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Sammanfattning 
Allt fler detaljhandelskoncerner möter problem med att optimera fördelning och 
påfyllning av produkter till butiker. Ledtiderna inom modeindustrin är långa och 
återförsäljarna måste planera sina inköp flera månader i förväg för de kommande 
säsongerna. Produkterna paketeras hos tillverkarna innan de skickas vidare till 
centrallagret. Beslut om packstorlekar tas i samband med inköpsordern. Genom 
att paketera flera lagerhållningsenheter (SKU) tillsammans ökar effektiviteten 
och kostnader i leveransflödet reduceras, samtidigt kan felfördelningskostnader 
uppstå. Detta examensarbete är utfört åt Venue Retail Group som är en ledande 
aktör i norden inom accessoarer, resetillbehör och skor. Syftet med 
examensarbetet är att finna de åtgärder inom packutformningen som skulle 
kunna generera ökad genomförsäljning för Venue Retail Groups 
egenproduktion av syntetväskor. I examensarbetet formuleras 
förpackningsproblemet som ett optimeringsproblem. En modell utformas för 
bestämning av optimal packkonfiguration som tillfredsställer varje 
butikskategoris prognostiserade efterfrågan med målet att minimera de totala 
kostnaderna. Genom kartläggning av produkternas varuflöde samt identifiering 
av kostnader relaterade till packkonfiguration föreslår examensarbetet en 
ändring av Venue Retail Groups befintliga packstrategi som kan uppnå en bättre 
genomförsäljning.  
 

* * * 

Abstract 
An increasing number of retail groups is facing problems with optimizing 
distribution and replenishment of products to serve stores. Lead times in the 
fashion industry are long and dealers often have to plan their purchases several 
months in advance for the coming seasons. The products are packed in 
production before they are sent to the central warehouse. Decisions about the 
pack configuration are made in connection with the purchase order. By 
packaging multiple stock-keeping units (SKUs) together, the efficiency increase 
and the costs in the supply chain can be reduced, while misallocation costs may 
arise. The master thesis is performed at the Venue Retail Group, which is a 
leading group in the Nordic region within the accessories, travel equipment and 
shoes. The objective of the paper is to identify the optimal pack configuration 
in order to generate increased turnover sales within the supply chain for own 
production synthetic bags. In this paper the pack problem is formulated as an 
optimization problem. A model is designed to determine the optimal packing 
order quantities that satisfy every store category's forecasted demand with the 
goal to minimize the total costs. By mapping product flow and identifying costs 
related to pack configuration the paper suggest a change of Venue Retail Groups 
existing pack strategy to achieve the objective. 
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Kapitel 1  

Introduktion 
Allt fler detaljhandelskoncerner möter problem med att optimera fördelning och 
påfyllning av produkter till butiker. Ledtiderna inom modeindustrin är långa och 
återförsäljarna måste planera sina inköp flera månader i förväg för de kommande 
säsongerna. I samband med inköpsordern, sker beslutsfattandet kring packstorlekar då 
produkterna paketeras hos tillverkarna innan de skickas vidare till centrallagret (CL). 
Genom att paketera flera lagerhållningsenheter, SKU (stock keeping units) tillsammans 
kan effektiviteten öka och kostnader i leveransflödet reduceras, samtidigt som 
felfördelningskostnader i butik kan uppstå. Beslutsfattarna bör matcha nivån på 
förpackningstillförseln, i både grund- och påfyllnadsallokering, till butikernas 
efterfrågenivå samt se över möjligheterna att reducera de totala kostnaderna. I 
leveranskedjan finns därmed två viktiga beslut som påverkas av packprocessen. Den 
ena är beslut om packkonfiguration vid inköpsordern som grundar sig på en 
prognostiserad efterfrågan redan innan SKU nått butikerna. Det andra beslutet är 
fördelning av pack till butiker för att möta den prognostiserade efterfrågan.  
 
Venue Retail Group (VRG) är en detaljhandelskoncern med ledande position i Norden 
inom accessoarer, resetillbehör och skor. VRG har ett utbud av både egna- och externa 
varumärken. Egna varumärken är bland annat Don Donna, DD, Rizzo och A-To-B 
vilka utgjorde cirka 40 % av försäljningen det gångna året (Venue Retail Group, 2015). 
Företaget har cirka 141 butiker inom butikskedjorna Accent, Morris, Rizzo, A-To-B, 
NK Accessories samt plattform för e-handel. I dagsläget paketeras eget varumärke i 
pack om fyra enheter vid produktionen. Detta är från koncernens sida en strategi för 
att minska lager- och hanteringskostnaderna i centrallager. Men utifrån 
butiksperspektiv är detta inte fullt lönsamt. Intervallgränserna i påfyllnadsmallarna är 
för höga för vissa butiker vilket gör att varor som kan säljas till fullpris vid en del 
butiker tvingas realiseras hos andra butiker. VRG har i dagsläget ett behov av att se 
över packutformningen och de kostnader som uppstår i varuflödet för att kunna 
optimera packstorlekar och varupåfyllnad till butik.  
 
I detta examensarbete angrips packproblemet som ett optimeringsproblem. En modell 
utformas för bestämning av optimala packorderkvantiteter med mål att minimera 
hanteringskostnader samt de kostnader som kan tänkas uppstå vid felfördelning i 
butik. Packoptimering är ett relativt outforskat område inom optimeringsläran, men 
uppmärksamheten för dess betydelse inom modebranschernas och detaljhandelns 
varuförsörjning ökar alltmer. 
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1.1 Syfte och mål 
Examensarbetet är utfört åt Venue Retail Group. Syftet är att finna de åtgärder som 
skulle kunna generera ökade fullprisköp genom att optimera packkonfigurationer i 
varuflödet mellan centrallagret till butiker, så att rätt butik får rätt orderkvantitet vid 
rätt tidpunkt.  
 
Målet är att identifiera och kartlägga de kostnader som är relaterade till 
packutformningen för att därefter konstruera en matematisk modell som beräknar 
optimal kombination av packstorlekar. Modellen ska även fungera som besluts- och 
kommunikationsunderlag inom avdelningarna Inköp, Controlling och Logistik på 
VRG.   

1.2 Problemformulering 
Utifrån projektets syfte och mål fastställdes följande problemformulering: 
 

Hur kan VRG optimera packkonfigurationen i varuflödet för att nå en bättre genomförsäljning? 
 

För kartläggning av kostnader samt utformning av optimeringsmodell belystes även 
sekundära frågeställningar för att fastställa projektets riktning:  
 

Vilka kostnader och intäkter uppstår i varuförsörjningskedjan från CL till butik, och hur 
påverkas dessa vid val av packkonfigurationer?  

 
Är det ekonomiskt lönsamt att ändra packstrategi i förhållande till vad det är idag?  

 
De sekundära frågeställningarna berörs i examensarbetets teori och tillvägagångssätt 
men behandlas inte som primärt resultat av arbetet.  

1.3 Avgränsningar 
VRG har både egna- och externa varumärken, detta projekt fokuserar enbart på 
egenproduktion av syntetväskor inom butikskedjorna Morris och Accent. Den erhållna 
modellen som konstrueras hanterar information och kostnader från centrallagret till 
butik, och optimeras på butikskategorinivå, inte per butik. Detta beror främst för att 
minska problemkomplexiteten, vilket diskuteras i Kapitel 8. Utöver detta har 
antaganden gjorts vid fastställandet av parametrar vilket delvis beror på begränsad 
tidsram för mer detaljerade bestämningar.  
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1.4 Disposition  
Rapporten är uppdelad i åtta delar. Nästkommande del av detta kapitel, Avsnitt 1.5 
Tillvägagångssätt och metod, behandlar litteratur samt valda metoder som tillämpas i 
examensarbetet. I Kapitel 2 erhålls en nulägesanalys över varuflödet som arbetet 
behandlar. Utvalda teorier för arbetets genomförande presenteras i Kapitel 3. 
Modellformulering, deklarationer samt problemkomplexitet presenteras i Kapitel 4. 
Kapitel 5 innefattar tillvägagångssätt för fastställande av parametrar till 
optimeringsmodellen. Resultat av parametrarna presenteras i Kapitel 6 och resultat av 
optimeringsmodellen redovisas i Kapitel 7, där även rapportens slutliga resultat 
sammanfattas. I Kapitel 8 förs en diskussion om arbetets erhållna resultat. Rapporten 
avslutas, i Kapitel 9, med en slutsats av arbetet samt rekommendationer till VRGs 
framtida utveckling av packstrategi. Referenser och bilagor inkluderas i slutet av 
rapporten.  
 

1.5 Tillvägagångssätt och metod 

1.5.1 Struktur av tillvägagångssätt  
Projektets tillvägagångssätt följer en agil ram för projektledning baserat på tre 
huvudmoment; utvärdering, implementering och förbättring. Agila metoder grundar 
sig på att arbetet bedrivs iterativt vilket innebär att fungerande delleveranser sker 
regelbundet för att sedan återigen itereras. Motiveringen till det valda arbetssättet är 
framförallt för att involvera berörda parter på VRG och ge möjlighet för tillförande av 
åsikter, resurser och synvinklar till utformningen av modellen. På så vis undviks risken 
att modellen hamnar utanför användningsområde och relevans. I utformning av den 
matematiska modellen för packoptimering, beskriver Lundgren i Optimeringslära (2011) 
ett tillvägagångsätt för applicering av matematisk modellformulering, där det gäller att 
i praktiken göra förenkling och generalisering av verkligheten så att detaljnivån och 
komplexiteten i modellen blir rimlig. Optimeringsproblemet som presenteras i Kapitel 
4 beskrevs enklast först i ord och sedan formulerades modellen matematiskt i termer 
av variabler, målfunktion och bivillkor. Data för parametrar i optimeringsmodellen 
fastställdes med statistisk analys av VRGs försäljningshistorik. 
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1.5.2 Information- och datainsamling 
Examensarbetet har utförts på plats på Venue Retail Groups huvudkontor i 
Stockholm. Kontinuerliga möten hölls med samtliga involverade parter och berörda 
avdelningar inom Inköp, Logistik och Controlling, och ett flertal av VRGs butiker 
inom Stockholmsregionen besöktes. Detta för att få bättre förståelse kring situationen 
och erhålla olika synvinklar inom arbetets frågeställning samt för att försäkra att 
projektets riktning innefattar en så omfattande tillämpning som möjligt.  
 
För att erhålla underlag till optimeringsmodellen samlades data i form av 
försäljningshistorik, distribution- och lagerkostnader samt grund- och 
påfyllnadsallokering. Data erhölls ur VRGs datasystem FACKTA där nödvändig data 
hämtades med hjälp av SQL-algoritmer till datakuber i Microsoft Excel. Utöver detta 
samlades information rörande lagerkostnader med hjälp av detaljeringsdokument av 
debiteringshistorik från lagret Aditro Logistics.  

1.5.3 Implementering  
Optimeringsproblemet implementerades och löstes med Microsoft© Excel Solver 
som är ett optimeringspaket utvecklat av Frontline Systems Inc. Solver är en 
optimeringslösare som använder den primala simplexmetoden, med kapacitet att lösa 
linjära och ofta icke linjära problem. Den tillåter heltal och binära begränsningar på 
beslutsvariabler och kan användas för att lösa problem med upp till 200 
beslutsvariabler (FrontInc systems, 2016). Solver är ett verktyg där det på ett enkelt 
sätt kan byggas upp en modell av en beslutssituation och den har ett inbyggt stöd för 
att hantera matematiska funktioner och variabler. Solver valdes som lösningsprogram 
med hänsyn till att VRG idag använder sig av Excel.  

1.5.4 Litteraturstudie  
Den kvalitativa undersökningen inleddes med insamling av litteratur och tidigare 
forskning inom området Pre-Pack Optimization (se mer specifikt nedan), 
distributionsstyrning samt inköpsstrategier inom detaljhandeln, för att kunna 
formulera optimeringsmodellen med god kunskapsbas kring projektområdet. Olika 
databaser för vetenskapliga tidskrifter och artiklar användes under arbetets gång med 
sökord baserade på syfte och mål.  
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1.5.4.1 Översikt över valda lösningsmetoder från litteratur  
Trots att packoptimering är ett relativt nytt område inom optimeringsläran utan någon 
formell problemformulering och lösningsmetod, finns det avhandlingar som 
behandlar området. De flesta fokuserar på hur och när problemet bör formuleras på 
generell nivå och problemområdets betydelse i sitt sammanhang.  Två avhandlingar 
inom packoptimering har tagits i anspråk under detta projekt. Båda lösningsmetoderna 
är begränsade till förslag till problemformuleringar genom att koppla till existerande 
optimeringsproblem och dess lösningsmetoder. De viktigaste egenskaperna hos de 
utvalda problemformuleringarna erhålls nedan.  
 
I Pu Wangs (2010) avhandling "Pre Pack Optimization Models: Models and Solutions 
methods" presenterar författaren en formulering till pre-pack optimization som ett 
heltalsproblem. Författaren presenterar även förslag på lösningsmetoder baserade på 
heuristiska metoder som inte var tillämpningsbara i detta projekt. I skriften "Retail pre-
pack optimization system" ger Vakhutinsky (2012) ytterligare ett formuleringsförslag för 
pre-pack optimization som ett heltalsproblem. Båda formuleringarna ovan baserar sig 
på problem där distinkta SKU kan mixas i ett pack, samt applicerar parametrar till 
exempel på efterfrågan på butiksnivå vilket skiljer sig från detta projekt.  
 
De viktigaste egenskaperna från dessa två avhandlingar var framförallt inspiration till 
heltalsproblemformulering samt Wangs förslag till formulering av straffkostnader. 
Dock ges inga detaljerade förklaringar till hur parametrarna genereras till modellen.   
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Kapitel 2  

Nulägesanalys  
I detta kapitel presenteras en nulägesanalys över Venue Retail Groups distribution- 
och påfyllnadsprocess. Kapitlet inleds med att presentera en stegvis sammanställning 
av varuförsörjningskedjan från inköp till butik, för att sedan gå in mer detaljerat på de 
delprocesser som är i fokus för detta arbete.  
 

2.1 Varuflödeskedjan  
Steg för steg beskrivs nedan i Figur 2.1 de olika delprocesserna som tillsammans utgör 
huvudprocessen i varuflödeskedjan för VRGs egenproduktion (EP).  
 

 
Figur 2.1 Delprocesser inom VRGs varuflödeskedja (EP) 

2.1.1 Inköp och budgetering  
Budgetplanering utgör det första steget i VRGs varuflödeskedja. Budgeten planeras 
utifrån utvärdering av föregående säsong, därefter planerar inköpsavdelningen inför 
kommande säsong. Efter att planeringen genomförts och inköpsordern lagts har 
inköpsavdelningen kontinuerlig kommunikation med produktionen. När en 
inköpsorder genomförts förs det in i försörjningssystemet FACKTA som sedan 
automatiskt fördelar grundallokering till respektive butikskategori. Grundallokering 
innebär den mängd varor som skickas ut till butikerna direkt när de anlänt till 
centrallagret. Resterande produkter som kvarstår efter grundallokeringen läggs in som 
påfyllnadsmängd i centrallagret för att sedan skickas ut till butikerna efter behov. Hur 
stor mängd som ingår i grund- respektive påfyllnadsbatchen beror på hur inköparna 
förutspår produkternas försäljningsefterfrågan samt de packstorlekar som varorna 
paketeras inom.  
 

