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Abstract

An analysis of cost-effective methods for purchasing
and logistics

Axel Parke

This thesis aims to find a more cost effective model for purchasing and logistics at a
small company. The studied company is a BMX (bicycle motocross) and MTB
(mountain bike) retailer. The questions to be answered are: How large parties should
be ordered and what mode of transportation is to be used? A literature orientation of
the field was followed by visits to the company, obtaining information from two
different logistics companies and interviews of four other companies in the same
industry. The study shows that it´s difficult to develop an optimum order quantity for
a small company since there often are other factors affecting how large amount
should be ordered. For RITE.SE the demand is relatively low and uneven which makes
it harder to find an optimum order quantity. The size of the containers used for
shipping also limits the optimum quantity. The result of the study shows that sea
freight is the preferred transport from global suppliers and that air freight, which was
also examined, was not suited for the complete bikes that RITE.SE imported. A full
container with 196 bikes is the optimum order quantity. 
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I 

 

Sammanfattning 
Detta examensarbete syftar till att hitta en mer kostnadseffektiv modell för 

inköp och logistik på ett mindre företag. Det studerade företaget är ett 

detaljhandelsföretag som säljer cyklar av typerna: BMX (bicycle motocross) 

och MTB (mountain bike) samt tillbehör. Frågorna som ska besvaras är: Hur 

stora partier bör köpas in vid varje beställning? Vilket transportmedel bör 

användas? Arbetet började med en litteraturstudie inom området där 

information kring logistik, lagerteori och godstransport erhölls. Metoden har 

sedan fortskridit med besök på företaget där syftet var att hämta data kring 

transportkostnader samt att ta fram parameters till formeln EOQ (economic 

ordering quantity), en formel som används för att ta fram den optimala 

orderstorleken. Två olika logistikföretag, DB Schenker och DHL, kontaktades 

för att få ytterligare information kring transportkostnader. Intervjuer 

genomfördes med representanter från tre andra företag vars affärsidéer ansågs 

likna RITE.SE:s. Detta för att skapa en uppfattning om hur inköp såg ut på 

andra liknande företag.   

  

Studien visar att det är svårt att ta fram en optimal partistorlek för små företag 

då det ofta är flera olika faktorer som påverkar hur  mycket som ska beställas. 

För RITE.SE är efterfrågan relativt låg och ojämn vilket gör bestämmandet av 

en optimal partistorlek svårare. Containers som används vid frakt begränsar 

även dem hur nära den optimala partistorleken det går att komma. Resultatet av 

denna studie visar att sjöfrakt är det fraktalternativ som för RITE.SE är att 

föredra vid transporter från globala leverantörer. Flygfrakt, som också 

undersöktes, var inte lämpat för de kompletta cyklar som RITE.SE importerar. 

Resultatet av studien visade att det är en hel container som är den optimala 

partistorleken.  
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Förord  
Denna rapport är ett examensarbete för högskoleingenjörsexamen i 

maskinteknik vid Uppsala universitet. Rapporten innehåller resultatet av mitt 

arbete med att hitta en mer kostnadseffektiv modell för inköp och logistik hos 

företaget RITE.SE.   

  

Jag vill passa på att tacka Sofie Andrén som varit min handledare på RITE.SE 

samt Lars Degerman som varit ämnesgranskare under examensarbetet. 

Ytterligare tack vill jag rikta till Mathias Carlsson och Tommy Svensson på 

DHL samt till Ebba Lilja på DB Schenker för den information de bidragit med 

under arbetet. Jag vill även tacka de fyra företag som ställt upp på intervjuer 

under examensarbetet.   

  

Uppsala i Oktober 2014  

  

Axel Parke 
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1 Inledning 
Detta kapitel behandlar det problemområde som står i fokus för uppsatsen. 

Inledningsvis beskrivs såväl bakgrunden till problemet som företaget RITE.SE 

för att ge läsaren en inblick i ämnet. 

1.1 Bakgrund 
Då marginalerna inom handelsföretag är små är det viktigt att inköpare konstant 

arbetar med att sänka kostnader så fort de uppstår. Ofta uppgår kostnaden för 

köpt vara till 80% av försäljningsvärdet. En stor anledning till de små 

marginalerna inom dessa företag är att de saknar tillverkningsprocesser. De 

adderar alltså inte mycket värde till produkten i förhållande till ett tillverkande 

företag vilket gör att inköp, logistik och försäljning är kärnaktiviteter inom 

handel- och detaljhandelsföretag.    

  

Handelsfunktionen i dessa företag kan beskrivas som ett utbyte av värden 

mellan olika parter på marknaden. Figur 1:1 visar att grossistföretag oftast 

jobbar mot andra företag till skillnad mot detaljhandlare som säljer direkt till 

konsumenterna (van Weele 2012, s548-550).  

 

 
Figur 1:1 Grossister och detaljhandlare i en affärskedja (van Weele 2012, 

s551) 

 

 

RITE.SE är Sveriges största återförsäljare av BMX- och freestyle MTB-

produkter. De tillhandahåller kompletta cyklar, cykeldelar, skydd, kläder, skor 

med mera. Med ett sortiment om c:a 2000 produkter från världsledande märken 

vill de vara nordens främsta BMX- och MTB-butik.     

  

Större delen av företagets leverantörer är cykelföretag verksamma utanför 

Sverige. Det är framförallt cykelmärken från USA, Mellan- och Sydeuropa där 

sporterna är betydligt mycket större än i Sverige. Många av de företag som 

RITE.SE köper in sina produkter ifrån har dock sin produktion i Taiwan för att 

kunna hålla nere produktionskostnaderna så mycket som möjligt. Som figur 1:2 
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visar har RITE.SE fyra tillfällen per år då de kan beställa från producent. Detta 

på grund av att det i fabriken endast produceras nya delar vid dessa tillfällen. 

Orders som läggs direkt från producent i Taiwan har en ledtid på 5-7 månader. 

Det innebär att från och med ordern läggs är det så lång tid innan RITE.SE har 

produkterna i lager.  

 

 
Figur 1:2 Årliga ordertillfällen på RITE.SE. 

   

När RITE.SE behöver mindre påfyllningar av lagret till exempel mellan två 

beställningspunkter importerar de produkter ifrån cykelföretagens egna lager i 

Europa och USA.  

 

1.2  Problembeskrivning    
Idag behöver RITE.SE ligga ute med kapital för sina större orders i flera 

månader. Detta beror framförallt på att man lägger beställningar innan 

produktion för att leverantörerna ska veta hur mycket som ska tillverkas och 

även betalningen sker i förväg. Då produkterna från Taiwan skeppas till sina 

olika destinationer handlar det för RITE.SE om upp till 7 månader som de 

behöver ligga ute med pengar. Förutom den räntekostnad som företaget har är 

det många andra risker med att låsa kapital så länge. Efterfrågan kan förändras 

under så lång tid och risken finns att företaget gjort en felbedömning av 

behovet.   

  

Med endast fyra ordertillfällen per år blir partistorleken en svår fråga för 

RITE.SE. Det finns ofta produkter kvar i lager som inte gått åt och som också 

innebär räntekostnader. Beställer de mindre partier än vad som efterfrågas blir 

de tvungna att lägga orders från lager i Europa eller USA. Dessa mindre 

beställningar leder ofta till höga fraktkostnader per produkt då det vanligtvis 

skickas med flygfrakt. Dessutom är det inte alltid säkert att de produkter som 

efterfrågas finns i lager vilket beror på att dessa lager främst används som 

buffert och inte lagerhåller så många produkter per produkttyp.  
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Något som försvårar situationen ytterligare är att större delen av företagets 

kunder bor i ett klimat likt Sveriges vilket innebär att efterfrågan inte ser 

likadan ut året om. Inköpen måste därför anpassas därefter och detta gör att 

RITE.SE endast använder 2-3 av ordertillfällena som finns tillgängliga. Lager 

som finns kvar innan vintern blir ofta kvar tills vintern är över och 

cykelsäsongen börjar igen.  

  

1.3 Mål  
Målet med arbetet är att ta fram en mer kostnadseffektiv modell för inköp och 

logistik hos RITE.SE. Frågeställningar som bör besvaras är:    

 Hur mycket ska köpas in vid varje beställning?  

 Vilken typ av transportmedel bör användas?   

1.4 Avgränsningar  
Arbetet kommer på grund av begränsad tid framförallt undersöka inköp av 

kompletta cyklar. De transportmedel som kommer att undersökas är flyg- och 

fartygstransport.  

 

1.5  Metod 
Först genomfördes en litteraturstudie som i huvudsak rörde områdena logistik 

och inköp. Information inhämtades om handelsföretag för att skapa en bredare 

förståelse för den typ av företag som arbetet skulle utföras på. Inom inköp och 

logistik var det framförallt information om transport och lagerhållning som 

inhämtades.   

  

Universitetsbiblioteket och internet användes som källor för litteratursökning. 

Under perioden för litteraturstudien gjordes även ett kortare besök på RITE.SE 

för att få en inblick i verksamheten. Besöket underlättade inhämtningen av 

väsentligt material vid litteraturstudien.  

  

I litteraturen hämtades information om formeln för EOQ (Economic ordering 

quantity) som är en formel för att räkna ut den mest ekonomiskt gynnsamma 

partistorleken. Teori om EOQ hämtades för att det ansågs som en bra metod att 

sänka kostnaderna vid inköp för RITE.SE.  

