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Sammanfattning 

Examensarbete i ekonomistyrning för Civilekonomprogrammet, 30 hp 

Titel:  Modellutveckling och kostnadsanalys vid sortimentsexpansion på 

Staples Sweden AB - Vägen mot miljonen 

Datum: 27 maj 2013 

Kurs: 4FE03E 

Författare:  Emil Lindqvist och Johan Jönsson 

Handledare: Fredrik Karlsson 

Examinator: Karin Jonnergård 

Bakgrund: För att stärka sin position på marknaden önskar Staples 

Sweden AB utöka sitt artikelsortiment till att omfatta 

1 000 000 artiklar. För att möjliggöra sortimentsexpansionen 

behövs beslutsunderlag rörande hantering och kostnadsstruktur 

identifieras. 

Syfte: Syftet med studien är att utveckla en modell vid val och 

utformning av distributionssätt för att föreslå en 

distributionsslösning. Syftet är också att genom en 

kostnadsanalys identifiera orderkostnadsstrukturen för den 

föreslagna distributionslösningen. 

Metod: Vid genomförandet av studien tillämpades en fallstudiedesign. 

Det empiriska materialet samlades in genom intervjuer utförda 

på Staples Sweden AB. 

Slutsats: Vid tillämpningen av modellen som utvecklades i studien 

framkom att distributionslösningen ska utgöras av 

direktleveranser, konsoliderade direkleveranser, ”cross-

docking”, ”cross-docking” med buffert och traditionell 

lagerhållning. Orderkostnaden skiljde sig mellan 

distributionssätten där ”cross-docking” var billigast och 

direktleveransvarianterna var dyrast.  

Nyckelord: Cross-docking, Direktleverans, Traditionell lagerhållning, 

Dsitribution, Sortimentsexpansion Modellutveckling och 

Aktivitetsbaserad kalkylering
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Abstract 

Examensarbete i ekonomistyrning för Civilekonomprogrammet, 30 hp 

Title: Modellutveckling och kostnadsanalys vid sortimentsexpansion på 

Staples Sweden AB - Vägen mot miljonen 

Date: May 27, 2013 

Course: 4FE03E 

Authors: Emil Lindqvist and Johan Jönsson 

Mentor: Fredrik Karlsson 

Examiner: Karin Jonnergård 

Background: To strengthen its position on the market, Staples Sweden AB 

seeks to expand its product range to include one million 

articles. The problem is that no one in the company knows how 

such a variety of items should be managed and how the 

structure of order costs would change. Based on these 

problems, the task for the study arose. 

Purpose: The thesis aims to develop a model for the selection and design 

of distribution methods for proposing a solution that can 

manage one million articles. It also aims to identify the 

structure of order cost for the proposed solution through a cost 

analysis. 

Methodology: The study was conducted by applying a case study design. The 

empirical data were collected through interviews conducted at 

the Staples Sweden AB. 

Conclusion: In the application of the developed model showed that the 

distribution solution should consist of direct shipping, 

consolidated direct shipping, cross-docking, cross-docking 

with buffer and traditional warehousing. Order cost differed 

between distribution where "cross-docking" showed to be the 

cheapest and direct shipping variants were the most expensive. 

Keywords: Cross-docking, Drop-shipping, Inventory Holding, Product 

range expansion, Distribution, Model building and Activity 

Based Costing. 



  

 

V 

Förord 

Vi vill ägna ett stort tack till personalen på Staples Sweden AB som under studiens 

gång varit både hjälpsamma och tillmötesgående. Ett särskilt tack ska riktas till 

Lennart Simm som med sin position som Logistikchef agerat mentor och 

kontaktperson under studiens gång. 

Vi vill även tacka vår handledare Fredrik Karlsson som under studiens gång givit oss 

feedback och förslag problemet skulle hanteras. Vi vill också rikta ett tack till våra 

opponenter och övriga inblanda som granskat och kommit med förslag på hur studien 

kunde förbättras. 

Växjö den 27 maj 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 Emil Lindqvist Johan Jönsson 



  

 

VI 

Innehållsförteckning 

FÖRORD ...................................................................................................................................................... V 

1. INLEDNINGSKAPITEL .......................................................................................................................... 1 

1.2 BAKGRUND............................................................................................................................................ 1 
1.2.1 Staples Sweden AB ...................................................................................................................... 1 
1.2.2 Distribution och kalkylering ......................................................................................................... 3 

1.3 PROBLEMDISKUSSION ............................................................................................................................ 4 
1.4 STUDIENS SYFTEN ................................................................................................................................. 7 
1.5 STUDIENS FORTSATTA DISPOSITION ....................................................................................................... 7 

2. METODKAPITEL .................................................................................................................................... 8 

2.1 BAKGRUND TILL ÄMNESVAL ................................................................................................................. 8 
2.2 FORSKNINGSDESIGN .............................................................................................................................. 8 
2.3 FORSKNINGSETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN ........................................................................................ 9 
2.4 TEORETISK REFERENSRAMAR ................................................................................................................ 9 
2.5 DATAINSAMLING ................................................................................................................................. 10 

2.5.1 Insamling av empirisk data ......................................................................................................... 10 
2.6 STUDIENS STRUKTUR OCH TEORIINTEGRATION .................................................................................... 12 
2.7 ANALYSMETOD ................................................................................................................................... 13 
2.8 KVALITETSKRITERIER ......................................................................................................................... 15 

DEL 1 – EN MODELL FÖR VAL OCH UTFORMNING AV DISTRIBUTIONSSÄTT .................... 18 

3. EN REFERENSRAM FÖR DISTRIBUTIONSSÄTT ......................................................................... 18 

3.1 DISTRIBUTION ..................................................................................................................................... 18 
3.2 TRADITIONELL LAGERHÅLLNING ......................................................................................................... 18 

3.2.1 Lämpade artiklar för traditionell lagerhållning ........................................................................... 19 
3.3 “CROSS-DOCKING” .............................................................................................................................. 20 

3.3.1 Lämpade artiklar för ”cross-docking” ........................................................................................ 21 
3.4 DIREKTLEVERANS ............................................................................................................................... 22 

3.4.1 Lämpade artiklar för direktleverans ............................................................................................ 23 
3.5 SAMMANFATTNING AV FÖR- OCH NACKDELAR FÖR DISTRIBUTIONSSÄTT ............................................ 25 
3.6 MODELLUTVECKLING .......................................................................................................................... 26 
3.7. KONCEPTUALISERING AV MODELL VID VAL OCH UTFORMNING AV DISTRIBUTIONSSÄTT .................... 26 

4. DISTRIBUTION PÅ STAPLES SWEDEN AB .................................................................................... 29 

4.1 NUVARANDE DISTRIBUTIONSLÖSNING ................................................................................................. 29 
4.1.1 Inköpsprocess ............................................................................................................................. 29 
4.1.2 Leverantörer................................................................................................................................ 30 

4.2 ARTIKLARS LÄMPLIGHETSFAKTORER .................................................................................................. 30 
4.2.1 Sortimentet.................................................................................................................................. 30 
4.2.2 Faktorer som skapar kundvärde .................................................................................................. 31 

5. ANALYS FÖR VAL OCH UTFORMNING DISTRIBUTIONSSÄTT .............................................. 32 

5.1 APPLICERING AV MODELLEN FÖR STAPLES SWEDEN AB ..................................................................... 32 
Steg 1: Identifiering av lämpliga distributionssätt ............................................................................... 32 
Steg 2: Anpassning och genereringen av ytterligare distributionssätt ................................................. 34 
Steg 3: Identifiering av kritiska artikelspecifika faktorer .................................................................... 35 
Steg 4: Allokera artiklar till lämpliga distributionssätt ........................................................................ 37 
Steg 5: Rangordning av distributionssätt efter andel bundet kapital .................................................... 40 

5.2 SAMMANFATTNING AV ANALYS DEL 1 ................................................................................................ 41 

DEL 2 – KALKYLERING AV ORDERKOSTNAD ................................................................................ 44 



  

 

VII 

6. REFERENSRAM FÖR AKTIVITETSBASERAD KALKYLERING OCH UTFORMNING AV 

DISTRIBUTIONSSÄTT ............................................................................................................................. 44 

6.1 AKTIVITETSBASERAD KALKYLERING ................................................................................................... 44 
6.1.1 Utformningen av Aktivitetsbaserad kalkylering ......................................................................... 45 

6.2 UTFORMNING AV DISTRIBUTIONSSÄTT ................................................................................................ 46 
6.2.1 Utformningen av “cross-docking” .............................................................................................. 46 
6.2.2 Utformningen av direktleverans ................................................................................................. 49 

6.3 KONCEPTUALISERING AV ABC ........................................................................................................... 50 

7. REFERENSRAM FÖR KOSTNADER OCH FLÖDE PÅ STAPLES SWEDEN AB ...................... 51 

7.1 TRADITIONELL LAGERHÅLLNING ......................................................................................................... 51 
7.1.1 Flödet .......................................................................................................................................... 51 
7.1.2 Resurser ...................................................................................................................................... 52 
7.1.3 Aktiviteter ................................................................................................................................... 53 
7.1.4 Direkta kostnader ........................................................................................................................ 55 

7.2 FÖRDELNING AV ARTIKLAR MELLAN DISTRIBUTIONSSÄTTEN .............................................................. 56 
7.3 FÖRUTSÄTTNINGAR ............................................................................................................................. 57 

8. AKTIVITETSBASERAD KOSTNADSANALYSERING PÅ STAPLES SWEDEN AB ................. 59 

8.1 ABC FÖR TRADITIONELL LAGERHÅLLNING ......................................................................................... 59 
8.1.1 Resurser ...................................................................................................................................... 59 
8.1.2 Aktiviteter ................................................................................................................................... 60 
8.1.3 Kostnadsdrivare .......................................................................................................................... 61 
8.1.4 Belastning av kalkylobjekten ...................................................................................................... 63 

8.2 ABC FÖR FÖRESLAGNA DISTRIBUTIONSSÄTT ...................................................................................... 65 
8.2.1 ABC för ”cross-docking”-varianter ............................................................................................ 66 
8.2.2 Direktleveransvarianter ............................................................................................................... 74 

8.3 FASTSTÄLLANDE AV ORDERKOSTNADSSTRUKTUR............................................................................... 76 
8.4 SAMMANFATTNING AV ANALYS DEL 2 ................................................................................................ 80 

9. SLUTSATS .............................................................................................................................................. 81 

9.1 SLUTSATSER ........................................................................................................................................ 81 
9.1.1 Problemfråga 1 ........................................................................................................................... 81 

9.2 SLUTDISKUSSION MED EGNA REFLEKTIONER OCH KRITIK .................................................................... 84 
9.3 FÖRSLAG FÖR VIDARE FORSKNING ...................................................................................................... 85 
9.4 SAMHÄLLSEKONOMISKA ASPEKTER .................................................................................................... 85 

REFERENSER ............................................................................................................................................ 87 

BILAGOR ....................................................................................................................................................... I 

BILAGA 1 - LAGERYTA ................................................................................................................................. I 
BILAGA 2 – FÖRESLAGEN ANLÄGGNING ......................................................................................................II 
BILAGA 3 – ABC KALKYL ......................................................................................................................... III 
BILAGA 4 – VARIABLER ............................................................................................................................. V 

 



  

 

VIII 

Figurförteckning 

Figur 1: Begreppet distribution, egenkonstruerad figur .................................................................................. 3 

Figur 2: Studiens disposition, egenkonstruerad figur ...................................................................................... 7 

Figur 3: Genomförda intervjuer på Staples Sweden AB, egenkonstruerad figur .......................................... 12 

Figur 4: Analytisk modell för Del 1, egenkonstruerad figur ......................................................................... 14 

Figur 5: Analytisk modell för Del 2, egenkonstruerad figur ......................................................................... 15 

Figur 6: Illustration av traditionell lagerhållning, egenkonstruerad figur ..................................................... 19 

Figur 7: Fördelar och nackdelar traditionell lagerhållning, egenkonstruerad figur ....................................... 20 

Figur 8: Illustration av "cross-docking", egenkonstruerad figur ................................................................... 21 

Figur 9: För- och nackdelar med "cross-docking", egenkonstruerad figur .................................................... 22 

Figur 10: Illustration av direktleverans, egenkonstruerad figur .................................................................... 23 

Figur 11: För- och nackdelar med direktleverans, egenkonstruerad figur ..................................................... 25 

Figur 12: Sammanfattning för- och nackdelar, egenkonstruerad figur .......................................................... 25 

Figur 13: Modell för val av och utformning distributionssätt, egenkonstruerad figur .................................. 28 

Figur 14: Lagret i siffror, egenkonstruerad figur ........................................................................................... 29 

Figur 15: Egenutvecklad figur av den nuvarande distributionen, egenkonstruerad figur .............................. 30 

Figur 16: Lista med faktorer, egenkonstruerad figur ..................................................................................... 36 

Figur 17: Checklista för krav, egenkonstruerad figur.................................................................................... 40 

Figur 18: Hierarki över kapitalbindning, egenkonstruerad figur ................................................................... 41 

Figur 19: Föreslagen distributionslösning, egenkonstruerad figur ................................................................ 43 

Figur 20: Konceptualisering ABC, egenkonstruerad figur ............................................................................ 50 

Figur 21: Flödet genom lagret, egenkonstruerad figur från internt dokument .............................................. 52 

Figur 22: Sammanfattande av aktiviteter, egenkonstruerad figur ................................................................. 55 

Figur 23: Totala direkta kostnader för låda och helpall, egenkonstruerad figur ............................................ 56 

Figur 24: Andelar för distributionssätten, egenkonstruerad figur ................................................................. 57 

Figur 25: Resurser, Bilaga 3 .......................................................................................................................... 60 

Figur 26: Aktiviteternas konsumtion för traditionell lagerhållning, Bilaga 3 ............................................... 61 

Figur 27: Kostnadsdrivare, Bilaga 3.............................................................................................................. 62 

Figur 28: Direkta kostnader, Bilaga 3 ........................................................................................................... 64 

Figur 29: Aktiviteters tidsåtgång för traditionell lagerhållning, Bilaga 3 ...................................................... 65 

Figur 30: Aktivitetsbaserade kostnader, Bilaga 3 .......................................................................................... 65 

Figur 31: Kostnad per kostnadsdrivare för ”cross-docking”-varianter, Bilaga 3 .......................................... 67 

Figur 32: Aktiviteter för ”cross-docking”-varianterna, Bilaga 3 ................................................................... 69 

Figur 33: ”Cross-docking”-varianternas aktivitetskonsumtion, Bilaga 3 ...................................................... 72 

Figur 34: Kostnadsdrivare per aktivitet, Bilaga 3 ......................................................................................... 72 

Figur 35: Aktivitetsbaserade kostnader, Bilaga 3 .......................................................................................... 74 



  

 

IX 

Figur 36: Direkta kostnader för direktleverans, Bilaga 3 .............................................................................. 76 

Figur 37: Kostnad för behandlade orderrader, egenkonstruerad figur ........................................................... 77 

Figur 38: Kostnadsstruktur för distributions av orderrader, egenkonstruerad figur ...................................... 77 

Figur 39: I Modell för sammansättning av orderkostnad, egenkonstruerad figur ......................................... 79 

Figur 40: Föreslagen distributionslösning, egenkonstruerad figur ................................................................ 82 

Figur 41: Kostnadsstruktur för distributions av orderrader, egenkonstruerad figur ...................................... 84 

file:///D:/Program/Dropbox/1.%20År%204/D-uppsatsen/Färdigt/Maskerad/Staples%20Sweden%20AB%20Maskerad.doc%23_Toc357603471
file:///D:/Program/Dropbox/1.%20År%204/D-uppsatsen/Färdigt/Maskerad/Staples%20Sweden%20AB%20Maskerad.doc%23_Toc357603472
file:///D:/Program/Dropbox/1.%20År%204/D-uppsatsen/Färdigt/Maskerad/Staples%20Sweden%20AB%20Maskerad.doc%23_Toc357603473
file:///D:/Program/Dropbox/1.%20År%204/D-uppsatsen/Färdigt/Maskerad/Staples%20Sweden%20AB%20Maskerad.doc%23_Toc357603474


  

 

1 

1. Inledningskapitel 

Studien har tagits fram i samarbete med Staples Sweden AB för att identifiera en 

distributionslösning som kan hantera ett stort artikelantal efter en betydande 

sortimentsexpansion. Studiens syfte är dels att presentera en modell för hur 

distributionen kan utvecklas samt beräkna orderkostnaden för 

distributionslösningen. Resultatet kan användas av Staples Sweden AB för beslut 

kring hantering av den planerade sortimentsexpansionen. I inledningskapitlet 

presenteras företaget samt bakgrundsinformation kring distribution och 

kalkylering, vilket ligger till grund för problemdiskussionen. 

1.2 Bakgrund 

För att underlätta förståelsen för problemområdet kommer bakomliggande 

information att presenteras i två delar. En empirisk bakgrund som är tänkt att 

skapa förståelse för Staples Sweden AB:s situation och en teoretisk bakgrund som 

presenterar tidigare forskning kring det teoretiska området. 

1.2.1 Staples Sweden AB 

Staples Inc. startade sin verksamhet 1986 i Boston, USA, och är idag en av de 

största aktörerna inom försäljning av kontorsmaterial, inventarier och 

kontorslösningar. Kundbasen består av offentliga verksamheter, små och stora 

privata aktörer samt privatpersoner. Försäljningen sker genom drygt 2 300 fysiska 

butiker världen över samt genom avtals- och internetförsäljning. Den totala 

omsättningen uppgick 2014 till 24,4 miljarder USD, vilket gör företaget till den 

näst största e-handelsaktören i världen efter Amazon.com, Inc. Globalt har Staples 

Inc. över 90 000 anställda, och verkar i 27 länder på 5 kontinenter (Finanschef). 

1992 gick Staples Inc. in på den europeiska marknaden och i Sverige 

representeras idag företaget av divisionen Staples Sweden AB med huvudkontor i 

Borås. Distributionen av artiklar sker från ett centrallager strax utanför Växjö. 

Konkurrensstrategin är även för Staples Sweden AB att erbjuda helhetslösningar 

för arbetsplatser i kontorsmiljöer. Staples Sweden AB erbjuder för närvarande 

cirka 15 000 artiklar och merparten av försäljningen sker främst via e-handel och 
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avtal, till skillnad från den amerikanska marknaden där en stor del av 

försäljningen sker via butik. 2012 uppvisade Staples Sweden AB en omsättning på 

drygt 1,7 miljarder kronor. Företaget inriktar sig mot konsumenter och företag i 

alla storlekar och har i dagsläget cirka 15 procent av den svenska marknaden med 

350 000 kundnummer (Finanschef). 

Koncernen har som mål att konstant växa och utöka sina marknadsandelar, vilket 

de gjort med framgång fram till för några år sedan. Tidigare framgångskoncept 

har varit att växa organiskt samtidigt som de expanderat in på nya marknader 

genom förvärv. För att återigen öka tillväxten har koncernledningen initierat en 

strategiförändring som innebär en sortimentsexpansion med syfte att erbjuda både 

ett bredare och djupare sortiment. Expansionen väntas bidra till ökad 

konkurrenskraft genom att stärka företagets position på marknaden. Exakt hur 

sortimentsexpansionen ska genomföras är inte fastställt då ingen lika omfattande 

expansion tidigare genomförts inom företaget (Logistikchef). 

Strategiförändringen som koncernledningen på Staples Inc. initierat innebär 

praktiskt för Staples Sweden AB att de får som målsättning att öka sitt sortiment 

från 15 000 till 1 000 000 artiklar (Finanschef). Logistikchefen gör dock skillnad i 

att erbjuda det önskade sortimentet och i att lagerhålla det. Både Finanschefen och 

Logistikchefen fastslår att förutsättningarna för att erbjuda 1 000 000 artiklar finns 

inom företaget. De kvaliteter som framhålls möjliggöra ökningen är den stora 

kundbasen, lagerkapaciteten och att företagets kärnkompetens kretsar kring 

distribution. För att möjliggöra beslut för hur en distributionslösning kan 

utformas, efterfrågas av Finanschefen ett beslutsunderlag innehållandes dels 

förslag på en distributionslösning samt en kostnadsanalys. 
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Illustration av begreppet distributionen i uppsatsen 

Leverantör Kund

 

 Figur 1: Begreppet distribution, egenkonstruerad figur 

1.2.2 Distribution och kalkylering 

Det råder idag hög konkurrens mellan e-handelsföretag där prispress är ett 

ständigt överhängande hot (Khouja & Stylianou, 2009; Rabinovich et al., 2008). 

För att vara effektiv och skapa konkurrensfördelar krävs att företag kan hålla låga 

kostnader samt erbjuda hög kundservice. Då effektiviteten i ett e-handelsföretag 

till stor del beror på deras förmåga att vara effektiva i sin distribution gäller det att 

utveckla lösningar som främjar konkurrenskraften (Pohlen & La Londe, 1994; 

Rabinovich et al., 2008). 

I litteratur över distribution för säljande företag kan tre huvudsakliga 

distributionssätt identifieras: traditionell lagerhållning, ”cross-docking” och 

direktleverans (van Belle et al., 2012; Khouja & Stylianou, 2009; Lambert & 

Stock, 2000; Rabinovich et al., 2008). Det finns inga fastslagna ramar för hur 

distributionssätten ska utformas utan bör alla anpassas till specifika förhållanden 

(Chopra, 2003; Lambert & Stock, 2000). Det finns således alternativa varianter av 

inom vart och ett av distributionssätten. 

Enligt Jonsson och Matsson (2005) är strategiska beslut avgörande för den 

långsiktiga planeringen. Strategiska beslut kan beröra faktorer angående 

förändringar i leveransservice, layout av lager och beslut om outsourcing av den 

egna verksamheten. Vid strategiska förändringar av logistiken är det viktigt för 

företag att förstå hur förändringarna kan komma att påverka kostnader samt 

effektiviteten på den service som erbjuds. Underlag för beslut kan därför innehålla 

information för hur strategiska beslut kommer påverka verksamheten samt vilka 
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kostnader de ger upphov till (Lambert & Stock, 2000). Gupta och Galloway 

(2003) argumenterar för betydelsen av tillförlitlig information kring 

verksamhetens kostnader vid strategiskt beslutsfattande. Med 

kostnadsberäkningar som beslutsunderlag går det att analysera resultat och 

bedöma förslagets ekonomiska potential. 

