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Strategiska förutsättningar
och logistiska utmaningar
•

Globaliseringen är verklig och påtaglig
–
–
–

•

Vi går in i ett ”Dygnet-Runt-Samhälle” – tillgänglighet 24-7.
–

•

Marknadssegmenteringen måste bli skarpare
Prestationer kommer att mätas i mycket högre grad än tidigare

Det finns en omfattande överkapacitet i många branscher
–
–

•

Flödet av material och information måste bli ännu bättre än idag

”Quality and Time is Everything” >> Tjänsteutveckling
–
–

•

Alla företag påverkas av den – direkt eller indirekt
Alternativa leverantörer är ”närmre” än vi vill tro
Marknaden växer – men inte där vi är idag

Press på vinstmarginaler
Samtidigt finns det en traditionell flödesineffektivitet i många branscher

Dom miljömässiga utmaningarna måste tas på allvar
–

40% CO2 reduktion till 2020 and 80% till 2050

Affärskrav på logistiken
Vara en del av företagets strategi, kultur och sätt att göra affärer
•

Bidra till god lönsamhet
–

•

Stöd för tillväxt under kostnadskontroll
–

•

Effektivare försörjnings- och hemtagningsprocesser
Effektiva processer för påfyllnad av butik eller hos kund
Lägre kostnader genom hela försörjningskedjan
Snabbare svara upp mot kundbehov och trender

Bidra till hållbarhetsmålet
–

•

Nya kunder, marknader och kanaler till marginalkostnad

Bidra till flödeskontroll
–
–
–
–

•

Kostnadseffektiv operativ logistik i egen regi eller inhyrd

Minskad miljöpåverkan

Industrialisera manuellt arbete
–
–

Prismärkning, etikettering, larmning, strykning etc.
Frigöra tid i butik för försäljning

Logistikens olika roller

En källa till lönsamhet

- Effektivitet

Stödja tillväxt

- Skalbarhet

Skapa balans

- Koordination

Stödja ompositionering
Miljömässigt rätt utformad

– Dynamik

– Hållbarhet

Storskalighet ger effektivare verksamhet
men smalare erbjudanden
•

Konceptdrivet = standardiserade
produktionsprocesser och stödsystem

•

Manuellt arbete industrialiseras och centraliseras
•

•

•

Målet är ett högt resursutnyttjande
–

Prispress till följd av global konkurrens

–

Skalfördelar och resursfördelar leder till att en
stor anläggning är effektivare än två halvstora

Marginaltid finns inte
–

•

Det finns inte utrymme för spontanitet

Effektivare att lägga ner olönsamma produkter och
rutter mm.
–

•

Automatiseringen kommer att öka i framtiden

Finns inga utrymmen för lokala hänsyn

Modernt näringsliv ger inte utrymme för lokal
utveckling och samhällsansvar
–

I så fall krävs det politiska stimulanser och
ekonomiskt stöd

•

En byggnad

•

En ledning och administration

•

Ett IT-system och en sorteringsanläggning

•

Fler order och orderrader per dag

•

Bättre fyllnadsgrad i transporter till och från
Högre utnyttjandegrad av personal , lokaler,
utrustning och transport

Strategisk differentiering
Operativ excellens ger konkurrenskraft
• Vem klarar att kopiera någon som redan har dragit ur alla
kostnader ur försörjningskedjan?
• Vem klarar investeringarna som krävs för att bygga upp
samma marknads- och försörjningskanaler
• Vem klarar att bygga upp samma kompetensbas – innan
IKEA har tagit nästa steg

Logistiken är lika mycket ett sätt att hindra andra som
en källa till egen framgång

Utvecklingen mot ”Omnikanaler”
Multikanalstrategi = Olika sätt för varuägare att nå ut till sina kunder
Flera parallella marknads/distributionskanaler

Olika kundgrupper

Direktleveranser

Olika sätt att beställa

Varuägare

Leverans via återförsäljare
Olika leveransställe

E-handel via portal

Olika sätt att kommunicera

Omnikanalstrategi = Oavsett kanal ska kunden få en kundunik service
Ett sammanhängande system i syfte att ge kunden valfritt leveranssätt till samma pris

