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Sammanfattning 
I en bransch som konstant söker efter effektivare processer, billigare lagerhantering och nya 

lösningar är det inte förvånande att branschen konstant är under förändring. 

Allt fler organisationer går ifrån den traditionella metoden av lagerhållning för att istället 

lägga resurser på en mer flexibel och responsiv leverantörskedja (LK).  

Vid detta beslut vänds fokusen till cross-docking. En teknik inom logistikbranschen som 

tillåter företag att vara flexiblare, mer kundorienterade, ha högra hastighet på sina leveranser 

och samtidigt hålla lagerkostnaderna nere. 

Detta är möjligt då cross-docking (CD) jobbat konstant mot att varor som transporteras inte 

ska spendera mer än 24h på terminalen. Optimalast ska varorna köras från en inkommande 

lastbil till utgående lastbil i ett stråk, de ’’crossar’’ då terminalen (docken).  

I denna avhandling har därför cross-docking studerats och olika aspekter av tekniken lika så. 

En litteraturstudie utfördes där vetenskapliga artiklar samt böcker studerades. Sedan utfördes 

en benchmarkingprocess där information insamlades genom att besöka företag och intervjua 

personer som jobbade med cross-docking dagligen. 

Sedan har en jämförelse mellan litteraturstudien samt den info som samlats under 

benchmarkingprocessen utförts. Detta för att se eventuella likheter, skillnader och för att få en 

sådan bred bild av cross-docking som möjligt.  

De frågor som besvaras i denna avhandling är följande: 

 Vilka olika definitioner finns det? 

 Vilka olika typer av CD finns det och vad innebär dem? 

 Vilka effekter ger olika lösningar? 

 Vilka förutsättningar bör uppfyllas för att handskas med cross-docking? 

 Vilka kriterier styr val av lösning? 

 Hur har andra gjort i Sverige/Europa? 

 Vilka varianter är att rekommendera utifrån förutsättningar? 

Analysen av intervjuer samt litteraturstudien visade många likheter mellan teori och praktik. 

Men såväl många skillnader.  Teorins åsikter samt den info från företag kommer sedan 

sammanslås för att på ett så utförligt sätt som möjligt kunna besvara de frågor som tas upp i 

denna avhandling. 

Nyckelord som har använts är följande: Cross-docking, Supply-chain, logistics, less-than-

truckload, advantages, disadvantages, definition, versions, requirements, criteria 
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Abstract 
The logistic industry is in constant move. The industry is constantly looking for more 

effective processes, less expensive inventory management and new solutions. As a result, 

once in a while, new techniques arise.  

More and more organisations walk away from traditional warehouse buffers to instead devote 

resources on a more flexible and responsive supply-chain (SC).  

Upon this decision the focus turns to cross-docking (CD). A technique within the logistic 

industry that allows companies to be more flexible, consumer oriented, faster deliveries and at 

the same time keep the inventory costs low.  

This is made possible because cross-docking is constantly working towards that goods should 

not spend more than 24 hours at a terminal. The optimal scenario would be if the goods would 

be transported directly from the inbound truck to the outbound truck. The goods would have 

then ‘’crossed’’ the dock for delivery.  

Therefore, in this thesis, cross-docking has been studied and different aspects of the technique 

as well. A literature study was conducted where different scientific articles and books was 

studied. Then a benchmarking process was conducted where information and data was 

gathered through visits to companies and interviews with persons who works with cross-

docking daily. 

Later a comparison between the information gathered through the literature study and the data 

that had been gathered from company visits was conducted. This was done in order to spot 

similarities, differences and to get a broad picture as possible of cross-docking.  

The questions that have been studied and answered in this thesis are the following: 

 What different definitions are there? 

 What different types of cross-dock is there and what they mean 

 Which different effects give different solutions? 

 What conditions should be met in order to exercise cross-docking? 

 Which criteria controls the choice of solution?  

 How have other companies done in Sweden/Europe?  

 Which different versions is recommended based on different conditions? 

The analysis of the interview and literature study showed many similarities between the 

theory and practice. But many differences as well. The theory’s opinions and the data from 

companies will then be combined in order, as explicit manner as possible, be able to answer 

the questions this thesis addresses. 

Keywords that has been used through the study are the following: Cross-docking, Supply-

chain, logistics, less-than-truckload, advantages, disadvantages, definition, versions, 

requirements, criteria 
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1 Introduktion 

Detta kapitel är introduktionen, här kommer bakgrunden presenteras till varför ämnet i sig 

studeras. Sedan kommer en problemformulering att klargöras utifrån branschens syn på 

ämnet följt av en mer specifik redovisning angående vilka frågor som kommer att beröras. 

Och slutligen kommer begränsningar som tagits inför projektet att presenteras.  

1.1 Bakgrund 
Enligt Femerling och Gleissner (2013) är logistiken en av de viktigaste beståndsdelar ett 

företags ekonomi består av. Logistikens roll är att planera, organisera samt samordna olika 

processer så effektivt som möjligt för att uppnå bra kundservice och hög lönsamhet. Logistik 

handlar om allt från upphandling av material till leveranser av produkter till slutkund.  

Synen på logistik och hur det används som en teknik är konstant i förändring. Vid år 1955, när 

logistik började göra sitt intåg inom företag, sågs det som en endimensionell operativ 

stödfunktion. Sedan dess har den synen förändrats och idag ses logistik som en mer komplex 

teknik att utöva och något som är involverat i alla steg inom leverantörskedjan som tillför 

mervärde, detta genom att man med hjälp av logistik försöker optimera användandet av 

resurser som går in i olika processer (Femerling & Gleissne, 2013).  

Välfungerande logistik medför fördelar genom hela företaget. Företagets kundservice blir 

bättre, kostnaderna för både kunder och företag blir lägre och bättre användning av arbetskraft 

är några av de fördelar som förekommer (Femerling & Gleissne, 2013).  

Men som tidigare nämnt är logistiken inom företag konstant under förändring och logistiker 

letar hela tiden efter sätt att förbättra och effektivisera flödet av varor och tjänster. Det är ifrån 

den motivationen och drivkraften tekniken cross-dockning uppkom. 

Det var tack vare det amerikanska detaljhandelsbolaget Walmart cross-docking fick sitt 

fotfäste inom branschen. Walmart började använda sig av cross-docking under sent 80-tal och 

sänkte sina logistikkostnader med 2-3% mer än branschgenomsnittet år 1992 (Alpan & 

Ladier, 2015).  

Sedan dess har cross-docking vuxit i popularitet och forskningen kring ämnet lika så. CD ses 

som ett nytt ämne inom logistiken då 85% av forskningen kring ämnet har skett sedan 2004 

och framåt (Belle & Cattrysse, 2012). 