Att förstå och identifiera företags logistiska kostnader är enligt Pohlen och La 

Londe (1994) samt Themido et al. (2000) kritiskt för att möjliggöra 

beslutfattande. Ett vanligt förekommande problem är dock att ledningen inte 

förfogar över adekvat information kring kostnader (Pohlen & La Londe, 1994; 

Themido et al., 2000). Tidigare har logistiska aktiviteter vanligtvis räknats in i 

administrationen eller som kostnader för en säljenhet men i takt med att vikten 

och intresset logistiska kostnader. och dess kostnader har ökat har också behovet 

av tillförlitlig kostnadsdata ökat (Stapleton et al., 2004). För att bidra till en 

lösning av problemen har bland annat aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) tagits 

fram (Grant et al., 2006; Lambert & Stock, 2000). ABC har enligt Bokor (2012) 

potential att ge en rättvis beräkning av logistiska kostnader. Tanken med ABC är 

att fördelning av gemensamma omkostnader möjliggörs då det enbart belastar 

kalkylobjekt med de kostnader vars aktiviteter de konsumerar (Bokor, 2010). 

1.3 Problemdiskussion 

Traditionell lagerhållning är i dagsläget det distributionssätt som uteslutande 

nyttjas på Staples Sweden AB. Distributionssättet är enligt Lambert och Stock 

(2000) inte kapabelt att hantera stora artikelantal eftersom lagerhållningen på 

grund av hantering och administration blir svårhanterlig. När stora artikelantal 

lagerhålls tenderar omkostnaderna att öka i snabbare takt än övriga kostnader 

vilket bidrar till att marginalkostnaden per lagerhållen artikel snabbt blir ohållbart 

hög. Att enbart använda traditionell lagerhållning på Staples Sweden AB vid en 

sortimentsexpansion till 1 000 000 artiklar kan därför inte anses vara möjligt. Som 

svar på problematiken med höga lagerhållningskostnader menar Apte och 

Viswanathan (2000) att trenden bland företag är att kombinera flera 

distributionssätt och på så sätt även utnyttja mindre kostsamma alternativ. En 
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möjlig lösning för att hantera sortimentsexpansion kan därför vara ett nyttjande av 

ytterligare distributionssätt. 

Vid användning av flera distributionssätt framhåller Jonsson och Mattsson (2005) 

samt Bragg (2004) att de behöver anpassas specifikt för det enskilda företaget, för 

att tillgodose de specifika behoven. De distributionssätt som framhålls i 

litteraturen går därför inte att acceptera som färdigutvecklade, som per automatik 

går att applicera på Staples Sweden AB. De huvudsakliga distributionssätt som 

tidigare identifierats i litterauren för distribution är traditionell lagerhållning, 

“cross-docking” och direktleveranser (van Belle et al., 2012; Khouja & Stylianou, 

2009; Lambert & Stock, 2000; Rabinovich et al., 2008). I litteraturen behandlas 

distributionsätten var för sig utan att beröra hur de tillsammans kan användas. För 

att avgöra nyttan av att använda distributionssätten parallellt krävs analys och 

identifiering av vilka för- respektive nackdelar distributionssätten ger upphov till 

(Harrison & van Hoek, 2011) samt identifiering av de nyttor som efterfrågas av 

företagets kunder (Chopra, 2003).  

I litteraturen beskrivs hur enskilda distributionssätt kan implementeras (van Belle 

et al., 2012; Chopra, 2003; Harrison & van Hoek, 2011), men det återfinns ingen 

modell för vad valen av distributionssätt ska grundas på. För att avgöra vilka 

distributionssätt som kan möjliggöra den planerade sortimentsexpansionen på 

Staples Sweden AB går det därför att argumentera för nyttan av att utveckla och 

ge förslag på en modell för identifiering av distributionssätt vid en 

sortimentsexpansion. Utifrån modellen kan lämpliga distributionssätt identifieras 

och kombineras till en komplett distributionslösning som möjliggör hantering av 

1 000 000 artiklar för Staples Sweden AB. 

Problemfråga för Del 1 

1. Hur kan en modell för val och utformning av distributionssätt vid en 

sortimentsexpansion utformas, samt vilka distributionssätt är utifrån modellen att 

föredra för Staples Sweden AB? 
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För att möjliggöra beslutsfattande rörande sortimentsexpansion på Staples Sweden 

AB efterfrågar Finsanschefen att en kostnadsanalys presenteras. Logistikchefen 

menar att kostnaden per order är en viktig faktor för Staples Sweden AB. För att 

få en tydligare bild av kostnadsstrukturen efterfrågas en uppdelning av 

kostnaderna som en föreslagen distributionslösning ger upphov till. 

Kostnadsanalyser kan utföras på olika sätt då det finns flera kalkylmetoder med 

olika för- och nackdelar (Lambert & Stock, 2000). Vilken metod som bör 

användas beror enligt Olve och Samuelsson (2000) på situationen. För kalkyler 

som används som beslutsunderlag är det centralt med tillförlitlig 

kostnadsinformation. En metod som anses ge tillförlitlig kostnadsinformation är 

ABC då den till skillnad från andra kalkyleringsmetoder bygger på kausala 

samband och belastar objekt med kostnader utifrån vilket arbete som utförs 

(Pirttilä & Hautaniemi, 1995). Användning av ABC inom logistiken har enligt 

Pohlen och La Londe (1994) upplevts öka träffsäkerheten för kostnadsberäkningar 

och kan föreslås vara en kalkyleringsmetod vid identifiering 

orderkostnadsstrukturen på Staples Sweden AB i samband med 

sortimentsexpansionen. Till nackdelarna hör att metoden är förhållandevis 

tidskrävande och tar mycket resurser i anspråk (Ax & Ask, 1995). 

Finanschefen påpekar att det inom företaget aldrig genomförts en lika omfattande 

förändring som den planerade sortimentsexpansionen. Det kan därför 

argumenteras att fördelarna med att identifiera en tillförlitlig 

orderkostnadsstruktur överstiger de nämnda nackdelarna. Ett problem är att det i 

inte finns kostnadsdata för framtida distributionssätt, vilket försvårar 

genomförandet av en ABC. 

Problemfråga för Del 2 

2. Hur ser orderkostnadsstrukturen ut för den föreslagna distributionsledningen 

på Staples Sweden AB vid tillämpning av aktivitetsbaserad kalkylering? 
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1.4 Studiens syften 
Syftet med studien är att: 

Del 1 

- utveckla en modell för att underlätta beslutsfattande vid val av distributionssätt 

vid en sortimentsexpansion. 

- med hjälp av modellen identifiera en lämplig distributionslösning för att hantera 

sortimentexpansionen på Staples Sweden AB. 

Del 2 

- anpassa en aktivitetsbaserad kalkylmodell för att identifiera orderkostnaden för 

den föreslagna distributionslösningen. 

- identifiera orderkostnaden för den föreslagna distributionslösningen genom 

tillämpning av aktivitetsbaserad kalkylering. 

1.5 Studiens fortsatta disposition 

Studiens disposition

1. Inledningskapitel

2. Metodkapitel

Del 1

3. Teoretisk referensram 

för dis tributionssätt och 
metodutveklcing

4. Empirisk
referensram för 

nuvarande distribution
5. Analys Del 1

Del 2

6. Teoretisk 
referensram för ABC 

och utformning

7. Empirisk referensram 
för kostnader och 

förutsättningar
8. Analys Del 2

5. Sammanfattning 
analys Del 1

8. Sammanfattning 
analys Del 2

9. Slutsatser

 

Figur 2: Studiens disposition, egenkonstruerad figur 
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2. Metodkapitel 

Metodkapitlet har för avsikt att förklara de valda tillvägagångssätten för studien 

och i kapitlet beskrivs ämnesvalet, studiens antaganden rörande 

undersökningsdesign och uppbyggnad, de valda metoderna för insamlingen av 

studiens teoretiska referensram och empiriska datainsamling. Resonemang förs 

också för hur teori och empiri integrerats och analyserats. Kapitlet avslutas med 

att presentera de åtaganden som gjorts för forskningsetiska aspekter vilket följs 

av hur studiens ska uppnå kvalitetskriterierna. 

2.1 Bakgrund till ämnesval 

Studiens uppgift framkom i kontakt med Staples Sweden AB som presenterade ett 

problem vilket de önskade få undersökt. Efter samråd med berörda parter inom 

företaget bestämdes inriktning och mål för genomförande och resultat. 

2.2 Forskningsdesign 

Fallstudie är en forskningsdesign som är inriktad mot att besvara frågeställningar 

baserade på hur och varför. Designen är passande för studier som ämnar 

undersöka aktuella företeelser i en specifik omgivning då insamling av data utförs 

på plats (Merriam, 1994). Fallstudier är också en lämplig metod då fokus ligger på 

aktuella skeenden. Det som kännetecknar en fallstudie är att det utförs detaljerad 

forskning om en organisation eller en specifik problemställning. Styrkan med 

designen är att flera insamlingsmetoder kan hanteras vid insamling av empirisk 

data (Yin, 2007). Bryman och Bell (2005) presenterar fallstudier som en lämplig 

forskningsdesign när studier avser att ingående studera en enskild organisation. 

Då studiens huvudsakliga syften både är att besvara ett problem specifikt för 

Staples Sweden AB och om hur problem praktiskt skulle lösas antogs fallstudie 

som studiedesign. Fallstudien möjliggör en fördjupad studie inom det fastslagna 

problemområdet, vilket också är nödvändigt för att utforma studien efter de 

specifika problem som Staples Sweden AB presenterat. Ett ytterligare argument 

för att tillämpa en fallstudie som designen var att studien är krävde insamling 
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empirisk data med avsikten att besvara hur sortimentsexpansionen på Staples 

Sweden AB kan hanteras. 

2.3 Forskningsetiska ställningstaganden 

Vid fallstudier gäller frågor kring etiska antaganden främst insamling av data och 

publicering av resultat. Etiska aspekter är något som ska kontinuerligt tas 

ställningen till under studiens genomförande (Merriam, 1994). Enligt Bryman och 

Bell (2005) existerar krav som ska tas hänsyn till för säkerställning av 

forskningens forskningsetik. De krav som framhålls rör information, samtycke, 

konfidentialitet och anonymitet samt nyttjande. 

Informationskravet innebär att berörda personer ska informeras om studiens syfte, 

mening och genomförande. Samtyckeskravet innebär att involverade parter 

samtycker till att deltaga i studien. För att konfidentialitets- och 

anonymitetskraven ska vara uppfyllt ska hänsyn tas till önskemål för hur känsligt 

material ska redovisas och hur intervjupersoner ska presenteras. Nyttjandekravet 

berör frågor angående hur materialet som samlats in till studien används (Bryman 

& Bell, 2005). 

För att värna om företagets integritet har ställning kontinuerligt tagits kring 

företagsetiska aspekter. För att säkerställa att kravet kring information och öka 

insikten har samtliga respondenter fått en presentation av studien och dess syfte. 

Samtliga intervjuer utfördes i samtycke med respondenterna. För att säkerställa 

kravet om konfidentialitet och anonymitet samt nyttjande vidtogs särskild hänsyn 

till känsligt material och data som framkom under studien. Genom diskussion med 

Logistikchefen framkom hur information om berörda personer, företagsinterna 

dokument och allmänt känslig företagsinformation skulle presenteras. Enligt deras 

önskemål har därför konfidentiella siffror maskerats i den slutgiltiga versionen.  

2.4 Teoretisk referensramar 

För de teoretiska referensramarna samlades information in rörande 

distributionssätt och aktivitetsbaserad kalkylering. Teori samlades in från 

vetenskapliga artiklar och facklitteratur. Vetenskapliga artiklar söktes via 
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databaserna: OneSearch, Business Source Premier, Google Scholar och Emerald. 

För att hitta relevant data användes sökord som Cross-docking, Drop-shipping, 

Inventory Holding och Activity Based Costing. 

2.5 Datainsamling 

Beroende på aktuell datas beskaffenhet kan den delas upp i kategorierna 

sekundär- och primärdata. Primärdata utgörs av data som samlats in för den 

aktuella studien. Typen av data samlas vanligtvis in genom intervjuer eller 

observationer. Sekundärdata utgörs istället av data som redan fanns tillgänglig vid 

studiens genomförde (Bryman & Bell, 2005). 

2.5.1 Insamling av empirisk data 

Insamling av data kan ske på flertalet sätt, däribland intervjuer, observationer eller 

från företagsinterna dokument (Bryman & Bell, 2005). Genom att kombinera 

metoderna kan respektive metods fördelar nyttjas och förbättrar studiens validitet 

och reliabilitet (Yin, 2007). 

För studien samlades empirisk data in i både primärt och sekundärt. Primärdata 

samlades in via 10 personliga och 1 telefonintervju på Staples Sweden AB. 

Respondenter och datum för utförda intervjuer presenteras i Figur 3. Personal från 

både centrallagret och huvudkontoret intervjuades med syfte att få ett bättre 

perspektiv på studiens uppgift. Sekundärdata samlades in genom företagsinterna 

dokument och rapporter in för att generera data till kostnadsanalysen. 

Intervjuer 

Intervjuer kan utformas enligt ett flertal tillvägagångssätt beroende på vad studien 

syftar besvara och utgör en viktig informationskälla vid fallstudier. Fördelen med 

intervjuer är framförallt att det är en flexibel metod för datainsamling. Metoden 

tillåter en djupare insikt i ämnet och resulterar även förslag på ytterligare 

respondenter som kan anses relevanta för studien (Yin, 2007). 
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Urval 

Vid urval av respondenter finns ett flertal metoder som kan tillämpas. Till 

metoderna kan snöbollsurval, bekvämlighetsurval och kvoturval räknas som 

vanliga metoder. Vid bekvämlighetsurval baseras urvalet på personer som är 

lättillgängliga. Snöbollsurval utgår ifrån en initial kontakt med en respondent som 

rekommenderar ytterligare respondenter. Då metoderna inte baseras på 

sannolikhet begränsas generaliserbarheten för de data som genereras (Bryman & 

Bell, 2005). 

Till studiens valdes respondenter utifrån snöbollsurval. Första kontakten med 

företaget togs med Logistikchefen, som med sin insikt i företaget lade fram 

förslag för vilka personer som vidare kunde intervjuas. Ett snöbollsurval antogs 

vara den mest lämpliga urvalsmetoden då Logistikchefen ansågs ha god 

kännedom kring vilka personer inom företaget som besatt relevant information. I 

takt med att arbetet fortlöpte gavs önskemål till Logistikchefen kring vilken typ av 

data som eftersöktes. Utifrån Logistikchefen rekommendation av lämpliga 

respondenter utfördes intervjuerna. 

Intervjumetoder 

Vid genomförande av intervjuer kan flera metoder antas för datainsamlingen. Vid 

kvalitativa studier är det främst ostrukturerade och semi-strukturerade 

intervjumetoder som förespråkas. En ostrukturerad intervju kännetecknas av att 

intervjun baseras på teman som ämnas undersökas. Vid en semi-strukturerad 

intervju baserars intervjun på en strikt intervjuguide. Intervjuguiden innehåller 

frågor som ämnas besvaras, men undersökaren möjliggörs även att gå utanför 

guiden om det krävs eller om ytterligare frågeställningar uppstår. Gemensamt för 

de båda intervjumetoderna är att de möjliggör flexibilitet i utförandet (Bryman & 

Bell, 2005). 

Vid samtliga intervjuer antogs en semi-strukturerade intervjumetod. Inför varje 

intervju sammanställdes en lista med intervjufrågor utformad kring frågor 

relevanta för det givna intervjuobjektet, situationen och vad intervjun ämnade 
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undersöka. Vid intervjuerna ställdes även följdfrågor om oklarheter som framkom 

under intervjun. 

Namn Datum Plats Titel Intervjumetod Tid Syfte

Lennart Simm 2013-01-22 Växjö Logistikchef
Personlig semi-strukturerad 

intervju
1 timme

Inledande intervju kring 

studien och dess syfte

Lennart Simm 2013-02-05 Växjö Logistikchef
Personlig semi-strukturerad 

intervju
1 timme

Fördjupande diskussion kring 

problemet

Mathias Nilsson 2013-02-18 Borås Finanschef
Personlig semi-strukturerad 

intervju
2 timmar

Klargöranden kring den 

strategiska innebörden

Lennart Simm 2013-03-12 Växjö Logistikchef
Personlig semi-strukturerad 

intervju
1 timme

Insamling av data kring den 

nuvarande distributionen

Christer Jonsson 2013-03-12 Växjö
Supply Chain 

Planning Manager
Personlig semi-strukturerad 

intervju
30 minuter

Insamling av data kring 

leverantörer och inköp

Fredrik Karlsson 2013-03-28 Borås Produktchef
Semi-strukturerad 

telefonintervju 
40 minuter

Insamling av data kring 

artiklar

Fredrik Karlsson 2013-04-08 Borås Produktchef
Semi-strukturerad personlig 

intervju
1 timme

Insamling av data kring 

artiklar

Lennart Simm 2013-04-18 Växjö Logistikchef
Semi-strukturerad personlig 

intervju
1 timme

Insamling av data kring 

kostnader och aktiviteter i 

lagret

Lennart Simm 2013-04-26 Växjö Logistikchef
Semi-strukturerad personlig 

intervju
1 timme

Insamling av data kring 

kostnader och aktiviteter i 

lagret

Anders Strömgren 

och Dan Bennäs
2013-04-30 Växjö Lagerarbetare

Semi-strukturerad personlig 

intervju
50 minuter

Insamling av data kring 

artikelvolymer

Lennart Simm 2013-05-10 Växjö Logistikchef
Semi-strukturerad personlig 

intervju
1 timme

Intervju för att reda ut 

kostnader för avskrivningar 

samt framtida kostnader

Intervjuschema

 

Figur 3: Genomförda intervjuer på Staples Sweden AB, egenkonstruerad figur 

Interna dokument 

För att generera data till studiens andra del som berör ABC studerades 

företagsinterna dokument i form av rapporter. I studien användes företagsinterna 

dokument i form av tidsrapporteringar, innehållandes data för tider för aktiviteter, 

orders, data för avskrivningar och tillgångar samt andra delar som ansågs vara 

nödvändiga för att upprätta en kalkyl. 

2.6 Studiens struktur och teoriintegration  

För att tydliggöra besvarandet av studiens två problemfrågor delades studien in i 

två delar, Del 1 och Del 2 Del. Syftet med Del 1 är att generera en modell för val 

och utformning av distributionssätt som kan tillämpas för att identifiera en 

distributionslösning som kan hantera sortimentsexpansioner. I delen integreras 

distributionsteori kring traditionell lagerhållning, ”cross-docking” och 
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direktleveranser med teori för modellerutveckling, vilka konceptualiceras till en 

modell för val och utformning av distributionssätt. Tillsammans med modellen 

analyseras den insamlade empirin för den nuvarande distributionen för att 

identifiera en möjlig distributionslösning. 

Syftet för Del 2 är att identifiera orderkostnaden vid tillämpning av den föreslagna 

distributionslösningen. Delen integrerar teori kring tillämpning ABC samt teori 

för hur distributionssätt kan utformas. Teori kring utformning av distributionssätt 

används för att identifiera kostnader och aktiviteter som kan uppstå vid införande 

av en föreslagen distributionslösning. Teorierna kring utformningen integreras 

med empiri kring nuvarande kostnader och aktiviteter samt en föreslagen 

distributionslösning vilken presenteras i analysen för Del 1. Syfte är att generera 

kostnader och aktiviteter för att möjliggöra beräkningen av orderkostnaden för en 

föreslagen distributionsslösning. 

2.7 Analysmetod 

Enligt Bryman och Bell (2005) samt Yin (2007) finns det inga fastställda metoder 

för hur fallstudier ska analyseras. Vanligt är att analysen sker i flera steg 

tillsammans med datainsamlingen. Analysens syfte är att sammanställa och 

bearbeta insamlad data för att synliggöra de aspekter som ämnas lyftas fram 

(Bryman & Bell, 2005). För att säkerställa analysens kvalitet nämner Yin (2007) 

kriterier som ska uppfyllas. Kriterierna är att samtlig teori och empiri som 

presenteras ska analyseras. 

Då studien är uppdelad i två delar följer även analysen en tvådelad uppbyggnad. I 

Del 1 analyseras identifierade teorier rörande tillämpning av distributionssätt samt 

empirisk data som beskriver förutsättningarna på Staples Sweden AB. Syftet med 

delen är att utveckla en modell för val och utformning av distributionssätt som 

kan identifiera en distributionslösning för Staples Sweden AB som möjliggör 

sortimentsexpansionen. Den utvecklade modellen byggs på en integration av 

teorier för tillämpning av distributionssätt samt Neal & Shones (1976) teori om 

antaganden för modellutveckling. För att underlätta förståelse och möjliggöra 

utformningen av modellen antas konstant försäljning, konstant inflöde av 
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orderrader och linjära samband mellan kostnader. På grund av stora variationer i 

artikeltyper bortses även variabler angående vikt och volym från då analysen 

annars blir alltför omfattande. 

Analysschema Del 1

Teoretisk referensram för 
distributionssätt och 

modellutveckling

Analys Del 1
Tillämpning av modell 

Empirisk referensram  för 
nuvarande distribution 

och förutsättningar

1. Hur kan en modell för val och utformning av distributionssätt 
vid en sortimentsexpansion utformas ,samt vilka distributionssätt 

är utifrån modellen att föredra för Staples Sweden AB?

Sammanfattande 
analys Del 1

Modell för val och 

utformning av  
distributionssätt och 
hur den ti l lämpas på 

Staples Sweden AB

 

Figur 4: Analytisk modell för Del 1, egenkonstruerad figur 

I Del 2 ställs angående tillämpning av ABC mot empiri som presenterar de 

kostnader som den nuvarande verksamheten bidrar till hos Staples Sweden AB. 

Syftet är att beräkna orderkostnader för den föreslagna distributionslösningen. 

Utifrån kostnader för den nuvarande traditionella lagerhållningen skattas 

kostnader för föreslagna distributionssätt. För att möjliggöra skattning av 

kostnader analyseras teorier för utformningen av distributionssätten tillsammans 

med ett framtida uppskattat flöde av artiklar. Genom tillämpning av ABC 

åskådliggörs kostnader som är avsedda att bidra till ett beslutsfattande. För att 
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skatta kostnaderna för de föreslagna distributionssätten krävs skattningar för vilka 

aktiviteter och resurser som kan antas uppstå. 

Analysschema Del 2

Teoretisk referensram 
ABC och utformning av 

distributionssätt

Empirisk referensram

för kostnader och 
aktiviteter

Analys Del 2
Utveckling och 

argumentation för poster  

som ska ingå i kalkylen

2. Hur ser orderkostnadsstrukturen ut för den föreslagna 
distributionsledningen på Staples Sweden AB vid tillämpning av 

aktivitetsbaserad kalkylering?