Inköp Produktion Centrallager  
Borås Butik Slutkund
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2.1.2 Produktion  
Produktionen av eget varumärke sker hos utvalda tillverkare. Inköpsavdelningen 
skickar en beställning, förslaget skickas fram och tillbaka mellan produktionen och 
inköparna tills dess att det önskade resultatet av designen är uppnått. Därefter tar det 
cirka två månader i ledtid från produktionsstart innan varorna når centrallagret. I 
samband med beställningen anger även inköparna val av packkonfiguration1.  

2.1.3 Centrallager i Borås 
Från produktionen skickas produkterna direkt till CL i Borås. Här förs varorna in och 
grundallokeringen läggs direkt på order ut till butikerna. Påfyllnadsmängden lagras och 
debiteras till VRG efter lagerkostnad (per enhet) samt hanteringskostnad (per enhet 
och storlek). Varuförsörjningssystemet FACKTA gör automatiserade tilldelningar 
efter tilldelningsmodellen, det vill säga när respektive butik sålt till sin nedre gräns 
skickas ytterligare varor.  

2.1.4 Butik 
Butikernas omsättning och yta skiljer sig inom butikskedjor. Butikerna är uppdelade i 
butikskategorierna XS, S, M, L och XL utifrån dess omsättning och 
försäljningskapacitet. För olika varugruppsområden kan butikerna ha distinkta 
kategorier. Butikernas distinkta utseenden skapar även olika förutsättningar att ta emot 
varor i butik och lager, exempel på detta erhålls i Bilaga 4. Sammanställning av 
butiksobservationer gav att de fyra butiker där observationerna gjordes var alla överens 
om att de egentligen inte behöver ha så mycket i lager eftersom att de får leverans varje 
dag och att de istället enbart borde ha deras storsäljande produkter i lager. 
Leveranstiderna för butikerna i Stockholm är cirka två dagar, medan leveranstiden kan 
sträcka sig till att vara tre till fyra dagar för de butiker som är lokaliserade längre bort 
från centrallagret. Även hur ofta butikerna får leveranser varierar. Butiker med högre 
omsättning får leverans varje veckodag medan de mindre butikerna får leverans en till 
tre gånger per vecka.   

2.1.5 Slutkund 
Verksamhetens strävan är att bemöta kundefterfrågan i den uträckning som krävs och 
därmed vinna kundlojalitet på marknaden. Kundefterfrågan och försäljningsstatistiken 
analyseras därför efter varje säsong. Kontinuerligt sker även analyser kring trender och 
mode för att kunna tillgodose en volatil efterfrågan.   

                                                 
 
 
1 Packkonfiguration avser den lösning av pack som innehåller en eller flera enheter i varuflödet.  
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2.2 Flödeskartläggning  
I Figur 2.2 nedan redovisas varu- och informationsflödet samt vilka aktiviteter som 
ingår i VRGs varuförsörjningskedja för egenproduktion. Förklaring till symbolerna i 
flödeskartan redovisas i Figur 2.3 nedan.  

 

 
 
 

 
Projektets fokusområde representerar den högra delen av flödeskartan i Figur 2.2, det 
vill säga aktiviteterna från centrallager till butik.  

Figur 2.3: Symboler vid flödeskartläggning (Oskarsson et al., 2006) 

Figur 2.2: Flödeskartläggning av VRGs varuflöde (EP) 
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2.2.1 Affärssystemet FACKTA SCM 
VRG använder sig av affärssystemet FACKTA SCM, vilket är ett moduluppbyggt 
system där inköp lägger in order och mjukvaran följer sedan varan i dess varuflöde och 
ger översikt över lagersaldo för CL samt butikerna. Systemet innehåller även 
information kring försäljningshistorik och fakturering och styr en automatisk 
påfyllnadsmall från CL till butik.  

2.3 Tilldelningsmodell  
VRG har en utarbetad artikel- och butikstilldelning som styr hur mycket som ska 
skickas ut till butik i respektive butikskategori, både som grund- och 
påfyllnadsallokering. Tilldelningen styrs redan vid inköpsordern men kan också 
justeras manuellt. Grundallokeringen avser den kvantitetsmängd som direkt går ut till 
butikerna på order när de nått CL från produktionen. Påfyllnadsmängden avser den 
kvantitetsmängd som läggs in på CL och fördelas till butik automatiskt baserat på 
påfyllnadsmallarna efter att försäljningen av grundallokeringen satts igång.  
 
Varje produkt tilldelas en produkttypsetikett, Normal, Kampanj eller Volym, även kallat 
påfyllnadsvolym. De produkter som vid inköp värderas att säljas med hög 
försäljningsgrad kategoriseras till Volym medan varor med normal försäljningsgrad 
placeras under produkttyp Normal. I Kampanj kategoriseras produkter som förväntas 
sälja enligt en push2-strategi en kortare period, detta kan exempelvis vara produkter 
med glitterdetaljer vid nyår, färgen röd vid jul eller blommiga väskor under 
sommarmånaderna. Varje produkt tillhör en varugrupp som till exempel resväskor, 
skinnväskor, accessoarer och syntetväskor. Projektet fokuserar på varugruppen 
egenproducerade syntetväskor.  

                                                 
 
 
2 Begreppet "push" refererar i denna rapport till  en strategi som innebär att produkter skickas ut i stora mängder 
till marknaden. Den teoretiska motsatsen är "pull" där produkter sätts till marknaden efter uppkommen 
efterfrågan.  
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2.3.1 Påfyllnadsmall  
I Tabell 2.1 nedan redovisas hur påfyllnadsmallen är utformad i dagsläget för 
respektive produkttyp och butikskategori. Påfyllnadsgraden representeras av en nedre 
och en övre lagernivågräns, betecknade X respektive Y. När lagernivån hos enskild 
butik nått den nedre gränsen, X, skickas automatiskt ett anrop in i systemet för 
påfyllnad till butiken. Systemet signalerar då en order på en påfyllnad upp till lagernivå 
Y. Nedanstående tabell är baserat på 4-P3.  
 
Tabell 2.1: VRGs påfyllnadsmall inom varugruppen syntetväskor EP 

Ur tabellen kan det utläsas att exempelvis för XS-butiker och produkttyp Kampanj, 
signalerar systemet ett krav för påfyllnad när respektive butik enbart har en enhet kvar 
i lager, och ska då få tre nya enheter till lager för att nå upp till sin övre gräns som är 
fyra. Dock skickas fyra enheter ut när påfyllnad sker i 4-P, vilket resulterar i en lagernivå 
på fem enheter, med antagande att ingen försäljning skett under påfyllnadens ledtid.  

2.3.2 Packstorlekar 
I dagsläget paketeras de flesta produktkvantiteter i 4-P. Motiveringen är att minska 
lager- och hanteringskostnader då dessa kostnader beräknas per enhet. Detta leder 
dock till konsekvenser på butiksnivå. Då de minsta butikerna har för hög 
grundallokering och påfyllnadsgräns, resulterar detta till en ojämn fördelning bland 
butikerna. De större butikerna som är kapabla till att sälja varor till fullpris går miste 
om försäljning när de får slut i lager samtidigt som butiker med lägre försäljning har 
för mycket i lager och tvingas realisera.  
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
3 Ett 4-P här avser ett pack med fyra enheter i.   

Artikel /Butik XS S M L XL
Kampanj 1  -   4  ( X -  Y) 1   -  4 2   -  4 2   -  4 4  -  8
Normal 1   -  4 2   -  4 4   -  8 6  -   12 8   -  12
Volym 1   -  4 4   -  8 6   -  8 8   -  12 10   -  16
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Kapitel 3  

Teoretiskt Ramverk  
I detta kapitel presenteras utvalda teorier som ligger till grund för genomförandet av 
projektet. Inledningsvis redogörs för kopplingen mellan det teoretiska ramverket i 
relation till projektets problemformulering.  

3.1 Koppling mellan frågeställning och teori  
I första avsnittet (3.2) behandlas Supply Chain Management, vilket syftar till de 
strategier och tankesätt som utformningen av detta arbete bygger på. Avsnittet om 
Optimering (3.3) syftar till att ge läsaren en introduktion till den modell som 
presenteras i Kapitel 4. Vidare beskrivs Poissonfördelning (3.4), Korrelation (3.5), 
Flödeskartläggning (3.6) samt ABC-kalkyl (3.7) vilka har stor betydelse vid fastställande 
av parametrar och analytiska beräkningar för att göra lämpliga antaganden och urval.  

3.2 Supply Chain Management  
Supply Chain Management (SCM) innebär tillsyn och samordning av flöden, både 
inom och mellan företag, med andra ord syftar SCM till de strategier och metoder som 
gör det möjligt för organisationer att uppfylla sina mål effektivt. Det sägs att det yttersta 
målet för ett effektivt SCM-system är att minska lager, med antagandet att produkterna 
är tillgängliga när de behövs (Van Weele et al., 1997, 208).  

3.2.1 Supply Chain Management inom modeindustrin 
Hur företag arbetar med SCM har stark förankring i vilken bransch de verkar i. 
Christopher et al. (2004, 367) presenterar fyra huvudsakliga egenskaper inom 
modemarknaden som utmanar leveranskedjor inom branschen; korta livscykler, hög 
volatilitet, låg förutsägbarhet samt hög andel impulsköp. Utöver detta är ledtiden 
vanligtvis lång inom branschen och återförsäljare måste planera flera månader i förväg 
inför den kommande säsongen, så kallad försäsongsplanering (eng. pre-season planning). 
Försäsongen är normalt tre till sex månader innan den aktiva försäljningssäsongen av 
en produkt (Wang, 2010, 6). Under försäsongsplaneringen måste återförsäljare 
utforma sin order till tillverkaren så att den uppfyller den potentiella efterfrågan. 
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3.2.1.1 Centrallager 
Återförsäljare köper ofta varor i stora mängder från leverantörer för att sedan sälja till 
kunder i mindre mängder (Wang, 2010, 5). Vid större återförsäljare och koncerner 
innebär detta vanligen ett stort antal leverantörer och produkter, vilket gör det 
ineffektivt att leverera varje produkt från varje leverantör till varje butik. Dessutom 
kan det bli rent av omöjligt för butikerna att ta emot stora batcher4 på grund av 
begränsat lagerutrymme. Införandet av ett centrallager är därför en viktig del i syfte att 
ge butikerna frekvent påfyllning då efterfrågan är varierande vilket resulterar i en mer 
jämn fördelning för bemötande av efterfrågan och ökar därmed även effektiviteten i 
butik (Wang, 2010, 6). 

3.2.1.2 Servicenivå  
Servicenivån inom Supply Chain Management används i syfte att mäta kapaciteten hos 
lagerfyllningen samt för att definiera sannolikheten att kunna betjäna kundernas 
efterfrågan. Beslut om rätt servicenivå anses i huvudsak vara för att balansera 
lagerkostnaderna gentemot intäkter vid försäljning. Servicenivån är viktig vid 
bedömning av lämpligt säkerhetslager, ju högre den önskade servicenivån är desto mer 
säkerhetslager behövs inom butik (Schalit et al., 2014). En typisk servicenivå inom 
detaljhandelsbranschen är 90 % med hög prioritet att uppgå till 95 %, detta för att 
stärka kundlojaliteten och förmågan att kunna bemöta försäljningsefterfrågan (Schalit 
et al., 2014). En servicenivå på 95 % innebär att risken är 5 % att lagret tar slut innan 
en ny påfyllnad hinner fram till butikerna. Ju viktigare en artikel är för verksamheten, 
desto högre bör servicenivån vara (Effso tools, 2016). 

3.2.1.3 Säkerhetslager  
Säkerhetslager är en parameter som direkt påverkas av servicenivå (EazyStock, 2015). 
Efterfrågan på marknaden och speciellt inom detaljhandeln är väldigt varierande, vilket 
kan upplevas som ett problem för materialplanerarna. Varor hos butiker riskerar att ta 
slut mellan beställningspunkt och påfyllnadstidpunkten och problemet varierar 
beroende på ledtider och typen av beställningssystem. Därför är säkerhetslager 
nödvändigt för att öka chansen till att möta kundens behov (Effso tools, 2016).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
4 En batch innebär en mängd med enheter.  
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Figur 3.1 nedan visar hur efterfrågan under ledtiden, säkerhetslager och 
beställningsnivå förhåller sig till varandra. 
 

 

 
Figur 3.1: Förhållandet mellan efterfrågan under ledtid, säkerhetslager och beställningsnivå (Effso tools, 
2016). 

3.2.1.4 Realisation   
Detaljhandelsbranschens försäljning är beroende av kundernas efterfrågan.  
Svårigheten att kunna förutsäga denna gör att det måste hållas ett lager för att inte stå 
utan varor och därmed gå miste om försäljning. Eftersom en stor del av varorna inom 
detaljhandeln är säsongbetonade betyder det att varor som inte säljs under den önskade 
tidsramen måste reas ut för att ge plats till nästkommande säsongsvaror (Davis et al., 
2005) (Christopher. M, 2011).  
 