  

Efter litteraturstudien har fler besök på RITE.SE gjorts. Syftet med besöken var 

framförallt att ta fram data kring transportkostnader samt erhålla parametrar 

som användes i formeln EOQ. Besöken gav även en bild av vilka metoder ur 

den inhämtade teorin som RITE.SE använder sig av och vilka teorier de skulle 

kunna implementera till sin verksamhet. 
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Eftersom RITE.SE inte hade all nödvändig information för att kunna räkna med 

EOQ och kunna utvärdera olika transportmedel togs även kontakt med två 

logistikföretag, DHL och DB Schenker. Företagen är båda inom de fem största 

logistikföretagen i världens och skickar gods över hela världen. 

  

Tre telefonintervjuer gjordes med andra företag för att få en bild av hur inköp 

fungerade i andra liknande verksamheter. Den första intervjun gjordes med 

Andreas Nordén på företaget Ridestore som arbetar som inköpsansvarig på 

”streetwear”-avdelningen. Ridestore arbetar likt RITE.SE med kläder och 

extremsportutrustning men har andra sporter i fokus. De arbetar med 

skateboard-, snowboard- och skidprodukter i stället för med cyklar. Trots att 

företagen har en del likheter är de inga direkta konkurrenter. Intervjun på 

Ridestore var tänkt att användas till benchmarking, det vill säga en jämförelse 

med en mer framgångsrik verksamhet.   

   

Intervju nummer två hölls med Thomas Rask som är butikschef på Sportson i 

Uppsala. Sportson är Sveriges största cykelspecialistkedja och bedömdes vara 

intressanta att intervjua då både RITE.SE och Sportson arbetar med cyklar.  

  

Den tredje intervjun hölls med Tony Helmersson som är butikschef i en av 

Skitotals butiker i Uppsala. Skitotal är som man kan utläsa från namnet en 

kedja med fokus på skidor. De har dock utökat sitt utbud de senaste åren och 

erbjuder nu kunderna även cyklar. Det är i cykelbutiken som Tony arbetar.  

  

Efter att ha analyserat material från litteraturen, intervjuerna och besöken på 

RITE.SE försökte frågeställningarna besvaras. 
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2 Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen syftar till att ge läsaren en förståelse för de 

ämnesområden som kommer att behandlas i rapporten. Först förklaras 

begreppet logistik och därefter följer en del om godstransport och en del om 

lagerteori.  

  

2.1 Logistikbegreppet    
Logistik beskrivs av (Jonsson 2011, s19) som läran om effektiva 

materialflöden. I många verksamheter har logistik en avgörande betydelse för 

möjligheten att tillfredsställa kundbehov genom god kundservice. Eftersom 

beroende förekommer mellan kunder och leverantörer är det oftast nödvändigt 

att se på logistiksystemet som något bredare än det egna företaget. Flödet av 

material beskrivs i stället ofta från råvara till slutlig förbrukare. För att 

poängtera betydelsen av att integrera de övriga företagen i försörjningskedjan 

används ibland begreppet Supply Chain Management som är ett snarlikt 

begrepp till logistik.  

 

Det finns en mängd olika definitioner av begreppet logistik. Lumsden (2012, 

s22-24) tar upp några exempel där en del enbart betonar logistik som 

förflyttning av material från ett ställe till ett annat. Andra fokuserar på hela 

försörjningskedjan där logistiken ses som alla de aktiviteter som skapar flödet 

av material. Den mest omfattande definitionen som är en slags sammanslagning 

av flera definitioner lyder så här:  

  

”Logistik omfattar förflyttning av människor och material. Den består av de 

aktiviteter som har att göra med att styra rätt artikel eller individ, i rätt skick, till 

rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad. Den syftar till att tillfredsställa 

samtliga intressenters behov och önskemål med betoning på kund. Logistiken 

består av planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i flödet av 

material, resurser, finansiella tillgångar, information och returflöden. I 

begreppet innefattas såväl operativt ansvar vari ingår administration, drift och 

upphandling som konstruktivt ansvar samt uppbyggnad såväl som 

detaljutformning.” 

  

Denna definition beskriver även hur logistiken kan vara förflyttning av 

människor likväl som material.  

2.2 Godstransport  

Det som skapar behovet av transport är en uppgörelse mellan en leverantör och 

en kund om att överföra en eller flera produkter (Lumsden 1995, 21). Det är 

praktiskt att kartlägga dessa överföringar av gods med hjälp av 

nätverksmodeller. För att göra detta är det viktigt att känna till begreppen noder 

och länkar.  
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Noder: Är en punkt i nätverket där flödet stoppas. Detta kan vara på grund av 

att godset omlastas, sorteras, lagras eller bearbetas.   

Länkar: Dessa representerar själva flödet av godset, dvs transporten. Här brukar 

man skilja på godsflöde och resursflöde. Godsflödet är flödet av gods från en 

avsändningspunkt till en mottagningspunkt medan resursflödet är ett 

tvåvägsflöde som efter mottagningspunkten går tillbaka till 

avsändningspunkten. Som exempel kan resursen vara lastbilen som efter ett 

transportuppdrag packas på nytt för att åka tillbaka samma sträcka.  

  

  
 Figur 2:1 Gods- och resursflöde mellan noderna A och B (Lumsden 1995, 

s21). 

 

Enligt Lumsden (1995, s22) används begreppet cykeltid för att beskriva en del 

av ett transportuppdrag, nämligen tiden för en länk och en nod. Cykeltiden 

brukar i samband med nätverksmodeller delas upp i länktid och nodtid där 

länktiden är den tid som krävs för själva transportuppdraget. Nodtiden är den 

tid det tar för godset att passera noden. Man brukar skilja på aktiv och passiv 

nodtid. Den aktiva är den tid det tar för den operation som ska göras med 

godset i noden. Den passiva handlar om den tid godset ligger lagrat och inte 

behandlas.  

  

En transport skapar i sig inget egenvärde om man ser till den som efterfrågat 

tjänsten. Det som skapar värde är de varor eller tjänster som transporten för 

med sig. Företag och konsumenter ser gärna att transporten är så kort och billig 

som möjligt. Förutom de kostnader som uppstår för att förflytta varor finns en 

del andra kostnader för transportköparen (Lumsden 1995, s26). Exempel på 

dessa är:  

 Lagring och lagerfunktioner.  

 Skador på gods och försäkringskostnader.   

 Räntekostnader för gods som är lagrat eller under transport.  

 Speditionskostnader  

 Den egna transportadministrationen  

 Returgods- och returemballagehantering     

   
Speditionskostnader är de kostnader som uppkommer i samband med att 

transportuppdraget förmedlas till olika transportörer.  
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2.2.1 Flygtransport  

Flygtransport är det snabbaste transportmedel för längre förflyttningar av gods. 

Det är därför ett viktigt transportmedel för dagens industrier där utvecklingen 

har gått mot allt kortare ledtider och snabbare service. Trots fördelarna med den 

snabba transport som kan uppnås med flyg finns det en klar nackdel och det är 

att den är dyr med anledning av höga såväl fasta som rörliga kostnader. 

(Lumsden 2012, s201)  

  

Varor där flygtransport är att föredra är de som är lättfördärvliga, exempelvis 

frukt och andra färskvaror. Flygtransporten öppnar här upp nya marknader då 

dessa varor snabbt kan färdas till andra delar av världen. Andra varor som 

behöver snabb leverans är varor som snabbt blir inaktuella. Det kan handla om 

tidskrifter, modekläder eller nyheter inom elektroniken. Andra tidskritiska 

leveranser är dem där varan till exempel är en reservdel till en tillverkande 

process. Är denna stillastående en längre period kan det innebära höga 

kostnader. Till sist är flygfrakt att föredra då varan har ett högt värde. Den 

dyrare fraktkostnaden kan då vägas upp av en reduktion i kapitalkostnader 

(Lumsden 2012, s209). 

  

När den typ av flygtransport som ska användas väljs ut tar transportbolagen 

hänsyn till transportköparens behov. Det finns tre olika typer av flygsändningar 

beroende på funktionen som köparen eftersträvar. Den första kallas 

nödsändning och är den högst prioriterade sändningen på ett fraktflyg. Det 

handlar här ofta om en reservdel till en tillverkningsprocess som behöver 

komma fram vid en viss tidpunkt. Här är kostnaden för transport mycket hög 

men kan försvaras genom de större kostnader som skulle uppstå genom 

utebliven produktion. Nästa sändningsgrupp är reguljära flygsändningar. Dessa 

används då varorna har ett högt värde per viktenhet. Även varor som lätt blir 

förstörda eller blir inaktuella skickas med detta alternativ. Den tredje gruppen är 

planerade nödsändningar. Den används av företag som ett inplanerat alternativ 

till en annan transportlösning. Anledningen till detta är att företag helst vill 

producera endast det som kunden efterfrågar (just-in-time). Detta medför att det 

alltid kommer uppstå tillfällen då tillförseln av varor störs eller efterfrågan blir 

för stor. Det är därför viktigt för företagen att vid dessa tillfällen ha en 

möjlighet att få fram varor snabbt (Lumsden 2012, s210-211).   