Sammanfattande analys Del 2
ABC-kalkyl för identifiering av 

orderkostnad och 

kostnadsstruktur

Resultat analys Del 1

 

Figur 5: Analytisk modell för Del 2, egenkonstruerad figur 

2.8 Kvalitetskriterier 

Utgångspunkt för att bedöma en fallstudies är se till hur studien uppfyller krav 

kring begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Utifrån 

begreppsvaliditeten kan kvaliteten för studiens data bedömas. Ett problem som 

kan uppstå vid genomförande av fallstudier är bristen på operationalisering av 

begrepp och mått. Kritiker menar att det finns en risk för att det sker subjektiva 

värderingar och tolkningar vid insamlandet av data är stor (Yin, 2007). Yin (2007) 

förespråkar användning av flera typer av källor vid genomförande av fallstudier 

då att enbart förlita sig på en typ av källa kan skada begreppsvaliditeten. För 

stärka kvalitetskriteriet gällande begreppsvaliditet användes flera typer av 

informationskällor i studien. För att säkerställa datas tillförlitlighet ställdes frågor 

kring data av stor betydelse till flera av de nyckelpersoner som intervjuades. I de 
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fall data har ansetts som tvivelaktigt har kontroll skett med flera berörda personer 

för att säkra validiteten. Som exempel insamlandes data kring aktiviteter och 

kostnader från både intervjuer och dokument för att minska risken för 

missförstånd samt att avstämning med respondenter utfördes i de fall som frågor 

uppstod kring begrepp eller förfaranden. 

Den interna validiteten avgör huruvida studien kan påvisa kausala samband. Inom 

fallstudier avgör kriteriet främst om hållbara slutsatser kan dras. Genom att beakta 

vilka alternativa slutsatser som kan dras och reflektera över huruvida resultaten är 

rimliga kan den interna validiteten stärkas. Den interna validiteten berör således 

främst en studies analytiska del (Yin, 2007). För att stärka den interna validiteten 

har reflekteringar och diskussioner förts med både handledare och berörda 

personer på Staples Sweden AB. Genom att kontinuerligt granska slutsatser, 

resultat och angreppssätt ökar möjligheten för att de resultat som presenterats är 

giltiga. En identifierad risk i sammanhanget är att flera delar vid tillämpning av 

modellen samt ABC är byggda på antaganden då relevant data och litteratur inte 

finns tillgängliga. Viss data har också valts att bortse från då de i samanhanget 

inte bidrar med ytterligare precision. En avgränsning i valet för aktiviteter och 

kostnader gjordes för då de ansågs irrelevanta för studien. I samråd med 

Logistikchefen bortsågs från två aktiviteter i den nuvarande traditionella 

lagerhållningen som inte bidrog med nämnvärda kostnader. För att stärka den 

interna validiteten har antaganden tagits i samråd med involverade personer på 

Staples Sweden AB och handledare för att öka den interna validiteten för 

antagandena. 

Den externa validiteten bedöms utifrån studiens generaliserbarhet utöver 

fallstudiens kontext. Generaliserbarheten kan ses som fallstudiens främsta brist då 

resultat från en enskild fallstudie antas ge låg extern validitet (Yin, 2007). 

Resultaten för den utförda studiens första del kan antas vara generaliserbar även 

till andra kontext. Den utvecklade modellen grundas enbart på teoretiska 

antaganden och innehåller inga inslag av fallstudie. Modellen bör därför vara 

användbar för andra företag som står inför beslut om vilka distributionssätt som 
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kan tillämpas. Den kostnadskalkyl som utvecklades för studien kan antas ha låg 

generaliserbarhet då den är utvecklad explicit för Staples Sweden AB. Kalkylen 

kan således inte överföras till andra kontext. Metoden för hur kalkylen 

utvecklades är dock väl dokumenterad vilket ökar möjligheten för att upprätta en 

liknande kalkyl för andra företag. 

Kriteriet för reliabilitet berör huruvida andra undersökares möjlighet att komma 

till samma slutsats genom att följa en tidigare genomförd studies 

tillvägagångssätt. Reliabiliteten kan stärkas genom att tydligt beskriva 

tillvägagångssätt och operationaliseringar för studien (Yin, 2007). För att stärka 

studiens reliabilitet har ett flertal åtgärder vidtagits. Bland annat presenteras en 

tydlig beskrivning av studiens tillvägagångsätt i metodkapitlet där metoder för 

insamling och analys redogörs. Även förfarandet för hur teori integrerats med 

empiri är dokumenterad för att öka möjligheten för replikering av studien. Under 

studiens genomförande har det eftersträvats tydlighet i utformningen för att 

läsaren ska ges möjlighet att följa de resonemang som förts. Studien har också 

utförts med teorier för hur fallstudier ska genomföras i åtanke för att ytterligare 

tydligöra de valda tillvägagångssätten. 
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Del 1 – En modell för val och utformning av 

distributionssätt 

 

3. En referensram för distributionssätt 

De huvudsakliga distributionssätt som identifieras i studien är traditionell 

lagerhållning, ”cross-docking” och direktleverans. Då kapitlets syfte är att bidra 

till referensramen för hur en modell kan utformas för Staples Sweden AB 

presenteras teori rörande antaganden och aspekter som bör tas i beaktning vid 

modellutveckling. Kapitlet avslutas med konceptualisering av teorier till en 

modell för val och utformning av distributionssätt. 

3.1 Distribution 
Distribution inom företag utgörs av aktiviteter för transporter och lagerhållning av 

artiklar mellan leverantör och kund i värdekedjor. Distributionen ger upphov till 

kostnader samt bidrar till hur det upplevda kundvärdet påverkar lönsamheten 

(Lambert & Stock, 2000). Chopra (2003) menar att distribution kan utformas efter 

vad företag avser att uppnå, antingen låga kostnader eller hög kundservicenivå 

med snabba leveranser. Grant et al. (2006) menar i sin tur att det gemensamma 

målet för all distribution är att erbjuda ett högt kundvärde till en låg kostnad. De 

kostnader som framförallt avses gäller hantering och kapitalbindning. 

3.2 Traditionell lagerhållning 
Traditionell lagerhållning är ett distributionssätt som innebär att varor och 

produkter lagerhålls i väntan på vidare distribution (van Belle et al., 2012) 

Traditionell lagerhållning förekommer i princip i alla företag som använder 

logistiska processer och är en nödvändighet av flera skäl. Distributionssättet 

möjliggör konsolidering av leveranser, korta leveranstider och gardering mot 

fluktuationer i efterfrågan (Lambert & Stock, 2000). Ytterligare fördelar är ökad 

kontroll av utbudet och möjlighet att leverera samlade kollin (Gue, 2007). 

Nackdelar med traditionell lagerhållning är att det är relativt kostsamt då det 

binder kapital och är hanteringskrävande (Grant et al., 2006; Lambert & Stock, 
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2000). Gue (2007) framhåller den främsta nackdelen med traditionell 

lagerhållning som att det ökar inkuransrisken då efterfrågan på de artiklar som 

lagerhålls riskerar att avta. 

Hur lagerhållningen planeras och vilka artiklar som lagerhålls avgörs av flera 

faktorer. Konkurrenssituation, ekonomiska förutsättningar, förändringar på 

marknaden och fluktuationer i efterfrågan påverkar hur den faktiska efterfrågan 

ter sig i förhållande till den prognostiserade. Osäkerheten gör att ledningen bör 

beakta en möjlig ”trade-off” mellan kostnader för överflödig lagerhållning och 

”stock-outs” (Lambert & Stock, 2000). 

Illustration över traditionell lagerhållning

Leverantör

Traditionell lagerhållning
Inleverans Utleverans

Kund 1

Distributionsscenter

 

Figur 6: Illustration av traditionell lagerhållning, egenkonstruerad figur 

3.2.1 Lämpade artiklar för traditionell lagerhållning 

Traditionell lagerhållning är enligt Lambert och Stock (2000) ett distributionssätt 

som skapar kundvärde då det möjliggör samlade kollin, kortare leveranstider och 

säkerställande av att artiklar finns tillgängliga. Till nackdelarna hör höjd 

inkuransrisk samt upphov till förhållandevis höga kostnader för hantering och 

kapitalbindning (Gue, 2007; Lambert & Stock, 2000). Distributionssättet lämpar 

sig enligt van Belle et al. (2012) och Chopra (2003) främst som komplement till 

andra distributionssätt då det möjliggör distribution av samtliga artikeltyper, men 

är inte att föredra då det är kostsamt. 
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Figur 7: Fördelar och nackdelar traditionell lagerhållning, egenkonstruerad figur 

3.3 “Cross-docking” 
“Cross-docking” är ett distributionssätt som innebär att artiklar flyttas direkt, eller 

med litet dröjsmål, mellan inkommande och utgående fordon. Det finns ingen 

exakt definition för hur länge artiklar kan lagerhållas uppfylla definitionen av 

“cross-docking”, men flera författare uppger tiden till 24 timmar (Li et al., 2008; 

Vahdani & Zandieh, 2010; Wen et al., 2009). 

Vid tillämpning av ”cross-docking” anländer artiklar i bulk för ompaketering och 

vidare leverans av samlade kollin till kund (Grant et al., 2006). Distributionssättet 

möjliggör enligt Boysen et al. (2010) konsolidering av inkommande leveranser. 

van Belle et al. (2012) presenterar att fördelarna med “cross-docking” gentemot 

traditionell lagerhållning är minskad risk för både inkurans och “stock-out”; 

minskade kostnader som resultat av en minskad lagerhållning samt ökad 

lageromsättningshastighet vilket resulterar i mindre bundet kapital. Till 

nackdelarna kan räknas att det krävs investering i form av anpassade 

informationssystem samt ut- eller ombyggnad av befintliga anläggningar (Vogt, 

2010). 
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Illustration av "cross-docking"

Leverantör 1

Leverantör 2

Kund 1

Kund 2

DistributionsscenterInleverans Utleverans

Cross-docking

 

Figur 8: Illustration av "cross-docking", egenkonstruerad figur 

3.3.1 Lämpade artiklar för ”cross-docking” 

Faktorer som avgör om ”cross-docking” eller traditionell lagerhållning lämpar sig 

bäst för individuella artiklar nämns av Apte och Viswanathan (2000) och Gue 

(2007) som stabilitet i efterfrågan och kostnader för ”stock-out”. Stabilitet i 

efterfrågan möjliggör för företag att planera “cross-docking” på ett effektivt sätt. 

Då riskerar inte lagren att fyllas med artiklar på grund av en eventuell stagnering i 

efterfrågan. Kostnaden för att inte ha en vara på lager avgör också om “cross-

docking” går att implementera effektivt. “Cross-docking” ökar risken för ”stock-

out” och kräver en högre grad administration för att säkerställa tillgängligheten. 

Artiklar som får stora konsekvenser om de inte finns tillgängliga i lager är därför 

olämpliga att distribuera genom “cross-docking” (van Belle et al., 2012). 

Andra faktorer som påverkar huruvida ”cross-docking” är ett lämpligt 

distributionssätt är bland annat avståndet mellan kund och leverantör (van Belle et 

al., 2012). Även livscykler och artikelvärdet avgör nyttan med “cross-docking”. 

Kostsamma artiklar med kort livslängd binder mer kapital än artiklar med lägre 

pris och innebär samtidigt högre osäkerhet då stagnerad efterfrågan riskerar att 

göra artiklarna osäljbara. Ytterligare faktorer som avgör nyttan av “cross-

docking” är punktligheten i leverantörers leveranser. Kan leverantörerna inte 

garantera tidsenliga leveranser omöjliggörs synkronisering mellan in- och 

utleverans vilket krävs för att “cross-docking” ska fungera effektivt (van Belle et 

al., 2012; Li et al., 2008). “Cross-docking” bidrar också till hanteringskostnader 

vilket ställer krav på organisationen att vara effektiv i sin materialhantering (Gue, 

2007). 
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Figur 9: För- och nackdelar med "cross-docking", egenkonstruerad figur 

3.4 Direktleverans 
Direktleverans är ett distributionssätt som innebär att beställningar från slutkund 

tas emot av återförsäljaren vilka i sin tur vidarebefordrar beställningarna till 

leverantören. Leverantören skickar artiklarna direkt till slutkund och 

återförsäljaren fungerar endast som en säljande mellanhand som sköter 

kundkontakt och service. Direktleverans resulterar i en minskad risk för 

återförsäljaren som undgår lagerhållning vilket bidrar till lägre 

hanteringskostnader (Dolle, 2008; Gue, 2007; Khouja, 2001; Netessine & Rudi, 

2006). Direktleverans innebär enligt Gan et al. (2010) även fördelar för 

leverantören då de når ut till fler kunder utan att behöva investera i 

marknadsföring eller ytterligare försäljningskanaler. Netessine och Rudi (2006) 

framhåller direktleverans som en metod för återförsäljaren att möjliggöra ett 

bredare sortimentsutbud med låg kapitalbindning. Gue (2007) anser att en av de 

största fördelarna med direktleverans är ett minskat behov av kostsamma 

distributionsanläggningar. Implementering av direktleverans kan vara svårt att 

genomföra då det krävs att leverantörer omorganiserar och investerar i sin 

distribution för att hantera mindre leveranser. Khouja och Stylianou (2009) 

påpekar att en nackdel med direktleverans är att kundorders riskerar att delas upp 

och då öka antalet leveranser. Chopra (2003) nämner att distributionssättet kan 
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vara svårt att nyttja då det krävs avancerade informationssystem för att möjliggöra 

delning av information mellan återförsäljaren och leverantören. 

Vid nyttjandet av direktleverans står återförsäljaren för kundkontakten och är 

därför den part som har bäst kännedom angående kunders efterfrågan. Det är 

deras ansvar att förse leverantörer med prognoser över framtida efterfrågan. 

Leverantörerna planerar sina inköp efter prognoserna för att säkerställa att artiklar 

finns tillgängliga i lager. Då leverantören tar risken för lagerhållning och det är 

upp till återförsäljaren att förse leverantören med beslutsgrundande prognoser 

skapas problematik till följd av informationsasymmetri (Gan et al., 2010). 

Vid införande av direktleverans flyttas risken med lagerhållning från 

återförsäljaren till leverantören (Khouja & Stylianou, 2009; Gan et al., 2010). 

Som kompensation för den ökade risken är det vanligt att leverantören tilldelas en 

större del av marginalerna på de artiklar som levereras med direktleverans 

(Netessine & Rudi, 2006). Hela värdekedjan väntas dra nytta av distributionssättet 

då de totala hanteringskostnaderna minskar och riskerna fördelas (Chen et al., 

2010). 

Illustration av direktleverans

Kund 1Leverantör 1

Distributionsscenter

Utleverans

 

Figur 10: Illustration av direktleverans, egenkonstruerad figur 

3.4.1 Lämpade artiklar för direktleverans 

Trots fördelar gentemot traditionell lagerhållning framhåller flertalet författare 

(Khouja, 2001; Khouja & Stylianou, 2009; Rabinovich et al., 2008) svårigheter i 
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att uteslutande tillämpa direktleverans. Det beror enligt Khouja och Stylianou 

(2009) på att kunder ofta beställer flera artiklar med ursprung hos flera 

leverantörer. Används då enbart direktleverans som distributionssätt kommer 

varje order behöva skickas i flera leveranser, vilket kan leda till minskat 

kundvärde samt drastiskt ökade fraktkostnader. 

Vanligtvis används direktleverans som ett komplement till traditionell 

lagerhållning för att möjliggöra ett bredare sortiment till låg kostnad. Då 

direktleverans innebär lägre marginaler för återförsäljaren och högre 

fraktkostnader strävar återförsäljaren efter att själv lagerhålla de artiklar som 

genererar störst vinst (Netessine & Rudi, 2006). Artiklar som lämpar sig väl för 

direktleverans är enligt Chopra (2003) dyra artiklar med låg efterfrågan. Dyra 

artiklar ger upphov till höga lagerhållningskostnader då de binder mycket kapital 

samt lagerhålls under längre perioder. För artiklar med låg efterfrågan är det 

troligt att kunder accepterar längre leveranstider och uppdelade leveranser, vilket 

är en förutsättning för att det ska vara möjligt att använda direktleverans. För 

artiklar med väldigt låg efterfrågan framhåller Chopra (2003) direktleverans som 

det enda effektiva distributionssättet. 

Ytterligare artiklar för vilka direktleverans är att föredra är enligt Netessine och 

Rudi (2006) artiklar med ett stort antal återförsäljare. Med flera återförsäljare blir 

konkurrensen hög och priset för artiklarna tenderar att sjunka. Giesen (2004) 

framhåller att företag får svårt att differentiera sig på en marknad där flera 

återförsäljare använder sig av direktleverans. Med direktleverans blir de totala 

hanteringskostnaderna i värdekedjan lägre, vilket ger utrymme för lägre priser. På 

så sätt pressas priserna mer än vad som varit möjligt med traditionell 

lagerhållning. 
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Figur 11: För- och nackdelar med direktleverans, egenkonstruerad figur 

3.5 Sammanfattning av för- och nackdelar för distributionssätt 
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Figur 12: Sammanfattning för- och nackdelar, egenkonstruerad figur 
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3.6 Modellutveckling  

Den huvudsakliga uppgiften för modeller är att ge förståelse vid situationer med 

komplexa samband. Vid framtagande av modeller bör begränsningar och 

avgränsningar göras då modellen blir mer begriplig. Det sker förslagsvis genom 

att anta konstanta förhållanden eller linjära samband. Modeller kan byggas på 

olika grunder beroende på önskat syftet (Neal & Shone, 1976). 

3.7. Konceptualisering av modell vid val och utformning av 

distributionssätt 

Utgångspunkten för att avgöra vilka distributionssätt som lämpar sig för ett 

företag grundar sig i Apte och Viswanathans (2000) påstående om att 

kombinationer av distributionssätt inte utesluter varandra. De menar att flera 

distributionssätt med fördel kan kombineras och att företag då kan dra nytta av 

fördelarna från distributionssätten. Distributionssätten ger inte enbart upphov till 

fördelar, utan resulterar även i olika nackdelar (Harrison & van Hoek, 2011). 

Harrison och van Hoek (2011) menar att det är just de för- respektive nackdelar 

som beslut bör grundas i. Det första steget i en modell är således att analysera 

distributionssättens för- respektive nackdelar samt analysera vilka som bäst möter 

företagets specifika behov. Då distributionssätt kan antas kostsamma att införa 

kan omfattningen av distributionslösningen väljas efter storlek på det önskade 

sortimentet. 

Bragg (2004) menar att de distributionssätt som beskrivits i teorin inte är direkt 

applicerbara på företag och att de först kan anpassas för att möta företagsspecifika 

behov och förhållanden. Då Apte och Viswanathan (2000) föreslår kombination 

av distributionssätt går det att argumentera för att anpassningen som Bragg (2004) 

menar är nödvändig även kan ske genom kombinationer av framtagna 

distributionssätt. Kombination resulterar i ytterligare distributionssätt med egna 

för- och nackdelar. Det andra steget i beslutsmodellen kan därför argumenteras 

vara att anpassa de fastställda distributionssätten att överensstämma med 

företagets behov och förhållande. I steget ingår även att vid behov generera 

ytterligare distributionssätt genom kombination av de som redan är identifierade. 

Vid generering av ytterligare distributionssätt går det även att argumentera för 
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identifiering av för- och nackdelar, då de kan antas vara nödvändiga för att 

bestämma fördelning av artiklar mellan distributionssätten. 

Chopra (2003) framhåller att för att avgöra vilka distributionssätt som lämpar sig 

för en specifik artikel kan företag utgå från vilka artikelspecifika faktorer som 

kunder efterfrågar. van Belle et al. (2012) menar att det även finns 

företagspecifika faktorer som avgör lämpligheten för vart och ett av 

distributionssätten. Det kan därför argumenteras för att hänsyn ska tas till samtliga 

faktorer som kan antas påverka distributionen. Beroende på hur många faktorer 

som identifieras riskerar fördelningen av artiklar till respektive distributionssätt att 

bli svårhanterlig. I enlighet med Neal och Shone (1976) kan det således 

argumenteras för avgränsning tills enbart de avgörande faktorerna kvarstår. Hur 

många faktorer som ett företag klarar av att hantera beror på hur stora resurser de 

är villiga att investera i beslutet, men det kan argumenteras att ett så litet antal 

som möjligt är att föredra. Ändamålet i beslutsmodellens tredje steg kan således 

påvisas vara att identifiera samtliga faktorer som påverkar fördelning av artiklar 

mellan distributionssätt. Faktorerna identifieras utifrån vad företaget och dess 

kunder efterfrågar samt vilka faktorer som identifierats i teorin. I steget ingår även 

en avgränsning där det utvärderas vilka faktorer som kan betraktas som 

avgörande. 

Utifrån distributionssättens för- och nackdelar som identifierats i enlighet med 

Harrison och van Hoek (2011) går det att analysera vilka av dem som kan möta 

artiklars avgörande faktorer vilka identifierades i det föregående steget. 

Distributionssätten kommer kunna hantera olika artikelantal och för en del artiklar 

kommer flera distributionssätt att vara lämpliga. Det fjärde steget i en 

beslutsmodell kan argumenteras vara att analysera och para ihop 

distributionssättens för- respektive nackdelar med kritiska faktorer som artiklarna 

efterfrågar. 

I det fjärde steget riskerar flera distributionssätt att lämpas för distribution av 

specifika artiklar. För att avgöra vilket distributionssätt som då kan nyttjas kan det 

argumenteras för att ta ytterligare faktorer i beaktning. Enligt Grant et al. (2006) 
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önskar företag minimala kostnader genom låg kapitalbindning. För att minimera 

kostnaderna går det att argumentera att det femte steget i modellen kan utgöra 

fördelning av artiklar mellan distributionssätten i de fall modellen resulterat i att 

fler än ett är lämpligt. Om flera distributionssätt är lämpliga är det sätt som binder 

minst kapital att föredra. 

Modell för sortimentsexpansion

Steg 1: Identifiering av lämpliga distributionssätt

Steg 2: Anpassning och genereringen av ytterligare 
distributionssätt

Steg 3: Identifiering av kritiska artikelspecifika 

faktorer

Steg 4: Allokera artiklar till lämpliga distributionssätt 

Steg 5: Fördelning av distributionssätt efter andel 

bundet kapital

 

Figur 13: Modell för val av och utformning distributionssätt, egenkonstruerad figur 
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4. Distribution på Staples Sweden AB 

Kapitlet presenterar hur Staples Sweden AB i dagsläget hanterar distributionen 

av artiklar genom traditionell lagerhållning. I kapitlet framgår hur den 

nuvarande distributionen är utformad, faktorer som är specifika för att avgöra 

artiklars lämplighet och hur kundvärde skapas. 