Varför intresset för CD har ökat är att allt fler företag ser vilka resultat andra företag får tack 

vare användandet av Cross-docking. CD medför många fördelar för företag inom olika 

områden som gör att de blir mer konkurrenskraftigare på marknaden. Tack vare cross-docking 

blir företag bland annat mer flexibla (Kinnear, 1997), man får lägre lagerkostnader (Chung-

Paiw et. al., 2001) och företaget kan bli mer kundorienterat (Kumar, 2008). 

Men på grund av att ämnet är så pass nytt finns det en hel del osäkerhet kring det. Det finns 

ingen enad mening kring dess definition. Många forskare benämner samma sak med olika 

namn och på grund av detta uppstår förvirring kring ämnet både hos folk inom forskning såväl 

folk inom branschen.  
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1.2 Problemformulering 
I en bransch som konstant letar efter lösningar för att göra leverantörskedjan effektivare så är 

det vanligt att olika tekniker uppkommer. När en ny teknik uppkommer inom branschen samt 

inom forskning riskerar tekniken i sig att bli tolkad på olika sätt. På grund av detta 

uppkommer många olika varianter av samma teknik. Ifall man sedan som logistiker funderar 

på att implementera denna teknik riskerar det att bli förvirrande och tidskrävande att få en 

övergripande bild om vad tekniken innebär, vad för fördelar den medför, vad som krävs för att 

implementera den och vilka olika varianter det finns inom branschen idag.  

Detta är aktuellt för tekniken cross-docking. På grund av att CD är relativt ny innebär det att 

det finns en rad olika typer av osäkerheter kring ämnet.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Det är viktigt att konstant hitta nya tillvägagångssätt inom logistiken för att så effektivt som 

möjligt hantera, till exempel, lagerhantering, transporter och terminalutformning. Därför 

kommer cross-docking studeras då CD berör dessa områden. Syftet med denna avhandling är 

att få en bild av vad cross-docking är, vad det medför för fördelar och nackdelar att använda 

sig av tekniken och hur det används ute i branschen idag. Mer specifikt kommer följande 

frågor att besvaras: 

 Vilka olika definitioner finns det? 

 Vilka olika typer av CD finns det och vad innebär dem? 

 Vilka effekter ger olika lösningar? 

 Vilka förutsättningar bör uppfyllas för att handskas med cross-docking? 

 Vilka kriterier styr val av lösning? 

 Hur har andra gjort i Sverige/Europa? 

 Vilka varianter är att rekommendera utifrån förutsättningar? 

1.4 Projektbegränsningar 
På grund av den relativt korta tidsramen detta projekt har utförts under har aspekter av 

avhandlingen begränsats. Företagsbesök samt intervjuer är en aspekt som har blivit begränsad 

då tid inte fanns till att besöka eller komma i kontakt med rätt personer. Vid rekommendation 

av varianter utifrån förutsättningar kommer företaget Coop vara i fokus och förslag på 

lösningar riktat med dem.  
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2 Metoder 

Detta kapitel beskriver de metoder som har använts under projektets gång. Först kommer en 

generell beskrivning om vad som en forskningsstudie är och vad som den bör innehålla. 

Sedan kommer en kort beskrivning av vilka metoder som har använts och vad som är viktigt 

att tänka på när de används i praktiken. Och slutligen information kring kvantitativ eller 

kvalitativ forskningssätt och vad som används för denna avhandling. 

2.1 Generellt om forskningsstudie 
För att skriva en korrekt forskningsstudie är det ett par krav som ställs på texten. Paulsson 

(1999) listar ett par aspekter som författaren måste ta med för att avhandlingen ska hålla en 

godtagbar standard: 

 Studien måste visa att författaren har kunskap inom de existerande teorierna kring 

ämnet, såväl de modeller som används. 

 Studien ska vara baserad på existerande modeller samt data. 

 Den slutsats som tas ska vara relaterad till den teori och diskuteras samt jämföras med 

redan existerande modeller, tekniker och tillvägagångsätt som används i dagsläget och 

slutligen bör en uppskattning hur väl slutsatsen passar andra organisationer. 

Jönnson (2006) antyder att standardstrukturen på ett akademiskt arbete är som följande: 

 Problemformulering. 

 Tidigare forskning relaterat till ämnet. 

 Formulera syfte. 

 Ange vilken data som är viktig för att uppnå syftet och val av metoden för att komma 

åt det. 

 Specificering av hur data var samlad. 

 Och slutligen en diskussion.  

Jönnson (2006) nämner även att detta inte är ett tvång och lite förnyelse inom strukturen kan 

vara något gott ifall hanterat på ett rätt sätt. Denna struktur samt Paulssons (1999) tre punkter 

om vad som bör täckas inom det akademiska arbetet är något som har jobbats utifrån under 

arbetets gång.  
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2.2 Datainsamling 
Datainsamlingen är den del av arbetet där arbetstes grund tas fram. Metoderna som valts att 

användas har valts för att fylla ett syfte inom projektet. Metodernas syfte är att samla den 

information som är nödvändig för att kunna besvara de frågor som avhandlingen skall svara 

på. Utifrån den info får man bättre fokus och förståelse av ämnet och därav kunna dra bättre 

slutsatser.  

De databaser som har används för att sammanställa litteraturstudien och teorin kring de 

metoder som har används är följande: 

 Google Scholar 

 Emerald 

 Discovery 

2.2.1 Litteraturstudie 
Inledningsvis av akademiska rapporten skrevs en litteraturstudie. En litteraturstudie enligt 

Banster och Van Wee (2015) hjälper läsaren att komma ifatt och få en bild av hur ämnet i 

fråga ser ut idag. Det kan även vara bra för forskaren att göra en litteraturstudie då det är en 

bra inkörsport för att få en grundligförståelse för ämnet. Litteraturstudier kan även hjälpa 

personer som har planerat att utföra en studie inom samma område (Banster & Van Wee, 

2015). 

Enligt Banster och Van Wee (2015) finns det ett par olika sätt att skriva en litteraturstudie. En 

klassisk litteraturstudie redogör strukturen och syftet för studien för att sedan redovisa den 

infon som är insamlad ifrån de olika vetenskapliga artiklarna som har studerats. En mer 

otraditionell väg att gå är att attackera ett välstuderats problem från ett annat perspektiv, på 

detta sett skulle man eventuellt kunna skapa nytänkande inom ett befintligt problem (Banster 

& Van Wee, 2015). En annan variant som Banster och Van Wee (2015) tar upp är en mer 

specifik litteraturstudie vars ämne är inte lika brett som ett ämne med det klassiska 

tillvägagångssättet hade varit.  

I detta fall är det den senare typen av litteraturstudie, en specifik litteraturstudie,  som är gjord 

då cross-docking är en liten del av logistikämnet.  

2.2.2 Intervjuer 
Enligt Rowley (2012) finns det två olika typer av intervjuer som kräver varierande mängd 

erfarenhet. Dessa två är antingen där frågorna inom intervjuerna är oskrivna eller skrivna. För 

att kunna hålla den första intervjun där frågorna är oskrivna krävs det en del erfarenhet för att 

få ut den infon som är av intresse. För att hålla den andra typen av intervju, där frågorna är i 

förhand skrivna krävs det inte lika mycket erfarenhet, denna typ av intervju är den vanligaste. 