  

2.2.2 Sjötransport  

När det gäller undervägskostnader, alltså kostnader som uppstår i länken mellan 

två noder, är dessa nästan alltid lägre vid sjötransport än vid något annat 

färdmedel. Detta beror på att fartyg har en mycket stor lastkapacitet och på 

internationellt vatten en fri färdväg. Sjötransport har även mycket låga rörliga 

kostnader i form av drivmedelskostnader och hamnkostnader. (Lumsden 2012, 

s171)  
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Beroende på hur godset ska hanteras finns två olika fartygstyper. Den ena typen 

kallas LoLo-fartyg och är en förkortning av “Lift on Lift off”. Dessa fartyg 

hanteras vertikalt och godset lyfts på fartyget med hjälp av en kran eller 

liknande utrustning. Den andra typen är RoRo-fartyg (Roll on Roll off) och 

dessa hanteras horisontellt med någon typ av rullande utrustning som vagnar 

eller truckar. (Lumsden 2012, s183) 

För fartyg som fraktar containers, oftast av LoLo-typen, brukar lastutrymmet 

mätas i TEU, “Twenty Foot Equivalent Units” vilket är ett mått på hur många 

20 fots containrar som kan lastas på fartyget. Det finns även större 40 fots 

containers som har måttet 2 TEU.   

  

När gods skickas i containers brukar transportköparen välja att betala för en hel 

container FCL (Full Container Load) eller alternativt köpa in sig på en del i en 

container LCL (Less than Container Load). Priset för en hel container är 

oberoende av hur mycket den fylls medan i en delad betalar kunden för den yta 

alternativt vikt som transporteras.  

2.3  Lagerteori  
Eftersom efterfrågan av produkter aldrig helt kommer att överensstämma med 

vad som kan levereras är lager en nödvändighet hos företag. Lagrets funktion 

kan delas upp i fyra olika faktorer. (Lidestam, 2012) 

Tidsfaktorn: Att producera och distribuera varor tar tid och lagret används 

därför som en buffert tills nya varor anlänt. Lagret tillåter även företag att 

minska på ledtiderna för att bättre anpassa sig till kundernas efterfrågan.  

Ekonomisk faktor: Lagret tillåter företag att köpa in varor i ekonomiska 

partistorlekar. Lager byggs upp på spekulationer om hur marknaden kommer att 

förändras framöver. Att jämna ut produktionen när det existerarar stora 

säsongsvariationer på efterfrågan är också en av lagrets uppgifter.   

Diskontinuitetsfaktorn: Med hjälp av lagret kan en kontinuerlig produktion 

tillgodose den diskontinuerliga efterfrågan från kunderna.   

Osäkerhetsfaktorn: I försörjningskedjan kommer godset alltid vara utsatt för en 

viss risk. Denna risk kan vara allt från naturkatastrofer, regelförändringar eller 

bara ett misstag från leverantören. Dessa risker skapar en osäkerhet angående 

kvalitén på leveransen.   

Att lager är viktigt för att försörjningskedjan ska fungera står här klart. Trots 

positiva funktioner som lagret har är det viktigt för företag att försöka minska 

sina lagernivåer. Det ska enligt Lumsden (2012, s309) alltid finnas ett bra skäl 

till att flödet stoppas i en nod och alla lager bör någon gång ifrågasättas. Lagret 

binder upp företagets kapital och gör det därför omöjligt att nyttja det till 

investeringar eller använda det för att minska ner på lån. Ett stort lager kräver 

även en stor lageryta som också är en kostnad. 
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Problemen med för stora lager beskrivs ofta med den så kallade ”Japanska 

sjön”, se figur 2:2.  Den visar hur en sänkning av lagret kan tvinga fram dolda 

störningar som tidigare inte märkts. I figuren beskrivs lagret som vattnet och de 

toppar som sticker upp är de problem som är dolda tills lagernivån sänks. Att 

sänka lagret kan således hjälpa till att hitta problem som i sin tur kan 

effektivisera hela försörjningskedjan.

 

Figur 2:2 Japanska sjön. (Lumsden 2012, s309) 

2.3.1 Omsättnings- och säkerhetslager   

Ett lager består vanligtvis av två delar, ett omsättningslager och ett 

säkerhetslager. Omsättningslagret är den del av lagret som hela tiden varierar på 

grund av inleveranser och utleveranser. Detta lager är således beroende av den 

partistorlek av varor som beställs hem (Q) samt av kundernas efterfrågan (R).  

Säkerhetslagret (SL) är de artiklar längst ner i lagret som utgör en säkerhet mot 

avvikelser i planerade in- och utleveranser. Figur 2:3 visar hur ett 

omsättningslager fungerar.  

    

Figur 2:3 Omsättning- och säkerhetslager. 
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2.3.2 Ekonomisk partistorlek – EOQ  

Enligt Slack, Chambers och Johnston (2010, s349) är EOQ (Economic 

Ordering Quantity) den populäraste formeln för att hitta den ekonomiska 

partistorleken. Med hjälp av EOQ kan man hitta balansen mellan för- och 

nackdelar med att hålla lager. Formeln fungerar så att två olika typer av 

kostnader adderas vid en given tidpunkt (Lumsden 2012, 336-337). Dessa 

kostnader är de totala särkostnaderna (TS) och de totala kostnaderna för att 

hålla lager (TL). Hur dessa räknas fram visas i ekvation (2.1) och (2.2) nedan.  

  TS = (R/Q) * S   (2.1) 

  TL = (Q/2) * I * C  (2.2) 

Lumsden (2012, s364-365) beskriver de ingående parametrarna så här:  

Efterfrågan (R): Formeln för EOQ utgår från att efterfrågan är konstant under 

perioden. Att så är fallet är mycket ovanligt och antagandet är därför en mycket 

begränsande restriktion. Vid tillverkning mot full kapacitet, då efterfrågan är 

större än vad som kan levereras, kan det förmodligen föreligga då efterfrågans 

storlek efter en viss nivå blir irrelevant.   

Ordersärkostnad (S): Den konstanta kostnad som är förenad med varje order, 

oavsett partiets storlek, är en viktig parameter för att räkna fram den 

ekonomiska partistorleken. Det skulle till exempel kunna vara den kostnad som 

uppstår vid ett stillestånd i en svarvprocess när svarvaren måste byta verktyg till 

ett nytt parti. Detta stillestånd är en konstant kostnad och är oberoende av 

nästkommande partis storlek. Något som dock måste tas i hänsyn vid 

beräkningen är om det under stilleståndet finns något annat som skulle kunnat 

bearbetas i svarven och ge intäkter. Ordersärkostnader kan också vara när ett 

företag får besök av en lastbil som ska leverera produkter eller att få en 

container levererad.   

Detaljens värde (C): Det värde som detaljen har i lagret. Detta baseras på 

inköpspriset samt interna och externa transport- och hanteringskostnader. 

Detaljens värde är generellt enkelt att erhålla vi förflyttning från en leverantör 

till en kund men blir det fler steg, som när den förflyttas till olika delar inom 

samma koncern, blir det svårare.   

Kapitalkostnadens andel (I): Det är den kostnad som är förbunden med att 

binda kapital i lager. Kostnaden bestäms av den kalkylränta som företaget 

använder vid sina investeringar. Kapitalkostnaden avser täcka räntan på bundet 

kapital men även kostnad för lagerlokal som hyra, värme och el, brukar räknas 

in i kapitalkostnaden. Kostnaden uttrycks till slut i andelen av varans värde 

(procent).  
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Totalkostnaden (2.3) blir således:    

  

         
 

 
   

 

 
     (2.3) 

   

För att få ut EOQ ska ekvationen för den totala kostnaden deriveras med 

avseende på partistorleken (Q). Därefter sätts derivatan till noll för att hitta 

funktionens minimumpunkt. (Lumsden 2012, s366-367)  

  

Figur 2:4 Totala lager- och särkostnadernas påverkan på de totala 

kostnaderna. (Lumsden 2012, s368).  

  

Figur 2:4 visar att den optimala partistorleken uppstår då de totala lager- och 

särkostnaderna är lika. Vi kan då se att de totala kostnaderna är som lägst. Det 

är det värde på (Q) i punkten där kurvan vänder som vi är intresserade av. Detta 

kan räknas ut med formeln för EOQ (2.4) som också kallas Wilson- eller 

kvadratrotformeln.  

      
     

   
  (2.4) 

Analyserar vi totalkostnadskurvan i figur 2:4 ser vi att kurvan inte vänder så 

brant. Detta innebär att även om partistorleken efter beräknad EOQ inte exakt 

är den optimala så kommer totalkostnaden ändå inte variera så mycket. Detta 

gör att små fel i uppskattning av vare sig de totala lager- eller särkostnaderna 

inte kommer ge en stor avvikelse från EOQ. Eftersom värdena för (TL) och 

(TS) är svåra att uppskatta exakt är detta en stor fördel med formeln (Slack, 

Chambers och Johnston 2010, s351).   
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För att kunna använda EOQ krävs vissa antaganden kring de ingående 

parametrarna.    

 

 Ordersärkostnaden är konstant  

 Efterfrågan är känd och konstant  

 Inga brister i lagret tillåts  

 Lagerhållningskostnaden per enhet är konstant   

  

2.3.3 EOQ med varierande efterfråga  

Som nämnts tidigare är EOQ uppbyggd med antagandet att efterfrågan under 

den undersökta perioden är konstant. Så är sällan fallet och det finns därför 

möjlighet att modifiera grundformen för att ta hänsyn till detta. De olika 

metoderna för att göra detta skiljer sig med avseende på vilka samband de 

används i. En metod för detta som syftar till att hitta den lägsta kostnaden är 

LC-least cost (Lumsden 2012, s391-393).  