4.1 Nuvarande distributionslösning 

I dagsläget lagerhåller Staples Sweden AB 15 000 artiklar i centrallagret i Växjö. 

Centrallagret består av automatplockslager och helpallslager. Logistikchefen 

menar att det praktiskt sett är möjligt att lagerhålla upp till 50 000 unika artiklar i 

anläggningen. Beroende på artikelspecifika faktorer varierar kravet på 

lagerutrymme. Faktorerna som påverkar utrymmet är bland annat volym och 

behov av säkerhetslager. Behov av säkerhetslager beror i sin tur på leveranstider 

vid inköp samt fluktuationer i kunders efterfrågan (Logistikchef). 

Yta: 20 000 m2 Antal artiklar: 15 000

Takhöjd: 12 m Lagervärde: 130 Mkr

Portar: 24 Bemanning: 105

Pallplatser: 18 000 Order per dag: 5 000

Platser i automatlager: 35 000 Orderrader per dag: 23 000

Platser i handplock: 4 000 Kollin per dag: 16 000

Hyllmeter: 1 300 Total investering: 350 Mkr

Lagret i siffror

 
 
Figur 14: Lagret i siffror, egenkonstruerad figur 

4.1.1 Inköpsprocess 

Inköpsprocessen är automatiserad och bygger på prognoser beräknas utifrån 

historisk och aktuell försäljning som korrigeras manuellt. I dagsläget arbetar sex 

anställda med prognostisering och vid en ökning av sortimentet väntas antalet öka. 

Staples Sweden AB styrkor träffsäkra prognoser vid inköp av artiklar (Supply 

Chain Planning Manager). Han menar att en stor del av de erbjudna artiklarna inte 

kommer att omsättas på grund av låg efterfrågan. Han påpekar att artikelökningen 

har två syften, dels att Staples Sweden AB ska erbjuda ett mer komplett sortiment 
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men också i marknadsföringssyfte då 1 000 000 artiklar gör att de kan särskilja 

från konkurrenterna. 

4.1.2 Leverantörer 

Flertalet av dagens leverantörer har få artiklar representerade i sortimentet. Från 

det att artiklar beställs tar det mellan 1 till 90 dagar för dem att levereras till lagret 

beroende på varifrån leverantören verkar. Huvuddelen av leverantörerna finns 

dock så pass nära att merparten av artiklarna kan levereras inom 3 dagar (Supply 

Chain Planning Manager). En svårighet som Logistikchefen uppmärksammar är 

att påverka leverantörer att skicka artiklar direkt till slutkund. 

Illustration för nuvarande distributionslösning 
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Figur 15: Egenutvecklad figur av den nuvarande distributionen, egenkonstruerad figur 

4.2 Artiklars lämplighetsfaktorer 

4.2.1 Sortimentet 

Staples Sweden AB har som konkurrensstrategi är ett heltäckande sortiment. 

Artikelsortimentet består av allt från vanligt förekommande förbrukningsartiklar 

såsom pennor, toners och papper till mer specialiserade artiklar såsom profilerade 

bankdosor, skrivare och kopiatorer. Det nuvarande sortimentet kan grovt delas i 

ett grundsortiment bestående av kärnartiklar som alltid måste finnas tillgängliga 

för utleverans samt en andel artiklar som utgörs av sällanköpsartiklar 
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(Logistikchef). Logistikchefen anser att det främst är med förbrukningsartiklar 

som företaget konkurrerar genom tillämpning av prispress. Förbrukningsartiklar 

måste därför finnas tillgängliga för snabb leverans då risken är stor att kunder 

väljer andra leverantörer. Sällanköpsartiklar utgörs av artiklar som inte är känsliga 

för längre leveranstider. Sällanköpsartiklar anses därför inte lika priskänsliga och 

prissätts högre för erhållande av bättre marginal. Till sortimentet hör även artiklar 

för vilka Staples Sweden AB har avtalat att alltid lagerhålla (Finanschef). 

4.2.2 Faktorer som skapar kundvärde 

I dagsläget erbjuder Staples Sweden AB ett brett sortiment med leverans dagen 

efter mottagen order. Grundidén med det breda sortimentet är att erbjuda en 

helhetslösning. Helhetslösningen gör det möjligt för kunder att göra kompletta 

beställningar utan att vända sig till flera aktörer. Genom att erbjuda ett komplett 

sortiment väntas kundernas orderprocess förenklas, samtidigt som de erbjuds tids- 

och kostnadsbesparingar (Logistikchef). 

Logistikchefen ställer sig frågande till om de kundvärden som skapas är värden 

som kunder faktiskt efterfrågar. Uppfattningen är att leverans dagen efter lagd 

order inte är nödvändigt för alla artiklar, utan snarare är en konsekvens av 

påtryckningar från konkurrenter. Han menar att endagarsleverans kan vara en 

kritisk faktor för förbrukningsartiklar medan det för sällanköpsartiklar är 

tillräckligt med leverans inom exempelvis fem dagar. En förutsättning för längre 

leveranstider är att vara tydliga med det på hemsidan (Logistikchef). 
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5. Analys för val och utformning distributionssätt 

I analysdelen appliceras modellen från konceptualiseringen av den teoretiska 

referensramen. Tillsammans med den empiriska referensramen argumenteras det 

för vilka distributionssätt som kan tillämpas för att möjliggöra distribution av 

1 000 000 artiklar. Analysen klargör hur distributionssätten kan utformas och 

kombineras. 

5.1 Applicering av modellen för Staples Sweden AB 

Steg 1: Identifiering av lämpliga distributionssätt 

I dagsläget tillämpar Staples Sweden AB enbart traditionell lagerhållning för 

distribution av sina cirka 15 000 artiklar. Då företaget planerar att öka sitt 

sortiment till att omfatta 1 000 000 artiklar kommer det enligt Logistikchefen inte 

längre vara möjligt att enbart nyttja traditionell lagerhållning som 

distributionssätt. Chopra (2003) framhåller att företag vid val av distributionssätt 

väljer mellan att skapa högt kundvärde och att erhålla låga kostnader. Det gäller 

således att hitta en kombination av distributionssätt som möter kunders efterfrågan 

till lägsta möjliga kostnad. 

Då direktleverans beskrivs av Netessine och Rudi (2006) möjliggöra ett brett 

sortiment till relativt låg kostnad, kan det anses vara ett lämpligt distributionssätt 

för att möjliggöra 1 000 000 artiklar. Med direktleverans kan återförsäljare 

erbjuda ett stort antal artiklar utan att öka varken risk (Dolle, 2008; Gue, 2007, 

Khouja, 2001; Netessine & Rudi, 2006) eller kapitalbindning (Netessine & Rudi, 

2006). Supply Chain Planning Managerns oro om att artiklar inte kommer 

omsättas kan motverkas med direktleverans, då risken istället tilldelas 

leverantören. Gan et al. (2010) framhåller direktleverans som en fördel även för 

leverantören, då den möjliggörs att nå ut till en större kundgrupp utan att behöva 

investera i marknadsföring eller ytterligare försäljningskanaler. Enligt Gue (2007) 

behöver leverantörer omorganisera för att möjliggöra hantering av mindre 

leveranser samt enligt Chopra (2003) behöver de investera i kostsamma 

informationssystem. Problematik med direktleverans är enligt Khouja och 
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Stylianou (2009) att antalet kollin ökar vilket leder till minskat upplevt kundvärde 

och enligt Giesen (2004) att det leder till minskad differentieringsmöjlighet. 

Direktleverans bör därför inte uteslutande vara det distributionssätt som ska 

nyttjas av Staples Sweden AB.  

Ett alternativ som på ett effektivt sätt kan argumenteras möjliggöra 

strategiförändringen är ”cross-docking”. Enligt van Belle et al. (2012) tillåter 

”cross-docking” distribution av stora artikelantal till relativt låg risk och kostnad. 

“Cross-docking” kan jämföras med traditionell lagerhållning med hög 

omsättningshastighet, då definitionen för “cross-docking” är uppfylld om 

traditionell lagerhållning har en snabbare omsättningshastighet än 24 timmar (Li 

et al., 2008; Vahdani & Zandieh, 2010; Wen et al., 2009). Då Finanschefen vill 

uppnå en ökad lageromsättningshastighet kan “cross-docking” argumenteras som 

ett lämpligt distributionssätt för Staples Sweden AB. Till ”cross-dockingens” 

nackdelar hör att det är ett kostsamt att införa då det enligt Vogt (2010) kan 

innebära ombyggnation av lokaler samt investering i ytterligare administration. 

Logistikchefen framhåller att stora resurser finns inom organisationen och att 

företaget är villiga att investera i lönsamma lösningar. Då ”cross-docking” väntas 

bidra till att möjliggöra distribution av ett stort artikelantal kan det argumenteras 

för att fördelarna överväger kostnaderna. 

”Cross-docking” har enligt van Belle et al., (2012) svårt att möta fluktuationer i 

efterfrågan och behöver därför kompletteras med ytterligare distributionssätt. 

Lambert och Stock (2000) menar att traditionell lagerhållning innebär snabba 

leveranser samt säkrar mot fluktuationer i efterfrågan. Då dessutom redan nyttjas 

på företaget kan det argumenteras vara ett lämpligt komplement. Enligt Lambert 

och Stock (2000) samt Boysen et al. (2010) möjliggör både ”cross-docking” och 

traditionell lagerhållning konsolidering av transporter. Enligt Gue (2007) samt 

Grant et al. (2006) möjliggörs även samlade kollin vid leverans. Faktorerna är 

ytterligare argument för varför de båda distributionssätten är lämpliga på Staples 

Sweden AB. 
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Att hålla traditionella lager innebär enligt Grant et al. (2006) och Lambert och 

Stock (2000) att kapital binds i artiklar vilket skapar risk för inkurans. Ett 

distributionssätt som enligt van Belle et al. (2012) innebär minskad 

kapitalbindning vid distribution av artiklar och som enligt Dolle (2008), Khouja 

(2001) och Netessine och Rudi (2006) för med sig minskad risk för återförsäljare 

är direktleverans. Tidigare argumenterades det att direktleverans inte lämpade sig 

som uteslutande distributionssätt för Staples Sweden AB då det för en del artiklar 

påverkar det upplevda kundvärdet negativt. Då olika distributionssätt enligt Apte 

och Viswanathan (2000) inte utesluter varandra går det att argumentera för att 

direktleverans, tillsammans med traditionell lagerhållning, utgör att bra 

komplement för att säkra mot “cross-dockingens” svårigheter att hantera 

fluktuationer i efterfrågan. Då en av direktleverans främsta egenskaper dessutom 

enligt Netessine och Rudi (2006) är att möjliggöra ett brett sortiment till relativt 

låga kostnader kan det anses vara väl lämpat för den givna situationen. 

Sammanfattningsvis är traditionell lagerhållning, ”cross-docking” och 

direktleverans lämpliga distributionssätt på Staples Sweden AB. De har alla 

fördelar som kompletterar varandras nackdelar och för att möjliggöra ett stort 

sortiment kan det antas att flera distributionssätt behöver nyttjas. 

Steg 2: Anpassning och genereringen av ytterligare distributionssätt 

Distributionssätten som beskrivits och argumenterats för i föregående steg bör 

nyttjas vid strategiförändringen då dess nyttor bevisats lämpa sig för Staples 

Sweden AB. En variant på distributionssätt som kan möjliggöra distribution av 

1 000 000 artiklar är ”cross-docking” med buffert. Distributionssättet kan 

utformas likt ”cross-docking” där artiklar beställs utifrån prognoser för omgående 

uppdelning av kolli och direkt distribution. Till skillnad från renodlad ”cross-

docking” utgör kombinationen även av en mindre andel lagerhållning. 

Kombinationen drar nytta av fördelar med traditionell lagerhållning, vilka 

beskrivs av Lambert och Stock (2000) som effektiv hantering av fluktuationer i 

efterfrågan. Underskott i prognoser kan fyllas ut med artiklar från buffert och 

överskott kan placeras i buffert. En kombination av ”cross-docking” och 
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traditionell lagerhållning har dock begränsningar. Då varje artikel som nyttjar 

distributionssättet även kräver en lagerplats begränsas nyttjandet av den 

tillgängliga lagerytan. 

Ytterligare ett distributionssätt som går att skapa genom kombination av befintliga 

distributionssätt är konsoliderad direktleverans. Distributionssättet fungerar likt 

”cross-docking” där artiklar från leverantör inkommer för direkt distribution till 

slutkund. Beställningar bör inte göras efter prognos utan istället likt 

direktleverans, där beställningar görs direkt från slutkund till leverantör. Det kan 

argumenteras för att konsolidering av artiklar inte bör skötas av Staples Sweden 

AB. Konsolidering i anläggningarna är enligt Logistiskchefen inte nödvändigt då 

ytterligare effektivisering kan uppnås om frakterna istället konsolideras hos 

tredjepartlogistikern. Enligt Logistikchefen är tredjepartlogistikerna som Staples 

Sweden AB samarbetar med inte villiga att paketera om leveranser, men kan 

däremot om önskas invänta flera leveranser för gemensam leverans. Därmed 

skapas kundvärde från enhetliga leveranser, utan att bidra till ytterligare 

hanteringskostnader. Då distributionssättet inte möjliggör konsolidering av 

inleveranser kommer det att innebära högre fraktkostnader än vid till exempel 

“cross-docking”. Distributionssättet kan väntas dra nytta av direktleveransens 

fördelar så som minskad risk och kapitalbindning. Den minskade risken och 

kapitalbindningen kan tänkas kompensera för de höga transportkostnaderna, vilket 

kan argumenteras göra distributionssättet effektivt. Nyttjande av konsoliderad 

direktleverans kan dessutom argumenteras vara nödvändigt för att möjliggöra den 

volym artiklar som Staples Sweden AB eftersträvar. 

Steg 3: Identifiering av kritiska artikelspecifika faktorer 

Logistikchefen framhåller att olika distributionsfaktorer efterfrågas för olika 

artiklar. Faktorer som efterfrågas från kunder är enligt Logistikchefen främst: 

endagarsleverans, leveransprecision, samlade kollin samt krav på låga priser. 

Med samlade kollin menas att artiklarna har kravet att levereras samtidigt, det är 

inte nödvändigt att de kommer i samma låda, utan endast att artiklarna levereras 

samtidigt. Andra faktorer som påverkar förmågan att distribuera artiklar uppges 
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av Logistikchefen vara: artiklarnas volym, omsättningshastigheten och avtal om 

lagerhållning. Egenskaper som påverkar valet av distributionssätt är enligt van 

Belle et al., (2012) om artiklarna är dyra vid ”stock-out” samt stabil efterfrågan. 

Faktorerna kan antas skilja sig åt mellan olika situationer för samma artikel. Till 

exempel kan krav på endagarsleverans antas se olika ut beroende på kundernas 

efterfrågan. Trots individuell kundefterfrågan kan efterfrågade faktorer anses vara 

stark kopplade till specifika artikelkategorier. 

Kunder Andra faktorer

Endagarsleverans

Samlade kollin 

Låga priser

Leveransprecision

Volym

Omsättningshastighet

Avtal om lagerhållning

Dyra vid ”stock-out”

Fluktuation i efterfrågan  
 

Figur 16: Lista med faktorer, egenkonstruerad figur 

Avgränsning av efterfrågade faktorer och identifiering av avgörande 

artikelspecifika faktorer 

Faktorer som kan bortses från i vidare analys av fördelning mellan 

distributionssätt är: artiklarnas volym och omsättningshastighet. Artiklarnas 

volym kommer att påverka den traditionella lagerhållningen, då artikelantalet som 

är möjligt att lagerhålla påverkas direkt av deras storlek. För att ta hänsyn till 

faktorn krävs en ingående analys av det framtida sortimentet och då sortimentet 

ännu inte är fastställt är det inte möjligt. Vidare kommer därför faktorn att bortses. 

Omsättningshastighet är en faktor som kan argumenteras stå i direkt relation till 

andelen bundet kapital. Då andelen bundet kapital tas hänsyn till först i det femte 

steget kommer det bortses från i detta steg. Det kan även argumenteras för att 

faktorn avtal om lagerhållning kan bortses från. Då faktorn kräver traditionell 

lagerhållning är valet av distributionssättet redan gjort och ytterligare analys av 

vilket distributionssätt som lämpar sig blir överflödigt. 

Logistikchefen menar att kunder själva kan stå för extra fraktkostnader som 

uppstår i samband med delade kollin. För att tillgodose kunders efterfrågan på 

låga priser krävs gemensamma leveranser och det kan därför argumenteras för att 



  

 

37 

faktorn ingår i samlade kollin. Enligt Logistikchefen efterfrågar kunder 

leveransprecision i större utsträckning än endagarsleveranser. Leveransprecision 

påverkar inte valet då det är en faktor som samtliga distributionssätt måste 

uppfylla. Faktorn samlade kollin ska därför inte påverka valet. 

Det kan antas finnas ytterligare faktorer som avgör valet av distributionssätt. 

Faktorerna ingår inte i modellen för val och utformning av distributionssätt då den 

hade blivit allt för artikelspecifikt. Faktorerna kan till exempel vara bäst-före-

datum, artiklars volym och svårigheter i hantering. En ytterligare faktor som kan 

tänkas uppstå är att artiklar som lämpar sig för flera distributionssätt, men utifrån 

hierarkin kategoriseras i direktleverans, går att göra mer lönsam med andra 

distributionssätt. Som framhålls av Netessine och Rudi (2006) bör en extern 

bedömning göras i samtliga fall där ytterligare faktorer än de fem avgörande 

påverkar lämpligheten av distributionen. 

Efter avgränsningar av antalet faktorer kvarstår det fem avgörande artikelspecifika 

faktorer som påverkar valet av distributionssätt: endagarsleverans, stabil 

efterfrågan, dyra vid ”stock-out”, krav på samlade kollin.  

Steg 4: Allokera artiklar till lämpliga distributionssätt  

Direktleverans 

Enligt Khouja och Stylianou (2009) ger direktleverans upphov till uppdelning av 

orders i flera leveranser, vilket Logistikchefen framhåller skapar missnöje bland 

kunder. På grund av risk för minskat kundvärde är det därför viktigt att artiklar 

som levereras med direktleverans inte kräver samlade kollin. Som konsekvens av 

ett ökat antal levererade lådor ökar även fraktkostnaderna (Khouja & Stylianou, 

2009). Ökade fraktkostnader kan enligt Logistikchefen lösas genom att låta 

kunder själva stå för kostnaderna. Den kritiska faktor som identifierats för 

direktleverans kan argumenteras vara att det inte finns krav på samlade kollin 

vilket illustreras i Figur 17. 
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Konsoliderad direktleverans 

Endagarsleverans möjliggörs inte av konsoliderad direktleverans då leverantörer 

kan antas ha leveranstider vilka måste inväntas för att möjliggöra konsolidering 

vid utleverans. Enligt Logistikchefen är snabba leveranser en faktor som kunder 

efterfrågar vid köp av en del artiklar. Även faktorn krav samlade kollin kan 

argumenteras påverka huruvida konsoliderad direktleverans är ett lämpligt 

distributionssätt, då det främst är den faktorn som är distributionssättets fördel 

gentemot direktleverans. Faktorn utgör dock ingen förutsättning för att 

distributionssätt ska fungera, utan ger endast upphov till ytterligare kundvärde. 

Faktorn kan därför argumenteras inte vara avgörande vid valet av 

distributionssätt, utan valet kommer istället avgöras av den hierarkiska ordningen. 

Distributionssättet lämpar sig således endast för artiklar vars kundvärde inte har 

krav på endagarsleveranser vilket illustreras i Figur 17. 

”Cross-docking” 

Enligt van Belle et al. (2012) är lämpligheten för “cross-docking” främst beroende 

av de två faktorerna stabil efterfrågan och dyra vid ”stock-out”. Faktorerna 

påverkar huruvida det går att prognostisera artiklarnas efterfrågan på ett effektivt 

sätt samt hur stora kostnaderna blir om prognoserna misslyckas. Det går eventuellt 

att argumentera för att faktorn krav samlade kollin kan anses vara en kritisk faktor 

för ”cross-docking”, men då distributionssättet även kan hantera artiklar utan krav 

på samlade kollin kommer kravet inte anses vara kritisk. Artiklar som lämpar sig 

för distribution med ”cross-docking” är således främst artiklar med stabil 

efterfrågan och som inte är dyra vid ”stock-out” vilket presenteras i Figur 17. 

“Cross-docking” med buffert 

“Cross-docking” med buffert möjliggör ”cross-docking” för artiklar med 

fluktuerande efterfrågan, utan att binda lika mycket kapital som traditionell 

lagerhållning. ”Cross-docking” med buffert ger även upphov till krav på samlade 

kollin och endagarsleverans, men då faktorerna inte är lika centrala för 

distributionssättet kommer de inte anses som kritiska. Artiklar som lämpar sig för 
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distribution med “cross-docking” med buffert är således främst artiklar utan stabil 

efterfrågan vilket presenteras i Figur 17. 

Traditionell lagerhållning 

Enligt Grant et al. (2006) och Lambert och Stock (2000) binder traditionell 

lagerhållning relativt mycket kapital. Det kan således argumenteras att det bara 

bör användas i de fall som övriga distributionssätt inte kan hantera en viss 

artikeltyp. De artiklar som bara traditionell lagerhållning klarar av att hantera är 

enligt van Belle et al. (2012) artiklar med fluktuerande efterfråga och som är dyra 

vid “stock-out”. Traditionell lagerhållning är kapabelt att distribuera alla 

artikeltyper, men då distributionssättet enligt Grant et al. (2006) samt Lambert och 

Stock (2000) innebär höga hanteringskostnader och binder mycket kapital är det 

inte att föredra. Kritiska faktorer för traditionell lagerhållning är stabil efterfrågan 

och dyra vid ”stock-out” vilket presenteras i Figur 17. 