”Don’t sell your new product for $29. Offer it at $1 000 029 with a rebate of $1,000,000. People 
will think it’s a great bargain when in fact it’s just a huge inconvenience”  
- Dilbert Cartoon  (Davis et al., 2005, 410)  
 
Realisation bör inte enbart ses som en konsekvens eller förlust för en återförsäljare, 
utan kan även innebära ett strategiskt val, eftersom det är önskvärt ur ett 
kundperspektiv. Enligt marknadsdomstolen bör realisation pågå under några veckor 
eller högst två månader per säsong (Konsumentverket, 2015). Hur begränsad tiden ska 
vara för att varor ska kunna klassas som realisationsvaror bedöms från fall till fall och 
skiljer sig mellan branscherna på marknaden. Även prissättning över realisationsvaror 
bedöms olika från bransch till en annan och bedöms med hänsyn till konsumenten 
(Konsumentverket, 2015).  
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3.2.2 Packplanering inom Supply Chain Management  
"En effektiv pre-pack beslutsprocess innebär att man tar flera beslut i hela supply chain management 
cykeln som inleds redan från efterfrågeprognosen till den initialt planerade fördelningen under 
sortimentsplanering, inköpsordergenerering, liksom tilldelning utförd vid distributionscentral" 5 
(Inderlal et al, 2005) 
 
I produktions- och distributionssystem flödar materialet ofta i fixerade batch-storlekar, 
så kallade pack (eng. pre-pack) (Gao et al., 2013, 1). Ett pack i distributionen innehåller 
ofta en variation av olika mängder av lagerhållningsenheter (SKU) förpackade i en låda 
eller pall i syfte att öka effektiviteten och reducera hanteringskostnader i 
distributionskedjan (Chen et al., 2012, 1); dock på bekostnad av flexibilitet samt en 
ökad sannolikhet för felfördelning till enskilda butikers specifika efterfrågan (Gao et 
al., 2013, 1). Med andra ord, när ett pre-pack är skickat till en butik så är det inte säkert 
att den möter den individuella butikens exakta efterfrågan av olika storlekar. Detta ger 
upphov till scenarier där vissa produkter kommer att vara kvar utan försäljning, 
samtidigt som vissa produkter kommer att vara slut i lager (Rajesh, 2010, 327). Problem 
med pre-pack uppstår huvudsakligen av bristande efterfrågeprognostisering och 
tidsskillnaden mellan orderläggning och försäljning (Rajesh, 2010, 327). Inom 
detaljhandeln är utövandet av pre-pack frekvent förekommande, huvudsakliga orsaken 
är stora variationer av SKU i olika storlekar, färger, stilar samt en låg individuell 
efterfrågan per SKU (Rajesh, 2010, 328). Beslutet om packkonfiguration tas av 
återförsäljaren och drivs ofta av faktorer som försäljningshistorik, efterfrågestorlek 
samt antal kvantiteter som ska köpas in (Wang, 2010, 7). I praktiken sker detta ofta vid 
sortimentsplaneringen under försäsongsplaneringen där det även tas beslut om hur 
mycket som ska gå ut till butikerna direkt samt hur mycket som ska lagras på CL för 
senare påfyllning (eng. replenishment). I det ideala scenariot, där den prognostiserade 
efterfrågan sammanfaller med den faktiska efterfrågan, kan beslutet om 
packkonfiguration ske under försäsongens planeringshorisont och samma beslut kan 
genomföras för tilldelningsändamål. Detta är dock inte verkligheten. Den faktiska 
efterfrågan kan variera kraftigt från den prognostiserade efterfrågan, främst på grund 
av osäkerheter i prognoser och tidsskillnad mellan beställning och försäljning (Wang, 
2010, 7).  
 
I litteraturen (Wang, 2010) (Inderlal et al., 2005) betonas betydelsen av att en effektiv 
packbeslutsprocess ska involvera multipla beslutsantaganden genom hela supply chain 
kedjan, det vill säga, en lyckad packoptimeringslösning kräver en stark 
efterfrågeprognostisering såväl som god sortimentsplanering.  

                                                 
 
 
5 Egen översättning från avhandlingen Pre Pack Optimization - The White Paper (2005) 
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3.3 Optimering 
Först presenteras en generell formulering för optimeringsproblem samt för 
egenskaperna linjäritet och heltalsprogram hos optimeringsproblem, sedan presenteras 
problemområdet Pre-Packing Optimization som ligger som grund för detta projekt. 
Avsnittet avslutas med teori berörande problemkomplexitet.   

3.3.1 Generell formulering  
Optimering handlar om att bestämma bästa, optimala, lösningar till matematiskt 
formulerade beslutsproblem (NE, Optimeringsteori, 2016). Ett optimeringsproblem kan 
formuleras generellt enligt: 
 

(𝑃)      min 𝑓(𝒙) 
            då  𝑔𝑖(𝒙 ) ≤  𝑏𝑖 ,    𝑖 =  1, . . . , 𝑚 

 
där 𝑓(𝒙)  är en målfunktion som beror av variablerna, 𝒙 =  (𝑥1 . . . 𝑥𝑛)𝑇. Där 𝒙 ∈  𝑋 och 
mängden 𝑋 definierar de tillåtna lösningarna i problemet. 𝑔1(𝒙 ), ... , 𝑔𝑚(𝒙) är funktioner 
som beror av x och 𝑏1 , . . . , 𝑏𝑚  är givna konstanter som tillsammans bildar problemets 
bivillkor. En lösning 𝒙 ∈  𝑋 som minimerar 𝑓(𝒙) kallas för optimallösning.  Problemet 
(P) är formulerat som ett minimeringsproblem, men kan lika gärna formuleras som ett 
maximeringsproblem. (Lundgren et.al, 2011, 12). Beroende på hur funktionerna 
𝑓, 𝑔1, . . . , 𝑔𝑚 specificeras samt vilka antaganden som tas avseende tillåtna värden på 
variablerna 𝒙 kommer optimeringsproblemet tillhöra olika problemklasser.   

3.3.2 Linjära program (LP) 
Problemet (P) benämns som ett linjärt program (LP) om alla funktioner 𝑓, 𝑔1, ... , 𝑔𝑚 är 
linjära funktioner. Om minst en av alla funktionerna 𝑓, 𝑔1, ... , 𝑔𝑚 är en icke linjär 
funktion benämns problemet som ett icke linjärt problem (Lundgren et. al, 2011, 13). 
I båda fallen talar man om kontinuerlig optimering, det vill säga, att alla variabler är 
kontinuerliga, 𝒙 ∈  ℝ𝑛 . Lösningspunkten 𝒙 kan förflyttas kontinuerligt i det tillåtna 
området. LP-program är ofta lätta att lösa, då egenskapen av linjäritet hos LP-program 
gör att optimallösningen alltid återfinns i en hörnpunkt i det tillåtna området 
(Lundgren et al., 2011, 362). Något som den generella metoden för att lösa LP-
problem, simplexmetoden6 utnyttjar.  

                                                 
 
 
6 I stort sett alla kommersiella programvaror för att lösa LP-problem är baserade på simplexmetoden.  
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LP-problem formulerat på standardform7 ges enligt: 
 

(𝑃)      min        𝑧 =  ∑ 𝑐𝑗

𝑛

𝑗 = 1

𝑥𝑗 

              då                   ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗 = 1

 =  𝑏𝑖 ,    𝑖 =  1, … , 𝑚 

 
                                             𝑥𝑗 ≥  0,   𝑗 =  1, . . . , 𝑛 

3.3.3 Diskreta program (IP) 
Problemet (P) benämns som ett diskret problem (eng. Integer Program) om en delmängd 
av variablerna (minst en) är definierade som diskreta variabler. De kan till exempel vara 
definierade att endast kunna anta heltaliga värden, 𝑥𝑗  ∈  {0, 1, 2, . . . } eller som binära 
variabler 𝑥𝑗  ∈  {0, 1}. Om problemet är definierat med enbart linjära funktioner erhålls 
ett linjärt diskret problem. Diskreta problem är generellt sett svårare att lösa än LP-
problem. Detta kan uppfattas som motsägelsefullt då i ett diskret problem är mängden 
tillåtna lösningar en diskret mängd bestående av ett ändligt antal lösningar i relation till 
LP-problem som är bestående av en kontinuerlig mängd med oändligt antal lösningar. 
Det som gör att ett LP-problem är relativt lätta att lösa är egenskapen att 
optimallösningen alltid återfinns i en hörnpunkt i det tillåtna området (Lundgren et al., 
2011, 362). För heltalsproblem finns ingen motsvarande egenskap. Det finns dock 
generella lösningsmetoder även för diskreta problem men skillnaden är att de inte löser 
alla problem på rimlig tid. Metoderna är anpassade för en viss problemtyp och utnyttjar 
den specifika strukturen hos problemet. De viktigaste och mest förekommande 
lösningsstrategierna för heltalsproblem är uppräkningsmetoder, relaxations- och 
dekompositionsmetoder, plansnittningsmetoder samt heuristiker (Lundgren et al., 
2011, 363).  
 

                                                 
 
 
7 Standardform innebär att alla bivillkor är uttryckta som likhetsvillkor och variabler icke-negativa 
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3.3.4 Komplexitetsteori  
Komplexitetsteori används för att avgöra hur svårlösta problemtyper är. Man skiljer 
mellan algoritmkomplexitet och problemkomplexitet (Lundgren et al., 2011, 41). 
Algoritmkomplexiteten ger ett uttryck på hur beräkningstiden hos en algoritm, för att 
lösa ett visst problem beror av problemets storlek, och utgör även en grund för 
analyser av problemkomplexiteten. Problemkomplexiteten klassificerar problemtyper 
enligt hur lätta eller svåra de är att lösa (Lundgren et.al, 2011, 39). Mer precist, om det 
existerar en polynomiell algoritm för optimeringsproblemet så uttrycks det som 
effektivt och problemet uppfyller "Efficient Optimization Property" (Wolsey, 1998, 81). 
 
Generellt kan ett problem delas in tre problemkomplexitetsklasser: P, NP och NP-
fullständiga problem. För klassificering av ett problem görs en transformation av 
problemet till ett beslutsproblem med JA-NEJ svar (Wolsey, 1998, 83). 
Klassificeringen sker alltså enbart med avseende på beslutsproblem men 
klassificeringen överförs till optimeringsproblemet (Lundgren, 2011, 41). De 
optimeringsproblem där tillhörande beslutsproblem kan lösas med en polynomiell 
algoritm tillhör klassen P och anses som lätta problem. Till klassen P hör till exempel  
problem formulerade som "avgör om en graf innehåller en perfekt matchning", då 
med svar JA eller NEJ. Ett annat exempel är att det går att avgöra på polynomiell tid 
om ett tal är primtal eller ej, och problemet ligger därmed i problemmängden P. 
Klassen NP, där även klassen P ingår, är mängden av beslutsproblem med egenskapen 
att för varje fall med svaret JA, så existerar det ett certifikat som en polynomiell 
algoritm kan använda för verifiering av att JA-svaret är korrekt (Lundgren, 2011, 41). 
Detta ger att om ett beslutsproblem till ett tillhörande optimeringsproblem tillhör 
klassen NP, så kan optimeringsproblemet lösas genom att besvara beslutsproblemet 
ett polynomiellt antal gånger (Wolsey, 1998, 83). Handelsresandeproblemet (TSP8) är 
ett känt optimeringsproblem som går ut på att hitta den kortaste vägen för en 
handelsresande som ska besöka ett bestämt antal städer för att sedan återvända till 
startpunkten. Problemets beslutsform "går det att hitta en väg som är kortare än X" är 
ett NP-problem och optimeringsproblemet löses genom att besvara frågan ett 
polynomiellt antal gånger. Problem kan även tillhöra klassen NP-fullständiga9 
(kompletta). Denna klass utgörs av de svåraste beslutsproblemen. Att ett problem är 
NP-fullständigt betyder i praktiken att det inte finns någon känd effektiv algoritm för 
det (KTH, 2010). NP-fullständiga problem är till exempel beslutsformen av TSP och 
att avgöra om heltalsprogrammeringsproblem har lösningar. Att hitta om en lösning 
existerar till ett heltalsproblem är NP-fullständigt. Att finna den optimala lösningen till ett 
heltalsproblem klassificeras däremot som NP-svårt.  

                                                 
 
 
8 Förkortningen TSP är på den engelska översättningen Travelling Salesman Problem  
9 NP-fullständiga problem benämns ibland NP-kompletta 
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En effektiv (polynomiell) algoritm för att lösa ett NP-svårt problem innebär att alla 
NP-fullständiga problem kan lösas på polynomiell tid. NP-svåra problem är den 
svåraste klassen av optimeringsproblem, där heltalsprogrammerings problem ligger 
som behandlas i detta projekt. Detta gör att vid formuleringen av en modell kan 
komplexiteten och ett allt för stort antal variabler göra problemet olösbart.  

3.3.5 Pre-pack Optimization Problem  
Pre-pack Optimization är än så länge ett relativt outforskat område som börjar få mer 
och mer fäste. Problemet tas upp framförallt inom mode-detaljhandeln då livscyklerna 
blir allt kortare och allt fler återförsäljare går från en push- till en pull-strategi. Detta 
innebär allt mindre lager och större krav på att uppfylla en specifik efterfrågan 
(Christopher. M, 2011, 104). Då det än så länge inte finns någon formell svensk 
översättning kommer det engelska begreppet att användas i detta arbete. I litteraturen 
var Inderlal och Divyanshu (2005) i skriften The White Paper de första att introducera 
begreppet The Pack Optimization Problem (Wang, 2010, 9). Inderlal och Divyanshu riktar 
sig mest åt att presentera och främja problemområdet med pre-pack optimization 
snarare än att bygga upp den teoretiska grunden (Wang, 2010, 9). Författarna föreslog 
ett arbetsflöde för att bestämma den optimala pre-pack lösningen samt matematiska 
modeller för problem, men gav inga lösningsmetoder. Det finns en del bedriven 
forskning i ett närliggande område av sortimentsplanering. Men forskningen på pre-
pack optimization har aldrig formellt införts eller matematiskt formaliserats inom 
akademin (Wang, 2010).  Dock har ett flertal informella optimeringsmodeller inom 
klädesplaggdistribution genererats med variation i packinnehållet beroende på färger 
och storlekar av plaggen.  
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3.4 Poissonfördelning  
Både i teorin och praktiken antas ofta normalfördelning som en 
sannolikhetsfördelning för efterfrågan (Fagan 1984, 84). Normalfördelning är en 
kontinuerlig fördelning som är symmetrisk kring sitt medelvärde, där utseendet 
bestäms utifrån efterfrågans medelvärde och standardavvikelse. Om efterfrågan är låg 
kan det istället vara passande att använda poissonfördelning, dock anses 
poissonfördelningen vara beräkningsmässigt svårare att hantera än 
normalfördelningen (Mattsson, 2003, 6). Poissonfördelningen är en diskret 
sannolikhetsfördelning som anger antalet förekomster av en viss händelse som 
inträffas slumpmässigt under en viss tidsperiod (Nicholson, 2014). Fördelningen 
beskriver sannolikheten att en händelse inträffar under ett visst intervall. Vid 
antagandet att 𝑋 är en Poissonfördelad variabel 𝑋 ∈  𝑃𝑜(𝜆), så är fördelningens 
sannolikhetsfunktion (Blom, 2005, 55) enligt: 
 

    𝑃(𝑋 =  𝑛)  =  𝑒−𝜆𝜆𝑛

𝑛!
 

 
där 𝜆 betecknar det genomsnittliga antalet händelser per intervall samt n är respektive 
frekvenshändelse. Tillgängliga tabeller vid Poissonfördelning innehåller vanligtvis inte 
medelvärden större än 25, vilket begränsar användandet till de fall som innehåller låg 
efterfrågan (Mattsson, 2003, 7). Ett sätt att testa om Poissonfördelning är lämpad för 
rådande efterfrågan är att jämföra den beräknade standardavvikelsen med roten ur 
medelefterfrågan. Befinner sig standardavvikelsen inom en marginal på +/- 20% av 
roten ur medelefterfrågan är det rimligt att använda Poissonfördelning (Mattsson, 
2003, 6).  