Denna metod används för att beräkna den totala kostnaden för partiformering 

(TK) utslaget på de totala antalet detaljer i partiet. I metoden utnyttjas 

sambandet, som vi tidigare har sett, att vid den optimala partistorleken är 

ordersärkostnaderna och lagersärkostnaderna lika. Den genomsnittliga 

kostnaden per detalj (2.5) betecknas             

       
  

 
 

    

 
 

                 

 
   (2.5) 

    = Efterfrågan period i enligt prognos   

   = Antalet perioder ( ) som den specifika månadens efterfrågan ligger i lager   

Denna metod för partiformering fungerar så att den genomsnittliga kostnaden 

beräknas för ett parti. Detta parti ska täcka ett ökat antal perioder. Beräkningen 

av den genomsnittliga kostnaden fortsätter tills kostnaden når ett minimum eller 

att ordersärkostnaden och lagerhållningskostnaden är lika.     

 

 

 



 

 

13 

 

3 Undersökningar och observationer  

3.1 RITE.SE  
Under besöken hos RITE.SE låg fokus på att erhålla information om kostnader 

för lagerhållning och ordersärkostnader. Detta för att kunna använda EOQ-

formeln för att räkna fram den optimala partistorleken. Parametrarna erhölls 

från intervjuer på RITE.SE samt genom egna observationer och beräkningar.   

  

Efterfrågan: Då RITE.SE inte kunde visa på några prognoser för efterfrågan på 

sina produkter fick tidigare års försäljning ligga till grund för den beräknade 

efterfrågan. Detta gjordes med hjälp av en försäljningstabell för alla produkter 

under ett år, där data för efterfrågan hos den produkt som skulle undersökas 

togs fram.  

  

Ordersärkostnaden: Ordersärkostnaden erhölls hos RITE.SE genom att 

uppskatta den administrationskostnad samt den inleveranskostnad som uppstod 

för varje order oavsett storlek. För FCL (en hel container) användes även 

kostnaden för containern som en ordersärkostnad då den inte heller varierade 

beroende på hur mycket containern fylldes. Detta val begränsade användandet 

av EOQ formel men något annan lösning kunde inte hittas då RITE.SE inte 

själva hade någon uppsakattad ordersärkostnad. Fraktkostnaden för en container 

togs fram ur en exempelorder som RITE.SE tidigare lagt.    

  

Liknande problem att erhålla värden på ordersärkostnad hade även Jonas 

Broman och Marcus Larsson i deras examensrapport från handelshögskolan 

2012, Inköpsfunktioner vid Svenska småföretag. De beskriver där att många 

småföretag inte har några uppskattade värden för varken ordersärkostnad eller 

kapitalkostnad. Enligt Broman och Larsson beror detta på att värdena är så 

tidskrävande att ta fram för ett litet företag med få anställda utan 

specialutbildning.  

 

 Detaljens värde: Inköpspriset för cykeln räknades ut som ett medelvärde av 

inköpspriset för de olika cykelmodellerna. En exempelorder från RITE.SE 

användes där inköpspriset för varje modell gick att utläsa. Detta gjordes för att 

det blev för komplext att försöka beräkna var modell för sig då de skickades 

tillsammans i en delad container. Hanteringskostnaden uppskattades med hjälp 

av att undersöka gamla fakturor på tejp och transportetiketter som användes vid 

embalering av cyklarna. Detta tillsammans med ett uppsakattat värde på 

personalkostnad för att få en cykel paketerad beräknades till 50kr/cykel.   

  

 Kapitalkostnadens andel: RITE.SE hade bestämt kapitalkostnadens andel till 

0,25.  
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3.2 Fraktbolag   

3.2.1 DHL 

DHL är ett företag som arbetar med transporter över hela världen och är det 

transportföretag som RITE.SE använder sig mest av. DHL har varit till stor 

hjälp under arbetets gång genom att tillhandahålla fakturor samt annan 

information angående tidigare försändelser, förklarat för- och nackdelar med 

olika transportalternativ och hjälpt till med förståelsen av olika logistiska 

begrepp. Fakturorna har som tidigare nämnts framförallt använts som data för 

beräkningar. DHL har även bidragit med information om vilket fraktalternativ 

som använts. Har leveransen gått med fartyg har de även kunnat svara på om 

RITE.SE skickat en hel container eller som en andel i en container. Detta har 

varit till stor betydelse för hur fraktkostnaden kunnat beräknas. En offert för 

kostnader vid flygfrakt från Taiwan har även erhållits.   

  

Enligt Mathias Carlsson, säljare på DHL Global Forwarding, är transport i FCL 

att föredra så länge RITE.SE har möjlighet att fylla containern. En FCL-

transport blir billigare per volymenhet än vad en LCL, delad container, blir. En 

FCL-frakt innebär minde hantering under transporten än en LCL som ibland 

innehåller gods med olika slutdestination. Ytterligare en fördel med att skicka 

godset i en hel container är att det inte behöver paketeras lika väl då den egna 

containern aldrig behöver öppnas under transporten.      

  

När fraktkostnader ska beräknas använder sig DHL av något som kallas 

volymvikt. Mathias Carlsson beskriver volymvikten så här:   

”En försändelses volymvikt beräknas utifrån paketets densitet. En försändelse 

som har mindre densitet tar i allmänhet upp mer utrymme än vad enbart dess 

vikt skulle indikera. Man beräknar volymvikten (kallas även dimensionsvikt) 

och jämför den med försändelsens faktiska vikt för att se vilken som är störst. 

Den högre vikten ligger sedan till grund för kostnaden för försändelsen”. 

Fraktkostnaden bestäms alltså antingen med avseende på volym eller avseende 

på vikt beroende på hur godset är utformat.   

  

En annan säljare på DHL, Tommy Svensson, beskriver att utöver den 

transportkostnad som tas ut av transportföretaget uppkommer vid transport med 

fartyg en kostnad som kallas expeditionsavgift. Detta är en avgift som rederiet 

tar ut för att exempelvis se till att hamnarna kan hantera det gods som anländer. 

En annan avgift som uppkommer oavsett fartygs- eller flygfrakt är 

speditionsarvode. Denna avgift är arvode till de som har hand om försändelsen, 

alltså transportföretaget. Andra vanliga avgifter är säkerhetsavgifter och 

tullavgifter. Även en terminalavgift brukar uppkomma och det är en avgift för 

att godset tas hand om då det blir stående på olika terminaler.    

  

Tommy Svensson bidrar även med prisuppgifter för frakt med flyg. Dessa 

uppgifter har tagits fram med hjälp av två exempelnoder, adressen till RITE.SE 

och adressen till en av deras vanligaste leverantörer i Taiwan. För att underlätta 
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undersökningen har den begränsats till att enbart undersöka frakt av kompletta 

cyklar, då det för RITE.SE är de viktigaste beställningarna. Hänsyn har tagits 

till cykelkartongens vikt och storlek för att få rimliga resultat. Vikten på en 

cykel bestämdes till 13 kg som är ett medelvärde för olika modeller. 

Cykelkartongens dimensioner hämtades från Easternbikes som är ett av de 

cykelföretag som RITE.SE köper in cyklar ifrån. Bryan Byrd, ”Global Sales 

Manager” på Easternbikes angav dimensionen på en kartong till: Längd: 

0,965m * Bredd: 0,229m * Höjd: 0,559m = 0,124m^3. 

För de olika fraktalternativen har kostnad tagits fram för olika orderstorlekar. 

De storlekar som använts är: 1st, 10st, 100st och 150st. DHL angav en 

leveranstid på 5 dagar med flygfrakt från Taiwan.   

  

  

3.2.2 DB Schenker   

Ytterligare ett transportföretag som varit ett stöd under arbetet är DB Schenker. 

Från dem har främst erhållits uppgifter om fartygsfrakt. Ebba Lilja som arbetar 

som marknadskoordinator på Schenkers avdelning Air & Ocean har varit 

kontaktperson under detta projektarbete och bidragit med nödvändiga uppgifter 

som två offerter som användes för att beräkna fram transportkostnader för olika 

orderstorlekar. Den ena offerten var för FCL och den andra var för frakt med 

LCL. Hon kunde även ta fram en ungefärlig leveranstid på 40 dagar för att 

skicka godset från Taiwan.  

  

För frakt med FCL erhölls prisinformation om både 20- och 40 fots container. 

De flesta kostnaderna var fasta och påverkades inte av hur mycket containern 

fylldes. Vid LCL varierade dock flera kostnader med orderstorleken.  
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3.3 Intervjuer  

3.3.1 Ridestore  

Ridestore är ett E-handelsföretag som framförallt säljer sportutrustning och 

streetwearkläder. Företaget har elva anställda och en årlig omsättning på 50-60 

miljoner kronor. Ridestore handlar med cirka 40 leverantörer där varje 

leverantör arbetar med upp till fyra olika märken. Amerikanska märken som 

importeras har oftast en Europeisk distributör och ibland har även denna 

distributör en ytterligare distributör i Sverige som Ridestore köper in ifrån och i 

vissa fall beställer Ridestore direkt från USA. Eftersom Ridestore har 

leverantörer både inom Sverige, i Europa och globalt använder de sig av alla 

typer av transportmedel. Flyg är det vanligaste transportmedlet vid frakt från 

distributörer utanför Sverige och anledningen till det, menar Ridestore, är att 

kläder väger relativt lite i förhållande till sitt värde och därav blir flyg ett bra 

alternativ.  

  

För partiformering använder sig inte Ridestore av någon speciell modell utan 

utgår från vilka märken som har sålt bra och fyller på med varor därefter.  