Förklaring av checklistan  

De avgörande faktorer som inte påverkar huruvida ett specifikt distributionssätt är 

lämpligt har markerats med ”o” i båda fälten. De faktorer som är kritiska för ett 

distributionssätts lämplighet har markerats med ””. Exempelvis så är krav på 

samlade kollin den enda avgörande faktor som är kritisk för huruvida en artikel är 

lämplig för direktleverans. Distributionssättet är således lämpligt för alla artiklar 

som inte kräver samlade kollin. 
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Direktleverans Ja Nej

Krav på endagarsleverans o o

Stabilitet i efterfrågan o o

Dyra vid "stock-out" o o

Krav på samlade kollin 

Konsoliderad Direktleverans Ja Nej

Krav på endagarsleverans 

Stabilitet i efterfrågan o o

Dyra vid "stock-out" o o

Krav på samlade kollin o o

"Cross-docking" Ja Nej

Krav på endagarsleverans o o

Stabilitet i efterfrågan 

Dyra vid"stock-out" 

krav på samlade kollin o o

Lagerhållning & "Cross-docking" Ja Nej

Krav på endagarsleverans o o

Stabilitet i efterfrågan 

Dyra vid "stock-out" o o

Krav på samlade kollin o o

Lagerhållning Ja Nej

Krav på snabb leverans o o

Stabilitet i efterfrågan 

Dyra vid "stock-out" 

Krav på samlade kollin o o
 
 

Figur 17: Checklista för krav, egenkonstruerad figur 

Steg 5: Rangordning av distributionssätt efter andel bundet kapital 

Grant et al. (2006) och Lambert och Stock (2000) framhåller en av traditionell 

lagerhållnings främsta nackdelar som att det binder kapital. Inget av övriga 

distributionssätt som nämns i den teoretiska referensramen benämns binda mycket 

kapital och traditionell lagerhållning är således inte att föredra gentemot övriga. 

Enligt van Belle et al. (2012) binder ”cross-docking” mindre kapital än traditionell 

lagerhållning och enligt Dolle (2008), Gue (2007), Khouja (2001) och Netessine 

och Rudi (2006) lagerhålls inte artiklar med direktleverans vilket leder till att 

inget kapital binds. För “cross-docking” med buffert och konsoliderad 

direktleverans är det troligt att de binder kapital i relation till de distributionssätt 
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som de är kombination av. Andelen bundet kapital som ”cross-docking” med 

buffert ger upphov till kommer således placera sig mellan traditionell 

lagerhållning och ”cross-docking” och konsoliderad direktleverans kommer 

placera sig mellan ”cross-docking” och direktleverans. Hierarkin över 

distributionssättens benägenhet att binda kapital presenteras i Figur 18. 

Låg Direktleverans

Konsoliderad direktleverans

Kapitalbindning "Cross-docking"

"Cross-docking" med buffert

Hög Traditionell lagerhållning

Hierarki

 

Figur 18: Hierarki över kapitalbindning, egenkonstruerad figur 

5.2 Sammanfattning av analys Del 1 

Apte och Viswanathans (2000) påstående om att distributionssätt kan kombineras 

är utgångspunkten vid generering av modellen för val och utformning av 

distributionssätt. Med flera parallellt verksamma distributionssätt går det att 

argumentera för att kapaciteten för artikelhantering ökar och möjliggör ett större 

sortiment. En modell för val och utformning distributionssätt vid en 

sortimentsexpansion kan argumenteras ske i fem huvudsakliga steg. I det första 

steget bör lämpliga distributionssätt som är kompatibla med företaget identifieras. 

I steget bör resonemang angående hur väl distributionssätten traditionell 

lagerhållning, ”cross-docking” och direktleverans föras för att avgöra vilka som är 

mest lämpliga. Då inget av distributionssätten enligt Bragg (2004) är direkt 

applicerbara till specifika företag bör det andra steget i modellen utgöras av 

anpassning av identifierade distributionssätt. Ett sätt för anpassning kan 

argumenteras vara att generera nya distributionssätt genom att kombinera de som 

identifierats lämpliga. Därmed kan distributionssätten anpassas att bättre möta 

företagets behov. Efter andra steget i modellen har lämpliga distributionssätt 

identifierats och anpassats till företaget och fördelningen av artiklar återstår. I 
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enlighet med Chopra (2003) kan det i tredje steget först identifieras faktorer som 

påverkar distributionssättens lämplighet för olika artiklar. Utifrån faktorerna kan 

artiklar fördelas mellan distributionssätten i det fjärde steget. Här delas de 

artikelspecifika faktorerna in efter vilket distributionssätt som bäst klarar av att 

möta kraven. För flera artiklar kommer fler än ett distributionssätt lämpa sig och 

ytterligare fördelning blir då nödvändig. Då företag enligt Grant et al. (2006) 

eftersträvar att binda minsta möjliga kapital går det att argumentera för att det 

femte steget i modellen kan utgöras av fördelning utifrån andelen bundet kapital. 

Distributionssätten som enligt modellen kan tillämpas för att möjliggöra ett 

sortiment om 1 000 000 artiklar på Staples Sweden AB är direktleverans, 

konsoliderad direktleverans, “cross-docking”, “cross-docking” med buffert och 

traditionell lagerhållning vilka presenteras i Figur 19. Modellen bygger på tidigare 

presenterade figurerna (6,8 och 10) från referensramen för distributionssätt samt 

de anpassade distributionssätten som genererades i den utvecklade modellen. 

Artiklar som distribueras med traditionell lagerhållning, ”cross-docking” med 

buffert och ”cross-docking” kommer att passera genom centrallagret och kan 

således paketeras i samlade kollin. Artiklar som levereras med konsoliderad 

direktleverans är också möjliga att leverera tillsammans med leveranserna från 

Staples Sweden AB. Dock konsolideras artiklarna först hos tredjepartlogistiken. 

Artiklar som distribueras med direktleverans levereras direkt till slutkund, utan 

konsolidering med övriga artiklar. 
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Illustration över en de föreslagna distributionssätten

"Cross-docking"
1

"Cross-docking" 

2

Traditionell 
Lagerhållning

Konsoliderad 
Direktleverans

Inleverans Utleverans

Direktleverans

3PL 
Distributionscenter

"Cross-docking"

Traditionell lagerhållning

Kund

Utleverans

Utleverans

"Cross-docking" 
med buffert

Leverantörer

 

Figur 19: Föreslagen distributionslösning, egenkonstruerad figur 

Kombinationen av distributionssätt möjliggör att Staples Sweden AB kan dra 

nytta av samtliga distributionssätts fördelar vilka möjliggör distributionen av 

artiklar samtidigt som hänsyns tas till kundvärde. Med flera distributionssätt kan 

olika artiklars egenskaper tillgodoses för att uppnå effektivitet i distributionen. 
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Del 2 – Kalkylering av orderkostnad 

 

6. Referensram för Aktivitetsbaserad kalkylering och 

utformning av distributionssätt 

Kapitlet är indelat i två avsnitt och inleds med en presentation av ABC. I avsnittet 

förklaras teorier för utformning av ABC. För att tydliggöra hur ABC används i 

studien sammanfattas avsnittet med en konceptualisering av kalkylmetoden. I det 

andra avsnittet presenteras teori kring vilka aktiviteter en tillämpning av 

distributionssätten ”cross-docking” och direktleverans kan väntas ge upphov till. 

Avsnittet har som syfte att bidra till genereringen av kostnader och aktiviteter för 

de föreslagna distributionssätten. 

6.1 Aktivitetsbaserad kalkylering 

ABC utvecklades i början av 1980-talet då företag insåg att 

kalkyleringsmetoderna som var vanligt förekommande riskerade att generera 

felaktig kostnadsinformation. Den främsta orsaken till att ABC utvecklades fram 

var en ökad andel omkostnader och fasta kostnader. Resultatet av ökningen blev 

att traditionella kalkyler inte längre ansågs tillförlitliga. Utgångspunkten för ABC 

är att istället för fördelning av kostnader direkt på kalkylobjekt sker fördelning 

utifrån kausala samband mellan kostnader och aktiviteter (Ax & Ask, 1995). 

Förfarandet bidrar till att kostnader belastar de kalkylobjekt som ger upphov till 

dem och därav ge en mer rättvis kostnadsbild (Pirttilä & Hautaniemi, 1995). Duh 

et al. (2009) menar att den mer exakta kostnadsfördelningen framförallt beror på 

att ABC nyttjar både volymbaserade och icke volymbaserade kostnadsdrivare. 

Enligt Pirttilä och Hautaniemi (1995) har ABC flera användningsområden. Det 

kan bland annat användas för att styra aktiviteter och är då främst till för att 

identifiera artiklar med orimligt höga kostnader. Metoden tillämpas för att 

minimera felaktig prissättning samt vid budgeteringsbeslut (Suthummanon et al., 

2005). ABC kan även användas vid strategiskt beslutstagande och är då främst till 

för att prognostisera kostnader för alternativa förfaranden (Bokor, 2012). Pirttilä 
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och Hautaniemi (1995) framhåller att inputen till en ABC som främst är till för 

kontrollerande aktiviteter behöver vara mer exakta, än de som är till för 

strategiska syften. 

6.1.1 Utformningen av Aktivitetsbaserad kalkylering 

De huvudsakliga begreppen i ABC är resurser, aktiviteter, kostnadsdrivare och 

kalkylobjekt. Vid tillämpning av metoden ska därför poster inom respektive 

begrepp fastställas, utifrån vilka kalkylen kan utvecklas (Ax & Ask, 1994). I 

litteraturen benämns ett flertal metoder för hur en ABC-analys kan genomföras. 

För samtliga modeller är begreppen desamma, men ordning för hur de kan utföras 

skiljer sig (Ax & Ask, 1995; Suthummanon et al., 2011). För att identifiera 

resurser och aktiviteter förespråkar Stapleton et al. (2004) att intervjuer genomförs 

med personal inom det berörda området. 

6.1.1.1 Resurser 

Utgångspunkten i ABC är att identifiera företagets resurser (Suthummanon et al., 

2011). För att beräkna storleken på gemensamma omkostnader beräknas först 

totalkostnaden för resurserna, förslagsvis över ett år (Cooper & Kaplan, 1992). Då 

resurser kan kvantifieras möjliggörs fördelning av totalkostnader. Fördelningen 

resulterar i kostnad per resurskostnadsdrivare vilka kan fördelas till kalkylobjekt 

genom aktiviteter (Ax och Ask, 1995). 

6.1.1.2 Aktiviteter  

En aktivitet är konkreta arbetsuppgifter eller moment som utförs inom företaget. 

Då företag skiljer sig åt finns det inga aktiviteter som alltid kan anses som 

gällande. Vid identifiering av aktiviteter avgörs även vilka resurser som varje 

aktivitet konsumerar. En fråga som är central är antalet aktiviteter som ska ingå i 

ABC. Det finns ingen bestämd gräns och teoretiskt sett kan samtliga ingå. I 

praktiken skulle det bli alltför kostsamt och arbetskrävande, det krävs därför att 

avvägningar görs kring vilka aktiviteter som är viktigast för att ge tillförlitlig 

kostnadsinformation (Ax & Ask, 1995). 
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6.1.1.3 Kostnadsdrivare 

Kostnadsdrivare representerar konsumtion av aktiviteter och utgörs till exempel 

av minuter eller timmar som konsumeras av en aktivitet. Centralt vid fastställande 

av kostnadsdrivare är kausala samband mellan kostnadsdrivaren och kostnaden 

för aktiviteten (Ax & Ask, 1995). När totalkostnaden har bestämts identifieras 

kostnadsdrivare som representerar jämna fördelningar. I exempelvis en 

inköpsavdelning utgör antal orders en representativ kostnadsdrivare. Den totala 

kostnaden för resursen divideras med det årliga totala antalet kostnadsdrivare. För 

inköpsavdelningen divideras då de totala årliga lönekostnaderna med det totala 

antalet orders som behandlas under ett år. Förfarandet resulterar i fasta kostnader 

som kan belasta alla artiklar som nyttjar tjänsten (Cooper & Kaplan, 1992). 

6.1.1.4 Belastning kalkylobjekt 

I det avslutande steget ska kalkylobjekten belastas med de kostnader som de ger 

upphov till. För att skapa en rättvis fördelning beräknas konsumtionen av 

kostnadsdrivare för varje kalkylobjekt och dess aktiviteter. Utifrån kostnaden för 

kostnadsdrivarna kan kalkylobjektets kostnad beräknas. Vid belastning av 

kalkylobjekten ska även identifierade direkta kostnader påföras. Direkta kostnader 

utgörs av kostnader som inte kan fördelas genom aktiviteter utan istället påförs 

direkt på kalkylobjektet (Ax & Ask, 1995). 

6.2 Utformning av distributionssätt 

För de distributionssätt som föreslagits för Staples Sweden AB finns ännu inga 

data kring kostnader eller aktiviteter. För att möjliggöra en kostnadsanalys följer 

därför ett avsnitt om hur de föreslagna distributionssätten enligt litteraturen kan 

utvecklas. 

6.2.1 Utformningen av “cross-docking”  

Då ”cross-docking” är en komplex process som fodrar en hög grad av korditnation 

mellan företag och leverantör krävs vid införand noggrann planering (van Belle et 

al., 2012; Schaffer, 1997). Införandet kräver även en hög grad administration för 
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att möjliggöra styrning samt specialanpassade lokaler för att möjliggöra effektiva 

flöden (van Belle et al., 2012). 

6.2.1.1 Anläggningsdesign 

Det finns ingen förutbestämd design för hur “cross-docking”-anläggningar kan 

designas för att fungera effektivt, då det beror på olika strategiska val. Valen rör 

bland annat antalet portar för in- och utleverans, hur artiklarna transporteras i 

anläggningen, hur länge artiklarna befinner sig i anläggningen samt om artiklarna 

ska bearbetas ytterligare (van Belle et al., 2012; Gue, 2007). 

För att möjliggöra ett smidigt flöde in och ut ur “cross-docking”-anläggningar 

krävs ett flertal portar för på- och avlastning av lastbilar. Behovet av antal portar 

beror både på densiteten i in- och utleveranser samt hur “cross-dockingen” är 

utformad” (van Belle et al., 2012). Företag kan ha olika portar för in- och 

utleverans eller använda samma för båda flödena. Ytterligare ett alternativ är att 

kombinera dem båda. Då är ett visst antal portar avsatta för att operera som 

antingen in- eller utlevererande portar, medan nyttjandet av resterande portar 

varierar vid behov. Att ha olika portar för in- och utleverens menar Boysen och 

Fliedner (2010) minskar behovet av administration. Bartholdi och Gue (2004) 

förklarar att ”cross-docking”-anläggningar kan anta olika form. De kan 

exempelvis vara formade som I, U, T, H, E och X. van Belle et al. (2012) har 

undersökt vilka former som överlag skapar högst effektivitet för “cross-docking”. 

De har kommit fram till att I-formad design lämpar sig bäst för anläggningar med 

färre än 150 portar, T-formad lämpar sig bäst för anläggningar med 150-200 

portar och X-formad lämpar sig bäst för anläggningar med mer än 200 portar. 

Transporter inuti “cross-docking”-anläggningar kan ske antingen manuellt eller 

med olika typer av mekanisk transport såsom transportband. Vilken typ av 

transport som väljas beror på vilken artikeltyp som ska transporteras. Hela pallar 

lämpar sig bäst för manuell transport med truckar och pallastare, medan mindre 

lådor lämpar sig för transport på transportband. Hanterar “cross-docking”-
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anläggningar både helpallar och mindre lådor lämpar sig även en kombination av 

de både transportmetoderna (van Belle et al., 2012). 

Anläggningsdesignen kommer även till stor del bero på tidsplaner för in- och 

utleveranser. Tidsspannet mellan de tider som lastbilarna är tänkta att anlända 

respektive avgå avgör hur länge artiklarna behöver lagerhållas. Det utrymme som 

krävs står i relation till tiden som artiklar behöver lagerhållas (van Belle et 

al., 2012). Även graden av ytterligare orderbearbetning påverkar storleken på 

anläggningarna. Om det till exempel krävs att artiklar paketeras om eller delas 

upp i flera leveranser krävs det avsatta ytor (Vis & Roodbergen, 2008). 

6.2.1.2 Administration 

I “cross-docking”-anläggningar sker snabba varuflöden då transporter frekvent 

inkommer och avgår. För att hålla reda på bland annat vilka artiklar som levereras 

till vilken port, vart de ska transporteras för tillfällig lagerhållning samt veta vart 

lagerhållna artiklar är placerade och vart de ska levereras krävs en hög grad 

administration (van Belle et al., 2012). 

För att bestämma destinationer vid inleverans behövs överenskommelser mellan 

leverantörer och anställda på företaget. Råder samförstånd mellan chaufför och 

anställda i den mottagande enheten effektiviseras processerna då dialoger i 

samband med leverans kan uteslutas. Samma typ av oklarhet uppstår vid utflödet 

av artiklar. De anställda behöver då veta vid vilka portar leveranserna ska avgå 

(van Belle et al., 2012).  

Graden av administration kan enligt Apte och Viswanathan (2000) också bero på 

vilka egenskaper artiklarna har som hanteras i ”cross-docking”-anläggningen. Om 

artiklarna har instabil efterfrågan, eller om de medför stora kostnader vid 

eventuell “stock-out” krävs ytterligare administration för att säkerställa ett 

hanterbart inflöde. 
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6.2.2 Utformningen av direktleverans 

För att möjliggöra ett effektivt nyttjande av direktleverans krävs enligt Chopra 

(2003) ett samarbete mellan återförsäljare och leverantörer. För att möjliggöra 

direktleverans krävs även att leverantörernas anläggningar är anpassade för att 

skicka mindre orders direkt till slutkund (Khouja & Stylianou, 2009). 

6.2.2.1 Avtal 

Återförsäljaren står vanligtvis för kundkontakten och innehar därmed bättre 

information angående framtida efterfrågan än leverantören. Leverantören tvingas 

då förlita sig på prognoser som återförsäljaren avlägger vid planering av framtida 

lagerhållning. Informationsasymmetrin skapar problematik då återförsäljaren 

tenderar att överdriva prognoser för att påverka leverantören att köpa in för stora 

antal och därmed säkerställa att artiklar alltid finns i lager. De extra kvantiteter 

som de överdrivna prognoserna leder till, resulterar i ytterligare bundet kapital för 

leverantören och är därför inte kostnadseffektivt (Gan et al., 2010). 

För att komma runt problematiken föreslås de i litteraturen att avtal kan upprättas 

för att fördela risker och kostnader mellan leverantörer och återförsäljare 

(Durango-Cohen & Yano, 2006; Gan et al., 2010; Lutze & Özer, 2008; Özer et al., 

2007). Avtal mellan leverantör och återförsäljare kan se ut på fler sätt. Alla har 

gemensamt att risker och/eller kostnader för lagerhållning fördelas mellan 

leverantör och återförsäljare. Det finns ingen exakt mall för vilken typ av avtal 

som ger störst nytta för olika artikeltyper utan bör enligt Gan et al. (2010) istället 

anpassa efter den specifika situationen. 

6.2.2.2 Administration 

Då återförsäljaren inte förvaltar över varulagren vid direktleverans skapas 

problematik vid försäljning till kunder. Återförsäljaren har ingen direkt tillgång 

till information angående till exempel lagerhållning och leveranstider, vilket är 

nödvändigt för att locka kunder. För att få tillgång till informationen krävs att 

återförsäljaren tillsammans med sina leverantörer investerar i ett 
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informationssystem som möjliggör fri tillgång av essentiell information. 

Informationssystem är dock dyra att implementera (Chopra, 2003). 

6.3 Konceptualisering av ABC  

Utifrån litteraturen kan det argumenteras för att en konceptualisering av ABC kan 

se ut enligt Figur 20. Ax och Ask (1995) argumenterar för att ABC främst är 

framtaget för att beräkna kostnader för produkter eller kunder. De utesluter dock 

inte andra typer av kalkylobjekt och beräkning av kostnader för distributionssätt 

kan därför antas vara möjligt.  

Enligt Pirttilä och Hautaniemi (1995) lämpar sig ABC väl som underlag för 

strategiska beslut. Krav på precision är inte i fokus vilket ger utrymme för 

antaganden och skattningar av diverse poster. Vid antaganden är det viktigt att de 

är rimliga och väl underbyggda. Det är extra viktigt i de fall merparten av 

kostnaderna och aktiviteterna ännu inte är tillgängliga. 

Struktur för ABC

Identifiering av kostnadsställen

Identifiering av aktiviteter

Kalkylobjekt

Aktivitetskostnadsdrivare

 

Figur 20: Konceptualisering ABC, egenkonstruerad figur 
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7. Referensram för kostnader och flöde på Staples 

Sweden AB 

Kapitlet innehåller en presentation av kostnader och aktiviteter för samtliga 

presenterade distributionssätt. Kostnaderna för den traditionella lagerhållningen 

som presenteras är identifierade i samspråk med Logistikchefen och beräknade på 

data från 2012 års KPI-rapport samt från en rapport över avskrivningar och 

tillgångar. 

7.1 Traditionell lagerhållning 

Traditionell lagerhållning är som tidigare nämnts det distributionssätt som i 

dagsläget tillämpas av Staples Sweden AB. Lagret är enligt Logistikchefen ett av 

marknadens mest effektiva, gällande hantering av artiklar. Hanteringsprocessen är 

automatiserad med transportband och andra tekniska lösningar. Samtliga artiklar 

passerar genom centrallagret i Växjö där de lagerhålls i väntan på kundorder. De 

artiklar som levereras till lagret passerar antingen genom helpalls- eller 

automatlagret. Under 2012 uppgick det totala antalet orderrader som passerade 

lagret till 5 137 600 stycken. Av dem behandlades 25 procent på helpallar medan 

resterande 75 procenten bestod av flödet genom automatlagret (Logistikchef). 

7.1.1 Flödet  

Flödet genom lagret startar vid inleveransen av artiklar i området som är markerat 

som punkt 1 i Figur 21. I området tas inleveranser emot och sorteras upp för att 

köras in i lagret. Varor behandlas antingen i helpallslagret eller i automatlagret. I 

Figur 21 representeras flödet för helpallslagret av heldragna linjer och flödet för 

automatplockslagret av streckade linjer. Artiklar som behandlas i automatlagret 

körs från inleveransområdet (1) för att antingen lagras i automatlagrets 

påfyllningslager (2a) eller direkt till påfyllningsområdet (3) för automatlagret 

(2b). Vid en inkommen order plockas de valda artiklarna ut från automatlagret 

(2b) vid området för automatplock (4). I området plockas valda artiklar som ingår 

i ordern. Avslutningsvis färdigställs ordern för utleverans i området för utleverans 

(8). Där lastas ordern på lastbil för utleverans. I de fall artiklarna hanteras på 

helpall flyttas istället artiklarna från inleveransområdet (1) till lagret för helpallar 
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(5). Om en order innehåller ett artikelantal som kan levereras på helpall flyttas 

pallarna direkt från helpallslagret (5) till området för utleverans (8). Påfyllning 

och omplockning av helpallar samt förflyttning av artiklar till påfyllning av 

automatlager, sker i området för påfyllning (6). Vid de fall en order innehåller 

plockning av artiklar sker det i området för helpallsplock (7). När en pall är 

färdigplockad flyttas den till området för utleverans (8) (Logistikchef). 