3.5 Korrelation  
Korrelation är ett statistiskt begrepp som anger styrkan och riktningen av ett samband 
mellan två eller fler variabler. Korrelationen anges ofta med en så kallad 
korrelationskoefficient. Korrelationskoefficienten uttrycks som ett värde mellan 1 och 
-1, där 0 anger inget samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger 
maximalt negativt samband (Nyquist, 2012). En korrelationskoefficient på/nära 0 
betyder att det inte finns någon korrelation mellan de två variablerna, men det kan 
ändå finnas ett samband. Det finns många olika sätt att beräkna korrelationen och val 
av lämplig metod att använda beror bland annat på vilken skala variablerna är angivna 
i. Den mest välkända och vanligaste formen är Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient, där korrelationen beräknas som kovariansen mellan 
de två variablerna dividerat med de båda variablernas standardavvikelse.  Denna 
korrelation, som i allmänhet betecknas 𝜌𝑥,𝑦 mellan två stokastiska variabler 𝑋 och 𝑌 
med väntevärde 𝜇𝑥 och 𝜇𝑦 samt standardavvikelse 𝜎𝑥 och 𝜎𝑦 definieras (Nyquist, 2012)  
som:    𝜌𝑥,𝑦  = 𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌)

𝜎𝑥𝜎𝑦
 = 𝐸((𝑋 − 𝜇𝑥) (  − 𝜇𝑌))

𝜎𝑋𝜎𝑌
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3.6 Flödeskartläggning 
Syftet med en flödeskartläggning är att erhålla en visuell överblick av varuflödet och 
informationsflödet som går genom företaget. Varuflöde avser förflyttningar av den 
fysiska produkten mellan anläggningar eller inom en enskild anläggning. 
Informationsflöde är en förutsättning för fungerande varuflöden och innehåller 
information som är nödvändig för att produkten ska kunna förflyttas i varuflödet 
(Jonsson et.al, 2005). En flödeskartläggning utgår från logistikflödet, där varje del av 
flödet bryts ned i mindre delar för att kunna identifiera tid eller kostnader för varje 
delprocess. Vanliga symboler vid flödeskartläggning presenterades i Figur 2.3 i Kapitel 
2 Nulägesanalys. En flödeskartläggning kan göras mer eller mindre detaljerad men oftast 
är en väldigt detaljerad kartläggning överflödig. Det är viktigare att fokusera på de delar 
som ger störst utbyte (Oskarsson et al., 2006).  

3.7 ABC-Kalkylering  
ABC-kalkylering (förkortning av engelskans Activity Based Costing) innebär att 
identifiera processer, aktiviteter och kostnadsobjekt i flödeskedjan som driver och orsakar 
kostnader, så kallade kostnadsdrivare (Johansson et al., 1997). ABC-kalkyleringen 
fokuserar alltså på att samla kostnader via aktiviteter, till skillnad från en mer 
traditionell kostnadskalkylering som fokuserar på att samla kostnader inom 
funktionella områden. De två vanligaste utgångspunkterna för kalkyleringen som 
nämns i litteraturen för att välja aktiviteter är processer och avdelningar i flödeskedjan. 
 
Johansson et al. (1997) presenterar ett tillvägagångssätt för ABC-kalkylering bestående 
av fyra steg. Första steget innebär att aktiviteter identifieras i organisationen genom en 
aktivitetsanalys för att sedan i andra steget beräkna aktivitetens kostnad. I det tredje 
steget kopplas kostnadsdrivarna till kalkylobjektet för att i ABC-analysens fjärde och 
avslutande steg beräkna produktens kostnad. Den kritik som framförts mot ABC-
kalkylen är främst att kalkylen fokuserar på kostnader och inte tar hänsyn till eventuella 
samband som kan finnas mellan intäkter och kostnader samt att kalkylmetodens 
betoning på inre kostnadseffektivitet lätt sker på bekostnad av den yttre 
kostnadseffektiviteten. 
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Kapitel 4   

Modell 
I detta kapitel presenteras den konstruerade modellen för påfyllnad från CL till butiker. 
I avsnitt 4.1 introduceras modellens uppbyggnad. I avsnitt 4.2 formuleras 
påfyllnadsoptimeringen som ett linjärt diskretprogram, för att följas upp med en 
diskussion om problemets komplexitet i avsnitt 4.3. 

4.1 Modellens uppbyggnad  
Modellen är utformad i två etapper vilka bygger på två beslutsproblem som 
identifierats i fördelningsprocessen; Grundallokering samt Påfyllnad. Grundallokering 
avser det första utskicket av en ny produkt till butik. Denna allokering räknas inte som 
påfyllnad utan är ett utskick med pack som ska uppfylla önskade lagernivåer. Påfyllnad 
(Replenishment) avser de packutskick efter att försäljningen av grundallokeringen 
påbörjats. Om lagernivåerna i en butik når en viss nivå skickas automatiskt en order 
om påfyllnad ut.  
 
En översikt över funktionaliteten av modellen presenteras som ett flödesdiagram i 
Figur 4.1 nedan.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Input 
Totalt antal kvantiteter, inköpspris, försäljningsvärde  
 

Specificering 
Produkttyp samt packalternativ 

Grundallokering 
Determinerar grundallokering för vald packtyp  

Simulering av leveranser 
Simulerar leveranser för val av packlösningar samt packtyp. 

Påfyllnadsoptimering (IP-0) 
Ger optimala packkonfigurationslösningen för påfyllnad utformat 
som en minimering av kostnader 

Figur 4.1: Flödesdiagram över modellens funktionalitet 
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Efter att modellen tagit in produktspecifik data (input) samt utfört val av produkttyp 
samt de packkonfigurationer (specialisering) som beslutstagandet berör, beräknas 
grundallokeringsbatch, det vill säga den mängd som går ut direkt till butik som första 
utskick. Från den totala orderkvantiteten subtraheras grundallokeringen för att sedan 
använda differensen för påfyllnadsbatch10. Efter indata (totalt inköpta kvantiteter, 
packtyp samt valda packkonfigurationer att undersöka) simuleras leveranser (se Bilaga 
1). De önskvärda lagervärdena samt simulerade leveranser ingår sedan som parametrar 
i påfyllnadsmodellen (påfyllnadsoptimering) som presenteras nedan.  

4.2 Påfyllnadsoptimering 
Påfyllnadsproblemet är formulerat som ett linjärt diskretprogram som ska finna den 
optimala packkonfiguration som minimerar totala kostnader som uppstår längs 
varuflödeskedjan, inklusive lagerhanteringskostnader samt kostnader i butik vid 
scenarion av under-/överallokering. Detta med villkor att uppfylla efterfrågan inom 
butikskategori, samt vara inom det rimliga lagernivåintervallet i butik inom respektive 
butikskategori. Innan formulering av optimeringsmodellen presenteras, deklareras och 
förklaras modellens notation, parametrar, målfunktionskoefficienter, variabler, 
målfunktion och bivillkor nedan. Formuleringen av påfyllnadsmodellen ges därefter 
för att sedan följas upp med en redogörelse om problemets komplexitet.  

4.2.1 Deklarationer 

Notation 
 

𝒫 : mängden av möjliga packtyper för påfyllnad 
𝒩 : mängden av butikskategorier  
Ρ : totala antalet möjliga packtyper, d.v.s. Ρ är storleken av mängden 𝒫 
Ν : totala antalet butikskategorier, d.v.s. Ν är storleken av mängden 𝒩 

Parametrar 
 

𝑑𝑗 : efterfrågan inom butikskategori j, j ∈  𝒩 
𝑞𝑖: antal kvantiteter i pack av typ i, i  ∈ 𝒫 
𝑎𝑗: antal butiker i butikskategori j, j ∈  𝒩 
𝑙𝑗: lagernivå vid påfyllning inom butik i butikskategori j, j ∈  𝒩 
𝛽𝑗: övre gräns för lagernivå inom butik i butikskategori typ j, j ∈  𝒩 
𝛼𝑗: nedre gräns för lagernivå inom butik i butikskategori typ j,  j ∈  𝒩 

                                                 
 
 
10 Den mängd kvantiteter som finns kvar efter grundallokeringen, benämns påfyllningsbatch och är alltså den 
mängd som ska optimeras efter packkonfiguration. 
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𝑘𝑖,𝑗: påfyllningsfrekvens vid val av pack av typ i till butiker i butikskategori j,  
i  ∈  𝒫,  j  ∈  𝒩  

Målfunktionskoefficienter 
Nedan presenteras de koefficienter som ingår i målfunktionen, vilka utgörs av de 
kostnader som uppstår i relation till val av påfyllnadspack.  
 

𝔠 : inleverans/utleveransavgift per packenhet (CL) 
𝝏𝒔
𝝏𝒚

 : relation mellan antal startrundor och utlevererade enheter 
𝑠 : startkostnad per packenhet (CL) 
ℎ : orderadskostnad per leverans (CL)  
𝜔 : straffkostnad för underallokering per kvantitet (butikskategori) 
𝜙  : straffkostnad för överallokering per kvantitet (butikskategori) 
𝛾 ∶ straffkostnad för underallokering per kvantitet (butik) 
𝛿 : straffkostnad för överallokering per kvantitet (butik) 
 

Beslutsvariabler 
Följande beslutsvariabler definieras 
 

𝑦𝑖 : totala antalet pack av typ i för i ∈ 𝒫 
𝑥𝑖 : totala antalet leveranser av pack av typ i för i ∈ 𝒫 
𝑢𝑗:  antalet kvantiteter per påfyllnad till varje butik i butikskategori j för j ∈  𝒩 
𝑣𝑖,𝑗:  1 om pack av typ i levereras till butik i butikskategori j, 0 annars för i ∈ 𝒫, 
j ∈  𝒩 

 
𝑦𝑖 𝑥𝑖, 𝑢𝑗 ∈ ℤ∗11   𝑣𝑖,𝑗 ∈  {0,1} 

                                                 
 
 
11 Mängden av naturliga heltal betecknas med ℤ. ℤ∗ definierar delmängden av icke negativa heltal  
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Stödvariabler 
Värdet av de beslutsvariabler som definieras ovan specificerar helt en lösning. Några 
stödvariabler definieras ytterligare för att uttrycka målfunktionen och göra vissa 
bivillkor mjuka12. 
 

𝑡𝑗 : antal kvantiteter underallokerade i butikskategori j, j ∈  𝒩 
𝑟𝑗 : antal kvantiteter överallokerade i butikskategori j, j ∈  𝒩 
𝑛𝑗: antal kvantiteter underallokerade i butik inom butikskategori j, j ∈  𝒩 
𝑚𝑗: antal kvantiteter överallokerade i butik inom butikskategori j, j ∈  𝒩 
𝑡𝑗 , 𝑟𝑗 , 𝑛𝑗, 𝑚𝑗  ∈ ℤ∗                                   

 
Målfunktion 
Minimering av de totala kostnaderna som uppstår i relation till packstorlekar.  

 
𝑚𝑖𝑛     ∑ 𝑐𝑦𝑖  +  ∑ 𝑠

𝜕𝑠
𝜕𝑦

 𝑦𝑖
 𝑖 ∈ 𝒫𝑖 ∈ 𝒫

 +  ∑ ℎ𝑥𝑖
𝑖 ∈ 𝒫

+ ∑ (𝜔𝑡𝑗
𝑗 ∈ 𝒩 

+  𝜙𝑟𝑗) + ∑ (𝛾𝑛𝑗
𝑗 ∈ 𝒩 

+  𝛿𝑚𝑗)𝑎𝑗  

 
 
 
Den första termen ∑ 𝑐𝑦𝑖𝑖 ∈ 𝒫  representerar hanteringskostnader på CL som uppstår med 
beroende variabel antal packenheter. Andra termen ∑ 𝑠 𝜕𝑠

𝜕𝑦
 𝑦𝑖

 
𝑖 ∈ 𝒫  representerar 

startavgiftskostnad för varje uppkommen startrunda som uppstår med relationen 𝝏𝒔
𝝏𝒚

   

beroende på antalet packenheter. ∑ ℎ𝑥𝑖𝑖 ∈ 𝒫  summerar ihop orderradsavgiften med 
beroende variabel antalet leveranser för pack av typ i.  
 
De två sista termerna representerar felfördelningskostnader för butikskategori 
respektive butiksnivå. ∑ (𝜔𝑡𝑗𝑗 ∈ 𝒩 +  𝜙𝑟𝑗) innebär en kostnad för varje butikskategori då 
antalet produktenheter understiger eller överstiger butikkategorins prognostiserade 
efterfrågan. ∑ (𝛾𝑛𝑗𝑗 ∈ 𝒩 +  𝛿𝑚𝑗)𝑎𝑗 representerar felfördelningskostnader som uppstår 
när lagernivån understiger eller överstiger lagerintervallet inom respektive 
butikskategori.  
 
 
 
 

                                                 
 
 
12 Mjuka bivillkor är flexibla bivillkor, i kontrast till hårda bivillkor som måste uppfyllas i en lösning. Flexibiliteten 
skapas av avvikelsevariablerna (variablerna för under- respektive överallokering i denna problemformulering) 
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Bivillkor 
1. Varje butikskategori kan endast bli tilldelade en packtyp i. Detta bivillkor kan tas 
bort vid framtida scenario att begränsning inte är nödvändig.  
 

∑ 𝑣𝑖,𝑗 

𝑖 ∈ 𝒫

=  1                                                     ∀  𝑗 ∈  𝒩    

 
2. Totala packkvantiteter av pack av typ i inlevererade till CL ska vara lika med 
leveranser 𝑘 till samtliga butiker i butikskategori typ j. 
 

𝑦𝑖 =  ∑ 𝑣𝑖,𝑗𝑎𝑗

𝑗 ∈ 𝒩

𝑘𝑖,𝑗                                            ∀ 𝑖  ∈  𝒫                   

 
3. Totala antalet kvantiteter till butikskategori j bör vara lika med antalet kvantiteter i 
det pack av typ j som levereras till butikskategori j.  
 

𝑢𝑗 =  ∑ 𝑣𝑖,𝑗𝑎𝑗

𝑖 ∈ 𝒫

𝑞𝑖𝑘𝑖,𝑗                                         ∀ 𝑗 ∈  𝒩   

 
4. Lagernivå i butik inom butikskategori j efter påfyllning av vald pack av typ i bör 
eftersträva att vara inom övre- och nedre lagernivågränser för butik inom 
butikskategori j. 
 

𝑙𝑗  + ∑  
𝑖 ∈ 𝒫

𝑣𝑖,𝑗 𝑞𝑖 −  𝑚𝑗  ≤  𝛽𝑗                          ∀ 𝑗 ∈  𝒩   

      
𝑙𝑗  + ∑  𝑣𝑖,𝑗 𝑞 𝑖 +   𝑛 𝑗  ≥ 𝛼𝑗                          ∀ 𝑗 ∈  𝒩  

𝑖∈ 𝒫

 

 
5. Totala antalet kvantiteter som levereras bör möta efterfrågan inom butikskategori j 
 

 𝑢𝑗 +  𝑡 𝑗 −  𝑟𝑗  =  𝑑 𝑗                                       ∀ 𝑗 ∈  𝒩  
 
6. Totala antalet leveranser från CL med pack av typ i ska vara lika med de 
inkommande leveranser med pack av typ i till respektive butik inom butikskategori j.  
 