Kundunika lösningar

Valfritt sätt att beställa

E-handel via portal

Valfritt leveransställe

Leverans via återförsäljare

Valfritt sätt att kommunicera

Varuägare

Konsolideirng

Direktleveranser

Ex. Samarbetet mellan
PostNord och Volvo:
Leverans i bagageluckan
på Volvobilar

#dcongress

Den logistiska utvecklingstrappan
Grad av
flödesorientering

Här skapas förutsättningarna
för nöjda kunder

Hög

Kundorientering

Men inom stora delar
av handeln har man
stannat här …

Intern samordning
av resurser

Intern kostnadseffektivitet

Resursfördelar

Kundvärde

Integrationsfördelar

Flexibilitet

Resursfördelar

Kostnadsreduktion
Låg

Produkten

Skalfördelar

Skalfördelar

Skalfördelar

Transaktionsbaserad
verksamhet

Effektivitetsbaserad
verksamhet

Flexibilitetsbaserad
verksamhet

Värdebaserad
verksamhet

Storskalighet utan
kundfokus blir ”fattigt”
Två av tre dimensioner ger ingen komplett
verksamhet. Ökat kundvärde förutsätter det
tredje steget (Integrationsfördelar)

Principiellt logistikupplägg inom handeln –
skalfördelar och resursfördelar
Logistikarbetet omfattar ett helhetsansvar från leverantör till butikshylla.

•

Fokus på hög lageromsättningshastighet i grossistled och i butik

•

Kostnadsfokus där grossistfunktionen fungerar som en ”fabrik”

•

Mycket korta leveranstider och hög flexibilitet mot butik

•

Ansvaret trycks uppströms i kedjan till leverantör för att öka
lageromsättningshastigheten

•

Handeln har tagit en tydlig roll som ”Kanalkapten”

•

Enkla logistiska principer där skalfördelar och hög grad av standardisering leder
till låga kostnader för påfyllnad av butik.
–

Det ger en bra grund för flexibilitet och integration i försörjningskedjan

–

Standardisering är grunden för hög kvalitet

Svensk dagligvaruhandel
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Internationell ”Mega Retailing”
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Utveckling mot ytterligheter
Småskaliga
företag
Dom små blir
färre och mindre

Småskaliga
företag
Exklusiva produkter

Medelstora företag

Storskaliga
företag

Mellansegmentet håller
på att försvinna

Dom stora blir
färre och större

???

Storskaliga
företag
Standardvaror

Lika barn leka bäst
Stora företag handlar helst med stora kunder och stora leverantörer

Vad händer med kvaliteten ?
Småskaliga företag

Hög upplevd kvalitet
• Svår att mäta
• Personlig och känslomässig
• Ineffektiv och kostsam
• Kundorienterat

???

Storskaliga företag

Hög objektiv kvalitet
• Mätbar
• Industriell process-säkring
• Effektiv eftersom den bygger
på standardisering
• Produktionsorienterat

Men, om hela marknaden bygger
på storskalighet - vad händer då
med de små nischade aktörerna
???
Den svenska marknaden börjar bli enkelspårig utan några alternativa till den
storskaliga lösningen – ingen differentiering och i flera dimensioner lågt
värdeskapande
Det lilla företaget som vill satsa på kvalitet och en nischad tjänst har inte en chans –
oavsett om det är en producent, restaurang eller butik ……..

En logistikers reflektioner
Har vi drivit utvecklingen så långt i Sverige att de marknadssegment som inte har förutsättningar att
uppvisa en hög effektivitet inte längre får plats på marknaden?
•

I många branscher verkar det inte längre finns utrymme för småskalighet.
–
–

•

Om några få aktörer tillsammans har 80-90% av marknaden och alla strävar efter effektivitet i
syfte att maximera sina vinster, så är det svårt för små aktörer att kunna konkurrera.
–
–

•

Om man inte har de skalfördelar som är avgörande för hög effektivitet så blir det väldigt svårt att
konkurrera på marknaden.
När det finns alternativa kanaler blir det ofta dyrt, t.ex. ”Bondens marknad” – Exklusivt pris men i många
fall ordinär kvalitet?