Nummer

1

2a

2b

3

4

5

6

7

8

Helpallsplock

Utleverans

Område

Artiklars flöde genom lagret

Inleverans

Påfyllningslager

Påfyllning

Automatlager

Automatplock

Påfyllning

Hellpallslager

1

2a

3

4

5

8

7

6

2b

In Ut
Mezzanine

 

Figur 21: Flödet genom lagret, egenkonstruerad figur från internt dokument 

7.1.2 Resurser 

De tre enskilt största resurserna på Staples Sweden AB är lokaler, löner för 

anställda och anläggningstillgångar. I posten lokalkostnad ingår kostnader för 

hyra, uppvärmning och el. På ett år uppgår posten till 14 726 504 kronor. Den 

totala lönekostnaden för 2012 uppgick till 50 622 337 kronor, vilka utgörs av 

171 921 timmar eller 100,77 heltidstjänster fördelat på tvåskift. Den effektiva 

arbetstiden beräknas vara 85,2 procent av den totala. De totala 

anläggningstillgångarna uppgår till 111 580 282 kronor och den årliga kostnaden 

för avskrivningar för tillgångarna uppgick 2012 till 12 979 153 kronor. Av de 

totala tillgångana beräknas 8 448 999 kronor vara gemensamma för samtliga 

aktiviteter Kostnaderna för samtliga resurser bedöms som linjära (Logistikchef). 
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7.1.3 Aktiviteter 

De huvudsakliga aktiviteter som utförs i tidigare presenterade flöden utgör 80 

procent av de totala aktiviteterna och nämns både i KPI-rapporten (intern 

tidsrapport) och av Logistikchefen som Recieving, Putaway med automatlager, i-

Point, Detailpicking, Putaway med helpallslager, Replenishment, Picking 

Vendorpack och Sorting and Expiditing. Aktivitetskostnader och aktiviteters 

tidsåtgång har identifierats utifrån KPI-rapporten. Enligt en skattning av 

Logistikchefen har ytan som respektive aktivitet tar i anspråk identifierats. 

Skattningen åskådliggörs i Bilaga 1. 

7.1.3.1 Recieving 

Aktiviteten Recieving utgörs av det arbete som utförs när artiklar tas emot från 

inkommande leveranser (Logistikchef). Området för aktiviteten tar upp 1 100 

kvadratmeter av den totala lagerytan (Bilaga 3). Aktivitetens tidsåtgång uppgår 

årligen till 20 033 timmar. Då de tillgångar som används i området är avskrivna 

tillkommer ingen kostnad för avskrivningar (KPI). 

7.1.3.2 Putaway med automatlager 

Aktiviteten Putaway med automatlager utgörs av det arbete som utförs för att köra 

artiklar från inleveransområdet till detaljlagret (Logistikchef). Ytan för aktiviteten 

skattas till 2 800 kvadratmeter (Bilaga 3). I ytan ingår dels inkörningsområden 

samt lagringsyta. Tidsåtgången för Putaway med automatlager uppgår till 

11 325,5 timmar (KPI). Till aktiviteten används även tillgångar värda 3 772 178 

kronor i form av truckar och hyllor. 

7.1.3.3 i-Point 

I aktiviteten i-Point sker påfyllningen av automatlagret. I området fylls 

automatlagret på med artiklar från antingen inleveransområdet eller från 

detaljlagret (Logistikchef). Aktivitetens yta utgörs av ett 1 300 kvadratmeter
 
stort 

område och tidsåtgången 2012 uppgick till 11 910 timmar. För aktiviteten finns 

inga tillgångar (Bilaga 3; KPI). 
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7.1.3.4 Detailpicking 

I aktiviteten Detailpicking utförs för att plockning av artiklar från automatlagret 

och paketering för avsändning. Aktiviteten utförs på en mezzanin placerad över 

utleveransområdet (Logistikchef). Den totala ytan för aktiviteten är 4 700 

kvadratmeter och är fördelad mellan plockstationen på mezzaninen och det 

automatiserade lagret (Bilaga 3). Den totala tidsåtgången uppgick 2012 till 49 506 

timmar. Tillgångarna för aktiviteten består av automatlagret med tillhörande 

maskiner och den totala summan uppgår till 92 081 335 kronor (KPI). 

7.1.3.5 Putaway med helpallslager 

Aktiviteten Putaway med helpallslager utgörs av det arbete som utförs för att köra 

pallar från inleveransområdet till området för lagring av helpallar (Logistikchef). 

Ytan för aktiviteten motsvarar 5 500 kvadratmeter och i ytan ingår både den 

lokalyta som inkörningen tar i anspråk samt den yta som helpallslagret upptar 

(Bilaga 3). Tidsåtgången för aktiviteten uppgick till 11 325,5 timmar. För 

aktiviteten finns tillgångar i form av truckar och hyllor med totals värde av 

5 666 865 kronor (KPI). 

7.1.3.6 Replenishment 

Aktiviteten Replenishment utgörs av arbetet att fylla på och plocka artiklar mellan 

helpallar (Logistikchef). Den lageryta som aktiviteten använder uppgår till 400 

kvadratmeter och den totala tidsåtgången för aktiviteten uppgick 2012 till 19 591 

timmar. Aktiviteten har inga tillgångar (Bilaga 3; KPI). 

7.1.3.7 Picking Vendorpack 

Aktiviteten Picking Vendorpack utförs genom plockning av artiklar till helpallar 

(Logistikchef). För aktiviteten avsätts en yta på 1 700 kvadratmeter och 

tidsåtgången för aktiviteten uppgick 2012 till 35 226 timmar. I aktiviteten används 

tillgångar med ett totalt värde av 1 324 515 kronor (Bilaga 3; KPI) 



  

 

55 

7.1.3.8 Sorting and Expiditing 

I aktiviteten Sorting and Expiditing görs lådor och pallar redo för avsändning 

genom plastning och märkning (Logistikchef). Aktiviteten utförs på en yta 

motsvarande 2 500 kvadratmeter
 

av den totala lagerytan och den totala 

tidsåtgången 2012 uppgick till 13 004 timmar. Till aktiviteten används tillgångar 

till ett värde av 286 390 kronor (Bilaga 3; KPI). 

Namn Typ Yta (m2) Tid (h) Tillgångar (kr)

Recieving Inleverans 1100 20 033 0

Putaway med 

automatlager

Inkörning och 

lagerhållning
2800 11 326 3 772 178

i-Point Påfyllning 1300 11 910 0

Detailpicking Plocking 4700 49 506 92 081 335

Putaway med 

helpallslager

Inkörning och 

lagerhållning
5500 11 326 5 666 865

Replenishment Påfyllning 400 19 591 0

Picking Vendoepack Plockning 1700 35 226 1 324 515

Sorting and Expiditing Utleverans 2500 13 004 286 390

Gemensamma Gemensam 8 448 990

Summa: 20 000 171 921 111 580 273

Aktiviteter

 

Figur 22: Sammanfattande av aktiviteter, egenkonstruerad figur 

7.1.4 Direkta kostnader 

För varje låda och pall som levereras ut från lagret tillkommer 

emballagekostnader på 7,5 kronor respektive 2 kronor. Till varje order tillkommer 

också fraktkostnader på 34,50 kronor per skickad låda samt 300 kronor per 

skickad pall. I de fall då antalet lådor i en order överstiger 20 till antalet skickas 

de på en helpall vilket sänker fraktkostnaden. Varje helpall väntas ha en 

maxkapacitet på 24 lådor och vid större antal lådor fördelas därför ordern på 

ytterligare en helpallpall (Logistikchef). Totalkostnaden för en låda samt helpall 

åskådliggörs i Figur 23) 
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Totalkostnad (SEK)
Genomsnittlig 

kostnad/låda (SEK)

Lådor Helpall Emballage /låda Emballage/pall Frakt/låda Frakt/pall Summa Summa

1 0 7,5 0 34,5 0 42 42

20 1 7,5 2 0 300 452 22,6

Fraktkostnad (SEK)Emballagekostnad (SEK)Antal

Direkta kostnader

 

Figur 23: Totala direkta kostnader för låda och helpall, egenkonstruerad figur 

7.2 Fördelning av artiklar mellan distributionssätten 

Produktsammansättningen för sortimentexpansionen är ännu inte fastställd på 

Staples Sweden AB och Produktchefen menar att endast uppskattningar kan göras 

om eventuella artikelfördelningar mellan distributionssätten. Produktchefen tror 

att antalet kärn- och komplementartiklar kommer att öka och bedömer antalet 

kärnprodukter att uppgå till 20-25 procent av det totala sortimentet efter ökningen, 

vilka han skattar kommer utgöra 50-55 procent av den totala omsättningsvolymen. 

Kärnprodukterna anser Produktchefen framförallt kan distribueras genom 

traditionell lagerhållning, “cross-docking” med buffert och “cross-docking”. Han 

menar att konsoliderad direktleverans och direktleverans lämpar sig för 

komplementprodukter då det finns möjlighet att erbjuda mer specialiserade 

produkter med lägre efterfrågan. 

Produktchefen bedömer att artikelvolymen för direktleverans kommer stå för 

15 procent av den totala artikelvolymen och utgöra 15 procent av den totala 

omsättningsvolymen. Konsoliderad direktleverans bedöms efter 

sortimentexpansionen utgöra 65 procent av det totala sortimentet vilket utgör 

35 procent av den totala omsättningsvolymen. Den förväntade sortimentsandel för 

“cross-docking” uppskattas till 5 procent och dess omsättningsvolym till 

10 procent. För “cross-docking” med buffert bedöms sortimentsandelen till 

10 procent och omsättningsvolymen till 15 procent. Traditionell lagerhållning 

uppskattas uppgå till 5 procent av sortimentsvolymen och utgöra 25 procent av 

omsättningsvolymen (Produktchef). Den framtida fördelningen och 

omsättningsvolymen av artiklar illustreras i Figur 24. 
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Distributionssätt Sortimentsandel Omsättningsvolym
Direktleverans 15% 15%

Konsoliderad direktleverans 65% 35%

"Cross-docking" 5% 10%

"Cross-docking" med buffert 10% 15%

Traditionell lagerhållning 5% 25%  

Figur 24: Andelar för distributionssätten, egenkonstruerad figur 

Logistikchefen påpekar att då ingen anställd inom företaget besitter information 

för hur sortimentsexpansionen kommer påverka försäljningen är det svårt att 

förutspå det framtida flödet. Han bedömer ett rimligt antagande vara att antalet 

orderrader som passerar lagret kommer att fördubblas från dagens 5,1 miljoner till 

10,2 miljoner. Den traditionella lagerhållningen kommer då att fortsätta hantera 

samma antal orderrader medan resterande hälft behandlas av ”cross-docking”. 

Han påpekar också att orderradernas sammansättning kan komma att förändras i 

frågan om volym och värde och gör antagandet att snittvärdet per orderrad 

kommer att minska. 

7.3 Förutsättningar 

Logistikchefen anser att Staples Sweden AB har förutsättningar för att kunna 

hantera 1 000 000 artiklar. Möjlighet och kapital finns för att bygga ut den 

nuvarande anläggningen. Han påpekar att den hyrda anläggningen kan byggas ut 

med ytterligare 6 000 kvadratmeter. 

Logistikchefen anser att en annan viktig förutsättning är att de är den enskilt 

största aktören på marknaden. Den unika positionen ger Staples Sweden AB stor 

förhandlingskraft vid inköp av artiklar vilket gör att de kan erhålla lägre priser. 

Förhandlingskraften medför också att de kan ställa krav på sina leverantörer att 

anpassa sig efter hur Staples Sweden AB vill att de ska agera. 

Förhandlingskraften gäller även mot de tredjepartlogistiker som Staples Sweden 

AB anlitar för leverans av artiklarna till kund. Logistikchefen framhåller att 

leverantörerna i dagsläget endast behandlar leveranser av helpall och att de 

kommer tilldelas en större arbetsbörda vid införandet av direktleverans. Han tror 
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då att leverantörerna kommer kräva ersättning för extra hantering. Som en 

ytterligare förutsättning påpekar Logistikchefen att de administrativa system som 

används idag är tillräckligt sofistikerade att hantera exempelvis ”cross-docking” 

och direktleverans. 
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8. Aktivitetsbaserad kostnadsanalysering på Staples 

Sweden AB 

I kapitlet påförs kostnader distributionssätten enlighet vad som presenterats i den 

teoretiska referensramen i Del 2. För att generera kostnader för de föreslagna 

distributionssätten inleds analysen med utförande av ABC för den nuvarande 

distributionen. Utifrån kostnader och aktiviteter som identifieras i den nuvarande 

verksamheten kan posterna för de föreslagna distributionssätten skattas. 

8.1 ABC för traditionell lagerhållning 

8.1.1 Resurser 

Enligt Ax och Ask (1995) är huvudsakliga resurser de som ger upphov till störst 

kostnader. Enligt Logistikchefen utgör lokalkostnad, kostnad för heltidstjänster 

och avskrivningar, cirka 80 procent av de totala kostnaderna och posterna ingår 

därför i analysen. 

8.1.1.1 Lokalkostnad 

Då Staples Sweden AB hyr anläggningen utgår posten lokalkostnad från den 

totala årskostnaden för hyra, el och värme som företaget betalar. Logistikchefen 

uppger att den totala lokalkostnaden 2012 uppgick till 14 726 504 kronor. Vid 

fördelning av kostnaderna mellan kalkylobjekten utgör därför lokalytan en 

lämplig resurskostnadsdrivare. Den totala lokalytan är enligt Logistikchefen 

20 000 kvadratmeter och kostnaden per kvadratmeter kan således beräknas som 

14 726 504 kronor dividerat med 20 000. Uträkningen resulterar i att varje 

kvadratmeter som aktiviteterna nyttjar kan belastas med en årlig kostnad på 

736,33 kronor. 

8.1.1.2 Kostnad heltidstjänster 

Enligt Logistikchefen varierar antalet anställda men totalt uppgick antalet 

heltidstjänster under 2012 till 100,77 stycken. Totalt betalades 50 622 337 kronor 

under året för posten och kostnaden per anställd kan således beräknas till 

502 355,23 kronor per år. Då det sker ett bortfall i form av exempelvis raster och 
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sjukskrivningar beräknas den effektiva arbetstiden till 85,2 procent av den totala 

arbetstiden vilket resulterar i 85,86 effektiva heltidstjänster. Det är de totala 

kostnaderna för heltidstjänster som aktiviteterna ska belastas med i ABC. 

8.1.1.3 Avskrivningar 

Enligt Logistikchefen uppgår det totala värdet av anläggningstillgångar i lagret till 

111 580 283 kronor vilka kan argumenteras utgöra resurskostnadsdrivare för 

posten. Resursen kan beräknas som de kostnader som årligen skrivs av för 

maskiner och inventarier Den årliga avskrivningskostnaden uppgår till 12 979 135 

kronor (KPI), vilket resulterar i att den genomsnittliga avskrivningssatsen är 

11,63 procent. Procentsatsen utgör kostnaden per resurskostnadsdrivare och ska 

således utgås från vid belastning av aktiviteter. 

Resurser Totalkostnad (SEK) Resursdrivare Summa resurskostnadsdrivare Kostnad / resurskostnadsdrivare

Lokalkostnad 14 726 504,00 Kvadratmeter 20 000,00 736,33

Kostnad heltidstjänster 50 622 337,00 Antal heltidstjänster 100,77 502 355,23

Avskrivningar 12 979 153,00 Anläggningstillgångar 111 580 282,00 11,63%  

Figur 25: Resurser, Bilaga 3 

8.1.2 Aktiviteter 

För aktiviteterna finns exakta siffror av tidsåtgång under 2012, vilket underlättar 

beräkningar. Enligt Ax och Ask (1995) är det enbart de mest resurskrävande 

aktiviteterna som ska inkluderas. De mest resurskrävande aktiviteterna på Staples 

Sweden AB och därför ska ingå är Recieving, Putaway med automatlager, i-Point, 

Detailpicking, Putaway med helpallslager, Replenishment, Picking Vendorpack 

och Sorting and Expiditing (KPI; Logistikchef). I enlighet med Ax och Ask 

(1995) kan även konsumtionen av resurser som varje aktivitet ger upphov till 

beräknas. 

8.1.2.1 Fördelning av lokalyta 

Lokalytan som ska fördelas mellan aktiviteterna är baserad på planlösningen av 

lagret som beskrivs i den empiriska referensramen i Del 2, Figur 21. Utifrån 

skattningar av avdelningsgränser har lokalytan identifierats. Fördelningen ytorna 

beskrivs i Figur 26 och skattningen illustreras i Bilaga 1. 
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8.1.2.2 Fördelning av heltidstjänster 

I KPI-rapporten återfinns fördelningen av varje aktivitets konsumtion av tid för 

samtliga resurser. Fördelningen beskrivs i Figur 26. 

8.1.2.3 Fördelning anläggningstillgångar 

Fördelningen av anläggningstillgångar följer den fördelning som beskrivs av 

Logistikchefen i empirin. Fördelningen presenteras även den i Figur 26. I summan 

för anläggningstillgångarna är även de gemensamma tillgångarna inräknade. Då 

varje aktivitet även ska belastas med den resterande avskrivningen för 

anläggningstillgångar, resulterar det i ett påslag för samtliga aktiviteters tillgångar 

på 1 056 125 kronor och en avskrivningskostnad på 122 850 kronor. Det sker då 

de resterande anläggningstillgångarna är gemensamma för samtliga aktiviteter. 

Aktiviteter Tilldelad lokalyta (m
2
) Antal heltidstjänster Anläggningstillgångar (SEK)

Recieving 1 100 11,74 1 056 125

Putaway+automatlager 2 800 6,64 4 828 303

i-Point 1 300 6,98 1 056 125

Detailpicking 4 700 29,02 93 137 460

Putaway+helpallslager 5 500 6,64 6 722 990

Replenishment 400 11,48 1 056 125

Picking Vendorpack 1 700 20,65 2 380 640

Sortation and Expiditing 2 500 7,62 1 342 515  

Figur 26: Aktiviteternas konsumtion för traditionell lagerhållning, Bilaga 3 

8.1.3 Kostnadsdrivare 

Kostnadsdrivare kan enligt Ax och Ask (1995) se ut på olika sätt. På Staples 

Sweden AB kan det argumenteras för att arbetstid utgör en relevant drivare för 

samtliga aktiviteter då de huvudsakligen utgörs av manuellt arbete. Arbetstiden 

kan presenteras i sekunder då de aktiviteter som utförs endast tar ett fåtal sekunder 

att utföra. Andra enheter såsom minuter eller timmar, vilka förespråkas av Ax och 

Ask (1995), hade resulterat i att kostnadsdrivarna blivit för små för att utgöra 

heltal och därför blivit otydliga. 

Kostnadsdrivarna ska enligt Suthummanon et al. (2011) användas för att fördela 

aktiviteters totala årskostnader. Med förfarandet genereras kostnader per 
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kostnadsdrivare för varje aktivitet. Enligt Cooper och Kaplan (1995) ska 

aktiviteternas totala årskostnader beräknas i steget. Beräkningen för varje aktivitet 

kan göras genom att multiplicera konsumtionen av antal kostnadsdrivare med 

kostnaden per resurskostnadsdrivare. För att beräkna lokalkostnaden för 

Recieving multipliceras den tilldelade lokalytan med kostnaden per kvadratmeter, 

vilket resulterar i en kostnad på 809 963 kronor (1 100*736,33). Samma uträkning 

görs för vart och en av kostnadsdrivarna vilket resulterar i att kostnaden för 

heltidstjänster i Recieving uppgår till 5 897 650 kronor (502 355*11,74) och 

kostnaden för avskrivningar uppgår till 122 511 kronor (1 056 125*0,116). Totalt 

resulterar aktivitetskostnaderna för Recieving i 6 831 648 kronor. Beräkningar 

genomförs för varje aktivitets resurser och totalkostnaden för varje aktivitet 

åskådliggörs i Figur 27. I de KPI-rapporten tas ingen hänsyn till skillnaden mellan 

Putaway med automatlager och Putaway med helpallslager, utan värdena för dem 

benämns i samma post som 22 631 effektiva timmar. Då Logistikchefen 

uppskattar de båda Putaway att ta lika mycket tid i anspråk kommer båda posterna 

uppgå till 40 771 800 ((22 631/2)*360) sekunder i ABC. 

Utifrån de totala aktivitetskostnaderna går det att räkna ut kostnaden per 

kostnadsdrivare genom att dividera de totala årliga aktivitetskostnaderna med de 

totala årliga kostnadsdrivarna för varje aktivitet. Information om de totala antalen 

kostnadsdrivarna för varje aktivitet finns att tillgå i KPI-rapporten. Resultatet av 

en uträkning för kostnadsdrivarna i en ABC på Staples Sweden AB åskådliggörs i 

Figur 27. 

Aktiviteter Aktivitetskostnad (SEK) Kostnadsdrivare Kostnadsdrivare / år Kostnad / kostnadsdrivare (SEK)

Recieving 6 831 547,43 Arbetade sekunder 72 118 800,00 0,09

Putaway+automatlager 5 958 151,13 Arbetade sekunder 40 771 800,00 0,15

i-Point 4 586 985,73 Arbetade sekunder 42 876 000,00 0,11

Detailpicking 28 871 689,00 Arbetade sekunder 178 221 600,00 0,16

Putaway+helpallslager 8 166 621,45 Arbetade sekunder 40 771 800,00 0,20

Replenishment 6 185 972,37 Arbetade sekunder 70 527 600,00 0,09

Picking Vendorpack 11 901 008,12 Arbetade sekunder 126 813 600,00 0,09

Sortation and Expiditing 5 826 018,77 Arbetade sekunder 46 814 400,00 0,12  

Figur 27: Kostnadsdrivare, Bilaga 3 
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8.1.4 Belastning av kalkylobjekten 

I avslutande steget i ABC belastas kalkylobjekten med de kostnader som de ger 

upphov till. Direkta kostnader påförs direkt på kalkylobjekten och de 

aktivitetsbaserade fördelas utifrån kvantiteten kostnadsdrivare som de förbrukar 

(Ax & Ask, 1995).  

8.1.4.1 Direkta kostnader 

För varje lagd order uppstår också direkta kostnader i form av frakt- och 

emballagekostnader. Då kostnaderna är direkta ska de i enlighet med Ax och Ask 

(1995) påföras direkt på kalkylobjekten istället för att fördelas. 