  𝑥𝑖  =  ∑ 𝑎𝑗
𝑗 ∈ 𝒩

𝑘𝑖,𝑗𝑣𝑖,𝑗                                         ∀ 𝑖  ∈  𝒫         

 



 

 26 

4.3.2 Problemformulering 
Med given deklaration ovan, formuleras påfyllnadsproblemet enligt (IP-0): 
 
 

𝑚𝑖𝑛     ∑ 𝑐𝑦𝑖  +  ∑ 𝑠
𝜕𝑠
𝜕𝑦

 𝑦𝑖
 𝑖 ∈ 𝒫𝑖 ∈ 𝒫

 +  ∑ ℎ𝑥𝑖
𝑖 ∈ 𝒫

+ ∑ (𝜔𝑡𝑗
𝑗 ∈ 𝒩 

+  𝜙𝑟𝑗) + ∑ (𝛾𝑛𝑗
𝑗 ∈ 𝒩 

+  𝛿𝑚𝑗)𝑎𝑗  

 
           då 

∑ 𝑣𝑖,𝑗 𝑖 ∈ 𝒫 =  1                                          ∀ 𝑗 ∈  𝒩                    [4.1] 
  

𝑦𝑖 =  ∑ 𝑣𝑖,𝑗𝑎𝑗𝑗 ∈ 𝒩 𝑘𝑖,𝑗                                      ∀ 𝑖  ∈  𝒫                        [4.2]  
 

𝑢𝑗 =  ∑ 𝑣𝑖,𝑗𝑎𝑗𝑖 ∈ 𝒫 𝑞𝑖𝑘𝑖,𝑗                                      ∀ 𝑗 ∈  𝒩                     [4.3] 
 

𝑙𝑗  +  ∑  𝑖 ∈ 𝒫 𝑣𝑖,𝑗 𝑞𝑖 −  𝑚𝑗 ≤  𝛽𝑗                                        ∀ 𝑗 ∈  𝒩                        [4.4] 
 

𝑙𝑗 +  ∑  𝑣𝑖,𝑗 𝑞 𝑖 +  𝑛 𝑗 ≥ 𝛼𝑗                                      ∀ 𝑗 ∈  𝒩  𝑖∈ 𝒫                   [4.5] 
 

𝑢𝑗 +  𝑡 𝑗 −  𝑟𝑗  =  𝑑 𝑗                                      ∀ 𝑗 ∈  𝒩                     [4.6] 
 

𝑥𝑖  =  ∑ 𝑎𝑗𝑗 ∈ 𝒩 𝑘
𝑖,𝑗

𝑣𝑖,𝑗                                     ∀ 𝑖  ∈  𝒫                       [4.7] 

 
𝑦𝑖 𝑥𝑖, 𝑢𝑗, 𝑡𝑗 , 𝑟𝑗, 𝑛𝑗, 𝑚𝑗  ∈ ℤ∗                                   ∀ 𝑖  ∈  𝒫, 𝑗 ∈  𝒩          [4.8]            

         
𝑣𝑖,𝑗 ∈  {0,1}                                    ∀ 𝑖  ∈  𝒫, 𝑗 ∈  𝒩        [4.9] 
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4.3.3 Problemkomplexitet 
Två beslutsvariabler, 𝑦𝑖, 𝑥𝑖, är skapade för varje pack av typ i, vilket leder till 2P 
variabler. En beslutsvariabel,  𝑣𝑖,𝑗 är skapad för varje pack av typ i till butikskategori av 
typ j, vilket ger  P ⋅ N variabler. En beslutvariabel, 𝑢𝑗 , samt fyra stödvariabler 
(𝑡𝑗 , 𝑟𝑗 , 𝑚𝑗 , 𝑛𝑗 ) är skapade för varje butikskategori j, vilket leder till 5N variabler. Det 
totala antalet variabler erhålls då till (2P + P ⋅ N + 5N).  
 
Bivillkor [4.1] är en begränsning för att varje butikskategori endast kan bli tilldelad en 
typ av pack, vilket blir ett bivillkor per butikskategori, det vill säga, N bivillkor. Bivillkor 
[4.3], [4.4], [4.5] samt [4.6] specificerar att inflödet av enheter till CL ska vara lika med 
utflödet av enheter till respektive butikskategori j samt begränsar antalet enheter till att 
vara inom lagernivåintervallet för varje butikskategori, vilket erhåller bivillkor för 
respektive butikskategori j. Detta ger 4N bivillkor. Bivillkor [4.2] begränsar att inflödet 
av pack till CL att vara lika med utflödet av pack vilket blir ett bivillkor för varje typ 
av pack, P bivillkor. [4.7] summerar ihop antalet frekvenser för varje packkonfiguration 
i, vilket ger P bivillkor. Slutligen, bivillkor [4.9] samt [4.10] begränsar variablerna till 
icke-negativa heltal respektive binära tal.  
 
Sammanfattningsvis, totalt antal variabler är (2P + P ⋅ N + 5N) samt bivillkor13 (5N + 
2P).  
 
 

                                                 
 
 
13 Variabelbegränsningarna [4.8] samt [4.9] inkluderas ej vid kalkylering av totalt antal bivillkor.  
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Kapitel 5  

Fastställande av parametrar  
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för att generera parametrar till den modell 
som presenterades i Kapitel 4. De huvudsakliga insatskomponenterna till modellen 
består av lagernivåer samt kostnaders relation till antalet pack. Förutom dessa 
komponenter så var en simuleringsmodell nödvändig för att generera prognostiserade 
leveranser vid varje typ av pack, detta för att behålla linjäriteten i modellen.  

5.1 Utformning av lagernivåer 
Vid bestämning av optimal påfyllnadsmall för respektive produkttyp ska en nedre och 
övre gräns samt en optimumnivå fastställas. Optimumnivån representerar önskad 
lagernivå för respektive butikskategori, det vill säga, nivå som bör eftersträvas vid 
påfyllning men även det som skickas ut vid grundallokering. De nedre gränserna i 
påfyllnadsmallarna utgör säkerhetslagret samt det värde som framkallar en beställning 
i ordersystemet. Lagernivåerna bestäms enligt följande tre steg som presenteras i 
procedur 5.1 nedan.  
 
Procedur 5.1: Utformning av optimala lagernivåer 

1. Bestämning av önskad servicenivå  
2. Beräkning av min- och optimum-nivåer baserat på önskad servicenivå 
3. Justering av lagernivåer för påfyllnadsmall 

 
Som tidigare nämnts i Kapitel 3 är servicenivån en viktig beslutsfaktor vid mätning och 
generering av lagerpåfyllning, därför baseras första steget i genereringen av min- och 
optimumgränser på den önskade servicenivån. Som ett tredje steg är en justering av dessa 
nivåer nödvändig, vilket förklaras närmare under steg 3 nedan.  

Steg 1: Bestämning av lämplig servicenivå   
En bedömning av lämplig servicenivå (SN) för butik utfördes med hänsyn till 
försäljningshistorik samt i samråd med VRGs inköpsavdelning.  
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Steg 2: Beräkning av min- och optimumgränserna 
För fastställande av min- och optimum-nivåer baserat på önskad servicenivå utfördes en 
frekvensanalys för varje produkttyp av tidigare försäljningshistorik14. 
Försäljningshistoriken sorterades in i respektive butikskategori för att klarlägga 
frekvensen av veckovisa försäljningsantal. Utifrån frekvensanalysen identifierades ett 
fördelningsmönster av efterfrågan per vecka vars sannolikhetsfunktion kunde 
beskrivas med en Poissonfördelning15. Med sannolikhet för att en händelse 
(försäljningsantal) inträffar på en vecka, togs det hänsyn till önskad servicenivå. Vid 
bedömning av optimumgränsen förklaras alltså efterfrågan per vecka, 𝑋, med 𝑋~𝑃𝑜(𝜆𝑥), 
där 𝜆𝑥 betecknar medelvärdet över veckoförsäljning. Med antagande att 𝑋 är stokastisk 
poissonfördelad variabel, 𝑋 ∈  𝑃𝑜(𝜆𝑥) beskrivs den enligt: 

 

𝑃𝑜(𝑋 =  𝑛)  =  
𝑒−𝜆𝜆𝑥

𝑛

𝑛!
 

 
Sannolikhetsfunktionen för händelsen 𝑛 (veckovis försäljning av 𝑛 enheter) ges enligt 
𝑃𝑜𝑋(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤  𝑥) där 0 ≤  𝑃𝑜𝑋(𝑥) ≤ 1. Då servicenivå definierar sannolikheten att en 
produkt finns i lager vid kundefterfrågan ges det optimala lagervärdet baserat på 
servicenivå vid den händelsen att sannolikheten för dess inträffande understiger 
sannolikheten för servicenivån. Optimumgränsen (OPT) fastställs enligt nedan.   
 

P(𝑋 ≤ OPT) ≥ SN.  
 

Vid fastställandet av minimumgränsen (min) är det nödvändigt att utöka 
tillvägagångssättet som användes för optimumgränsen. Detta för att kunna ta hänsyn 
till möjligheten för påfyllning, det ger att efterfrågan behöver erhållas baserat på en 
mindre tidspartition. Därför låts 𝑌 vara en stokastisk oberoende variabel på efterfrågan 
per leveransdag. Ett antagande görs att påfyllning enbart sker under vardagar och högst 
två gånger per vecka, detta ger en tidsfraktion 2

5
  på medelvärdet för 

veckovisförsäljning, 𝜆𝑥. Där händelse 𝑌 beskrivs enligt 
𝑌 ~ 𝑃𝑜 (𝜆𝑥  ⋅  2

5 )  
 

Detta ger att minimumgränsen (min) fastställs enligt nedan 
 

P(𝑌 ≤ 𝑚𝑖𝑛) ≥ SN  
 

                                                 
 
 
14 Samtlig försäljningsdata är baserat på försäljningsperioden HV-15.  
15 Detta valideras genom ett test för att använda poissonfördelning då standardavvikelsen är inom +/- 20 % från 
medelvärdet 
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Procedur 5.1.1: Bedömning av min och OPT 

1. Försäljningshistorik över fyra valda artiklar inom respektive produkttyp  
2. Inom vardera butikskategori för varje produkttyp på veckobasis; generering av 

försäljningsfrekvens samt beräkning av medelförsäljning  
3. Poissonfördelning används för att finna min- samt optimumgräns, där ett 

värde fastställs när den önskade servicenivån är uppfylld.  
 

Steg 3: Justering av lagernivåer för påfyllnadsmall  
Beräkningarna genomförs på produkt- och butikskategorinivå och efterfrågan är 
väldigt varierande, därmed bör justering av påfyllnadsmallarna genomföras med 
hänsyn till att varje butik respektive produkt är unik och att försäljningen skiljer sig på 
en mer detaljerad nivå. Ett exempel är att produkttypen Kampanjs 
försäljningsfrekvenser är signifikant mer komprimerad över den generella 
försäljningsperioden än de övriga, vilket gör att i fastställandet av lagernivåerna kan 
det vara missvisande att använda försäljningsdata över den generella 
försäljningsperioden. Ytterligare bör hänsyn tas till respektive produkttyps avsikt och 
förväntade beteende.  Med detta i åtanke reduceras risken till missbedömning. De övre 
gränserna i påfyllnadsmallarna bedöms med hänsyn till tidigare påfyllnadsmall samt till 
utförd frekvensanalys. Påfyllnadsmallar framställs därmed i huvudsak med avseende 
på fyra följande punkter: 1. lagernivåerna som genererats efter önskad servicenivå, 2. butikers och 
produkters unika beteenden 3. produkttypens avsikt och förväntade beteende, 4. frekvensanalys över 
försäljningshistorik 
 

5.2 Simuleringsmodell för leveranser 
Det är inte trivialt att generera antal leveranser för en slumpmässig efterfrågan som 
påverkas av volatila faktorer, som till exempel mode. Däremot kan det studeras hur 
produkttypers försäljningsmönster sett ut historiskt över dess livscykel för att kunna 
göra ett antagande om ett generellt försäljningsbeteende. Ett år är uppdelat i två 
försäljningssäsonger, VS (Vår-Sommar) samt HV (Höst-Vinter), där vardera består av 
27 veckor. Försäljningsperioden beräknas dock vara längre än 27 veckor, då 
försäljningsperioderna ofta överlappar varandra med några veckor. Med detta menas 
att realisationsförsäljningen för en produkt i föregående säsong fortskrider när 
introduktionsförsäljningen av en produkt i aktuell säsong påbörjats. Baserat på 
försäljningshistorik beräknas därför försäljningsperioden vara cirka 35 veckor.  
 
Tillsammans med en prognostiserad varierande efterfrågan per vecka, samt de minsta 
lagernivåer som framkallar en leverans går det därför att simulera hur olika 
packalternativ skulle kunna generera orderleveranser över tid, se procedur 5.2 nedan.  
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Procedur 5.2: Generering av antalet leveranser 
1. Över försäljningsperioden; försäljningshistorik per vecka erhålls över fem 

artiklar inom vardera produkttyp.  
2. Beräkning av medelvärdet över försäljningen av vardera produkttyp inom 

respektive butikskategori 
3. Beräkning av glidande medelvärde16 för varje produkttyp över veckovis 

försäljning  
4. Utifrån glidande medelvärde genereras en veckovis efterfrågan över 

försäljningsperioden baserat på butikskategori samt produkttyp  
5. Med utgångspunkt från de genererade påfyllnadsmallarna simuleras en 

påfyllning varje gång lagernivåerna når sin lägsta nivå. Antal leveranser erhålls 
därmed av resulterande antal påfyllningar.  

 
 

5.3 Identifiering av lager- och hanteringskostnader  
För att fastställa kostnadsparametrar analyseras kostnader som uppstår i lagret i 
förhållande till val av packstorlek. För att kunna ta ställning till hur kostnadsposter 
påverkas av både ökning och minskning av enheter i lagret bör hänsyn tas till samband 
och relationer (Gammelgaard, 2004), vilket innebär att korrelation bör tas i beaktning 
när kostnadsparametrarna kopplas till optimeringsmodellen. Innan relation till antalet 
enheter (packkvantiteter) analyseras kartläggs kostnaderna längs flödeskartläggningen 
(se kapitel 2: Nulägesanalys) och en ABC-kalkyl utförs för att identifiera befintliga 
aktiviteter, kostnader och dess kostnadsdrivare. Tillvägagångssättet förklaras i 
procedur 5.3 nedan.   
 