Rowley (2012) fortsätter med att i den senare varianten brukar frågorna även ställas i samma 

ordning.  

Rowley (2012) menar att intervjuer är användbart när: 

 En del av forskningsmålet är att förstå erfarenheter, åsikter, processer och värderingar. 

 Ett frågeformulär inte hade kunnat täcka kunskapsområdet inom ämnet. 

 Den som blir intervjuad föredrar att bli intervjuad framför andra typer av tekniker.  
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Enligt Burke och Miller (2001) har även telefonintervjuer den senaste tiden blivit allt 

vanligare inom forskningsarbeten. De delar in arbetet kring en telefonintervju till tre delar, 

före, under och efter telefonintervjun.  

I den första fasen används en persons förmåga att organisera i första hand. Inom denna fas 

skall planering och testning av intervjun ske. Under mittenfasen, själva intervjun, kommer ens 

personliga kvalitéer att spela en stor roll, enligt Burke och Miller (2001) bör man vara vänlig, 

pratsam och opartisk. Under den sista fasen är det viktigt att vara noggrann, att läsa igenom 

sina anteckningar direkt efter att intervjun är över, detta för att se till att data som är insamlad 

blir så korrekt som möjligt (Burke & Miller, 2001) 

När du väljer frågor inför intervjun menar Rowley (2012) att det är viktigt att välja frågor som 

öppnar upp för personen som blir intervjuad att tala fritt kring ämnet. En viktig grund att stå 

på är även teori kring ämnet, med hjälp av att läst teori innan intervjun har du en bra bild över 

hur aspekter av ämnet ser ut i branschen. På så sätt finns det möjlighet att ställa frågor som 

berör de områdena och få ut data av intresse. Rowley (2012) fortsätter och föreslår även att 

ställa samma frågor som tidigare läst teori har gjort, detta för att få ett klart och tydligt resultat 

när man sedan jämför svaret du fick ifrån intervjun och det du läst i teorin.  

Under projektets gång har en telefonintervju samt två intervjuer utförts. Det företaget som 

hanterades med telefonintervju låg geografiskt för långt bort för att det skulle vara rimligt att 

göra ett besök. Innan telefonintervjun hölls var de frågor av intresse nedskrivna, under 

intervjun ställdes dessa frågor vid tillfälle. Att få den intervjuade personen att tala fritt och 

bekvämt angående ämnet låg av vikt. Detta för att eventuellt få ut info som inte frågorna tillät 

eller intervjuaren tänkt på.  

De intervjuer som hölls var hos företagen. Intervjuerna hölls i samband med turer inom 

företagens terminaler. Detta för att kunna se vad som förklarades, se exempel på varor som 

hanterades och få en bild av terminalen i sig. 

Samma tre frågor ställdes till samtliga företag. Dessa frågor låg som grund för att få ut det 

som var av intresse. Vidare diskuterades ämnet cross-docking mer fritt och runt dessa frågor, 

detta för att få en djupare förståelse angående företagens värderingar om ämnet. Frågorna 

användes som beståndspelare för att vara säker på att få ut den information som var av vikt, 

ofta behövdes dock inte vissa frågor ställas. Detta tack vare att man redan täckt ämnet via den 

avslappnade diskussionen. 

2.3 Kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod 
Forskningen under arbetet kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ eller kombination av 

dem båda. Under detta kapitel kommer en redogörelse av vad dessa typer av 

forskningsmetoder innebär och vilken som har används till denna akademiska rapport.  

2.3.1 Kvalitativ 
Enligt Dawson (2002) är kvalitativ forskningsmetod en metod där man fokuserar på personers 

erfarenheter och åsikter. Genom hela arbetet använder du dig av metoder likt intervjuer, 

fokusgrupper eller telefonsamtal. Detta för att kunna få en bild av attityder, beteende och 

erfarenheter ifrån personer med kunskap om ämnet. Under detta tillvägagångsätt jobbar man 

nära med personer för att förbättra ett specifikt område.  
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2.3.2 Kvantitativ 
Dawson (2002) fortsätter med att säga att en kvantitativ forskningsmetod innebär användning 

av metoder som inte är lika personliga. Här används metoder som tillåter 

informationsinsamling på en större skala. Metoder som används inom kvantitativt 

tillvägagångssätt skulle kunna vara enkätundersökningar eller en marknadsundersökning som 

hålls på folktäta platser. I kvantitativ forskningsmetod används oftast fler personer.  

Enligt Dawson (2012) har både kvalitativt och kvantitativt tillvägagångsätt sina för och 

nackdelar, det sker mycket debatter inom akademiska världen vilken av dessa två 

tillvägagångssätt som är den mest vetenskapligt korrekta. Dawson (2012) menar att den du 

ska välja är den du känner dig bekvämast med, den du känner att du kommer få ut mest av 

tack vare att den passar dig personligen. 

Under detta projekt har kvalitativ forskningsmetod används. Detta för att det 

tillvägagångssättet ger den info som är av vikt för projektet. 

2.4 Validitet och reliabilitet 
Beroende på om du använder dig av kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod blir validitet 

och reliabilitet av varierande tyngd för din forskning (Dawson, 2002).  

För en kvantitativ forskningsmetod är både validitet och reliabilitet av vikt. Under 

forskningen med kvantitativ inriktning söks data som är korrekt och opartisk (Dawson, 2002).  

Kvalitativ forskningsmetod är enligt Dawson (2002) en mer personlig process. Därav är det 

inte ovanligt att forskarna delger egna åsikter och preferenser till projektet. Inom Kvalitativ 

forskningsmetod är validitet och reliabilitet lika viktigt.  

2.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet är graden av hur en forskningsmetod levererar konsekventa resultat, hur 

tillförlitligt ett resultat är. Forskningsmetoden skulle, till exempel, kunna vara en 

undersökning. När en undersökning utförs med på samma vis vid olika tillfällen, men 

levererar samma resultat då är resultatet tillförlitligt (Golafshani, 2003).  

Under projektets gång har reliabilitet varit av vikt. Många olika vetenskapliga teorier har 

analyserats för att kunna få en så bred bild av ämnet som möjligt. På detta vis var det möjligt 

att identifiera aspekter om ämnet som många forskare tog upp, termer de använde, metoder, 

definitioner. På så sätt kunde hög reliabilitet uppnås, genom att analysera vetenskapliga 

artiklar som såväl böcker och jämföra dess innehåll.  

Vissa aspekter var av vikt att ha en hög reliabilitet på. Exempel på detta är definitionsaspekten 

av problemet där en enad definition kring ämnet var en fråga att besvara. I denna fråga 

analyserades då en rad olika vetenskapliga avhandlingar för att kunna jämföra de olika 

definitionerna som hittades. Samtidigt var mångfald på frågeställningen angående olika 

varianter av vikt, här användes inte reliabilitet.  