Frakt ut per låda 

Den utgående fraktkostnaden är baserad på den kostnad Staples Sweden AB 

betalar tredjepart att leverera varorna. Kapaciteten för varje låda är uppskattad att i 

snitt rymma 3,5 orderrader. Antalet orderrader är generaliserat utifrån information 

från KPI-rapporten. Även om antalet i stor mån kan variera är en generalisering är 

nödvändig då analysen artlogistikern för a annars blir alltför omfattande. Ett 

snittantal på 3,5 är valt för att användas i ABC då Logistikchefen menar lådorna i 

dagsläget ligger nära sin maximala kapacitet. Priset för att skicka en 

standardiserad låda med tredjepartlogistiker uppgår till 34,50 kronor. 

Frakt ut per pall 

Vid tillräckligt många lådor väljer Staples Sweden AB att konsolidera lådorna på 

helpallar. Därav erhålles en lägre fraktkostnad då priset för att leverera en helpall 

uppgår till 300 kronor. I ABC kommer kostnaderna för leverans belastas olika 

beroende på orderns storlek. Enligt Logistikchefen går gränsen för att skicka oders 

på helpall vid 20 lådor och helpallspriser kan därför endast nyttjas för orders där 

lådantalet överstiger 20. Vid beräkning av pallpriser ska det också 

uppmärksammas att helpallar har kapacitet att rymma maximalt 24 lådor. En order 

med 25 lådor kommer således att fördelas på två pallar. 
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Lådemballage 

Vid leverans av varor tillkommer kostnader för emballage. Priset per låda uppgår 

enligt Logistikchefen till 7,5 kronor och är detsamma oavsett hur många artiklar 

som ingår i lådan. Att kostnaden är densamma beror på att Staples Sweden AB 

använder standardiserade lådor för alla leveranser. Då lådorna även används vid 

leverans av helpall kommer kostnader för pallemballage även att belasta de 

leveranser som sker på helpall i ABC. 

Pallemballage 

Vid leveranser av helpall tillkommer kostnader för plast, vilket enligt 

Logistikchefen uppgår till 2 kronor per pall. Emballering av pallar kan även antas 

kräva en arbetsinsats, men då tidsåtgången redan är fördelad i Sorting and 

Expiditing kan den bortses från i de direkta kostnaderna. 

Frakt ut / låda Frakt ut / pall Lådemballage Pallemballage

34,50 300,00 7,50 2,00

Direkta kostnader (SEK)

 

Figur 28: Direkta kostnader, Bilaga 3 

8.1.4.2 Aktivitetsbaserade kostnader 

Utifrån kostnaden som beräknats per kostnadsdrivare för varje aktivitet kan 

kostnaderna enligt Ax och Ask (1995) fördelas till kalkylobjekten utifrån antalet 

kostnadsdrivare som de förbrukar. På Staples Sweden AB har samtliga 

kostnadsdrivare identifierats till antalet förbrukade sekunder och det är således 

aktiviteters tidskonsumtion för varje kalkylobjekt som ska identifieras. I företagets 

interna tidsrapportering återfinns den årliga totala tidsåtgången för varje aktivitet. 

Då det totala årliga flödet orderrader är känt från KPI-rapporten (5 137 600) kan 

tidsåtgången per orderrad och aktivitet beräknas. Det totala flödet belastar dock 

inte samtliga aktiveter och en fördelning av flödet behöver göras. En fördelingen 

kan därför göras utifrån uppdelningen av produkter mellan automatlagret och 

helpallslagret vilken Logistikchefen beskriver som 25 respektive 75 procent. 

Flödet för de aktiviteter som är knutna till helpallslagret blir då 1 284 400 

(5 137 600*0,25) orderrader och flödet för de aktiviteter som är knutna till 
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automatlagret blir 3 853 200 orderrader (5 137 600*0,75). I praktiken kommer 

ingen orderrad behandlas i både de aktiviteter som är knutna till helpallslagret och 

de aktiviteter som är knutna till automatlagret. En fördelning kan dock anses 

resultera i en generell bild av orderkostnaden och utgör därför ett lämpligt 

antagande vid generering beslutsunderlag. Den totala tidsåtgången för varje 

aktivitet divideras med respektive flöden för att generera konsumtionen av 

aktiviteter som varje orderrad ger upphov till. Tidskonsumtionen för varje 

aktivitet presenteras i Figur 29. 

Sekunder Antal orderrader Sekunder / orderrad

Traditionell lagerhållning

Recieving 72 118 800 5 137 600 14,04

Putaway+automatlager 40 771 800 3 853 200 10,58

i-Point 42 876 000 3 853 200 11,13

Detailpicking 178 221 600 3 853 200 46,25

Putaway+helpallslager 40 771 800 1 284 400 31,74

Replenishment 70 527 600 1 284 400 54,91

Picking Vendorpack 126 813 600 1 284 400 98,73

Sorting and Expiditing 46 814 400 5 137 600 9,11

Tidsåtgång

 

Figur 29: Aktiviteters tidsåtgång för traditionell lagerhållning, Bilaga 3 

Vid beräkningen av de totala aktivitetsbaserade kostnaderna för varje kalkylobjekt 

multipliceras tidsåtgången av varje aktivitet med kostnaden per kostnadsdrivare. 

Kostnaderna för varje aktivitet summeras för att resultera i de totala 

aktivitetsbaserade kostnaderna. I Figur 30 åskådliggörs förbrukningen av 

kostnadsdrivare per aktivitet på Staples Sweden AB. 

Recieving Putaway +HL Putaway.+AL i-Point Replenishment Detailpicking Picking VP Sort & Exp

14,04 10,58 31,74 11,13 54,91 46,25 98,73 9,11

Variabla kostnadsdrivare (SEK)

 

Figur 30: Aktivitetsbaserade kostnader, Bilaga 3 

8.2 ABC för föreslagna distributionssätt 

Vid utförandet av de tre första stegen i ABC på de föreslagna distributionssätten 

går det att argumentera för en sammanslagning av direktleverans och konsoliderad 

direktleverans samt av ”cross-docking” och ”cross-docking” med buffert, då de 
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aktiviteter som utförs är snarlika. Fördelningen av kostnader mellan 

distributionssätten sker istället vid bestämning av tidsåtgång för aktiviteter. 

Gemensamt för distributionssätten är att de enligt Chopra (2003) och Vogt (2010) 

ger upphov till ytterligare administrationskostnader för inrättandet av 

administrationssystem. Då Logistikchefen anser att de befintliga systemen redan 

klarar av att hantera administrationen för distributionssätten kan en viss 

anpassning krävas för att göra systemen kompatibla. Då omfattningen av en 

anpassning är osäker bortses det i ABC från kostnader för administrationssystem.  

8.2.1 ABC för ”cross-docking”-varianter 

Vid identifiering av kostnader för ”cross-docking”-varianterna går det att 

argumentera för att utgångspunkten ligger i posterna för traditionell lagerhållning. 

Utifrån värdena för traditionell lagerhållning kan kvalificerade bedömningar av 

”cross-docking”-varianternas kostnader göras uppbackade av litteraturen och 

Logistikchefens skattningar. I ABC för ”cross-docking”-varianterna behandlas 

aktiviteter i två steg där första steget är identifiera aktiviteter. Det andra steget är 

det samma som steget aktiviteter i ABC för den traditionella där fördelning av 

resurser sker. 

8.2.1.1 Resurser 

Enligt Ax och Ask (1995) ska enbart de resurser som ger upphov till störst 

kostnader inkluderas. Då ”cross-docking” kommer kräva en utbyggnad av 

befintliga anläggningar kan posten för lokalkostnad antas vara aktuell även för 

”cross-docking”-varianterna. ”Cross-docking”-varianterna kommer enligt Gue 

(2007) att kräva förhållandevis höga hanteringskostnad samt enligt Vogt (2010) 

kräva investeringar i form av anläggningstillgångar. Det är således samma 

resurser som uppstår för ”cross-docking”-varianterna som för traditionell 

lagerhållning och det kan därför argumenteras för att även samma 

resurskostnadsdrivare kan användas. 

Logistikchefen uppger att lokalerna för ”cross-docking”-varianterna och 

traditionell lagerhållning kan ligga i anslutning till varandra då Staples Sweden 
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AB har möjlighet att bygga ut sin anläggning med 6 000 kvadratmeter, förslag på 

utbyggnad presenteras i Bilaga 2. Med lokalerna i direkt anslutning möjliggörs 

fraktkonsolidering och således fördelas kostnaderna. Ytan för ”cross-docking”-

anläggningen kan anses relativt liten men då den beskriv som en förutbestämd 

förutsättning går den inte att påverka. Logistikchefen bedömer både 

lokalkostnaden per kvadratmeter och kostnaden per heltidstjänst som linjära vilket 

gör dem direkt överförbara till aktiviteterna i ABC för ”cross-docking”. 

Sammanfattningsvis kommer värdena för samtliga kostnader per 

resurskostnadsdrivare i ABC för ”cross-docking”-varianterna vara samma som för 

de i ABC för traditionell lagerhållning. Posterna för totalkostnader och summan 

av resurskostnadsdrivare kommer dock skilja sig åt. Då det endast är kostnader 

per resurskostnadsdrivare som är intressant för det slutgiltiga resultatet kommer 

övriga poster i det första steget i ABC inte att beräknas. Kostnaderna per 

kostnadsdrivare ser ut enligt Figur 32  

Kostnad / resurskostnadsdrivare

736,33

502 355,23

11,63%  

Figur 31: Kostnad per kostnadsdrivare för ”cross-docking”-varianter, Bilaga 3 

8.2.1.2 Identifiering Aktiviteter 

I ABC för traditionell lagerhållning identifierades åtta aktiviteter som de mest 

tidskrävande på Staples Sweden AB. För att underlätta ABC för de föreslagna 

distributionssätten går det att argumentera för att samma aktiviteter kan användas. 

Genom användning av samma aktiviteter underlättas skattningar av tidsåtgång då 

det är möjligt att relatera till de redan existerande processerna. I traditionell 

lagerhållning utgörs aktiviteterna Putaway för automatlager och Putaway för 

helpallslager av likartade processer, det gör även i-Point och Replenishment samt 

Detailpicking och Picking Vendorpack. För att beräkna ”cross-docking”-

varianternas kostnader kan det argumenteras för att samtliga sex aktiviteter från 

ABC för traditionell lagerhållning inte är nödvändig. 
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Aktiviteterna Putaway för automatlager och Putaway för helpallslager kan slås 

samman till Putaway för ”cross-docking” i en ABC. Då ”cross-docking” med 

buffert kommer att lagerhålla artiklar hade det kunnat antas att bara det 

distributionssättet ska belastas med kostnader för hyllsystemen. Det kan dock 

antas att då hyllsystemen även kommer användas som avlastningsområde för 

”cross-docking” kan kostnaderna således delas mellan distributionssätten. 

Konsumtionen av hyllsystemen är svår att uppskatta och då posten är liten 

kommer en jämn fördelning för ”cross-docking”-varianterna att antas. Även 

aktiviteterna för påfyllning av plockstationer som i KPI-rapporten beskrivs som i-

Point och Replenishment kan argumenteras för att båda inte behöver ingå i ABC 

för ”cross-docking”-varianterna. Påfyllning av plockstationer kan i ABC således 

slås ihop för ”cross-docking”-varianterna. Det kan antas att enbart ”cross-

docking” med buffert kommer att nyttja aktiviteten, då artiklarna i ”cross-

docking” plockas direkt vid inkommande leverans och aktiviteten då ingår i 

Putaway för ”cross-docking”. Då artikelplockning i distributionssättet enligt Grant 

et al. (2006) sker i ett moment kommer det endast krävas en aktivitet för 

påfyllning av plockstationen i för att fördela kostnaderna rättvist. Aktiviteten 

kommer att refereras till som Påfyllning plockstation. Med samma motivering kan 

det även argumenteras för att aktiviteterna Detailpicking och Replenishment 

utgöra av likvärdiga aktiviteter i ABC för ”cross-docking”-varianterna. Vidare 

kommer aktiviteten refereras till som Plockning när den syftar till ”cross-

docking”. Aktiviteterna för Recieving och Sorting and Expiditing kommer att 

uppstå även i ”cross-docking”-varianterna och kommer att refereras till med 

samma namn. 

Då van Belle et al. (2012) och Schaffer (1997) menar att graden administration är 

hög för ”cross-docking” går det att argumentera för att även administration utgör 

en aktivitet. I ABC för ”cross-docking”-varianterna kommer administration dock 

inte tas hänsyn till. De administrationskostnader som potentiellt kan belasta 

”cross-docking” argumenteras istället vara möjliga att minimera. van Belle et al. 

(2012) menar att administrationen och därmed även kostnaderna kan minskas 

genom installation av tillräckligt många portar. Flödet av orderrader som passerar 
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den traditionella lagerhållningen idag kan enligt Logistikchefen antas vara 

likvärdigt med flödet av orderrader genom en ”cross-docking”-anläggningen. Då 

antalet portar är tillräckligt för att hantera dagens flöde kan det argumenteras för 

lika många portar i den föreslagna ”cross-docking”-anläggningen. I dagsläget är 

antalet portar tillräckligt för att avsätta specifika portar för in- respektive 

utleverans, vilket enligt Boysen och Fliedner (2010) kan minimera 

administrationen. Enligt van Belle et al. (2012) kommer antalet portar resulterat i 

en I-formad anläggning. Ytterligare argument till varför 

administrationskostnaderna inte är högre för ”cross-docking”-varianterna än för 

traditionell lagerhållning är stabil efterfråga. Enligt Apte och Viswanathan (2000) 

beror graden av administrationskostnaderna på stabiliteten i artiklars efterfrågan. 

Då flödet genom ”cross-docking” är tänkt att enbart bestå av artiklar med stabil 

efterfrågan minimeras administrationen och det mer instabila artiklarna är istället 

kompenserade med buffert. Aktiviteter som kan ingå i ABC för ”cross-docking”-

varianterna presenteras i Figur 33. 

Aktiviteter

Recieving

Putaway "cross-docking"

Påfyllning plockstation

Plockning

Sortation and Expiditing  

Figur 32: Aktiviteter för ”cross-docking”-varianterna, Bilaga 3 

8.2.1.3 Aktiviteter 

Effektiviteten i en ny anläggning kan antas ha samma effektivitet som dagens 

verksamhet. Konsumtionen av resurser som de olika aktiviteterna ger upphov till i 

”cross-docking”-varianterna kan därför argumenteras stå i direkt relation till 

konsumtionen i traditionell lagerhållning i en ABC. Konsumtionen gäller tilldelad 

lokalyta, antal nyttjade heltidstjänster samt andelen anläggningstillgångar. 
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Fördelning av lokalyta 

Enligt van Belle et al. (2012) kräver artiklar tänkta att lagerhållas en längre tid 

större lageryta. Då ”cross-docking” med buffert kräver lagerhållning över längre 

tid än 24 timmar kan behovet av lokalyta således öka. Distributionssättet kräver 

mindre yta per artikel jämfört med traditionell lagerhållning och ett lika stort lager 

kommer således inte vara nödvändigt. Då artikelantalet i lager för ”cross-docking” 

med buffert beror på stabiliteten i artiklarnas efterfrågan, är det svårt att avgöra 

storleken på ytan som lagerhållen buffert. Ett rimligt antagande vid fördelningen 

är att utgå från lokalytan för traditionell lagerhållning och anpassa den i relation 

till ytan för ”cross-docking”-anläggningen. 

Flödet genom ”cross-docking”-anläggningen väntas enligt Logistikchefen bli lika 

stort som flödet genom den nuvarande traditionella lagerhållningen och det kan 

därför antas en lika stor ytan för plockning krävs. Vis och Roodbergen (2008) 

menar dock att ytan som distributionssätten tilldelas beror på graden av 

bearbetning som artiklarna kräver. Då flödet genom ”cross-docking”-

anläggningen väntas bestå av fler helpallar samt ett snabbare flöde kan det 

argumenteras för att endast en mindre tilldelad yta krävs. Konsumtionen av 

lokalyta som aktiviteterna ger upphov blir således svårberäknad men ett rimligt 

antagande är att de kommer stå i relation till storleken mellan ”cross-docking”-

anläggningen och anläggningen för traditionell lagerhållning. Då aktiviteterna 

Putaway ”cross-docking”, Påfyllning av lager samt Plockning utgörs av två 

aktiviteter vardera i den traditionella lagerhållningen kan det argumenteras att de 

två aktiviteterna ska summeras innan de anpassas efter den totala lokalytan. 

Konsumtionen av lokalyta som varje aktivitet ger upphov till illustreras i Figur 34.  

Fördelning av heltidstjänster 

Aktiviteterna Recieving samt Sorting and Expiditing är aktiviteter som utförs i 

lika stor utsträckning i både traditionell lagerhållning och ”cross-docking”-

varianterna. Konsumtionen av heltidstjänster för aktiviteterna kan därför antas 

vara samma för distributionssätten och ingen anpassning behöver därför göras. 

Aktiviteterna för Putaway ”cross-docking”, Påfyllning plockstation och Plockning 
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kan argumenteras utgöras av samma processer som dess motsvarigheter i den 

traditionella lagerhållningens helpallslager. De är lika då varje aktivitet för ”cross-

docking”-varianterna kan antas ske manuellt utan hjälp av automatiserade 

plockstationer. Konsumtionen av heltidstjänster för aktiviteterna kan därför antas 

stå i direkt relation till aktiviteterna i traditionell lagerhållning. Då aktiviteterna 

för den traditionella lagerhållningens helpallslager endast hanterar 25 procent av 

flödet kan det argumenteras för att konsumtionen av heltidstjänster i ”cross-

docking”-varianterna anpassas att utgöra 100 procent. Anpassningen görs genom 

att dividera den totala förbrukningen av heltidstjänster med 25 procent. 

Då Påfyllning plockstation endast gäller ”cross-docking” med buffert behöver 

aktiviteten anpassas för att enbart gälla distributionssättet. Anpassningen görs 

genom att dividera med andelen av det totala flödet som ”cross-docking” med 

buffert utgör (15 procent) med den sammanlagda procent av det totala flödet som 

”cross-docking”-varianterna utgör (25 procent). Konsumtionen av heltidstjänster 

som varje aktivitet ger upphov till illustreras i Figur 34. 

Fördelning av anläggningstillgångar 

Vid fördelning av anläggningstillgångar för ”cross-docking”-varianterna har 

utgångspunkten varit anläggningstillgångarna för den traditionella 

lagerhållningens helpallslager. Som tidigare argumenterats liknar 

distributionssätten varandra och förfarandet kan argumenteras ge en rättvis 

fördelning då liknande tillgångar kan antas ingå. Till exempel förespråkar van 

Belle et al. (2012) nyttjande av transportband i ”cross-docking”-anläggningarna, 

vilket till stor del nyttjas i den traditionella lagerhållningen. Generering av 

anläggningskostnader för ”cross-docking”-varianterna kan göras med 

utgångspunkt i traditionell lagerhållnings kostnader med anpassning i relation till 

lokalytan. Anpassning kan även göras att för den traditionella lagerhållningens 

helpallslager endast utgör 25 procent av de totala anläggningstillgångarna för 

distributionssättet. För de gemensamma anläggningstillgångarna har anpassning 

gjorts efter lokalytan och posten har fördelats jämnt över aktiviteterna, vilket 



  

 

72 

resulterade i kostnader på 506 940 kronor per aktivitet. Konsumtionen av 

anläggningstillgångar som varje aktivitet ger upphov till illustreras i Figur 34. 

Aktiviteter Tilldelad lokalyta Antal heltidstjänster Materiella tillgångar

Recieving 330 11,74 506 940

Putaway "cross-docking" 2 490 26,55 7 307 178

Påfyllning plockstation 510 27,56 506 940

Plockning 1 920 82,59 2 096 358

Sortation and Expiditing 750 7,62 592 857  

Figur 33: ”Cross-docking”-varianternas aktivitetskonsumtion, Bilaga 3 

8.2.1.4 Kostnadsdrivare 

Plockningen i ”cross-docking”-varianterna kommer enligt Logistikchefen att ske 

manuellt under två skift, precis som för den traditionella lagerhållningens 

helpallslager. Det kan således argumenteras för att ”cross-docking”-varianternas 

kostnadsdrivare per artikel efter anpassning av flödet kommer vara lika stora som 

för den traditionella lagerhållningens helpallslager. För att beräkna den totala 

tidsåtgången i en ABC är det därför rimligt att utgå från en beräkning av varje 

artikels tidsåtgång i aktivitet för den traditionella lagerhållningens helpallslager. 

Tidsåtgången multipliceras med det framtida flödet som Produktchefen uppskattat 

för att beräkna den totala tidsåtgången för ”cross-docking”-varianterna. 

Kostnadsdrivarna för varje aktivitet illustreras i Figur 35. 

Aktiviteter Aktivitetskostnad Kostnadsdrivare Kostnadsdrivare / år Kostnad / kostnadsdrivare

Recieving 6 200 695,17 Arbetade sekunder 72 118 800,00 0,09

Putaway "cross-docking" 16 022 655,72 Arbetade sekunder 163 087 200,00 0,10

Påfyllning plockstation 14 279 115,90 Arbetade sekunder 169 266 240,00 0,08

Plockning 43 146 940,80 Arbetade sekunder 507 254 400,00 0,09

Sortation and Expiditing 4 450 248,55 Arbetade sekunder 46 814 400,00 0,10  

Figur 34: Kostnadsdrivare per aktivitet, Bilaga 3 

8.2.1.5 Belastning av kalkylobjekt 

I avslutande steget i ABC belastas kalkylobjekten med de kostnader som de ger 

upphov till. Direkta kostnader påförs direkt på kalkylobjekten och de 

aktivitetsbaserade fördelas utifrån kvantiteten kostnadsdrivare som de förbrukar 

(Ax & Ask, 1995).  
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Direkta kostnader 

De direkta kostnaderna för ”cross-docking”-varianterna kan argumenteras vara 

samma som för traditionell lagerhållning. Enligt Logistikchefen gäller samma 

avtal med tredjepartlogistiken som för hela den svenska divisionen och 

prisuppgifterna för leverans är således direkt överförbara till andra 

distributionssätt. Det kan även argumenteras för att fraktkonsolidering är möjlig 

mellan ”cross-docking”-varianterna och traditionell lagerhållning. Frakter kan 

konsolideras då lådor och helpallar från båda distributionssätten kan samköras vid 

utleverans och således delas kostnaderna. De direkta kostnaderna för ”cross-

docking”-varianterna är desamma som för den traditionella lagerhållning vilka 

presenteras i Figur 28. 

