! Holding cost/unit/year; 

K = 3474; ! Fixed order cost; 

P = 1000; ! Penalty cost/ unsatisfied demand; 

L = 0.0192; ! Lead time in years; 

SDL = 0.0027; ! S.D. in lead time in years; 

SDD = 2000; ! S.D. in yearly demand; 

ENDDATA 

 

MLD = L * D; ! Mean lead time demand; 

SLD=(SDD * SDD * L + D * D * SDL * SDL)^.5; ! s.d. in lead time demand; 

 

MIN = ECOST; ! Expected cost/ period is ECOST; 

ECOST = ORDERCOST + CYCLECOST + SAFETYCOST + PENALTYCOST; 

ORDERCOST = ( K * D/ Q); 

CYCLECOST = H * Q/2; 

SAFETYCOST = H*( R - MLD + BR); 

PENALTYCOST = P * D * BR/ Q; 

 

BR = SLD * @PSL( Z); !Expected amount short/cycle. @PSL() is the 

standard Normal linear loss function; 

R = MLD + SLD * Z; ! Reorder point; 

 

! The following are all to help solve it faster; 

Q >= (2*K*D/H)^.5; 

@BND( - 3, Z, 3); 

@FREE( ECOST); @FREE( R); 

@FREE( ORDERCOST); @FREE( CYCLECOST); 

@FREE( SAFETYCOST); @FREE( PENALTYCOST); 

@FREE( Z); @FREE( BR); 
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Bilaga E: Dokumentation av LINGO-
kod 
Optimeringskod för Lagerenhet: Örnsköldsvik 

 

 
! Q,r inventory model( EOQRMODL); 

! Find the order quantity, Q, 

and re-order point, R, for a product with...; 

DATA: 

D = 69571; ! Mean demand / year; 

H = 39.26; ! Holding cost/unit/year; 

K = 1987; ! Fixed order cost; 

P = 1000; ! Penalty cost/ unsatisfied demand; 

L = 0.0192; ! Lead time in years; 

SDL = 0.0027; ! S.D. in lead time in years; 

SDD = 2000; ! S.D. in yearly demand; 

ENDDATA 

 

MLD = L * D; ! Mean lead time demand; 

SLD=(SDD * SDD * L + D * D * SDL * SDL)^.5; ! s.d. in lead time demand; 

 

MIN = ECOST; ! Expected cost/ period is ECOST; 

ECOST = ORDERCOST + CYCLECOST + SAFETYCOST + PENALTYCOST; 

ORDERCOST = ( K * D/ Q); 

CYCLECOST = H * Q/2; 

SAFETYCOST = H*( R - MLD + BR); 

PENALTYCOST = P * D * BR/ Q; 

 

BR = SLD * @PSL( Z); !Expected amount short/cycle. @PSL() is the 

standard Normal linear loss function; 

R = MLD + SLD * Z; ! Reorder point; 

 

! The following are all to help solve it faster; 

Q >= (2*K*D/H)^.5; 

@BND( - 3, Z, 3); 

@FREE( ECOST); @FREE( R); 

@FREE( ORDERCOST); @FREE( CYCLECOST); 

@FREE( SAFETYCOST); @FREE( PENALTYCOST); 

@FREE( Z); @FREE( BR); 
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Bilaga F: Dokumentation av LINGO-
kod 
Optimeringskod för Lagerenhet: Centrallager (Sundsvall) 

 

 
! Q,r inventory model( EOQRMODL); 

! Find the order quantity, Q, 

and re-order point, R, for a product with...; 

DATA: 

D = 567204; ! Mean demand / year; 

H = 20.96; ! Holding cost/unit/year; 

K = 4000; ! Fixed order cost; 

P = 1000; ! Penalty cost/ unsatisfied demand; 

L = 0.0192; ! Lead time in years; 

SDL = 0.0027; ! S.D. in lead time in years; 

SDD = 2000; ! S.D. in yearly demand; 

ENDDATA 

 

MLD = L * D; ! Mean lead time demand; 

SLD=(SDD * SDD * L + D * D * SDL * SDL)^.5; ! s.d. in lead time demand; 

 

MIN = ECOST; ! Expected cost/ period is ECOST; 

ECOST = ORDERCOST + CYCLECOST + SAFETYCOST + PENALTYCOST; 

ORDERCOST = ( K * D/ Q); 

CYCLECOST = H * Q/2; 

SAFETYCOST = H*( R - MLD + BR); 

PENALTYCOST = P * D * BR/ Q; 

 

BR = SLD * @PSL( Z); !Expected amount short/cycle. @PSL() is the 

standard Normal linear loss function; 

@PSN( Z) = P * D /( P * D + H * Q); !@PSN()is the standard Normal left 

tail prob.; 

R = MLD + SLD * Z; !Reorder point; 

 

! The following are all to help solve it faster; 

Q >= (2*K*D/H)^.5; 

@BND( - 3, Z, 3); 

@FREE( ECOST); @FREE( R); 

@FREE( ORDERCOST); @FREE( CYCLECOST); 

@FREE( SAFETYCOST); @FREE( PENALTYCOST); 

@FREE( Z); @FREE( BR); 
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Bilaga G: Numeriskt resultat från 
LINGO-kod 
Resultat för nuläge: Sundsvall, Östersund och Örnsköldsvik 

 

 

 

Sundsvall       Östersund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnsköldsvik 
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Bilaga H: Numeriskt resultat från 
LINGO-kod 
Resultat för centrallager 

 

 

Centrallager 

 

 