Intervjuerna som hölls under projektet var strukturerade ner till tre stycken frågor. Dessa 

frågor skulle besvaras på intervjuerna och gjordes så av samtliga företag. Dessa intervjuer 

levererade inte samma svar vilket aldrig var av vikt för avhandlingen. Syftet till intervjuerna 

var att få en bild av hur tekniken används i branschen och jämföra dessa resultat. Därav är 
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reliabiliteten på svaren som fåtts låg. Reliabiliteten på intervjuerna i sig är dock hög då 

samma frågor ställdes till samtliga företag.  

2.4.2 Validitet 
Validitet är hur noggrann en metod är att analysera det som skall analyseras. Ett resultat kan 

vara koncist men löper risken att ändå leverera fel resultat (Golafshani, 2003).  

Den mängd vetenskapliga artiklar samt böcker som användes genom projektet var utvalda för 

att uppnå hög validitet. Genom att studera många vetenskapliga artiklar som såväl böcker var 

syftet att kunna identifiera eventuella oegentligheter.  

Genom att jämföra informationen samlad från teori med den informationen samlad från 

intervjuerna har hög validitet uppnåtts på punkter där båda parter stämmer överres med 

varandra. Vissa aspekter, så som olika tekniker som utövas i branschen har ingen teori att 

stärkas med, därav låg validitet.  

3 Teori 

I detta avsnitt kommer den teoretiska referensramen att framläggas. De frågor som är av 

intresse för studien kommer att besvaras med hjälp av vetenskapliga artiklar samt böcker om 

ämnet.  

Tiden mellan att en vara blir färdigproducerad till att den kommer till sin plats för 

konsumering eller användning är tid logistikbranschen konstant arbetar mot att förminska. 

Detsamma gäller med arbetskraft och relevanta informationen som är behövd (Gleissner & 

Femerling, 2013).  

Följt är en av de största uppgifterna inom en leverantörskedja, att utforma den så att 

transportkostnader reduceras samt att konsumentbehov möts (Ahmadi et. al., 2015).  

Sedan den amerikanska detaljhandelskedjan Wal-Marts uppkomst av tekniken cross-docking 

har intresset för tekniken blommat (Alpan & Ladier, 2015). CD, vars definition kommer gås 

in på nedan, är framtaget för att hjälpa företag att åstadkomma samtliga, tidigare nämnda, 

delar som är av vikt för ett logistikföretag (Kinnear, 1997). 

3.1 Definitioner 
Cross-docking är ett relativt nytt ämne inom logistikbranschen, och med följd av att vara nytt 

har ämnet fått mycket uppmärksamhet de senaste 20 åren. På grund av det finns det många 

saker inom cross-docking som kallas, inom akademiska världen, för olika saker men som 

innebär samma sak. Detsamma gäller definitionen kring cross-docking. Nedan kommer de 

definitioner, som skiljer sig ifrån varandra, som funnits under litteraturstudien att listas. 

Prawits (2016) antyder att en definition är en begreppsbestämning av ett ämnes användning. 

Definitioner är av vikt för det lägger en bekväm benämning, i detta fall, till en teknik som 

hjälper inblandade parter att förstå tekniken bättre.  

Carwardine et. al. (2008) beskriver att definiera är en metod som hjälper företag och folk att 

undvika kostsamma misstag. Detta tack vare att definitioner hjälper alla iblandade parter att 

förstå vad som talas om och vad som utövas. Utan definitioner menar Carwardine et. al. 

(2008) att ineffektivitet något man löper risk för.  
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Kulwiec (2004, s. 28) definierar cross-docking på följande vis: 

’’..the transfer of goods and materials from an inbound carrier to an outbound carrier, 

without goods or products actually entering the warehouse or being put away in storage.’’ 

Kinnear (1997, s. 49) definierar cross-docking på detta vis: 

’’receiving product from a supplier or manufacturer for several end destinations and 

consolidating this product with other supplier’s products for common final delivery 

destinations.’’ 

Clausen et. al (2008, s. 1708) definierar cross-docking på följande vis: 

’’It is defined as the consolidation of orders from incoming shipments so that they can be 

easily sorted at a distribution centre for outgoing shipments.’’ 

3.2 Olika typer av cross-dock 
Inom logistikbranschen som såväl den akademiska världen har många olika varianter av 

cross-docking uppkommit, vissa är mer vanliga än andra. Nedan kommer de olika varianterna 

som hittades under litteraturstudien att redovisas samt en beskrivning vad de innebär och när 

de är lämpliga att användas. 

I Bookbinders & Gümüs (2004) avhandling fokuserar dem på tre stycken varianter som de 

anser vara viktigast: 

Tillverknings cross-docking:  

I denna version av cross-docking finns det två olika kategorier av leveranstider. Antingen är 

den ’direkt’ eller så är den ’senare’. Den första innebär att i samma stund som produkterna för 

en viss leverans är klar ska dom lastas till en väntande lastbil och köras ut till slutkund. Istället 

för att lastas direkt till en väntande lastbil ska den leveransen som har markerats med ’senare’ 

bli förvarad för leverans vid just ett senare tillfälle.  

Distributionscentral cross-docking: 

Bookbinders & Gümüs (2004) fortsätter med den andra CD varianten som kallas 

Distributionscentral cross-docking. Inom denna variant finns det tre stycken olika kategorier. 

’Aktuell/Aktiv’, ’Aktuell/Samma dag’ och ’Senare’. Den första, ’Aktuell/Aktiv’, innebär att 

varorna ska levereras omgående till en väntande bil. ’Aktuell/Samma dag’ innebär att 

produkterna ska bli levererade senare samma dag. Den sista, ’’Senare’’, innebär att varorna 

hålls på lager tills dem går och blir ’Aktuell/Samma dag’ för att senare bli ’Aktuell/Aktiv’.  

Terminal cross-docking: 

Inom terminal cross-docking laveras varor från ett brett spektrum av olika kunder till en 

gemensam omlastningsterminal. Från omlastningsterminalen transporteras varorna från de 

inkommande lastbilarna (de som lämnade av varorna) till de utgående lastbilarna (de som 

laverar varorna till slutkund) (Bookbinders & Gümüs, 2004).  

Inom terminal CD har även Kumar (2008) forskat. Han fokuserade då sin studie kring den 

tyska dagligvarukedjan Metro-AG och identifierade ytterligare två varianter av terminal 

cross-docking. Vilket i sin tur ledde till en tredje och sista variant av CD som Metro-AG 

använder sig utav idag. 
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Källorienterad cross-docking: 

Källorienterad cross-docking är lik terminal CD. Olika leverantörer skickar sina varor till en 

CD terminal. Därifrån hanteras dessa varor så att de kommer på rätt bil till rätt kund. 

Terminalerna i detta fall levererar till många olika slutdestinationer. Se figur 1. 

 

 

Fig. 1. Källorienterad cross-docking (Kumar, 2008). 