Aktivitetsbaserade kostnader 

Enligt Ax och Ask (1995) ska det antal kostnadsdrivare som varje aktivitet 

konsumerar för varje kalkylobjekt beräknas. Då samtliga kostnadsdrivare i ABC 

för distributionslösningen utgörs av sekunder beräknas konsumtionen av 

aktiviteterna som antalet sekunder varje orderrad förbrukar. För att beräkna tiden 

som förbrukas av varje aktivitet kan den årliga totala konsumtionen divideras med 

det årliga totala antal orderrader som flödar genom varje aktivitet. Då 

logistikchefen uppskattar det framtida flödet genom ”cross-docking”-varianterna 

att vara likvärdig med flödet för den nuvarande traditionella lagerhållningen är 

flödet som beräkningar baseras på redan känt. Det årliga flödet på 5 137 000 

orderrader ingår i beräkningarna för alla aktiviteter utom Påfyllning plockstation. 

Påfyllning plockstation utförs endast i ”cross-docking” med buffert och är således 

mindre än det totala flödet. Antalet orderrader som flödar genom Påfyllning 

plockstation kan genereras genom anpassning av den väntade 

omsättningsvolymen (5 137 000*(15/25)). Den tid som aktiviteterna konsumerar 

per orderrad för ”cross-docking”-varianterna illustreras i Figur 36. I figuren kan 

det utläsa att tidsåtgången för aktiviteten Påfyllning för ”cross-docking” är samma 

som aktiviteten Replenishment för traditionell lagerhållning och aktiviteten 

Plockning är samma som Picking Vendorpack. Sambanden mellan aktiviteterna är 

inte avsiktliga, men kan antas bero på att värdena som de baserats på alla 
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anpassats efter relationen i distributionssättens yta. Även om sambanden inte är 

avsiktliga är det aktiviteterna till stor del liknar varandra. 

Recieving Putaway CD Påfyllning Plockning Sort & Exp

14,04 31,74 - - - 98,73 - 9,11

14,04 31,74 - 54,91 - 98,73 - 9,11

Variabla kostnadsdrivare (SEK)

 

Figur 35: Aktivitetsbaserade kostnader, Bilaga 3 

8.2.2 Direktleveransvarianter 

Då direktleverans innebär att flödet flyttas ut från lagret kommer inga 

aktivitetskostnader påföras orders. De direkta kostnaderna för leverans och 

pallemballage kommer fortfarande uppstå och kan antas ge upphov till samma 

kostnader som på Staples Sweden AB. De direkta kostnader som ska belastas 

kalkylobjekten presenteras i Figur 31. 

Chopra (2003) menar att det främst är dyra artiklar som lämpar sig för 

direktleveransvarianterna. Då det främst är dyra artiklar som beställs går det att 

anta att de kommer beställas i mindre kvantiteter. Khouja och Stylianou (2009) 

även framhåller att varje leverantör endast kommer erbjuder ett fåtal artiklar vid 

direktleverans. Det kan således antas att det totala antalet artiklar som levereras 

från varje leverantör är litet. I ABC för direktleveransvarianterna kommer därför 

möjligheten att skicka helpallar att bortses från. Vid direktleveransvarianterna kan 

det även antas att hanteringskostnader uppstår hos leverantörer vilka Staples 

Sweden AB kommer att debiteras för. 

8.2.2.1 Hanteringskostnader 

De hanteringskostnader som Logistikchefen tror leverantörer kommer kräva kan 

anses som en direkt kostnad i ABC. Idag är leverantörerna vana vid att enbart 

leverera helpallar med en orderrad. Vid direktleverensvarianterna krävs att 

leverantörerna kan skicka fler och mindre lådor och de behöver således dela 

pallarna vilket leder till högre hanteringskostnader (Logistikchef). Vad 

kostnaderna uppgår till kan antas variera mellan leverantörer och ett antagande 

behöver således göras. Ett rimligt antagande är att leverantörernas hantering är 
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likvärdig med hanteringen på Staples Sweden AB. För att beräkna påslaglaget för 

leverantörers hanteringskostnader kan således hanteringen på Staples Sweden AB 

beräknas. Påslaget för hanteringskostnader kan beräknas som skillnaden mellan de 

aktivitetsbaserade kostnaderna för att leverera en orderrad som ingår i en helpall 

med endast en orderrad och kostnaden för att leverera en orderrad som skickas i 

separat låda. 

I ABC för traditionell lagerhållning kan det utläsas att kostnaden för att skicka en 

orderrad i ett separat låda uppgår till 73,99 kronor. Med avdrag för direkta 

kostnader för emballage och fraktkostnad blir den aktivitetsbaserade kostnaden 

31,99 kronor. Helpallar med en orderrad lastas av från lastbilar, lagras och 

levereras ut från anläggningen utan ytterligare hantering. Det går därför att 

argumentera för att endast aktiviteterna Recieving, Putaway med helpallslager och 

Sorting and Expiditing bör ingå vid beräkning av kostnaderna för att skicka en 

orderrad. De aktivitetsbaserade kostnaderna för att distribuera en orderrad som 

ingår i en helpall med endast en orderrad blir då 4,58 

(14,04*0,09+10,58*0,20+9,11*0,12) kronor. Hanteringskostnader vid 

direktleverans resulterar således i 27,41 (31,99–4,58) kronor per orderrad. 

Kostnaden är generaliserad utifrån hela sortimentet och troligen kommer avtal för 

hanteringskostnaderna göras med tredjepartlogistiken utifrån till exempel volym. 

Då Pirttilä och Hautaniemi (1995) framhåller att inputen i ABC med strategiska 

syften inte behöver vara exakta kan det argumenteras för att den uppskattade 

siffran är en bra utgångspunkt vid generering av beslutsunderlag. 

Posten för kompensation för leverantörens ökade risk vilken beskrivs av Gan et al. 

(2010) kan slås samman med posten för hanteringsersättning. Logistikchefen 

uppger dock att Staples Sweden AB har god förhandlingskraft och kan ställa krav 

gentemot sina leverantörer, vilket gör att de kan erhålla låga priser. 

Kompensationskostnaderna för risk kan således antas vara låga och då de 

dessutom är svåra att identifiera kommer de bortses från i ABC. Om 

kompensationskostnader vid ett senare tillfälle identifieras kan de påföras posten 

för hanteringsersättning i ABC. 



  

 

76 

Frakt ut / låda Frakt ut / pall Lådemballage Pallemballage Hanteringsersättning

34,50 - 7,50 - 27,41

Direkta kostnader (SEK)

 

Figur 36: Direkta kostnader för direktleverans, Bilaga 3 

Sammanfattningsvis sammanställs samtliga poster som hittills presenterats i 

kapitlet till en avslutande kalkyl. Kalkylen kan beräkna orderkostnaden för olika 

ordersammansättningar och presenteras i Bilaga 3. 

8.3 Fastställande av orderkostnadsstruktur 

För att avgöra orderkostnadsstrukturen för de föreslagna distributionssätten kan 

det argumenteras för identifiering av orderuppbyggnaden. Hur uppbyggnaden av 

orders ser ut går dock inte att besvara då de kan anta olika former. I Figur 37 

återges orderkostnader för olika antal orderrader distribuerade med vart och ett av 

de föreslagna distributionssätten samt orderkostnaden för den föreslagna 

distributionslösningen baserad Produktchefens skattade föredelning. I figuren 

presenteras orders med mellan 1 och 200 orderrader samt 4,6 orderrader vilket i 

dagsläget är snittantalet per order. Distribution av 1 respektive 4,6 orderrader kan 

argumenteras inte vara möjligt att distribuera med den föreslagna 

distributionslösningens skattade fördelning. Vid fördelningen blir antalet 

orderrader och leverantörer per distributionssätt mindre än 1 vilket inte är möjligt 

i praktiken. 4,6 orderrader kan dock ingå i analysen då det kan argumenteras 

resultera i rimliga skattningar angående genomsnittlig orderkostnad. 

Orderkostnaden för en genomsnittsorder behandlad med dagens traditionella 

lagerhållning uppgår till 231,14 kronor. Orderkostnaden för en genomsnittsorder 

behandlad med den föreslagna distributionslösningen uppgår till 257,25 kronor. 

Intervallet av orderrader som presenteras i Figur 37 illustrerar hur orderkostnader 

förhåller sig till varandra och hur relationen skiljer sig vid olika artikelantal. 

Distribution av en orderrad distribuerad med direktleveransvarianterna är billigare 

än distribution av en orderrad med traditionell lagerhållning. Förhållandet gäller 

dock bara vid distribution av få orderrader och det kan utläsas i Figur 37 att 

direktleveransvarianterna är dyrare vid 4,6 orderrader. För att illustrera 
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kostnadsstrukturen mellan distributionssätten presenteras även ett diagram i Figur 

38 baserad på kostnaderna i Figur 37. 

Antal 

orderrader

Föreslagen 

distributionslösning
Direktleverans

Konsoliderad 

direktleverans
"Cross-docking"

"Cross-docking" 

med buffert

Traditionell 

lagerhållning

1 69,41 69,41 55,59 60,22 73,99

4,6 256,19 319,29 319,29 146,51 167,82 231,14

20 1 057,25 1 388,20 1 388,20 523,80 616,45 891,75

40 2 114,15 2 776,40 2 776,40 1 047,60 1 232,89 1 783,50

60 3 171,76 4 164,60 4 164,60 1 571,41 1 849,34 2 675,24

80 4 229,01 5 552,80 5 552,80 1 561,71 1 932,29 3 033,49

100 5 289,26 6 941,00 6 941,00 2 180,51 2 643,73 4 020,24

120 6 343,51 8 329,20 8 329,20 2 497,31 3 053,18 4 704,99

140 6 970,76 9 717,40 9 717,40 2 806,62 3 455,13 5 382,24

160 7 924,52 11 105,60 11 105,60 3 123,42 3 864,57 6 066,98

180 9 180,27 12 493,80 12 493,80 3 742,22 4 576,02 7 053,73

200 10 134,02 13 882,00 13 882,00 4 059,02 4 985,47 7 738,48

Kostnadsstruktur för distribution av orderrader

 

Figur 37: Kostnad för behandlade orderrader, egenkonstruerad figur 

I Figur 38 är kostnaderna för direktleveransvarianterna linjära medan övriga 

distributionssätts kostnader är icke-linjära. Att kostnadsstrukturen skiljer sig kan 

förklaras av att direktleveransvarianterna inte utnyttjar rabatterade fraktpriser för 

helpall. Kostnaderna riskerar dessutom att vara snedvridna i figuren då de är 

baserade på antaganden om att varje leverantör endast levererar en orderrad var. I 

de fall flera orderrader levereras från samma leverantör kommer kostnaden bli 

lägre än vad som återges i Figur 37. 

 

Figur 38: Kostnadsstruktur för distributions av orderrader, egenkonstruerad figur 
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Vid en första anblick av Figur 38 kan det uppfattas som att ”cross-docking” kan 

väljas för att distribuera samtliga artiklar då alternativet ger upphov till lägst 

kostnad. Att enbart välja ”cross-docking” är dock inte möjligt då 

distributionslösningen i första hand tagits fram för att möjliggöra distribution av 1 

000 000 artiklar vilket framgår i analysen för Del 1. Varje distributionssätt som 

ingår i lösningen är således kritiskt för att artikelantalet ska vara hanterbart. 

Orderkostnadsstrukturen är som tidigare beskrivits olika beroende på orders 

sammansättning av distributionssätt. Orderkostnadsstrukturen för samtliga 

orderradssamansättningar på Staples Sweden AB framgår således inte i figur 37 

men kan erhållas genom körningar av den genererade ABC som presenteras i 

Bilaga 3. För att förtydliga kostnadsstrukturen ytterligare presenteras i Figur 39 en 

fiktiv order om 100 orderrader fördelad mellan distributionssätten efter 

Produktchefens skattning. I figuren illustreras totala kostnader för varje 

distributionssätts tilldelade orderrader, samt snittkostnaderna de ger upphov till. 
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Figur 39: I Modell för sammansättning av orderkostnad, egenkonstruerad figur 
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8.4 Sammanfattning av analys Del 2  

För att utifrån ABC identifiera orderkostnadsstrukturen för de föreslagna 

distributionssätten har en anpassning av kalkylen krävts. ABC utgår vanligtvis 

från befintliga kostnader som genom aktiviteter fördelas mellan kalkylobjekten. 

Kostnaderna för de föreslagna distributionssätten är dock inte kända då de inte 

tillämpas på Staples Sweden AB. För att möjliggöra kostnadsberäkningar för 

kostnader som inte är kända har anpassning gjorts av kostnaderna för den 

befintliga traditionella lagerhållningen. Förfarandet berättigas av Pirttilä och 

Hautaniemi (1995) som menar att inputen i ABC med strategiska syften inte 

behöver vara lika exakt som för ABC med kontrollerande syften. 

Utifrån identifiering av kostnader samt uträkningar baserade på 

konceptualiseringen av den teoretiska referensramen för ABC har en kalkyl för 

den föreslagna distributionslösningen på Staples Sweden AB framställts. I 

kalkylen har endast företagets mest kostsamma resurser tagits hänsyn till då Ax 

och Ask (1995) menar att de är tillräckliga för att skapa en rättvis 

kostnadsfördelning mellan kalkylobjekten. Då tid valts som kostnadsdrivare har 

tidsåtgången för aktiviteter identifierats i KPI-rapporten. Utifrån nämnda 

antaganden har kostnaden per resurser, vilka ska belasta kalkylobjekten utifrån 

tidsåtgången per aktivitet identifierats. Tidsåtgången per aktivitet har identifierats 

utifrån den totala årliga konsumtionen dividerat med det årliga flödet av 

orderrader. 

Kostnaden för direktleveransvarianterna har bedömts enbart utgöras av frakt- och 

emballagekostnader samt hanteringsersättning till leverantörer. Kostnaden för 

posten beräknades som skillnaden mellan den aktivitetsbaserade kostnaden för att 

distribuera en standardiserad orderrad på helpall och den aktivitetsbaserade 

kostnaden för att distribuera en standardiserad orderrad i låda. 

För att exemplifiera orderkostnadsstrukturen för en order presenteras i Figur 39 en 

hantering av en order innehållandes 100 orderrader. Orderraderna fördelades 

mellan distributionssätten efter Produktchefens uppskattade fördelning. 
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9. Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras besvara de problem frågor som studien 

ämnade undersöka. I kapitlet diskuteras också slutdiskussion med egna 

reflektioner och kritik, förslag på vidare forskning och samhällsekonomiska 

aspekter. 

9.1 Slutsatser 

9.1.1 Problemfråga 1  

Hur kan en modell för val och utformning av distributionsätt vid en 

sortimentsexpansion utformas, samt vilka distributionssätt är utifrån modellen att 

föredra för Staples Sweden AB? 

Den utvecklade modellen för val och utformning av distributionssätt sker i fem 

steg. Det första steget utgår från vilka för- och nackdelar som varje 

distributionssätt ger upphov till. Genom identifiering av vilka för- och nackdelar 

som distributionssätten ger upphov till samt vilka företaget efterfrågar görs 

identifiering av lämpade distributionssätt. 

Steg två i modellen är att anpassa de identifierade distributionssätten för företaget. 

Steget grundar sig i att de distributionssätt som beskrivs i litteraturen inte är direkt 

applicerbara på företag. Då kombinationer av distributionssätt är möjligt utgör det 

ett lämpligt tillvägagångssätt för anpassning. Genom kombinationer genereras 

ytterligare varianter av distributionssätten kan sättens olika för- och nackdelar 

nyttjas. 

När distributionssättens för- och nackdelar är identifierade kan fördelning göras 

utifrån hur väl artikelspecifika faktorer lämpar sig för varje distributionssätt. 

Tredje steget i modellen är därför att identifiera artikelspecifika faktorer. För att 

göra steget hanterligt görs avgränsningar i identifierade artikelspecifika faktorer 

tills endast de kritiska kvarstår. 
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Det fjärde steget i modellen är en förlängning av det tredje. Här avgörs hur 

artiklarna ska fördelas mellan distributionssätten genom analys av hur de 

artikelspecifika faktorerna förhåller sig till distributionssättens för- och nackdelar. 

I de fall flera distributionssätt lämpar sig för en specifik artikel ska en fördelning 

mellan distributionssätten göras. Fördelningen sker i det femte steget och bygger 

på att företag önskar binda minimalt med kapital. Beslut om vilket 

distributionssätt en artikel bäst lämpar sig bäst för en artikel avgörs därför av 

distributionssätt benägenhet att binda kapital. 

Enligt modellen möjliggörs distribution av 1 000 000 artiklar genom tillämpning 

av traditionell lagerhållning, ”cross-docking” med buffert, ”cross-docking”, 

konsoliderad direktleverans och direktleverans och är således att föredra på 

Staples Sweden AB. Av distributionssätten beskrivs traditionell lagerhållning, 

”cross-docking” och direktleverans i litteraturen och ”cross-docking” med buffert 

och direktleverans har genererats genom. Den föreslagna distributionslösningen 

presenteras i Figur 40. 

 

 

Figur 40: Föreslagen distributionslösning, egenkonstruerad figur 
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9.1.2 Problemfråga 2 

Hur ser orderkostnadsstrukturen ut för den föreslagna distributionsledningen på 

Staples Sweden AB vid tillämpning av aktivitetsbaserad kalkylering? 

Genom en tillämpning av ABC har orderkostnadsstrukturen vid en tillämpning av 

den föreslagna distributionslösningen identifierats. Kostnaderna för vart och ett av 

distributionssätten har visat sig främst bero på nyttjandet av resurser, tidsåtgång 

för att hantera en order samt direkta kostnader. Det distributionssätt som enligt 

kostnadsanalysen är billigast att tillämpa är ”Cross-docking”. Den relativt låga 

kostnaden beror på att tidsåtgången och direkta kostnader är likvärdig med andra 

distributionssätt men kräver mindre resurser. Det näst billigaste distributionssättet 

är ”cross-docking” med buffert vilket beror på att den belastas med ytterligare en 

aktivitet. Det distributionssätt som är ytterligare något dyrare och placerar sig i 

mitten av kostnadsstrukturen är den traditionella lagerhållningen, vilken är det 

distributionssätt som för närvarande tillämpas på Staples Sweden AB. 

Anledningen till den högre kostnaden är det automatiserade lagret, vilket 

resulterar i förhållandevis höga avskrivningskostnader. Båda 

direktleveransvarianterna ger upphov till samma kostnadsstruktur vilket beror på 

att de inte belastas med tidsåtgång för aktiviteter då den sker extern. 

Distributionssätten belastas enbart med direkta kostnader, vilka utgörs av 

kostnader för frakt, emballage samt skattade kostnader för hanteringsersättning. 

Direktleveransvarianterna är de mest kostsamma då artiklarna skickas från flera 

leverantörer möjliggörs inte konsolidering av de direkta kostnaderna. Den 

identifierade kostnadsstrukturen för orders med olika orderantal presenteras i 

Figur 41.  
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9.2 Slutdiskussion med egna reflektioner och kritik 

En styrka med den presenterade kalkylen är att förändringar i kostnadsvariabler 

går att kompenseras för. Om det uppdagas att de befintliga 

administrationssystemen inte klarar av att hanteringen av ”cross-docking”- eller 

direktleveransvarianterna som väntat kan det justeras för i kalkylen. Vid ett sådant 

scenario kan även kostnadsstrukturen förändras då en investering krävs vilket 

resulterar i ökade kostnader för distributionssätten. Andra tänkbara scenarion som 

kan kräva justeringar är förändringar i avtalade fraktpriser, felaktigheter i 

beräknade ytor och tidsåtgång vid hantering. Förändrade variabler skulle likt 

förändringar i kostnaden för administrationssystem påverka kostnadsstrukturen 

vilket då ska tas hänsyn till. 

Utfallet av orderradfördelning av orderrader som uppskattats av Produktchefen 

uppskattat kan även tänkas bli annorlunda i praktiken. Då kalkylen är utvecklad 

för kunna hantera förändringar kan variabler justeras. Vid ett sådant scenario 

Figur 41: Kostnadsstruktur för distributions av orderrader, egenkonstruerad figur 
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påverkas inte kostnadsstrukturen om behovet av ”cross-docking”-varianterna eller 

den traditionella lagerhållningen inte förändras. Kostnadsstrukturen för 

direktleveransvarianterna förblir oförändrad då de inte påverkas av en förändring i 

omsättningsvolymen om inga investeringar krävts. 

I de fall missbedömningar gjorts angående uppskattat flöde påverkas de enskilda 

distributionssätten. Distributionssätt som kan antas mest känsliga är ”cross-

docking”-varianterna och den traditionella lagerhållningen. Om behovet för 

distributionssätten visar sig vara överskattat står Staples Sweden AB med 

outnyttjad kapacitet som vilket påverkar kostnadsstrukturen negativt. 

Direktleveransvarianternas kostnadsstruktur kan dock likt tidigare resonemang 

kring investeringar antas vara opåverkade. 

9.3 Förslag för vidare forskning 

Förslag för vidare forskning är att testa den framtagna modellen för val och 

utformning av distributionssätt för att studera modellens generaliserbarhet. 

Studien kan genomföras för att testa modellens generaliserbarhet i andra företag. 

Ytterligare ett förslag är att beräkna orderkostandstrukturen med andra 

kalkylmetoder. Resultat från studien kan jämföras med resultatet för denna studie 

för att analysera och resonera kring skillnaderna. 

9.4 Samhällsekonomiska aspekter 

Då studiens resultat syftar till att öka konkurrenskraften för Staples Sweden AB 

genom att möjliggöra sortimentsexpansionen kan studien anses bidra till att öka 

verksamhetens omfattning i Växjö. I förlängningen kan utveckling av 

verksamheten antas öka antalet arbetstillfällen i regionen. Om Staples Sweden AB 

möjliggörs att utöka sortimentet till önskade 1 000 000 artiklar kan även öka 

intresset för andra företag att investera i liknande lösningar. 

Då den föreslagna distributionslösningen strävar efter att minska bundet kapital 

och öka effektivisering av hanteringsprocessen kan besparing av resurser antas 

möjliggöras. Då det eftersträvas ett minskat behov av traditionell lagerhållning 

minskas också lagerhållningen av artiklar vilket har en positiv effekt på miljön. 
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Antalet transporter ökar emellertid vid tillämpningen av direktleveransvarianterna 

som en effekt av att möjligheten till transportkonsolidering minskar. Resultatet 

blir ökade utsläpp från transporter, ökad åtgång av emballage och ökade slitage av 

vägnätet. 
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