  

Vid nybeställning från en kollektion innebär det ofta en ledtid på ca 7 månader. 

Under ett år kommer de flesta märkena ut med fyra kollektioner så Ridestore 

har en vår-, en sommar-, en höst- och en vinterorder. Dessa är de stora orderna 

med lång ledtid men utöver dem beställer de även mindre påfyllningsorders 

cirka en gång i veckan.   

  

3.3.2 Sportson i Uppsala 

Sportson är Sveriges största cykelspecialistkedja med 22 butiker runt om i 

landet. Den första butiken öppnades för över 30 år sedan i Göteborg. Förutom 

cyklar till försäljning innehåller även varje butik en verkstad där kunder kan 

lämna in och få sina cyklar servade. Sportsons affärsidé är att erbjuda välkända 

cykelmärken för all typ av cykling och för hela familjens behov.  

  

Sportson arbetar med cirka 20 leverantörer varav fem är större. De större 

leverantörerna är alla cykelmärken medan de mindre är allt från hjälmmärken 

till vissa ovanligare reservdelar. Sportson strävar efter att arbeta med färre 

leverantörer och letar leverantörer som kan erbjuda ett större sortiment. Alla 

Sportsons leverantörer är lokaliserade i Sverige. De flesta är svenska 

återförsäljare av de stora internationella cykelmärkena. 
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Alla Sportsonbutiker är franchise vilket innebär att de drivs enskilda med ett 

gemensamt varumärke. Alla butiker har tillgång till det redan etablerade 

leverantörsnätverket som byggts upp vilket gör att varumärket Sportson har 

skapat sig en stark ställning gentemot leverantörerna. Skulle en leverantör 

missköta sig finns risken att alla 22 butiker skulle sluta handla från denne. 

  

 Sportson i Uppsala beställer från sina större leverantörer cirka en till två gånger 

i veckan. Detta fungerar bra då delar kan tas hem från Sverige med bara några 

dagars leveranstid och till låga fraktkostnader. Sportson behöver därmed inte 

lagerhålla cykeldelar utan delar kan tas hem vid behov. Av samma anledning 

har Sportson inget system för när nya beställningar ska läggas. Den korta 

leveranstiden gör att reservdelar kan beställas när de tagit slut eller när 

lagersaldot är lågt.   

 

De flesta företag som Sportson tar in produkter ifrån vill att företaget ska 

beställa hela säsongens behov vid ett beställningstillfälle medan Sportson själva 

ser det som viktigt att kunna lägga orders under säsong. På Sportson menar man 

att efterfrågan kan ändras och att det är viktigt för dem att kunna ändra sig 

under säsong och inte vara fast vid ett beslut de tagit ett halvår tidigare.  

3.3.3 Skitotal  

Skitotal är Sveriges äldsta skidshop och grundades i Uppsala år 1976. Sedan 

2011 har Skitotal två butiker i Uppsala varav den ena har fokus på cykling. 

Tony Helmersson är butikschef i cykelbutiken där han under vinterhalvåret i 

stor utsträckning arbetar ensam. Han är den enda heltidsanställda i cykelbutiken 

men har under cykelsäsongen deltidarbetare som hjälper honom. I skidshopen 

är det tre heltidsanställda och även där tas extra hjälp in när det är som mest att 

göra under vintersäsongen.   

  

I cykelbutiken, där intervjun genomfördes, jobbar Tony med ungefär nio större 

och lika många mindre leverantörer. Alla leverantörer finns i Sverige med två 

undantag, ett märke från Frankrike och ett från Tyskland. De utländska 

märkena har företaget tagit in direkt från tillverkaren och utan mellanhänder. På 

så sätt, menar Tony, har Skitotal fått bättre marginaler på cyklarna och kan ge 

ett lägre pris till kund. Tony menar att företaget vinner mycket på att ha ett 

märke som kan säljas lite billigare, då de flesta märken som tillhandahållits i 

Sverige ligger rätt så lika prismässigt. Anledningen till att de inte tar in fler 

märken från utlandet är att det är så viktigt för butiken att inte stå utan cyklar. 

De svenska leverantörerna har ofta möjlighet att leverera nya cyklar på bara 

några dagar medan leveranser från utlandet kan ta betydligt längre tid. Tony 

förklarar dock att det i vissa fall görs akutorders via flyg från de utländska 

leverantörerna om det skulle uppstått ett missförstånd och en cykel som en 

kund beställt inte finns i lager. I dessa fall går Skitotal i princip med förlust men 

menar att det är viktigt att hålla en god kundrelation.  
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Tony berättar att det finns några leverantörer som i stort sett alla Sveriges 

cykelbutiker använder sig av. Dessa leverantörer är särskilt viktiga då ett 

avslutat samarbete med dem skulle innebära att många cyklar och reservdelar 

inte kan köpas in.  
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4 Beräkningar    
Kapitlet behandlar de beräkningar som gjorts för att kunna svara på fråge-

ställningarna. Först redovisas beräkningar som gjorts kring transportkostnader. 

För flygfraktkostnader kommer uppgifterna från DHL medan DB Schenker har 

bidragit med de uppgifter som har med sjötransport att göra. Efter avsnittet om 

transportkostnader följer ett avsnitt med beräkningar av EOQ. 

4.1  Transportkostnader    

4.1.1 Sjötransport  

  

Vid fartygstransport jämförs fraktkostnader för såväl FCL- som LCL-frakt. Vid 

LCL har fraktkostnaden per cykel jämförts för olika orderstorlekar, 1, 10, 100 

och 150 stycken cyklar. Detta visas i tabell 4:1 nedan.  

  

Tabell 4:1 Fraktkostnader för LCL-fartygsfrakt för de olika partistorlekarna.  

   

  

Nedan förklaras några av de kostnader som tas upp i tabell 4:1.    

  

Terminalavgift:   

Schenker räknar ut kostnaden för terminalavgifter genom att ta 175 kr per m
3 

som skickas. De har en minsta avgift på 600kr vilket medför att även om det 

fraktas mindre är det 600kr som gäller.  

  

  

  

Fraktkostnader: \Antal cyklar: 1 10 100 150 

Terminalavgift 600 kr 600 kr 2 170 kr 3 255 kr 

Expeditionsavgift 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr 

Speditionsarvode 475 kr 475 kr 475 kr 475 kr 

Importdeklaration 390 kr 390 kr 390 kr 390 kr 

Per tillkommande HS kod 95 kr 95 kr 95 kr 95 kr 

Varuhamnsavgift 80 kr 80 kr 80kr 80kr 

ISPS 25 kr 25 kr 130 kr 186 kr 

Betalningsförmedling 650 kr 650 kr 3 090 kr 4 809 kr 

Ankomstkostnad 112 kr 224 kr 654 kr 1095 kr 

Sjöfrakt 614 kr 1 228 kr 7 982 kr 11 420 kr 

Totalt 3 641 kr 4 367 kr 15 666 kr 22 405kr 

Totalt per cykel 3 641 kr 437 kr 157 kr 149 kr 
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Varuhamnsavgift:   

Varuhamnsavgiften ligger på 28 kr per antal m
3
 som skickas. Här har Schenker 

satt ett minimum på 80kr.  

  

 ISPS:   

Avgiften för ISPS, som är en försäkringsavgift, är 10 kr per volymvikt som i 

fallet med cyklar blir kubikmeter. Detta beror på att volymen på en 

cykelkartong överskriver vikten ur transportsynpunkt. Enligt Schenker jämför 

de ett ton med en kubikmeter. Cykelkartonger som tar upp en kubikmeter väger 

endast ca 105kg vilket är betydligt lägre än ett ton. 

  

 Betalningsförmedling    

 Betalningsförmedligen tar 2,5%  av beloppet för tull och införselmoms.    

  

Ankomstkostnad  

Ankomstkostnaden beräknades enligt tabell 4:2 nedan. Tabellen visar hur priset 

per 100 kg gods minskar ju större order som skickas.   

   

Tabell 4:2 Ankomstkostnader med avseende på partistorlek, LCL. 

 

  

 

   

  

   

För att beräkna ankomstkosnaden samt andra kostnader som berodde av volym 

eller vikt på godset användes tabell 4:3. Här har vikt/volym för de olika 

partstorlekarna räknats fram.   

  

Tabell 4:3 Orderstorlekar samt vikt och volym för dessa.  

  

  

  

 

   

  

  

   

  

 

 

 

  

  

  

Vikt - 

klasser 

101 -   

499 kg 

500 -  

999 kg 

1000 - 

2499 kg 

2500 - 

4999 kg 

5000 - 

9999 kg  

SEK/100 

kg 111,84 56,16 50,38 31,44 16,68 

Order -  

Storlek 

(st) 1 10 100 150 

Volym 

(m³) 0,124 1,24 12,4 18,6 

Vikt (kg) 13 130 1300 1950 



 Kap.4 Beräkningar 
 

 21 

  

  

 I tabell 4:4 visas en exempelorder som RITE.SE tidigare gjort från Taiwan. I 

denna skickades 196st cyklar i en hel container (FCL). Containern ska då ha 

varit fylld vilket innebär att i en 20 fots container ryms det 196 cyklar. I en 40 

fots container ryms det således dubbelt så många, alltså 392st. Fraktkostnaden 

per cykel i en 20 fots container blir således 76kr och i 40 fots container 60kr. 

 

Tabell 4:1 Kostnad för 20- och 40 fots FCL.  