Procedur 5.3: Tillvägagångssätt för framtagning av kostnadsparametrar 
1. Flödeskartläggning över produktion till butik 
1.1 Detaljerad flödeskartläggning 
1.2 Observationer i butik 
2. ABC-kalkyl 
2.1 För varje kostnadspost och dess drivare härleds dess direkta eller indirekta 
samband till utformningen av packstorlekar 
3. Analys av kostnadsposternas relation till val av packstorlekar 
3.1 Sortering av kostnadsposter efter relevans och korrelation vid val av 
packstorlekar  
3.2 Sortering av kostnadsposterna och dess relation till beslutsvariablerna17 
                                                 
 
 
16 Glidande medelvärde är en metod för att skapa en serie av medelvärden från en given mängd av värden. I 
denna rapport används viktat glidande medelvärde per vecka.  
17 Se deklarering av beslutsvariabler i Kapitel 4 
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5.4 Identifiering av felfördelningskostnader  
För att identifiera de kostnader som uppstår vid felfördelning i butik krävs antaganden 
över vilka kostnader i butiker som härleds av produktkvantiteter i lager, samt vid vilken 
tidpunkt och i vilken utsträckning de definieras som kostnader. Utöver detta krävs 
antaganden i säsong om vilka enheter som kommer att realiseras, till vilken 
realisationsprocent och vad i detta som är en felfördelningskostnad. För att genomföra 
detta krävs en kartläggning om vad som händer i slutet av produktlivscykeln, data över 
butikernas lagernivåhistorik samt noggrannare analyser av historiska scenarion över 
respektive butikskategori. Innan tillvägagångsättet för att determinera 
felfördelningskostnader redovisas utförda antaganden samt definiering av 
felfördelningsscenarier.  
 
I modellen i Kapitel 4 representeras felfördelningskostnaderna som straffkostnader. 
Det är nödvändigt att skilja på straffkostnader på butikskategori- och butiksnivå. 
Straffkostnader på butikskategori är nödvändigt för att ta hänsyn till det faktum att 
efterfrågan skiljer sig mellan butikskategorierna. Detta för att uppfylla att varje 
butikskategori ska erhålla den fördelning som efterfrågas. Att införa en straffkostnad 
på butiksnivå är gjort med avseende att uppfylla de lagernivåbegränsningar som 
existerar för enskild butik.  
 
Vid uppkomst av felfördelningskostnader som uppstår av lagernivåsituationer, utförs 
ett antagande om att det kan uppstå tre situationer i butik: Neutral-, Över-, och 
Underallokering, vilka förklaras närmare nedan.  

Neutral  
Neutral är det scenario när antalet fördelade enheter möter den prognostiserade 
efterfrågan på butikskategorinivå samt då lagernivåerna i butik ligger inom rimliga 
lagerintervallet. I detta scenario uppstår inga straffkostnader.  

Överallokering  
Scenariot med överallokering uppstår på butikskategorinivå då antalet fördelade 
enheter överstiger den prognostiserade efterfrågan. På butiksnivå uppstår scenariot då 
lagernivån efter påfyllnad överstiger den övre lagernivågränsen. Straffkostnader 
uppstår med hänsyn till felfördelning, detta med avseende på att inga enheter kan 
skickas mellan butikerna trots att en annan butik möjligtvis har kapacitet att sälja dessa 
produkter. Denna kostnad refereras även till den förlust som uppstår då varor finns 
kvar i lager vid realisationsstart. 

Underallokering  
Underallokering avser situationen på butikskategori då fördelade produktenheter 
understiger den prognostiserade efterfrågan. På butiksnivå uppstår scenariot när 
lagernivån understiger den nedre gränsen. Straffkostnader uppstår med avseende på 



 

 33 

utebliven försäljning samt att butiken kan se tom ut, vilket bör undvikas i mån av 
kundmissnöjdsamhet samt på bekostnad av varumärke. 
 
Vid bedömning av enhetsstraffkostnad för Under- och Överallokering bör följande 
antaganden tas i beaktande.   
 
Antagande 1 
Varje överallokerad enhet antas vara kvar till slutet av säsongen och medför en 
straffkostnad som representerar förlusten vid realisation. 
 
Antagande 2 
Hur realisationen ser ut och hur många kvantiteter som säljs till respektive 
realisationsnivå förändras över försäljningsperioder samt från produkt till produkt. För 
att determinera kostnaderna av en realisation görs ett antagande om att realisationen 
är konstant18 på 30 % av ursprungligt försäljningsvärde.  
 
Antagande 3 
Varje underallokerad enhet antas resultera i en icke uppfylld efterfrågan och medför 
en straffkostnad som representerar förlusten vid utebliven försäljning.  
 
Med ovanstående antaganden presenteras tillvägagångssättet i procedur 5.4 nedan för 
att determinera felfördelningskostnad för över- respektive underallokering. För att 
beräkna kostnad av realisation tas försäljningsvärde (exklusive moms) samt inköpspris 
(inklusive frakt) in som input in i modellen.   
 
Procedur 5.4: Tillvägagångssätt för fastställning av straffkostnad  
1. Input: försäljningsvärde (exkl. moms)  𝐹1  samt inköpspris (inklusive frakt19)  𝐼   per 
produkt  
2. Bruttovinsten per produkt betecknat  𝐵1 vid ursprungligt försäljningsvärde blir 
skillnaden mellan försäljningsvärdet samt inköpspriset  𝐵1  =   𝐹1  -  𝐼 .  
Där  𝐵1 representerar de kostnader som uppstår vid utebliven försäljning inom 
scenariot underallokering.  
3. De produkter som överallokerats blir enligt Antagande 1 kvar till 
realisationsförsäljning, det vill säga till realisation av 30 %, 𝑋 väljs alltså till 30 %.  
3.1 Med detta beräknas ett nytt försäljningsvärde  𝐹2 enligt  𝐹2 =  𝐹1  ∙  (1 − 𝑋) 
3.2 Utifrån det nya försäljningsvärde  𝐹2 erhålls en ny bruttomarginal, 𝐵2 , som avser 
realisationsförsäljning enligt  𝐵2  =  𝐹2  -  𝐼   
3.3 Kostnaden för realisation erhålls vid överallokering enligt  𝐵1 -  𝐵2 

                                                 
 
 
18 Konstanten bestämdes i samråd med VRG efter beräkning av realisationshistorik  
19 Frakt avser här kostnaden för distribution mellan produktion till centrallager  
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Kapitel 6  

Slutliga parametrar 

I följande kapitel presenteras resultatet över de slutliga parametrarna baserat på 
tillvägagångssättet som beskrevs i föregående avsnitt.  

6.1 Lagernivåer  

6.1.1 Servicenivå  
Lämplig servicenivå bestämdes och godkändes av VRG till att vara 95 %.  

6.1.2 Lagernivåer efter önskad servicenivå 
Efter önskad servicenivå bedömdes nedre- och optimumgränserna för lagernivåer för 
respektive produkttyp Normal, Volym och Kampanj. Sammanställning av 
försäljningsfrekvenser över de studerade artiklarna erhålls i Bilaga 5.  
 
Hur poissonfördelningen beskriver den veckovisa efterfrågan redovisas i Figur 6.1 som 
representerar sannolikhet för försäljningsfrekvens per vecka för produkttyp Normal 
inom kategori XS.  
 

 
Figur 6.1: Förhållande mellan relativ försäljningsfrekvens och poissonfördelning för produkttyp Normal 
inom butikskategori XS.  
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6.1.3 Justering av påfyllnadsmallar 
Justeringarna för vardera produkttyp förklaras och motiveras nedan. Samtliga 
justeringar baseras på de fyra punkter som presenterades i Kapitel 5.1. I tabellerna över 
påfyllnadsmallarna är de justerade värdena markerade.  

6.1.3.1 Påfyllnadsmall Normal  
Enligt frekvensanalysen sålde majoriteten av XL-butikerna upp till sex enheter och det 
har hänt att butiker sålt upp till 16 enheter per vecka. Därmed justerades den nedre 
gränsen till att vara sex enheter och optimumgränsen från fyra enheter till åtta enheter. 
Frekvensanalysen visade ytterligare att M-butiker sålde upp till 12 enheter på en vecka 
och därmed justerades optimumgränsen för även den.  
 
Resulterande påfyllnadsmall för produkttyp Normal presenteras i Tabell 6.1 nedan.  
 
Tabell 6.1: Resulterande påfyllnadsmall för produkttyp Normal 

 
 

 
 
 
 
 
 

6.1.3.2 Påfyllnadsmall Kampanj  
Kampanj-produkter avser ofta en kortare tidsperiod än den givna försäljningsperioden, 
dessa produkter förses alltså med större utskick och butikerna önskar möta den höga 
kundefterfrågan inom den korta försäljningsperioden. Detta gör att samtliga nivåer i 
mallen är justerade till en högre gräns. I nedanstående Tabell 6.2 presenteras 
resulterande påfyllnadsmall för Kampanj.  
 
Tabell 6.2: Resulterande påfyllnadsmall för produkttyp Kampanj 

 

KAMPANJ
Nedre Optimal Övre 

XS 1 2 4

S 1 2 4

M 2 4 6

L 4 6 8

XL 4 6 12

NORMAL
Nedre Optimal Övre 

XS 1 2 4
S 1 2 4

M 2 4 6

L 4 6 8

XL 6 8 12
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6.1.3.3 Påfyllnadsmall Volym 
Produkter inom kategori Volym förväntas sälja mycket efter en hög efterfrågan. Detta 
resulterade i justering av att samtliga optimumgränser samt nedre gränser höjdes för 
volymprodukter, med syfte att reducera risken till brist på lager och utebliven 
försäljning. I Tabell 6.3 presenteras den resulterande påfyllnadsmallen.  
 
Tabell 6.3: Resulterande påfyllnadsmall för produkttyp Volym 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.1.3.4 Sammanställning av påfyllnadsmallarna  
I Tabell 6.4 nedan presenteras en sammanställning av de justerade lagergränserna för 
produkttyperna. Gränsvärdet till vänster representerar den Nedre nivån, det vill säga den 
nivå som signalerar ett anrop för påfyllnad. Den nedre nivån kan även ses som ett 
säkerhetslager för att undvika att helt få slut på lager innan påfyllning sker. Värdena i 
mitten representerar Optimumnivån. Optimumnivån är den nivå som respektive 
butikskategori önskar få som grundallokering samt som bör eftersträvas med 
påfyllnad. Den Övre nivån kan avläsas längst till höger i tabellen och betecknar det 
maximala lagernivån inom respektive butikskategori för att undvika extra lagerhållning 
och att för många kvantiteter blir kvar till realisationsperioden.  
 
Tabell 6.4: Resulterande påfyllnadsmall för respektive produkttyp. 

 

Artikel /Butik XS S M L XL

Normal 1   -   2  -   4 1   -   2  -   4 2   -   4  -   6 4   -   6  -   8 6   -   8  -   12

Kampanj 1   -   2  -   4 1   -   2  -   4 2   -   4  -   6 4   -   6  -   8 4   -   6  -   12

Volym 2   -   4  -   6 2   -   4  -   6 4   -   6  -   8 4   -   6  -   8 6   -   8  -   12

VOLYM
Nedre Optimal Övre 

XS 2 4 6

S 2 4 6

M 4 6 8

L 4 6 8

XL 6 8 12
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6.2 Leveranser 
Nedan presenteras resultatet av det generella försäljningsmönster för respektive 
produkttyp som leveranssimuleringen baseras på.  

6.2.1 Försäljningsmönster  
Försäljningsmönstret baseras på den viktade efterfrågan enligt tidsfraktion på en vecka 
över försäljningsperioden. Historisk data representeras av fem utvalda artiklar inom 
respektive produkttyp, samtliga med samtidig introduktion av försäljningsperiod. Det 
har även validerats med stickprov från andra introduktionsstarter att dessa mönster 
kan appliceras generellt20. Generellt för alla produkttyper uppstår en försäljningstopp 
som sker under vecka 23-24. Detta kan förklaras med realisationsperiod, som inträffar 
runt vecka 23-24 (sommarrea, VS-säsong) samt vecka 51-2 (julrea, HV-säsong) och 
därmed stigande försäljningskraft.  
 
Normal  
Försäljningsmönstret för produkter som ingår i produkttyp Normal visas i Figur 6.2 
nedan.  

 
Vid första utskicket till butikerna, är kundefterfrågan stigande, se Figur 6.2 ovan. Från 
vecka 9 till vecka 13 ligger försäljningen på en jämn nivå för att sedan avta tills starten 
av försäljningstoppen som sker under vecka 23-24.  
 
 

                                                 
 
 
20 Försäljningsperioderna beter sig lika för HV samt VS.  

Figur 6.2: Försäljningsmönster för produkttyp Normal 
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Volym 
Det erhållna försäljningsmönstret för Volym visas i Figur 6.3 nedan.  
 

 
 
  

Likt försäljningsmönstret för Normal som presenterades ovan stiger försäljningen efter 
introduktion för att sedan stagnera. Försäljningen under vecka 6 och vecka 7 är en 
aning högre för att sedan följa en ganska jämn försäljningsnivå, fram till vecka 23. Från 
vecka 23 fram till vecka 26 är försäljningen konstant stigande. Den är drygt 10 % högre 
under vecka 26 än under stagnerande perioden för att sedan tona ut mot 
försäljningsperiodens avslut, det vill säga då en ny försäljningsperiod tagit vid.  
 
Kampanj 
Produkter som tillhör produkttypen Kampanj har ett något avvikande beteende vilket 
kan utläsas i Figur 6.4 nedan.  
 

 
 

 
Visualisering av Kampanjs försäljningsmönster klargör att efterfrågan följer en jämn 
försäljningskraft från vecka 1 till vecka 27. Det avvikande beteendet, jämfört med de 
två övriga produkttyperna, beror troligtvis på en kortare livscykel. 
Försäljningsfrekvensen under vecka 29 till vecka 30 är avvikande. Den ökade 
kundefterfrågan kan med stor sannolikhet förklaras med bland annat jul- och 
realisationsperiod.  
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Figur 6.3: Försäljningsmönster över försäljningsperiod för produktyp Volym 

Figur 6.4: Försäljningsmönster över försäljningsperiod av produkttyp Kampanj 
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6.2.2 Simulering av leveranser 
Den implementerade leveranssimuleringsmodellen samt dess funktionalitet 
presenteras i Bilaga 1. Ett exempel på simuleringsmodellens resulterande leveranser 
ges i Tabell 6.5 nedan. Dessa leveranser baseras på produkttyp Normal.  
 
Tabell 6.5: Exempel simulerade leveranser för cirka 1000 kvantiteter inom produkttyp Normal 
produkter med val av packtyp i: 1-P (1), 2-P (2)  4-P (3) samt butikskategorier j. 

k(i, j) Antal påfyllningar av pack i till butik j 
k(i, j) k(i, 1) k(i, 2) k(i, 3) k(i, 4) k(i, 5) 
k(1,j) 5 4 9 9 8 
k(2,j) 3 2 5 5 6 
k(3, j) 2 1 3 3 3 

 

6.3   Kostnadsparametrar 
I detta avsnitt presenteras resultatet av de erhållna kostnadsparametrarna.   

6.3.1 Identifiering av kostnader  
ABC-kalkyleringen med tillhörande kartläggning erhålls i Bilaga 3. Utifrån kalkylen 
kategoriserades och identifierades kostnadsposter med direkt eller indirekt påverkan 
av variabler ingående i modellen.  