 

 

 

 

Målorienterad cross-docking: 

Inom denna version av terminal cross-docking får slutkund endast leverans ifrån en CD-

terminal. Till skillnad från Källorienterad cross-docking där slutkund skulle kunna få 

leveranser från många olika terminaler. CD-terminalen hade i detta fall fått leveranser ifrån 

fler leverantörer än vad en källorienterad terminal hade fått. När men använder sig av 

målorienterad cross-docking så är oftast slutkund geografiskt närmre CD-terminalen där alla 

varor utgår ifrån. Se figur 2.  
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Fig. 2. Målorienterad cross-docking (Kumar, 2008). 

Metro-AG Hybrid cross-docking: 

Kumar (2008) studerade sedan Metro-AGs nya leveranssystem. Detta var framtaget i hopp om 

att bli mer flexibla, produktiva och snabbare mot slutkund. Det Metro-AG gjorde var att 

kombinera sina redan befintliga cross-docking system, tog respektives goda kvalitéer för att 

kombinera ihop dem till en tredje CD-variant. Detta för att kunna uppfylla deras mål om en 

bättre service mot slutkund. Det som skapades var Metro-AG hybrid cross-docking. 

Den största förändring som Hybrid medförde sig var användandet av fler terminaler (Se figur 

3) och tack vare det tillät Metro-AG att stödja tre olika scenariers inom cross-docking. 

Det första scenariot som Metro-AG lyckades hantera enligt Kumar (2008) var friheten att 

kunna leverera direkt till en specifik CD-terminal. Om efterfrågan av en produkt är tillräckligt 

hög finns det ingen anledning att ha leveransen hopslagen med en annan beställning. Tack 

vare det ökade antalet terminaler kan Metro-AG då hålla isär leveranser som inte utgör en hel 

lastbil och de som gör det. Vilket i sig innebär ett smidigare varuflöde inne på respektive 

terminaler.  

Det andra scenariot som Hybrid lyckas hantera är när det är hög efterfrågan på en viss 

produkt. Till skillnad från förut kan nu leverantören direkt skicka sina varor till rätt cross-

dock för sedan se dem bli levererade av Metro-AG. Detta är möjligt eftersom det finns fler 

terminaler och bilar i rullning, det innebär att varje slutkund och terminal inte är lika beroende 

av varje enskild bil. Det vill säga så kan Metro-AG leverera snabbare då de har en bil redo att 

leverera snabbare.  

Det tredje och sista scenariot som Metro-AG gjorde sig förberedda inför tack vare 

implementeringen av Hybrid är att leverantörer nu har möjligheten att slå ihop sina 

leveranser. Detta är något som gynnar både leverantören samt slutkund. 

Arrangemanget av leverantörer, terminaler samt slutkunder redovisas i figur 4. ’’Relational 

shipping’’-pilen representerar det första scenariot. ’’Direct shipment’’-pilen representerar det 
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andra scenariot. Metro-AG halverade antalet inkommande lastbilar till terminalerna med 

implementeringen av Hybrid samt ökade volymen av varor per bil avsevärt (Kumar, 2008). 

 

Fig. 3. Metro-AG Hybrid cross-docking system (Kumar, 2008). 

Kulwiec (2004) har också studerat cross-docking och har upptäckt att i branschen finns det ett 

par tekniker till som varken Bookbinders & Gümüs (2004) eller Kumar (2008) tar upp.  

Spridnings cross-docking: 

Inom denna teknik av CD finns det en hög efterfrågan av en viss produkt men inte till samma 

slutdestination. Detta innebär att man ’’sprider’’ varorna på pallen. Man packar om dessa 

varor tillsammans med andra varor som är i samma situation för att tillslut fylla en pall eller 

en bur. Detta kan göras till många olika typer av produkter. Denna typ av cross-dock kräver 

arbetskraft för att plocka om levererade pallarna samt packa de nya.  

Opportunistisk cross-docking: 

Kulwiec (2004) fortsätter sin avhandling med ytterligare en CD-variant. Denna gång handlar 

det om en variant som används till produkter som är sena med en hög efterfråga. Tack vare 

denna variant av cross-docking innebär det att sena varor med hög efterfrågan kan kombineras 

med leveranser av varor samma dag. De sena varorna får gå före i kö om man vill säga så.  

Lastbil/Tåg konsolidering: 

Ofta används cross-docking för att möta efterfrågan hos kund. Ibland innebär det att 

kombinera två olika leveransmetoder. Cross-docking kan användas i samband när tåg och 

lastbil är involverade. Att cross-docka en leverans från tåg till en utgående lastbil är ett 

effektivt sätt att leverera hög kundservice.  

Kortsiktig förvaring: 

För osmidiga produkter eller produkter som är beroende på årets säsonger är det vanligt att 

terminaler använder sig av cross-docking, antyder Kulwiec (2004). Tack vare cross-docking 

behöver inte klumpiga produkter ta upp plats utan de levereras direkt till sin slutkund. 

Säsongsorienterade produkter börjar cirkulera när de börjar konsumeras och tar upp onödig 
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plats på lagret. Med hjälp av CD kan man direkt leverera dessa produkter till sin 

slutdestination och på så sätt inte riskera att få ont om plats i en redan platssnål tid, oavsett om 

det är jul eller nyår till exempel (Kulwiec, 2004).  

 

3.2 Effekter följt av valet att implementera cross-dock 
När en organisation väljer att implementera cross-docking in i sin leverantörskedja finns det 

en övergripande fördel som motiverar valet. Det är det faktum att cross-docking hjälper 

företag att hålla nere logistikkostnaderna (Kinnear, 1997); (Belle et al., 2012); (Alpan & 

Laider, 2015); (Bookbinder & Gümüs, 2004).  

Van Belle et al. (2012) antyder att en bra referensram, ifall du använder dig av cross-docking 

eller inte, är att följa varuflödet och se ifall en vara spenderar mer än 24 timmar på terminalen. 

När det kommer till cross-docking ska den inte göra det.  

Tack vare den korta perioden varor spenderar på lagret ger den terminalansvariga möjligheten 

att hålla lägre inventarier och dess kostnader. Detta då, enligt Chung-Paiw et. al., (2001), 

lagerkostnader ofta ses som proportionell mot den mängd varor som förvaras. Detsamma 

gäller för lagerhanteringskostnader som då ses som proportionell mot en rena volymen 

produkter som lagras (Chung-Paiw et. al., 2001).  

Efficient consumer responce (ECR) är något som under den senaste tiden har vuxit sig 

betydelsefullare hos företag och inom deras LK. ECR innebär hur snabbt ett företag, utifrån 

en logistisk synvinkel, svarar mot kundens behov. Ju mer flexibla ett företag är mot slutkund 

desto konkurrenskraftigare är det mot marknaden (Kumar, 2008). Enligt Kumar (2008) 

förlorade dagligvaruhandelföretag i USA år 2006 ett snitt på $200,000 för att de inte hade de 

varor som deras kunder sökte efter. Företag i England samt Indien möter samma problem på 

grund av avsaknaden av ECR-användande.  