   

  

  

  

 

  

 

  

  

  

   

  

  

 

4.1.2 Flygtransport   

Vid flygtransport har samma partistorlekar används som användes till transport 

i LCL, dvs 1, 10, 100 och 150 cyklar.   

  

Tabell 4:2 Kostnad för flygfrakt för olika orderstorlekar.  

 

 

  

  

 

Ur tabell 4:5 kan vi se att kostnaderna för att skicka 100 st och 150 st cyklar 

fattas. Detta beror på att flygtransport med DHL hade en max vikt på 998kg och 

en max höjd på 1,75 meter vid.  

  

  

Containerstorlek: 20 fot 40 fot 

Sjöfrakt 9 430 kr 16 481 kr 

Bränsle (23%) 2 169 kr 3 790 kr 

Terminalavgift 1 275 kr 1 275 kr 

Expeditionsavgift 575 kr 575 kr 

Speditionsarvode 475 kr 475 kr 

Importdeklaration 390 kr 390 kr 

Varuhamnsavgift 490 kr 490 kr 

ISPS 125 kr 125 kr 

Totalt 14 929 kr 23 601 kr 

Antal cyklar 
(st): 1 10 

Kostnad 
(SEK): 4 168  37 003  
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4.2 EOQ  

4.2.1 Efterfrågan  

 

Först beräknades efterfrågan fram från RITE.SE:s tidigare års försäljning. 

Tabell 4.6 visar de olika månadernas försäljning på cykelmärkena år 2013. 

Efterfrågan fick på grund av begränsad data uppskattas till den totala 

försäljningen under det tidigare året. Den totala efterfrågan beräknades således 

till 639 cyklar på ett år.  

  

  

Tabell 4:3 Försäljning per månad för de olika cykelmärkena. 

Märke\Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Flybikes 1 1 0 2 11 4 6 17 6 11 0 0 

WTP 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 

Eastern 10 17 10 8 9 6 6 7 94 8 1 0 

Subrosa 2 0 2 12 28 43 41 23 30 8 4 7 

Premium 1 0 4 12 7 7 7 9 125 26 0 0 

Totalt/mån 14 19 16 36 56 60 61 56 256 53 5 7 

 

  

 Total årlig efterfrågan = 639 st per år 
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4.2.2  Ordersärkostnad  

  

Tabell 4:4 Exempelorder med 196st cyklar från Taiwan, FCL.  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

Fraktkostnad:  

Sjöfrakt: 1225 USD  

Expeditionsavgift rederi: 697 kr  

ISPS avgift: 17 EUR  

Importspedition: 645 kr  

Terminalavgift FCL: 1350 kr  

Tulldeklaration: 315 kr  

Varuhandelsavgift: 305 kr   

Totalt: 13 753 kr 

 

S(ordersärkostnad)= Administrationskostnad 304kr + inleverans 152kr + frakt 

en container 13753kr= 14 209 kr 

  

4.2.3 Detaljens värde  

Inköpspriset på en cykel beräknades genom ett medelvärde av priserna på de 

inköpta cyklarna i tabell 4:7. Detta medelvärde blev 1155 kr. 

Hanteringskostnaden för en cykel var 50 kr. 

  

 C(Detaljens värde)= 1155kr (Inköpspris)+ 50kr (hantering) =1 205 kr  

  

Produkt Kvantitet Pris/enhet (USD) 
Totalbelopp 
(kr) 

A 35 99,46 3481,1 

B 35 106,12 3714,2 

C 12 119,43 1433,16 

D 20 123,42 2468,4 

E 11 129,14 1420,54 

F 16 138.06 2208,96 

G 14 142,72 1998,08 

H 12 148,71 1784,52 

I 9 152,04 1368,36 

J 8 168,67 1349,36 

K 9 209,27 1883,43 

L 1 233.33 233.33 

M 6 196,63 1177,8 

N 5 216,59 1082,95 

O 2 257,85 515,7 

P 1 373,65 373,65 

    Totalbelopp: 26495,52 
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4.2.4 Kapitalkostnadens andel  

Kapitalkostnadens andel hämtades direkt från RITE.SE. 

I(kapitalkostnadens andel) = 25% = 0,25   

  

 

 4.2.5 Wilsonformeln   

  

      
     

     
    

           

           
          

  

 Eftersom resultatet av EOQ överstiger vad som ryms i en container kan dock 

inte resultatet ses som optimalt. Det har beräknats fram med kostnaden för en 

container som del i ordersärkostnaden. Då en 20 fots container enligt DHL 

rymmer 196st cyklar är det därför mer intressant att undersöka hur många 

sådana containers som bör köpas in vid varje beställning. Detta kan göras 

genom att undersöka totalkostnaden (TK) för de olika alternativen. Då 

efterfrågan är 639st cyklar verkar det mest väsentligt att undersöka 1-3 

containers.  

  

En container: 

 

TS = (R/Q)*S = (639/196)*14209 = 46 324 kr 

TL = (Q/2)*I*C = (196/2)*0,25*1205= 29 523 kr 

TK = TS+TL = 75 846 kr   

Två containers:   

TS = (639/392)* 27 962 = 45 581 kr 

TL = (392/2)*0,25*1205= 59 045 kr   

TK = 105 369 kr   

Tre containers:  

TS: (639/588)*41 715 = 45 333 kr  

 

TL = (588/2)* 0,25*1205= 88 567 kr    

  

TK: 134 891 kr 

  

  

  



 Kap.4 Beräkningar 
 

 25 

Att köpa in en container åt gången ger den lägsta totalkostnaden och är det 

bästa alternativet ur ekonomisk synpunkt. Anledningen är att särkostnaden 

nästan dubblas då det skickas två containers. Där av blir den totala särkostnaden 

ungefär den samma för de tre olika alternativen medan de totala lagerkostnaden 

ökar med ökad orderstorlek. Även att skicka en 40 fots container med 

fraktkostnaden ur tabell 4:4 ger en högre totalkostnad på 97 128 kr.    

  

Även transport i delad container bör undersökas då det skulle kunna vara mer 

fördelaktigt för RITE.SE att inte fylla en hel container. Det är dock omöjligt att 

använda EOQ för en delad container då kostnaderna varierar starkt med 

orderstorleken, vilket bland annat tabell 4:3 visar. Vi kan från tabell 4:2 se att 

fraktkostnaden per cykel blir betydligt högre än den blev i en FCL. Detta tyder 

på att det är mer lönt för RITE.SE att fylla en hel container men innan 

slutsatsen kan dras bör de totala kostnaderna (TK) jämföras.   

  

LCL (150st): 

TS = (639/150)*22 405 = 95 445 kr  

Då den uträknade totala särkostnaden redan överskriver den totala kostnaden 

för en hel FCL kan vi utesluta att det är ett bättre alternativ att skick 150 cyklar 

i en delad container än att fylla en hel. Likadant blir det för de övriga 

undersökta partistorlekarna i tabell 4:2.   

Utöver de beräkningar som redovisats gjordes även beräkningar med EOQ för 

varierad efterfråga. Dessa har valts att inte redovisas då resultaten anses vara 

orimliga. Detta tros ha att göra med att formeln räknar på efterfrågan under 

korta perioder, där RITE.SE har en väldigt låg efterfrågan. Dessutom gav EOQ 

för varierad efterfråga ett resultat på sju beställningar per år. Resultatet 

överskrider de fyra beställningspunkter som RITE.SE angav i början av arbetet. 

Resultaten från beräkningarna ansågs därför inte nödvändiga att analysera 

vidare. 
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5 Analys  
Detta kapitel innehåller en analys av de två olika delarna som behandlas i 

rapporten. Den första delen innehåller en analys av arbetet om valet av 

transportmedel och den andra analyserar resultatet av partiformering.  

  

5.1  Transportmedel  
Vid val av transportmedel har det visat sig vara svårare än förväntat att jämföra 

de olika alternativen. Tanken var att kostnaden för frakten skulle jämföras med 

hänsyn till ledtiden för de olika transportalternativen och utifrån detta 

utvärderas beträffande kostnadseffektivitet. Då RITE.SE inte kunnat bidra med  

uppgifter om kostnader har dessa uppgifter inhämtats direkt från fraktbolag. 

Kostnadsdata som erhållits från fraktbolagen har varit svårtolkad men trots 

detta har en del jämförelser kunnat göras. 

  

Flygfrakt bör, mot bakgrund av flera av källorna, i huvudsak användas för frakt 

av varor med ett högt värde per vikt-/volymenhet eller då en produkt behöver 

tillhandahållas akut. Bland annat använde sig företaget Ridestore ofta av flyg 

vid orders från utlandet. De menade att det var lönsamt att skicka märkeskläder 

via flyg då dessa varor har ett relativt högt värde per viktenhet. Ridestore 

betonade även vikten av snabb leverans, då märkeskläder snabbt går ur modet.  

Att flygtransport används i de fall där varan snabbt tappar värde med tiden är 

något som även redovisas i teorin (Lumsden 2012, 209).   

  

Då uppgifterna kring flygfraktskostnader studerades konstaterades snabbt att 

flygfrakt inte var ett bra alternativ för frakt av de kompletta cyklarna. Enligt 

tabell 4:5 är kostnaden för att skicka en komplett cykel från Taiwan 4 168 kr. 