6.3.2 Kostnadsparametrar 
Kostnadsposternas relation till beslutsvariabler analyserades med korrelation,  se Bilaga 
3. Analysen baseras på data över en tidsperiod på 14 månader (Januari 2015 - Februari 
2016).  
 
För att analysera kostnadernas relation till antalet enheter samt leveranser används 
korrelation. Hur antalet utlevererade packenheter varierat under tidsperioden visas i 
Figur 6.5 nedan. 

Figur 6.5. Antalet utlevererade enheter från CL till butik under tidsperioden januari 2015 till februari 
2016.  
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6.3.2.1 Inleverans/utleveransavgift per packenhet (CL) 
Denna kostnadsparameter avser de kostnader som uppstår i lager vid hantering, med 
beroende variabel antalet packenheter, betecknad 𝖈, och består av summan av 
inleveransavgift samt utleveransavgift. Korrelation mellan avgift och beroendevariabel 
erhölls till 1.  

Inleveransavgift 
Kostnadsdrivare: Antal enheter inlevererade per volymgrupp.  
Beroende variabel: Antal packenheter.  
Kostnadskoefficient: 0,84 SEK (per packenhet) 
 
Inleveransavgiften är en kostnadspost som faktureras på antalet inlevererade 
packenheter. Pris per inlevererad enhet under februari 2016 var för volymgrupp 1 (0 - 
4,9 kg) : 0,84 SEK.  
 
Utleveransavgift 
Kostnadsdrivare: Antalet utlevererade enheter per volymgrupp 
Beroende variabel: Antalet packenheter  
Kostnadskoefficient: 1,125 SEK (per pack) 
 
Utleveransavgiften beror på antalet utlevererade enheter. Priserna per utlevererad 
enhet under februari 2016 var för volymgrupp 1 (0 - 4,9 kg) : 1,125 SEK.  

6.3.2.2 Startkostnad per packenhet (CL) 
Startkostnad, betecknad s i modellen, uppstår varje gång en lageranställd har en 
orderkö som ska hämtas för utleverans och påbörjar då en startrunda.  
Kostnadsdrivare: Antalet startrundor 
Beroende variabel: Antalet enheter 
Relation till beroende variabel: ∂s

∂y
  = 0,0109 

Kostnadskoefficient: 30,0 SEK  
 
Pris per startrunda under februari 2016 var: 30,0 SEK. Figur 6.6 illustrerar förhållandet 
mellan antalet startrundor och antalet utlevererade enhet, samt en trendlinje 𝑦 vars 𝑅2-
värde anger ett mått på korrelationen (-1 < 𝑅 < 1) för trendlinjen. Det vill säga, hur 
väl punkterna följer linjen.  
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Figur 6.6: Relation med trendlinje antalet startrundor mot utleveranser 
 
Trots att beskrivningen för trendlinjen, 𝑅, erhålls till 0,56 och därmed inte visar ett 
direkt samband uppskattas trendlinjens förklaring till relationen mellan antalet 
startrundor och enheter som lämplig. Detta eftersom det finns en positiv påverkan på 
antalet startrundor då antalet orderrundor ökar, vilket kan utläsas från Figur 6.6. 
Avvikande värden kan påverka sambandet negativt. Det ger därmed att antalet 
startrundor gentemot antalet enheter erhålls av lutningen på trendlinjen ∂s

∂y
  = 0,0109. 

6.3.2.3 Orderradskostnad per leverans (CL) 
Orderradskostnad per leverans, betecknad ℎ i modell, innebär en kostnad för varje 
utleveransorder som uppstår på lagret.  
Kostnadsfaktor: Antalet orderrader 
Beroende variabel: Antalet leveranser 
Korrelation mellan orderradskostnad och beroendevariabel: 0,9891 
Kostnadskoefficient: 1,34 SEK 
 
Antalet orderrader mot antalet utleveranser har en korrelation på 0,99 för de 
undersökta månaderna. Förhållandet mellan antalet orderrader och antalet utleveranser 
presenteras i Figur 6.7 nedan.  
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Figur 6.7: Relation antalet orderrader mot antalet utleveranser 
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Som tydliggörs i figuren är relationen mellan antalet orderrader och antalet utleveranser 
linjär, och konstaterandet stärks av att korrelationen mellan dessa samband är 0,99. 
Detta innebär att orderrader och utleveranser följer varandra, ju fler utleveranser desto 
fler orderrader. Priset (februari 2016) erhölls till 1,34 SEK 

6.3.2.4 Straffkostnad för överallokering per kvantitet (butikskategori) 
Straffkostnad för överallokering per kvantitet på butikskategori betecknas i modell 𝜔 . 
Kostnaden beräknas enligt Antagande 1 samt Antagande 2, och baseras på input av 
inköpspris samt försäljningsvärde till modellen.  

6.3.2.5 Straffkostnad för underallokering per kvantitet (butikskategori) 
Straffkostnad för underallokering per kvantitet på butikskategori betecknas i modellen 
𝜙  . Straffkostnaden beräknas enligt Antagande 3 och baseras på input av 
försäljningsvärde till modellen.  

6.3.2.6 Straffkostnad för överallokering per kvantitet (butiksnivå)  
Straffkostnad för överallokering per kvantitet på butiksnivå betecknas i modell 𝛾. 
Kostnaden baseras på Antagande 1 samt Antagande 2 och baseras på input av inköpspris 
samt försäljningsvärde till modellen.  

6.3.2.7 Straffkostnad för underallokering per kvantitet (butiksnivå) 
Straffkostnad för underallokering per kvantitet på butiksnivå, i modellen betecknad 𝛿. 
Kostnaden uppstår enligt Antagande 3 och baseras på input av försäljningsvärde till 
modellen.   
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Kapitel 7  

Resultat  
I Tabell 7.1 nedan presenteras påfyllnadsmodellens resultat av de optimala 
packkonfigurationerna för respektive produkttyp inom de olika butikskategorierna. 
 
Tabell 7.1: Resultat av optimala packkonfigurationer vid felfördelningskostnader 

 XS S M L XL 
NORMAL 1 1 2 4 4 
KAMPANJ 1 1 2 4 4 
VOLYM 2 2 4 4 4 

 
För produktinköp inom produkttyperna Normal och Kampanj erhålls en optimal 
påfyllning av 1-P till butikerna inom XS och S, 2-P till butikskategori M, samt 4-P till 
L samt XL. Vid Volym-produkter bör dock påfyllningspacken hållas något högre, 2-P 
till XS och S medan M, L och XL erhåller 4-P.  
 
Optimeringsmodellens resultat styrs främst av de fastställda lagernivågränserna samt  
straffkostnader. Vid borttagning av straffkostnaderna ger modellen lösning att samtliga 
produkttyper paketeras i 4-P. Detta ger en kostnadsreducering med cirka 68% av de 
kartlagda lagerkostnaderna21 i jämförelse med de lagerkostnader som uppstår vid den 
packkonfiguration som presenteras i Tabell 7.1.  
 
Vid lösning med 4-P inom produkttyp Normal och Kampanj ger resultatet att cirka 44 
% av påfyllnadsbatchen överallokeras. För produkttyp Volym blir överallokeringen 
lägre på cirka 11%, av påfyllnadsbatchen. Det som dock sker i ovanstående scenarion 
är att koncentrationen av överallokeringen är ojämnt fördelad över butikskategorierna, 
och drabbar främst de mindre butikskategorierna (XS och S). För exempelvis 
produkttyp Normal vid 4-P överallokeras 8,7 % till butiker inom XS-kategori, 11,4 % 
till S, 7,0 % till M, men det sker däremot ingen överallokering i L och XL-butiker. I 
ekonomiska mått ger 4-P att vid ett produktinköp av 1000 totala kvantiteter inom 
produkttyp Normal med försäljningsvärde 399 SEK erhålls en felfördelningsförlust av 
totalt försäljningsvärdet av 27 000 SEK.  

                                                 
 
 
21 Detta avser alltså inte totala lagerkostnader utan avser endast de lagerkostnader som påverkas av 
packkonfiguration. 
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Med samma inköpsförutsättningar som ovan ger lösningen i Tabell 7.1 att, gentemot 
befintlig strategi22, kan en ökad genomförsäljning erhållas på cirka 24 000 SEK per 
inköp. Detta ges av en balansering av minskade felfördelningar samt ökade 
lagerhanteringskostnader. Sammanfattningsvis ger resultatet att genomförsäljningen 
kan öka med cirka 6% av det totala försäljningsvärdet vid ändring till 
packkonfiguration presenterad i Tabell 7.1. 

Packlösningarnas olika påverkan på lagernivåerna beroende på butikskategori, kan 
visas genom att studera de genererade lagernivåerna som erhölls vid fastställning av 
leveranser i leveranssimuleringsmodellen. Nedan, i Figur 7.1 samt Figur 7.2, 
visualiseras genererade (kontinuerliga) lagernivåer för produkttyp Normal för 
butikskategori XS respektive XL. De streckade linjerna representerar överallokering 
(övre) samt påfyllnadsnivå (nedre).   
 

 
Figur 7.1: Resulterande lagernivåer för produkttyp Normal efter simulerade leveranser för butikskategori 
XS 
  
I Figur 7.1 visualiseras tre linjer, en för vardera packstorlek. En påfyllnad sker när 
butiken nått sin påfyllnadsgräns, för XS-butikerna sker detta vid en lagernivå på 1 
enheter. Var gång linjerna har en topp har en påfyllnad skett. I figuren kan det utläsas 
att 4-P resulterar i lägre leveranser och högre lagernivåer i jämförelse med de övriga 
packalternativen. Vid samtliga påfyllningar av 4-P når butikerna scenario 
överallokering, medan risken för underallokering är liten. Vid påfyllning med 1-P sker 
däremot leveranser med högre intensitet men innefattar högre risk för underallokering 
medan risken för överallokering är liten. 
 

                                                 
 
 
22 Med befintlig strategi avses packkonfiguration med 4-P 
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För butiker inom butikskategori XL ser situationen annorlunda ut, Skillnaden 
tydliggörs genom att jämföra intensiteten på leveranser för 4-P i XL butiker, Figur 7.2, 
samt intensiteten för 4-P i XS-butiker, Figur 7.1. 
 

 
Figur 7.2: Resulterande lagernivåer för produkttyp Normal efter simulerande leveranser för 
butikskategori XL 
 
Ur Figur 7.2 kan det utläsas att vid påfyllning av 4-P inom XL-kategorin överstiger 
inte de resulterande lagernivåerna butikernas gränser för överallokering. De ökade 
antalet påfyllningar tydliggör även XL-butikernas högre efterfrågan i jämförelse med 
XS-kategorin i Figur 7.1.  
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Kapitel 8  

Diskussion  
Examensarbetets syfte är att finna de åtgärder som skulle kunna generera ökad 
genomförsäljning genom att optimera packkonfigurationer i varuflödet mellan 
centrallagret till butiker. Målet är att identifiera och kartlägga de kostnader som är 
relaterade till packutformningen och utifrån detta konstruera en matematisk modell 
som beräknar optimal packkonfiguration. Utifrån projektets syfte och mål 
formulerades en problemställning enligt:  
 

Hur kan VRG optimera packkonfigurationen i varuflödet för att nå en bättre genomförsäljning? 
 
Resultatet av den implementerade modellen visar att VRG genom ändring av befintlig 
packstrategi kan uppnå en bättre genomförsäljning, med optimal packkonfiguration 
enligt Tabell 7.1. Konsekvensen blir ett ökat antal enheter i centrallagret men minskade 
lagernivåer i butik, vilket leder till ökad kontroll i varuflödet samt förmåga att jämna ut 
påfyllnadsfördelningen för att möta butikernas specifika behov.  
 
Vid ändring av packstrategi där påfyllnad sker med mindre packstorlekar, ökar 
leveransintensiteten för att bemöta efterfrågan. Av stor betydelse i arbetet var att 
distributionskostnaden (CL till butik) fastställdes förbli oförändrad i förhållande till en 
förändring av antal packenheter. Med andra ord, kostnaden visade sig inte påverkas av 
den ökning av leveranser som uppstår när antal packenheter ökar. Detta motiveras av 
att majoriteten av butikerna i dag får leverans under samtliga veckodagar och att 
debiteringen för distribution är kollibaserad med volym som primär kostnadsdrivare. 
Då mindre packstorlekar och ökade leveranser ger motsvarande volym som erhålls av 
4-P, men med färre antal leveranser anses detta inte ge någon förändring på antal kollin 
och leveranser. 
 
Implementerad modell 
Modellen med fem butikskategorier samt tre packtyper (1-P, 2-P och 4-P) resulterar i 
46 variabler och 31 bivillkor. Emellertid är det väl känt att heltalsprogrammering kan 
vara NP-fullständiga, men för problem med mycket små storlekar kan det med 
framgång lösas inom ett kort tidsintervall. Med alternativ formulering och användning 
av modellen för enskilda butiker (118 butiker) istället för butikskategori resulterar 
problemet i 950 variabler och 596 bivillkor. Det resulterande problem kan då inte lösas 
med programmet Solver men även för alternativa programvaror kan det vara svårt och 
tidskrävande att hitta den optimala lösningen för ett problem med allt för många 
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bivillkor och variabler. Vid eventuell användning av modellen för enskilda butiker 
istället för butikskategorier bör problemkomplexitet därför tas i beaktning. 
 
Parametrar 
I begynnelsen av detta arbete gjordes en avgränsning att inte analysera VRGs befintliga 
påfyllnadsmall. Detta förändrade sig under arbetets gång då VRGs befintliga mall var 
uppbyggt utifrån antagandet att påfyllnadspack utgörs av 4-P. Detta visade sig utgöra 
en betydande del i beslutet av packkonfiguration. En nödvändig del av arbetet blev då 
att även inkludera analys av påfyllnadsmallar, och utforma mallar med oberoende 
relation till packkonfiguration baserat på statistiska analyser av försäljningshistorik. De 
framtagna påfyllnadsmallarna resulterade i lägre intervallgränser vid jämförelse av 
befintliga påfyllnadsmallar. Som redovisades i Kapitel 5, utformades de nya mallarna 
även på beräkningar efter vald servicenivå. Servicenivån erhölls till 95%, vilket är en 
klar reducering av koncernens servicenivå från förgående år för varugruppen 
syntetväskor. VRG har inte använt begreppet i affärsstrategiskt sammanhang tidigare, 
men vad som kan erhållas av historisk analys samt historiska lagervärden har butikerna 
uppnått en servicenivå på närmare 99 % under försäljningssäsongerna. Det resulterar 
i att butikerna sällan nått underallokering. Reduceringen av servicenivån från 99% till 
95%, samt reducerade lagergränser i påfyllnadsmallarna, kan vara en betydande 
anledning till att optimeringsmodellens resultat gav mindre packstorlekar än vad som 
används i dagsläget.  
 