Det är praktiskt taget bara i storstäderna som marknaden är stor nog för att ge plats åt smala segment
Konsumenterna är chanslösa när alla stora vill vara lika (= behålla ett lönsamt oligopol)

Sverige präglas mer och mer av oligopol – inte konkurrens
–

Dagligvaror, Banker, Apoteksvaror (snart)

“One Size Fits All” – vill vi ha det så?
15

Dagligvarubranschen >> Storskalighet
•
•

Butikerna blir allt större och de små butikerna slås ut
Segmenteringen lyser med sin frånvaro
–
–

Utan storskalighet inga vinster
I Sydeuropa finns kvartersbutikerna kvar trots stora mega-retailers
•

•

I Sverige gäller inte konkurrens mellan försörjningskedjor (SCM)
–
–

•

Här positionerar man sig mot andra aktörer i samma kedja
Inköp = prispress, inte gemensam utveckling, värdeskapande och kvalitet

Det verkar inte längre finns utrymme för kvalitet om det inte också kombineras
med hög kostnadseffektivitet?
–

”Enda gången en ICA-handlare bryr sig om kvalitet är när han ska beställa en ny Ferrari”
•

•

Henrik Dunge, Åbro Bryggeri som har lämnat svensk dagligvaruhandel – ”ingen plats för kvalitet”

Varför kvalitets-bestämmer vi inte kött i Sverige (kön, ras, ålder, region)??
–
–

16

De har ett annat sortiment och de kan mat

Det missgynnar storskalig produktion och storskalig handel
Den producent som vill satsa på kvalitet och smala segment har svårt att hitta rätt
marknadskanal

Ensidigt fokus på skalfördelar leder till lägre
kunskap om kunder och produkter
Vi nöjer oss med det
som erbjuds
Finns ingen tradition av
att ställa krav som
konsument

Minskad
konsumentkunskap

Minskad
kunskap i
butik

Idag är kunskapen om
vad man säljer nästa
borta – Var finns
”handelsmannen”?

”standardprodukter”

The Dark
Side of
Scale
Prispress
på råvaran

Vi har t.ex. ingen
kvalitetsmärkning av
kött i Sverige….

Säljbarhet
viktigare än
kvalitet

Prisfokus i
handeln

Åbro har lämnat svensk
dagligvaruhandel
”Går inte att sälja
kvalitet”

Från kooperationer till nationella oligopol (1)
•

Strävan efter skalfördelar leder till konsolidering av marknader, vilket i
ett litet land som Sverige tenderar att resultera i oligopol
–

•

Ett fåtal stora spelare står för de stora volymerna
–

•

•

Konkurrensen finns på lokal nivå, men inte på nationell nivå

Koncepten är väldigt lika mellan aktörerna och sortimenten praktiskt taget desamma

Grossisterna tillhör ofta kedjorna eller är konsoliderade till stora
rikstäckande företag
–

Hur får Du ut ”Lokalproducerat” eller udda varor till kunderna?

–

Hur får Du som liten lokal restaurang tag i unika råvaror (Den italienska restaurangen i Västervik)

I oligopolbranscher är efterfrågan till stor del konjunktur-oberoende
(Livsmedel, banker, snart apotek)
–

Samma affärsmodell fungerar i goda och sämre tider

Från kooperationer till nationella oligopol (2)
•

•

Det finns ingen drivkraft till differentiering, eftersom det minskar
effektiviteten och lönsamheten
–

Kvalitet och kunskap om varorna försvinner mer eller mindre som differentieringsfaktor

–

Varför har vi ingen kvalitetsklassning av kött i Sverige - Det missgynnar storskalig produktion och
storskalig handel

–

Många anställda är visstids-anställda ungdomar, som ofta åker ut efter 24 månader tillsammans med
den lilla kunskap dom förvärvat

Leverantörerna ser likadana ut, gamla bonde-kooperationer med
storskalighet i fokus – Arla, Scan, Lantmännen, Bryggerierna
–

•

En liten producent som vill satsa på kvalitet är ofta tvungen att sköta hela kedjan själv …. (Skönero,
Göran Perssons kött)

Konsumentkrav är nyckeln till förändring, men kunderna är fogliga och
anonyma och alternativen finns i praktiken inte
–

Det finns en ”Följa John-mentalitet” i handels och producentleden – man tittar mer på varandra än
att analysera kundbehov och kundsegment

Effektivitetsparadoxen
Supply Chain Effect 4/2013
”Pappa Du kan inte tro vad jag nu kommer att berätta för Dig nu. Vi bor i en väldigt
trevlig och fin liten stad vid kusten (Nyköping). Här är rent och fint överallt med havet
nära inpå- Alla verkar ha det bra med hög levnadsstandard och allt är väldigt effektivt.
Men det är en sak som är jättekonstig – här finns inga fiskaffärer, det finns inga
köttaffärer eller grönsaksaffärer heller. Jag har hört att det fiskas här utanför i
Östersjön, men fisken som finns i snabbköpen kommer från västkusten. Om jag ska
köpa korv och charkuterier så måste jag gå till snabbköpen och där finns det bara
färdigförpackade varor.
Dessutom verkar alla affärer har i stort sett samma sortiment. Är det något jag saknar
här i Sverige är det affärer där jag kan gå in och prata med dom bakom disken och få
hjälp med att hitta bra råvaror”.