Kundservice ligger av tyngd hos alla typer av företag. Bra kundservice leder till 

konkurrenskraftiga fördelar på marknaden och kundlojalitet (Grayson et. al., 1994). En hög 

kundservice är av vikt då de leder till en god associations känsla mot företag och produkt. 

Detta leder till en lojalitet som innebär att kunden är villig att betala mer för tjänsten du 

erbjuder och är mer benägen till att sprida gott rykte kring din organisation (Dean & Yu, 

2001).  

ECR är något cross-docking tillåter. När man implementerar CD inom företaget tillåts man att 

bli mer kundorienterat tack vare det faktum att man är mer flexibel (Kinnear, 1997). Utan 

cross-docking skulle varorna spendera längre tid på terminalen. CD innebär att leverantören 

får möjligheten att skicka sina varor till slutkund snabbare, detta är vad som, tidigare nämnt, 

kallas för opportunistisk cross-docking (Kulwiec, 2004). Dock är en övergripande egenskap 

hos samtliga varianter av cross-docking snabbare leverans (Kinnear, 1997). 

Ahmadizar et al., (2014) hävdar att det finns två viktiga faktorer att studera för företag inom 

leverantörskedjan. Den första är produktionsplanering samt lagerstyrning. Den andra är 

distribution och logistik. Enligt Bay et al. (2004) så pekar ny forskning mot att om företag är 

ute efter en konkurrenskraftig och effektiv LK måste du ha en responsiv sådan. För att 

åskakomma en responsiv leverantörskedja måste man beröra fler delar än logistikaspekterna 

av den. Men enligt Bay et al. (2004) samt Kulwiec (2004) är utövningen av cross-docking 
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något att beakta när man formar sin LK. Detta tack vare att du blir med responsiv samt 

flexibel vilket leder till en LK som flyter bättre. Detta visas i figur 4.  

 

 

Fig. 4. Allt fler företag lämnar tänket med lagerbuffers. De vänder sig till CD tack vare det 

enklare flödet av varor från leverantör till kund (Kulwiec, 2004). 

Vid snabba leveranser är det sällan så att en terminal har en bil väntandes på att eventuellt få 

åka med en försenad leverans. Den teknik terminaler använder sig av enligt (Bartholdi & Gue, 

2000) kallas Less than truck load (LTL) cross-docking. Detta innebär att leverantörers 

leveranser, som inte fyller upp en hel bil för sig själv, slås ihop med andra leveranser som 

sitter i samma situation. Detta resulterar i insparade pengar, miljö och tid. 

När då en leverans är försenad används LTL CD, det vill säga, den försenade leveransen slås 

ihop med en leverans som för det första har utrymme kvar i bilen och för det andra ska till 

samma slutkund eller i alla fall inom samma område (Bartholdi & Gue, 2000). 

När en organisation väljer att implementera CD understryker Van belle et al. (2012) att 

företag ska vara väl förberedda och ha en djup förståelse för tekniken innan den 

implementeras. CD är inte lämpligt i alla situationer och bör användas rätt för att vara en 

teknik av värde. 

 

3.3 Vilka kriterier styr val av lösning?  
Vissa krav ställs på organisationen i sig, produkten de säljer samt kunderna för att valet att 

använda sig av cross-docking ska vara befogat. Nedan kommer dessa aspekter att tas upp.  
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3.3.1 Produkten och dess efterfråga 
Vi har redan etablerat att det finns en rad olika varianter av CD för olika typer av produkter. 

Dock är inte cross-dock ständigt den bästa väg att gå (Van Belle et. al. , 2012). När det 

kommer till att ta beslutet av att använda sig av cross-docking måste företaget i första hand 

veta om att tekniken är lämplig för de produkter de säljer. Hos produkterna ställs då en rad 

olika krav för att de ska vara lämpliga för cross-docking, ifall de inte uppfyller dessa krav så 

kommer cross-docking inte att fungera enligt Van Belle et. al. (2012). 

Van Belle et. al. (2012) fortsätter med att nämna ett par krav på produkten i sig, till en början, 

och kanske den viktigaste faktorn, är produktens efterfrågan. Beroende på hur varierande 

efterfrågan är på produkten kommer cross-docking vara varierande lämpligt. Produkter som 

har en stadig efterfrågan, där samma mängd produkter som kommer in till terminalen går ut ur 

terminalen senare den dagen är produkter som är lämpliga för cross-docking. Om du har en 

varierande volym produkter som går ut ur terminalen kommer cross-docking inte vara 

lämpligt då cross-docking konstant jobbar mot mindre lagerhållning (Van Belle et. al. , 2012).  

Van Belle et. al. (2012) fortsätter med att säga att produktens livscykel är en viktig aspekt för 

att avgöra ifall CD hade vart lönsamt eller ej. Ifall du hanterar produkter med kort livscykel 

kommer lagerkostnaderna bli minskade ifall du använder cross-docking. Tack vare CD får du 

även ut dem snabbare till kund. 

Ytterligare en produktgrupp som Van Belle et. al. (2012) nämner är produkter vars värde är 

högre. Ifall du lagerhåller dessa produkter kommer dina lagerkostnader att vara högre, om 

terminalen dock använder sig av cross-docking och produkten inte spenderar mer än 24 

timmar på terminalen innebär det att kostnaderna kommer hållas nere. 

Kulwiec (2004) nämner att produkter som är stora och ömtåliga kan gynnas av cross-docking, 

exempel på produkt skulle kunna vara fiberglas. Ju färre processer produkten går igenom där 

den berörs av gaffeltruckar eller arbetare, flyttas från ena hörnet till det andra, desto bättre. Då 

det innebär att produkten löper mindre risk att tas sönder. CD tillåter detta då de oftast endast 

handlar om transporter från A till B. 

Enligt Apte & Viswanathan (2000) bör även produkten ha en låg så kallad stockout kostnader. 

Det vill säga kostnader för när företaget inte kan möta efterfrågan. Eftersom cross-docking 

jobbar mot att inte ha säkerhetslager ökar det chansen för företag att inte kunna möta 

efterfrågan. Om då stockout kostnaderna är höga kan detta resultera i höga kostnader. Om 

dock stockout kostnaderna är låga är det inte lika förödande ifall man inte kan möta 

efterfrågan. Förhoppningsvis väger vinsten av att använda cross-docking tyngre än förlusten 

av att inte kunna leverera just då (Apte & Viswanathan, 2000).  

3.3.2 Företaget 
När företag väljer att implementera cross-docking finns det ett misstag många gör. Detta är att 

anta att implementeringen av cross-docking ska vara en enkel process. Detta menar Van Belle 

et. al. (2012) beror på att företag oftast besitter grunderna i vad cross-docking är samt redan 

har resurserna som ingår i en välfungerande CD-terminal. Innan ett företag tar beslutet 

angående ifall de ska börja jobba med cross-docking eller inte bör företaget vara väl förberett 

och överväga ifall det är något som dom kan hantera. De bör vara förberedda på att 

introducera processen så smidigt som möjligt in i LK såväl för arbetskraften på terminalen. 
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Detta för att på så sätt göra övergången så smidig som möjligt för alla involverade (Van belle 

et al. 2012).  