Då en modell inte är en exakt beskrivning av verkligheten, speglas detta även i 
utformningen av parametrarna. Fastställande av kostnaders påverkan av antalet 
packenheter medför ett antal oundvikliga antaganden och uppskattningar att ta hänsyn 
till för att hålla modellen inom en rimlig komplexitet. Några uppskattningar som är av 
specifik betydelse för modellen presenteras nedan.   
 
Startkostnad. Det som styr att en startkostnad uppstår är en slumpmässig 
orderhantering på lager. Det finns alltså inget systematiskt tillvägagångssätt på lagret 
om exempelvis tidpunkt eller mängd då en startkostnad uppstår utan det beror på 
oförutsägbara faktorer som lagrets dagsschema och uppläggning. Detta gör att 
startkostnadens korrelation är svag gentemot den valda beroende variabeln och 
förhållandet är således uppskattat till den beskrivande trendlinjen och kan därmed 
avvika från verkligt utfall.  
 
Straffkostnader är ingen verklig kostnadspost som VRG betalar vid felfördelning. 
Kostnadsparametern har som syfte att uppmärksamma förlusten som kan uppstå vid 
konsekvenser av höga påfyllnadsmallar och allt för stora packkvantiteter. Eftersom 
straffkostnaderna är beräknade med avseende på försäljningsvärdet, inköpspriset, 
realisationsprocenten och vinstförlusten, ges en uppskattad bild över kostnader som 
kan uppstå vid felfördelning.  
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Vid analys av debiteringen från CL under tidsperioden januari 2015 – februari 2016 
(14 månader) konstateras att det för respektive kostnadspost skett en ökning i pris med 
cirka 4 %. Detta är en utveckling som bör tas i beaktande vid framtida användning av 
modellen. 
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Kapitel 9  

Slutsats och rekommendation 
Utifrån examensarbetets resultat rekommenderar vi VRG att ändra sin befintliga 
packstrategi enligt Tabell 7.1 i syfte att generera ökad genomförsäljning inom 
varuflödet för egenproduktion syntetväskor.  
 
Allt fler detaljhandelskoncerner möter problem med fördelning och 
packkonfiguration. Detta är något som enligt vår bedömning inte kommer att avta. 
Inte minst med anledning av ökande e-handel i branschen. Försäljningens pågående 
digitalisering kan komma att ändra förutsättningarna för varuflödet samt val av 
packkonfiguration, då e-handel ställer krav på 1-P eftersom pack distribueras direkt 
från centrallager till slutkund. Vår förhoppning är att resultatet som redovisas i denna 
rapport kan vara en viktig del i omställningen för branschens pågående, och 
kommande, förändring. 
 
Under examensarbetets gång identifierades, vid analyser på produkttyps- och 
butikskategorinivå, en problematik i att ta hänsyn till enskilda produkter och butikers 
unika försäljningsbeteenden och behov. I butik observerades önskemål om att enbart 
ha storsäljande produkter i lager, vilket det befintliga fördelningssystemet har svårt att 
möjliggöra då detta ger en ökad komplexitet i styrning. Inför framtida utveckling av 
pack- och fördelningssystem rekommenderar vi därför att dra nytta av den 
digitalisering som sker inom branschen. Detta eftersom den teknologiska förändringen 
skapar nya förutsättningar för att fånga upp information kring kunders behov och 
efterfrågan. För att kunna fånga upp dessa fördelar föreslås göra skiljelinjen mellan de 
fysiska butikerna och e-handeln mer transparent, vilket möjliggörs med 1-P. E-
handelns breda kundräckvidd samt förutsättningar att samla upp information om 
kunders behov kan därmed utnyttjas till butik. Då möjligheten ges att fördela de mest 
säljande varorna till butikernas lager, samtidigt som majoriteten av varor lagras på CL 
med möjlighet till försäljning via e-handeln.  
 
Den ökade e-handeln inom branschen kan komma att ändra förutsättningarna för 
styrning samt fördelning till butik, då mer precisa efterfrågeprognoser har avgörande 
betydelse för fördelnings- och packbeslut. Med vårt förslag hoppas vi kunna bidra till 
att VRG ska hålla sig konkurrenskraftig, med stark kundlojalitet och att verksamheten 
kommer att få nytta av vårt arbete. 
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Bilaga 1. Leveranssimulering 
 
Input 
1. Antal kvantiteter  
2. Produkttyp 
3. Optimala lagernivåer (från grundallokering) 
 
Beskrivning 
1. Utifrån input [1] och[2] generar leveranssimuleringen den valda produkttypens 
försäljningsmönster över försäljningsperioden. Se nedan.  

 
 
 
2. Utifrån försäljningsmönstret erhåller simuleringen den givna grundallokeringen och 
utifrån det simuleras efterfrågan utifrån de genererade försäljningsmönstren som ger 
en minskad lagernivå.  
3. När lagernivån sjunkit till min simuleras en påfyllnad efter valet av påfyllnadspack.  
4. Om differensen mellan lagernivån och optimala lagernivån är större än 
påfyllnadskvantiteterna simuleras samleverans, d.v.s. att två påfyllnadspack skickas 
samtidigt.  
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5. Påfyllnaden slutar när respektive butikskategori tillfredsställt sin efterfrågan.  

 
6. Resultatet av de totala utleveranserna skickas in som en parameter in i 
påfyllnadsoptimeringsmodellen 
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Bilaga 2. Modellimplementering 
 
INPUT 
Modellen tar in: 1. Antal inköpta kvantiteter, 2. Produkttyp, 3. Försäljningsvärde 
(exklusive moms) samt 4. Inköpspris (inklusive frakt) 

 
 
GRUNDALLOKERING 
2.1 Utifrån input [2] genereras lagernivåer utifrån påfyllnadsmallen som sedan 
simulerar antal pack som grundallokeras samt grundallokeringsbatch  
2.2 Grundallokeringsbatchen subtraheras de totala kvantiteterna (input [2]) och 
resterande, påfyllningsbatchen skickas in i leveranssimulering samt 
påfyllnadsoptimeringsmodellen.  
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PÅFYLLNADSOPTIMERING 
Påfyllnadsmodellen (kapitel 4.3) implementerad i optimeringslösaren Microsoft Excel 
Solver.  

 
Till vänster definieras parametrarna som är kopplad till den högra delen av bilden 
som innehåller målfunktion (målcell) samt bivillkor (begränsningar). Variablerna är 
definierade i mitten (justerbara celler).  
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Bilaga 3. ABC-kalkyl 
 
1.1 PROCESSER  

 
 
1.2 AKTIVITETER/KOSTNADSFAKTORER/KOSTNADSDRIVARE 
VG= Volymgrupp 

Aktivitet Kostnadsfaktor Kostnadsdrivare 
Inleverans   
Mottagningsavgift Antal inköpsorderrader Antal inköp  
Inleveransavgift Antal plock per VG Antal packenheter  
Utleverans   
Startkostnad* Antal plockrundor Antal packenheter  
Orderradskostnad Antalet orderrader Antal orderrader 
Utleveransavgift Antal plock per volymgrupp Antal packenheter  

Plockkostnad Antal enheter per VG Antal packenheter  
Utleveransavgift Plock per grupp* Antal packenheter 
Tilläggstjänster   
Merarbete Antal h Antal h 
Inventering Antal h Antal h 
Returarbete Antal h Antal h 
Plastning pall Antal st Antal st 
Lagerplats   
Pallhyra Antal pallar Antal enheter per pall 

Hyllplats Antal hyllplatser Antal enheter per hyllplats 
Pall Antal pallar Antal enheter per pall 
Diverse   
Retur-,EUR-, engångspall Antal stycken Antal stycken pallar 
IT-arbete Antal h Antal h 
Transport   
WELL 570x380x380  Antal kollin Antal leveranser med kolli 
Distribution från CL till butik Antal kollin Antal pack paketerade i kolli 

Inleverans
• Mottagningsavgift 
• Inleveranskostnad

Lagerhyra
• Pall, hyllplats, pall 

utanför system

Utleverans
• Startkostnad
• Orderradskostnad
• Utleverans

Transport
• Well-låda
• Transportkostnad 

till butik
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A
ktivitet 

K
ostnadspost 

K
ostnadsdrivare 

K
ostnad 

(SE
K

) 
V

ariabel 
K

orrelation 
M

ottagning 
M

ottagningsavgift 
A

ntal inköpsorderrader 
 

A
ntal packlösningar 

 
Inleverans 

Inleveransavgift 
A

ntal inlevererade enheter 
0,84 

A
ntal enheter 

0,99 
Lagerhantering 

Lagerhyra 
A

ntal packtyper/produkttyper 
 

A
ntal packlösningar 

>
0,5 

 
Pack A

djustm
ent Rundor 

A
ntal uppbrutna pack 

 
A

ntal uppbrutna 
pack 

1 
U

tleverans 
O

rderradsavgift 
A

ntal orderrader 
1,34 

A
ntal utleveranser 

0,98 
 

Startavgift 
A

ntal startrundor 
29,9 

A
ntal enheter 

0,67 
 

U
tleveransavgift 

A
ntal utlevererade enheter 

1,125 
A

ntal enheter 
0,99 

 
 

 
 

 
 

A
ktivitet 

K
ostnadspost 

K
ostnadsdrivare 

K
ostnad 

  
  

Transport från C
L till 

Butik 
K

ollibaseradkostnad 
A

ntal kollin  
45,39 

A
ntal leveranser 

 
 

(D
rivm

edel, frakt, inbärning, kartong) 
 

75,73 
 

 

 
 

 
 

 
 

A
ktivitet 

K
ostnadspost 

K
ostnadsdrivare 

K
ostnad 

  
  

Försäljning till slutkund 
U

nderallokeringskostnad 
A

ntal kvantiteter 
underallokerade 

Se beräkning i avsnitt 5 
 

Lagerhantering 
(m

issad försäljning, m
issnöjdhet, tom

t i butik) 
 

 
 

 
Ö

verallokeringskostnad  
A

ntal kvantiteter 
överallokerade 

Se beräkning i avsnitt 5.  
 

 
(felfördelning, realisation) 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

60 

Bilaga 4. Observation butiksbesök 
 
Fyra butiker besöktes inom Stockholm: Ringen, Drottninggatan, Gallerian samt 
Kungsgatan (3 februari 2016). Butikskategorierna nedan avser endast varugrupp 
egenproducerade syntetväskor.  
 
A. Ringen. Stockholm. (Butiksid: 104) 
 
Butikskategori: M  
Omsättning: cirka 7 miljoner 
Observation: "Ringen" har bra försäljning i butik, men utrymmet är väldigt litet och speciellt 
lagret. Detta anses vara en av de största problemen i butiken, att de har stor 
försäljningsefterfrågan men litet lagerutrymme.  

 

Bild 1: Lagerutrymme galleria Ringen (M) 
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A. Gallerian (Stockholm). Butiksid: 89 

Butikskategori: XL 
Omsättning: cirka 10 miljoner.  
Observation: I jämförelse med Ringen har de större yta i butiken samt ett nästan dubbelt så 
stort lagerutrymme. Men det i sin tur innebär inte att de har lika mycket försäljning som till 
exempel Ringen, vilket även upplevs som ett problem eftersom att de förses med mer varor 
än vad de ibland behöver och därmed får de mer i lager. Ett annat stort problem ansågs 
vara att om de till exempel säljer mycket av en speciell svart väska och önskar höja antalet 
av just den eftersom att det efterfrågas så innebär det att hela sortimentet av just de 
“artikeln” höjs. Det i sin tur medför till extra kostnader och extra varor på lager som 
egentligen inte efterfrågas. De upplever stort problem gällande lagerhanteringen, att de har 
för mycket, men de vet inte vad det beror på och hur det kan vara så som det ser ut idag.  

 

Bild 2: Lagerutrymme Gallerian  (XL) 
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A. Drottninggatan. Stockholm (Butiksid 11) 
 
Butikskategori: XL 
Omsättning: cirka 17 miljoner.  
Observationer: Butiken upplevs som mellanstor. De har ett mycket stort lager, både en 
över- och undervåning. De har så mycket i lager och får leverans varje dag att de till och 
med anställt en lageransvarig, just för att kunna hantera varorna på lagret och 
påfyllningsvarorna. När varorna har börjat komma in i 2-pack, anser de att de får färre 
produkter än vad de egentligen skulle önska för att möta kundbehovet.  
Även anställda på Drottninggatan upplever att det är problem att hela sortimentet höjs om 
de skulle önska att de enbart höjs av en speciell färg eller design. Det binder lager och även 
kostnader. Ytterligare problem som de upplever är när de får reavaror från andra butiker till 
sin butik, som de egentligen inte kan hantera eller inte har plats med. Detta hamnar på lager 
istället för att de redan från början borde ha skickats till andra butiker som är mer duktiga 
på att sälja reor, eftersom att de upplever att de säljer mest när nya säsongen är igång.  
 

 
Bild 3: Lagerutrymme Drottninggatan (XL) 
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A. Kungsgatan. Stockholm (ButiksID: 109) 
 
Butikskategori: S 
Omsättning: cirka 4 miljoner.  
Observationer: Kungsgatan har en stor butik. Butiken är den största i jämförelse med de 
ovanstående och har mycket varor i butik och på lager. Detta är främst för att fylla ut med 
produkter och undvika att det ser tomt ut. Det i sin tur leder till att mycket lager binds, 
eftersom att de får in mer produkter än vad de säljer. De har en stor butik samt lager med 
hänsyn till sin försäljning, därav butikskategori S. 

 

 
Bild 4: Lagerutyrmme Kungsgatan (S) 
 

 
Sammanställning av observationer:  
De fyra butiker var alla överens om att de egentligen inte behöver ha så mycket i lager 
eftersom att de får leverans varje dag och att de istället enbart borde ha deras storsäljande 
produkter i lagret.  
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Bilaga 5. Ö
versikt över försäljningsfrekvenser 

Statistiskt översikt över veckovis försäljningsfrekvens för respektive produkttyp, N
ormal, Kampanj och V

olym.  
 5.1 Försäljningsfrekvens för produkttyp N
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al 
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 5.2 V
eckovis försäljningsfrekvens inom

 respektive butikskategori för produkttyp K
am

panj 

 
 

  
                     
             Figur 9: Försäljningsfrekvens butik inom

 kategori L, Kampanj                  
 

                 
   Figur 10: Försäljningsfrekvens butik inom

 kategori X
L, Kampanj  
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 5.3 V
eckovis försäljningsfrekvens inom

 respektive butikskategori för produkttyp Volym
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Figur 14: Försäljningsfrekvens butik inom
 kategori L, V

olym 
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