I Sydeuropa är det
annorlunda ….
De lokala små producenterna och butikerna kan leva parallellt med
stormarknader och multinationella producenter – det finns utrymme för båda
(trots att de stora är större än i Sverige)
Man konkurrerar med kvalitet och service oavsett om man är stor eller liten –
global eller lokal
Bra varor och kunskap om varorna är A och O
Större differentiering genom kvalitetsklassning av varor och hög service = högre
värde för kunderna

Paradoxen
Utveckling mot nationella oligopol är naturlig eftersom alla företag strävar
efter högsta möjliga lönsamhet och marknadsposition genom ”Economic
Rents” och Monopolistic Rents”.

I Sverige förstärks utvecklingen av att vi är ett litet land med hög industriell
effektivitet som har smittat av sig på nationell handel, bankverksamhet,
etc. samtidigt som klimatet för småföretagare är tufft.
Trots att dagligvarubranschen (handel och producenter) i Sverige primärt är
nationell, så påverkas den ändå av globalisering och global konkurrens
genom att många produkter är ”handelsvaror” (Commodities) som det
finns ”Världsmarknadspriser på”

Det lilla företagets dilemma
Producent, detaljist eller restaurang
•

•

Det finns snart inga segment för små kvalitetsleverantörer – nischerna blir inte tillräckligt stora
–

Förutom i Stockholm och ev. Göteborg

–

Det finns inget underlag för kvalitetsdifferentiering

Det finns inga alternativa marknadskanaler
–

–

Förutom Internet …..
•

Allt sämre kunskap och service i traditionella handeln driver på utvecklingen av e-handel

•

Kunskap om produkten är ju redan överflyttad till konsumenten – så varför gå till en butik??

Om man som liten leverantör kommer in hos en svensk dagligvaruhandlare, så får man ingen
draghjälp att komma utomlands eftersom svenska butikskedjor är just svenska
•

•

Undantaget är Lidl där Boxholms ost har fått hjälp att komma utomlands

Det finns inga bra logistiklösningar
–

Även producenter som lyckats överleva och växa till sig, måste sköta logistiken på sin fritid

–

Restaurang-grossisterna är ingen kanal för att nå restaurangerna för en liten producent

•

Personalkostnaderna blir orimligt höga – små företag behöver kvalificerad personal (ofta ägaren) som
omöjligen kan leva på den lön som visstidsanställda får

•

Svårigheten att i Sverige driva små företag gör inte problemen mindre
–

Skattemässigt, byråkratiskt och regulatoriskt

Försörjningskedja för griskött
Produktivitet & Skalfördelar
Oligopolmarknad

Produktivitet & Skalfördelar
Oligopolmarknad
Kostn.ökn.

Lantbrukare

Prispress

Slakteri

Grossist

Prispress

Produkter = Handelsvaror
Världsmarknadspris

Butik

Kostn.ökn.

Kund

PowerMaktkoncentration
concentration
”Vinstmaximering”

Kostnadspress uppströms i kedjan
Slakteri
Förädling

Lantbrukare

Handeln

Svagt konsumenttryck + handelslogik som bygger på världsmarknadspriser och pressade marginaler i producentledet
Varje ny kostnadsrationalisering i producentledet äts upp av ny prispress från handelsledet

Värdeskapande försörjningskedja

Lantbrukare

Grossist

Slakteri

Log

Källa: Vreta kluster + LiU

Processer för värdeskapande

Log

Kundvärde

Butik

Power Concentration

Log

Regional logistik- & marknadsföringsplattform

Nya
marknader

Mer småskalighet på en marknad kräver
att det också finns förutsättningar i
försörjningskedjan, t. ex. logistiklösningar
och alternativa leverantörer
De stora aktörernas dominerande roll i sin försörjningskedja har
tunnat ut de logistiska alternativen, vilket förvårar småskalig
verksamhet
•
Lokala producenter
•
Restauranger i småstäder
•
Specialbutiker

Utmaningen
Att hjälpa små aktörer i regionen att få
tillgång till en konkurrenskraftig logistik

Logistik för
ökad svensk
konkurrenskraft

Det är enklare att kopiera en “unik”
produkt än en “unik” Supply Chain