Att skicka tio cyklar gav en fraktkostnad på 3 700 kr per cykel. Det blir alltså 

en mycket hög fraktkostnad per cykel att skicka med flygfrakt då 

försäljningspristet på en cykel ligger på mellan 4000 kr och 6 000 kr. Trots de 

höga kostnaderna kan det ändå finnas tillfällen då flygfrakt kan vara ett 

alternativ. Precis som Tony på Skitotal tog upp i intervjun så uppkommer det 

situationer då de kan överväga att skicka efter en cykel med flygfrakt för snabb 

leverans, endast för att behålla en god kundrelation.   

  

RITE.SE skulle som Skitotal kunna använda flygfrakt för att behålla en god 

kundrelation utan att göra vinst på affären men flygfrakten skulle även kunna 

vara ett alternativ för cykeldelar. De kompletta cyklarna har ett för lågt värde i 

förhållande till dess vikt men RITE.SE säljer mer exklusiva cykeldelar vars 

värde i förhållande till vikt är mycket högre. Precis som Ridestore så skulle 

RITE.SE kunna skicka kläder via flyg.   
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Vid frakt till sjöss har det under arbetet funnits två alternativ att jämföra. 

Antingen beställer RITE.SE hela containers eller betalar för en del av en 

container som delas med andra. När det gäller fartygsfrakt i LCL så visar tabell 

4:2 att ju större storlek på order desto lägre blir fraktkostnaden per cykel. 

Tabellen visar även att det är nästan lika dyrt att skicka en enstaka cykel med 

båt som med flyg. Detta beror på att vid sjöfrakt finns det många kostnader som 

inte tar hänsyn till orderstorleken.  

   

Som förväntat blev fraktkostnaden lägre per cykel då en FCL användes. Som 

Mathias Carlsson på DHL sa så är det mest fördelaktigt att skicka med FCL så 

länge som containern fylls. En jämförelse gjordes om den högre lagerkostnaden 

som uppstår vid en större order kanske skulle påverka den totala kostnaden så 

att det blir mer lönsamt att skicka i LCL. Resultaten visade dock att så inte var 

fallet. Det gav en betydligt lägre totalkostnad att skicka med FCL.   

   

Det som både teorin och en del av intervjuerna pekar på är att flygfrakt oftast 

används då det finns akut behov av att få hem en vara så fort som möjligt. 

Många av källorna anser att i alla andra fall är frakt med fartyg att föredra rent 

ekonomiskt. Malin på Bagheera tar även upp miljöpåverkan som en viktig del i 

valet av transportmedel. Det står klart att fartygsfrakten är den vanligaste 

metoden och det verkar inte vara ett alternativ att byta till flygfrakt för att sänka 

fraktkostnaderna. Inte heller skulle flygfrakt kunna användas för att sänka 

lagerhållningskostnaderna då RITE.SE, med sin stora variation i efterfrågan, 

behöver ett buffertlager att ta ifrån då efterfrågan ökar. Att beställa in mindre 

orders med flyg skulle helt enkelt inte gynna RITE.SE. De långa 

leveranstiderna för cyklarna är svåra att åtgärda och liknande förhållanden ses 

på flera av de andra intervjuade företagen.  
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5.2 Partiformering  
Arbetet med att ta fram en optimal partistorlek för inköpen på RITE.SE har 

varit mer tidskrävande än väntat. Utmanande har varit att hitta lämplig 

litteratur, detta trots att uppgiftens mål varit tydliga sedan start. Teorierna som 

inhämtats i litteraturen är svåra att direkt knyta till den småskaliga verksamhet 

som RITE.SE är. Mycket av den teori som inhämtats har visat sig oanvändbar 

för att lösa de uppställda frågeställningarna riktade till RITE.SE. Litteraturen 

beskrev företrädesvis storskalig tillverkande industri och RITE.SE är däremot 

ett småskaligt detaljhandelsföretag med låg omsättning.  

 

Att räkna ut den ekonomiska partistorleken har under arbetet känts som en 

mycket relevant uppgift. Formeln bygger på att sänka kostnader genom att 

optimera inköpsvolymerna och passar väl in på frågeställningen. Dock har 

formeln visat sig mindre användbar under arbetets gång då kunskapen om 

problemområdet ökat. EOQ formeln fungerar bara med vissa antaganden. Dessa 

antaganden är långt ifrån hur förhållandena är på RITE.SE och det har inneburit 

att formeln visat sig mindre användbar för att besvara frågeställningen. Det är 

framförallt kombinationen låg efterfrågan och beroendet av fyllda containers 

som gjort beräkningarna med EOQ begränsade. RITE.SE beställer framförallt 

cyklar som transporteras i containers med fartyg från Taiwan. Dessa containers 

(FCL) har en viss fraktkostnad oavsett hur mycket RITE.SE väljer att fylla 

dem. Detta innebär att även om det skulle vara mer lönsamt, ur 

lagringssynpunkt, att beställa oftare och i mindre partier så kommer containerns 

kostnad att påverka kostnaden för partiformering mer. Resultatet av EOQ, på 

246 st cyklar tyder dock på att det ändå inte skulle vara lönsamt att skicka 

mindre volym än en fylld container. Med den ordersärkostnad som använts för 

en container ger EOQ ett resultat som överstiger vad som ryms i en container.   

  

Den låga efterfrågan på drygt 600 cyklar innebär även den att optimeringen blir 

begränsad. Då tre hela containers i stora drag täcker efterfrågan finns inte så 

många olika alternativ att undersöka. Det som skulle kunna undersökas är hur 

de resterande cyklarna ska fraktas men det är inget som hunnit med i detta 

arbete. Troligtvis bör det vara mest lönsamt att skicka dessa som en del i en hel 

container också.   

 

 Det faktum att RITE.SE säljer så många olika typer av produkter har gjort 

arbetet med EOQ svårt. I början av arbetet låg fokus på att beräkna EOQ för 

några olika produkter i sortimentet hos RITE.SE. Tanken var då att se om 

någon viss produkt bör köpas in i större eller mindre kvantiteter än vad som 

görs idag. Det visade sig dock att efterfrågan på en enskild produkt var så låg 

att det var irrelevant att räkna på dessa var för sig. Att slå ihop de BMX-märken 

som RITE.SE säljer och räkna på EOQ som en enskild produkt gav en mer 

rimlig efterfrågan. Även om beräkningen med EOQ visar att en viss typ av 

partistorlek är att föredra beskriver den inte vilka cykelmodeller som ska ingå i 

partistorleken då efterfrågan är baserad på ett genomsnitt.  
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Att få fram de olika parametrarna i EOQ-formeln formeln blev en utmaning.  

Mycket av de data som behövdes fanns inte tillgängligt på RITE.SE och fick 

hämtats från annat håll. De data som inte RITE.SE själva hade dokumenterad 

var svåruppskattad och tidskrävande att ta fram på egen hand.   

  

Efterfrågan (R) i formeln för EOQ ska antas vara konstant, något som den 

bevisligen inte är hos RITE.SE. Denna restriktion är dock ett faktum och 

variationer i efterfrågan förekommer i så gott som alla företag. Det kan antas att 

efterfrågan är mindre förutsägbar hos RITE.SE och varierar mer än hos större 

förtag. Större företag har oftast stamkunder i form av till exempel 

underleverantörer vilket innebär ett jämnare orderflöde.  

  

Ordersärkostnaden (S) är en viktig parameter vid beräkning av EOQ. Det är den 

engångskostnad som är förenad med varje order. Trots att definitionen av 

ordersärkostnaden är enkel är parametern svår att ta fram i praktiken och är 

beroende av flera faktorer. Eftersom RITE.SE själva inte hade tagit fram någon 

ordersärkostnad blev det därför nödvändigt att uppskatta ett värde att använda i 

EOQ. Antagandet att containerns kostnad är en ordersärkostnad är osäkert och 

kan bara vara rimligt i de fall då ordern går med FCL.   

  

Det har visat sig att användningen av EOQ inte är en optimal metod för 

uträkning av partistorlek för RITE.SE. De ingående parametrarna är alldeles för 

osäkra för att kunna ge ett tillförlitligt resultat. De begränsade antalet 

ordertillfällen samt beroendet av fyllda containers innebär också att resultatet 

vid EOQ blev mindre användbart.  
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6 Slutsats 
Vid val av transportmedel har sjöfrakt visat sig vara det mest kostnadseffektiva 

alternativet att frakta cyklar från Taiwan för RITE.SE. Ledtiden för en order 

blir lång men alternativet flygfrakt ger en mycket högre fraktkostnad per cykel. 

Volym och vikt vid flygfrakt är begränsad och det skulle krävas betydligt fler 

orders än fyra för att täcka den årliga efterfrågan om flygfrakt används. Då 

kostnaden för flygfrakt är hög bör den endast användas i de fall då det av olika 

skäl är nödvändigt att beställa hem en cykel snabbt, vilket skulle kunna 

innebära ett ekonomiskt underskott för företaget.   

  

Enligt beräkning av EOQ var den optimala partistorleken 246 cyklar per 

beställning. Detta resultat överskred dock vad som fick plats i en container. 

Tolkningen av resultatet blev att det inte var ekonomiskt försvarbart att skicka 

en container som inte var helt fylld för att minska lagerkostnaderna. Det visade 

sig även vara mer ekonomiskt fördelaktigt att skicka en container vid varje 

order än flera på samma gång.   

    

EOQ var ingen användbar metod för att räkna ut den optimala partistorleken för 

ett småskaligt företag som RITE.SE. Det visade sig vara andra faktorer som var 

anledningen till att företagen valde att göra sina inköp vid en viss tidpunkt och 

då är EOQ för generell att använda.  