Ett kriterium som är av stor vikt ifall cross-docking är rätt val för företaget i sig är 

möjligheten att schemalägga inkommande och utgående bilar. Alpan & Laider (2015) tar upp 

att just schemaläggnings-problemet är ett välstuderat område. Det stora problemet inom 

schemaläggnings är de faktorer som inte går att förutse och ta med i sina beräkningar. 

Faktorer, till exempel, som ifall lastbilen under sitt förra stopp fick komplikationer och som 

följd blir försenad (Alpan & Laider, 2015). Det är viktigt för ett företag att kunna hantera 

schemaläggningen, detta ställer krav på arbetskraften som såväl terminalen i sig.  

Det finns många olika utformningar på terminalen. Det kan variera från åtta till 500 dörrar, 

den mängd inkommande samt utgående bilar är det som avgör denna siffra. Den geometriska 

utformningen på terminalen brukar, enligt Van Belle et al., (2012), likas till en bokstav. I, L 

eller U är alla vanligt förekommande terminalutformningar inom cross-docking. Ifall ditt 

företag ej besitter möjligheten av konstruera den lämpliga terminalen för cross-docking bör 

det övervägas att ta en annan logistisk väg (Van Belle et al., 2012).  

Ifall ett företag väljer att utöva cross-docking på en terminal vars utformning inte stödjer 

cross-docking löper det företaget risk för trängsel. Detta är ett problem som utgörs av 

schemaläggning samt ytan. Ifall inte schemaläggningen hanteras felfritt kommer trängsel 

inträffa för lastbilar, arbetskraft samt varor Barthholdi & Gue (2000).  

4 Benchmarking 

Under projektets gång har en informationsinsamling-process fortlöpt i form av företagsbesök. 

I detta kapitel kommer informationen som samlades in från respektive företag att presenteras. 

Informationen kommer kretsa kring frågor som är av intresse för avhandlingen och fokus 

ligger på hur de jobbar utifrån cross-docking. Benmarkingprocessen bestod av tre stycken 

grundfrågor: Till vilka varor/tjänster använder ni cross-docking och varför? Vilka är de stora 

fördelarna respektive nackdelar ni ser med cross-docking? Och slutligen, har ni olika 

varianter av cross-docking? Om ja: Vilka är de och vad är det som styr vilken som appliceras 

i ett specifikt scenario?  

4.1 Datainsamling 
Under projektets gång har data samlats in ifrån olika förtag som hanterar cross-docking. Detta 

för att få en bild av branschens syn på CD och kunna få svar på en del av frågorna som är av 

intresse för denna avhandling. Det är tre stycken olika företag som har studerats, dessa tre 

företag är inte konkurrenter men hanterar varor i samma typ av bransch, 

dagligvaruhandelbranschen. Metoden som användes för informationsinsamling var intervjuer 

och företagsbesök. Den information som samlades in redovisas nedan. 

4.2 Företag nummer ett 
Företag nummer ett är ett av de största företagen i Sverige inom dagligvaruhandel. De har ett 

brett sortiment som sträcker sig från utemöbler till färskvaror. På grund av det är cross-

docking inte lämpligt på alla fronter av dess leverantörskedja (LK) utan används inom vissa 

delar. Företag nummer ett har applicerat CD till tre olika produktgrupper. Företag nummer ett 

har ingen definition kring sin cross-docking. 
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Första produktgruppen (Variant 1) som använder sig utav cross-docking är varor i större 

volymer men som är känsligare för att spendera längre tid på lager. Typiska produkter för 

detta är frukter och grönsaker, ifall dessa hade spenderat längre tid på olika terminaler hade 

det inneburit att varorna tillslut hade blivit dåliga. Cross-docking är därför en effektiv lösning 

då tekniken hjälper företag nummer ett att få sina varor snabbt till slutkund.  

Andra produktgruppen (Variant 2) som cross-docking används till är produkter som är 

regionbaserade, det vill säga produkter som endast säljs på vissa ställen i landet tack vare dess 

orientering. Ett exempel på detta skulle kunna vara många gotländska produkter som då cross-

dockas på företag nummer ett terminaler. Dessa produkter säljes inte i lika stor volym som 

andra varor gör, därför sprids dessa varor ut på burar och palla för att sedan levereras 

tillsammans med andra produkter. 

Den tredje produktgruppen (Variant 3) som använder cross-docking är produkter som säljs i 

stora volymer och har ett krav på korta ledtider. Oftast är dessa leveranser omärkta, det vill 

säga inte specificerade på pallen vart produkten ska hamna i slutändan. Utan när varorna väl 

kommer till terminalen sorteras dessa varor ut enligt en lista till de olika kunderna, varor som 

hanteras på detta vis skulle kunna vara ekologisk mjölk.  

4.2 Företag nummer två  
Likt företag 1 har företag nummer två ingen definition kring cross-docking. De ser cross-

docking som den lämpligaste logistik tekniken att använda. Detta är ett beslut fattat utifrån 

vilka typer av varor som hanteras via terminalen. Därav kände företag nummer två att en 

definition kring cross-docking, eller omlastning vars namn de gett det, inte är av vikt. 

Företaget i sig är en av nordens största distributörer och levererar till större delar av Sverige. 

Det finns en rad olika grenar inom företaget som hanterar olika typer av varor att frakta, den 

gren som är studerad är en omlastningsterminal. Med andra ord hanteras alla varor på 

terminalen med hjälp av cross-docking. Efter avlastning från en inkommande bil tar det sällan 

mer än ett par timmar innan samma leverans är på väg mot slutkund.  

Varorna som hanteras på denna terminal är likt produktkategori nummer ett från tidigare 

nämnda företag. Nämligen frukt och grönt. Även andra produkter hanteras likt varor till 

restauranger eller varor till kunder utanför terminalens region. Vid leveranser till kunder som 

ligger utanför dess region lastas varorna på terminalen för att sedan transporteras till 

ytterligare en terminal som har kunden inom sin region. Där hanteras den igen för leverans 

mot slutkund. 

Frukt och grönsaksvaror är tidkänsliga varor. Detta innebär att de inte kan hållas på lager lika 

länge som andra produkter. De frukter samt grönsaker som hanteras på företags nummer två 

terminal måste snabbt till slutkund innan de blir dåliga. Detta är den stora motivationen till 

varför cross-docking används hos företag två.  