   

Under arbetes gång har en del nya idéer växt fram som skulle behöva 

undersökas vidare. Skulle företagsfusion kunna vara ett alternativ för att 

kostnadseffektivisera inköpen på företaget? Skulle en minskning av antalet 

leverantörer gynna RITE.SE? Skulle RITE.SE kunna arbeta som grossist till 

andra svenska cykelbutiker? Skulle de kunna ta in vinteranpassade artiklar för 

att utjämna efterfrågan under året? 
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6.1 Fortsatta studier  
Problemet för RITE.SE har under arbetets gång visat sig vara deras svaga 

ställningen på marknaden och speciellt mot deras leverantörer. Trots att 

företaget är Sveriges största BMX- och MTB-återförsäljare så är de i 

sammanhanget ett litet företag. Detta är något som blivit uppenbart under 

arbetets gång och gjort att förståelsen för problemen med att bestämma optimal 

partistorlek och val av transportmedel har förändrats. Denna del kommer därför 

ta upp andra förslag på hur RITE.SE skulle kunna skaffa sig en bättre ställning 

på marknaden.  

   

Företagsfusion:   

Något som skulle vara intressant att undersöka, för att öka förhandlingskraften 

gentemot leverantörerna, skulle vara om RITE.SE skulle kunna slå sig samman 

med Childstore, den andra liknande BMX-butiken i Sverige. RITE.SE och 

Childstore är ungefär lika stora aktörer i Sverige men arbetar på lite olika sätt. 

Till skillnad från RITE.SE som endast har en E-butik har Childstore två butiker, 

en i Stockholm och en i Göteborg. Att slå ihop dessa, ungefär lika stora aktörer, 

skulle innebära att Sverige blir mer intressant för de utländska märkena och det 

skulle medföra en bättre förhandlingsposition. Då konkurrensen dem emellan 

skulle försvinna skulle priserna då heller inte behöva pressas lika hårt. Eftersom 

den sammanslagna verksamheten skulle ha mer kapital hade det kanske varit 

möjligt att öppna upp butiker som bidrar till bättre tillgänglighet. Detta skulle 

även bidra till att fler människor fick vetskap om BMX/MTB-cykling vilket 

skulle öka försäljningen ytterligare.   

  

Minska ner på antalet leverantörer/märken:  

Idag erbjuder RITE.SE de flesta märken inom BMX/MTB-industrin för att i 

möjligaste mån kunna tillmötesgå kundens önskemål om märke och modell. 

Detta är en strategi som leder till att de behöver upprätthålla en god kontakt 

med ett flertal leverantör. Det är tidskrävande att hålla kontakt med flera 

leverantörer och det hindrar möjligheten till mängdrabatter vid inköp. Det vore 

därför intressant att vidare studera om RITE.SE skulle gynnas av att minska ner 

på leverantörer och cykelmärken. Detta skulle kunna gå eftersom alla märken i 

princip har samma utbud vad det gäller delar. RITE.SE som har ett eget team av 

åkare som promotar cykelmärkena skulle med egen kraft kunna få de märken 

som man väljer att ta in att bli populära.  

  

  

  

  

  

  

  

  



Examensarbete: En analys av kostnadseffektiva metoder 

för inköp och logistik 
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Arbeta som grossist: 

En annan förändring i strategin som skulle kunna undersökas är att RITE.SE 

börja sälja till cykelbutiker i Sverige. På så sätt skulle hela 

försäljningsprocessen gå snabbare och lagret skulle inte behöva användas på 

samma sätt. Till skillnad från kundernas efterfrågan kommer företagens 

efterfråga att vara lättare att uppskatta och inköpen kommer bli mer riskfria. 

Även i det här fallet kommer inköpspriserna troligtvis gå att få ner då 

volymerna på sålda cyklar kommer att öka.   

  

  

Börja sälja vinterutrustning.  

Ett av problemen hos RITE.SE är att de är säsongsberoende. De säljer endast 

cyklar där den absolut största delen av försäljningen sker under de varmare 

månaderna av året. De skulle därför kanske vara intressant att studera om 

RITE.SE kunde börja ta in någon annan mer vinteranpassad produkt för att 

jämna ut efterfrågan mer under året. Detta kan liknas vid hur Ridestore arbetar 

med ett brett sortiment av produkter anpassat för alla årstider. Vi ser även 

likheten i hur Skitotal nu på senare år börjat jobba med cykel för att bredda på 

sitt utbud.  
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 Bilaga 1 

 

 

 Intervjufrågor   
 

Hej, vad heter du och vad är din roll på företaget?   

  

Hur många är anställda på företaget? 

  

När det kommer till leverantörer, hur många (på ett ungefär) samarbetar ni 

med? I vilka länder har ni leverantörer?   

  

Är era leverantörer återförsäljare eller köper ni in direkt från klädesmärken?  

 

Hur fraktas normalt era beställningar från leverantör? Flyg, båt?  

  

Hur kontrollerar ni era lagernivåer, alltså hur bedömer ni när ni är i behov av en 

ny order från leverantören?  

  

Hur bestämmer ni orderstorlekarna?   

  

Om du kan uppskatta, ungefär hur ofta beställer ni från någon av 

leverantörerna?   

  

 



Gateway GOT
Division Air & Ocean Gothenburg

Axel Parke Telefon: +46 31 337 05 32
Examensarbete Mail: gateway.se@dbschenker.com

Datum: 2014-09-09
Giltig till: 2014-010-09

Avgångshamn: Keelung Varuslag: FAK
Destinationshamn: Gothenburg Volym (m3):
Utkörning: Gothenburg Vikt (kg):
Leveransvillkor: FOB

Vänligen referera till ""

Ankomstskostnader: Valuta Pris Enhetspris Max/Min
Terminalavgift SEK 175/Cbm Min. 600
Expeditionsavgift SEK 600 B/L
Speditionsarvode SEK 475 Skeppning
Importdeklaration SEK 390 Inkl. 1 Hs Code
Per tillkommande HS kod SEK 95
Varuhamnsavgift SEK 28/Ton Min. 80          
ISPS SEK 10 SEKper w/m Min. 25          
Betalningsförmedling SEK 2,50% On duty and VAT Min. 650          

Stafflad tariff 101- 500- 1000- 2500- 5000-
499 kg 999 kg 2499 kg 4999 kg 9999 kg

SEK per 100 kg 111,84 56,16 50,28 31,44 16,68

Ocean Import LCL

Drivmedelstillägg** 23,95%

Sjöfraktskomponenter
Sjöfrakt USD 86,00 per w/m min 86 USD

The charges are based on normal cargo arranged with Schenker SE own direct consols. Pls note that if cargo will be
arranged via Hamburg consol then we need to add 60 USD / cbm (minimum 1 cbm). This includes transhipment 
in Hamburg and trucking from Hamburg to Gothenburg.

Totalt sändingspris ca: SEK 
Totalt sändingspris ca: USD (1 USD = 6,9 SEK) 86 USD =

Totalpris kan ej ges
Totalt skeppningspris: 

Schenker AB, Division Air & Ocean Phone: +46 (0)31 337 04 00 Gothenburg

P.O. Box 84 Fax: +46 (0)31 21 77 59 556250-363001

SE - 431 21 MÖLNDAL                     airoceansweden@dbschenker.com Domicile

Visiting Adress: www.dbschenker.com/se VAT No. SE (NSAB 2000)

Torggatan 3

SE - 431 21 MÖLNDAL                      

Alla uppdrag utföres på grundval av NSAB 2000   

All services redendered are subject to the General 

Conditions of Nordic Association of Freight Forwarders 

Axel
Maskinskriven text

Axel
Maskinskriven text
Bilaga 2



       CONDITIONS

       Terms of payment: 10 days net. Credit report will be carried out.
       Delay interest: Delay interest will be charged at 1,8% after the payment due date stated on invoice.

       Price clause: This quotation is based on current traffic situation, taxes, tariffs, 
exchange rates etc. In the event of changes in costs we reserve the right to make 
adequate price adjustments. 

       Other charges: VAT, storage rent, customs duty and other costs beyond our control will be 
charged separately.

For shipments with delivery terms delivered duty paid (DDP) the following applies: 
Our quoted fees and charges connected with the customs clearance in the 
country of destination are valid only on condition that no import restrictions  
of the goods exist and that we are supplied with correct documentation
for the customs clearance procedure.

       Insurance of goods: The rates are exclusive of insurance. Upon written request we can 
arrange for insurance accordingly.

       Liability: All assignments are carried out in accordance with NSAB 2000. 
Schenker AB, Division Air & Ocean, is authorized to issue and sign 
necessary customs forms such as import and export declarations.

       The quotation is valid not longer than one month from date of offer and only under the condition that 
       one copy is returned to us, signed by you.

       The agreement is valid until further notice with one month’s mutual notice of termination.

       Yours faithfully, 

       SCHENKER AB, Division Air & Ocean

Accepted, date & signature:

…………………………………….

Schenker AB, Division Air & Ocean Phone: +46 (0)31 337 04 00 Gothenburg All services redendered are subject to the General 

P.O. Box 84 Fax: +46 (0)31 21 77 59 556250-363001 Conditions of Nordic Association of Freight Forwarders 

SE - 431 21 MÖLNDAL                     airoceansweden@dbschenker.com Domicile (NSAB 2000)

Visiting Adress: www.dbschenker.com/se VAT No. SE

Torggatan 3

SE - 431 21 MÖLNDAL                      
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