Företag nummer två hanterar varor vars mängd varierar från dag till dag. Inkommande bilar, 

packade med varor som ska ut ett par timmar senare mot slutkund, kommer in runt midnatt 

och fortsätter inkomma fram tills sju på morgonen. När dessa varor är levererade hanteras 

dem av terminalarbetare, varorna placeras på en strategisk position lämplig för den utgående 

bilen. Några timmar senare, beroende på distrikt lastbilen i sig kör, cross-dockas varorna till 
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bilen och den avgår för leverans. Varorna spenderar inte mer än natten på lagret och ifall de 

gör det har ett misstag skett.  

Företag nummer två har sin terminal lägligt nog vägg i vägg med en av sina större 

leverantörer. Som tidigare nämnt hanterar företag väldigt stora mängder frukt och grönt, 

närmare bestämt de varor som ska salladsbarer som vuxit i popularitet under de senaste åren. 

Tack vare att företag 2 ligger så pass nära sin huvudleverantör innebär det att varorna kan 

cross-dockas mellan terminalerna. Detta öppnar upp möjligheter som inte hade vart möjligt 

ifall terminalerna hade legat på varsin sida av staden. Ifall det visar sig att en leverans inte har 

kommit in eller att en leverans har hamnat hos fel kund, har företag två då möjligheten att 

kunna skicka ut leveransen snabbare till rätt kund.  

Det som krävs är att en ny beställning kommer in till företaget som hanterar frukt och grönt. 

När de väl fått in beställningen börjar de att plocka den, sedan cross-dockas denna beställning 

till företag nummer tvås terminal för att sedan levereras ut till rätt kund. Detta är ett 

effektivare som såväl mer kundservice orienterat sätt att hantera varorna ifall ett misstag har 

begåtts. Denna typ av cross-docking hade dem inte benämnt med något namn, likaså den 

tidigare nämnda varianten de använder på sig egen terminal. 

 

 

Fig. 5. För företag nummer två ser terminalen ut på följande sätt. Inkommande bilar på ena 

sidan av terminalen och utgående bilar på andra sidan. Ett flertal inkommande bilar kan ha 

varor som ska till en och samma utgående bil (Englund Equipment Company, 2015). 

När en produkt kommer in till terminalen får en terminalledare en så kallad fraktsedel från 

inkommande chaufför. Denna fraktsedel transporteras sedan in på transportkontoret och 

därifrån till lastbilschauffören som ska köra ut varorna.  
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4.3 Företag nummer tre 
Det tredje företaget som blivit studerat har jobbat med cross-docking i tolv år. Cross-docking 

gjorde sitt intåg när organisationen valde att göra sin lagerhantering 30% automatiserad.  

Företaget jobbar inom logistikbranschen som leverantör av frukter och grönsaker till olika 

slutkunder.  

 

Företag nummer tre har två olika varianter av cross-docking. Den första hanterar 

fördefinierade beställningar av leveranser. Detta innebär att kunder har beställt ifrån företag 

nummer tre en viss mängd varor, företag nummer tre får denna mängd från sina utländska 

importörer för att sedan cross-docka denna beställning till kund. Anledningen till att denna 

produktgrupp hanteras via CD är då varorna utgör en hel pall samt ska till samma slutkund. 

Då finns ingen anledning till att hantera varorna ytterligare.  

Den andra varianten som företag nummer tre använder är när en beställnings volym inte blir 

en helpall. Då genereras en pall, det vill säga, plockas ihop med andra varor som är i samma 

situation. Detta sker med omsorg då varorna som plockas på samma pall inte ska till samma 

slutkund. Det som krävs då är att varorna ska till någorlunda samma region av landet samt att 

de skall plockas isär vid ett senare tillfälle, på en omlastningsterminal till exempel.  

Företag nummer tre och deras lager är, som tidigare nämnt, 30% automatiserat. Detta innebär 

att när en pall, som är inlagd i systemet som en cross-docking-pall skickas vidare direkt till en 

utgående terminal. Till skillnad från andra pallar som då hanteras på ett mer tradionellt 

lagerhanteringssätt. Detta hanteras automatiskt.  

Fördelar som företag nummer tre ser vid att använda CD är framförallt hastigheten som varor 

skickas med. Både hastigheten som varorna färdas genom terminal och hastigheten över hela 

ledtiden ser företaget som en stor fördel vid användning av tekniken.  

Hanteringsaspekten är något som företag nummer tre också ser som en stor fördel. Det vill 

säga med cross-docking hanterar man inte varorna lika mycket som man hade gjort vid vanlig 

lagerhantering.  

En nackdel som företag 3 ser med CD är att det blir mer arbete kring tekniken. Den generella 

planeringen runt cross-docking blir mer omfattande än den med traditionellt 

lagerhanteringssystem. Vid cross-docking är det fler aspekter som måste fungera väl 

tillsammans under en liten lucka av tid.  

Företag understryker vikten av att använda cross-docking vid rätt tillfälle. Om den används i 

fel syfte kan det bli en kostsam teknik att utöva.  

4.4 Sammanfattning av Benchmarking 
Tre stycken företag blev studerade samt intervjuade under denna benchmarking. Syftet för 

detta var att få en bild utav företagens syn på cross-docking samt att eventuellt få upp ögonen 

för varianter av cross-docking som inte litteratur hade tagit upp. För att sammanfatta och få en 

tydligare bild på faktorerna som är av intresse har en tabell sammanställts. Här har företagens 

syn samt egenskaper inom CD listats.  
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Företag nummer 1: 

 

- Ingen definition kring cross-docking 

- Hanterar många olika typer av produkter 

- Tre olika varianter av cross-docking 

- Varierande fördelar beroende på produkt 

 

 

 

 

Företag nummer 2: 

 

- Ingen definition kring cross-docking 

- Hanterar olika produkter men som har än lik 

livslängd 

- En variant av cross-docking 

- Fördel: Hastigheten av leveranser 

 

 

 

 

Företag nummer 3: 

 

- Ingen definition kring cross-docking 

- Frukt och grönsaker 

- Två varianter av cross-docking 

- Fördel: Hastigheten av leveranser 

- Nackdel: Mer arbete kring tekniken 

 

Tabell 1. Den insamlade data som är av intresse för avhandlingen. 

Inget av dessa företag har en definition kring cross-docking som dom jobbar utifrån när 

frågan ställdes. De hanterar cross-docking i varierande mängd, ett vars hela varuflöde 

hanteras med cross-docking, ett annat som hanterar vissa delar av sin produktfamilj med 

cross-docking och ett annat som endast hanterade en del av sitt varuflöde med CD.  

5 Analys 

I detta kapitel kommer den insamlade informationen från företag samt teorin att jämföras och 

analyseras. Detta för att svara på de frågor som ställts i början av denna avhandling. Det 

kommer göras genom att analysera den info som samlats ifrån böcker och vetenskapliga 

artiklar. Och jämföra den mot den info som fåtts ifrån företag som hanterar cross-docking på 

en daglig basis.  

5.1 Definitioner 
Som Carwardine et. al. (2008) tar upp finns det en vikt till att definiera sina processer och 

handlingar för att på så sätt ha ett effektivare informationsutbyte. Utan en definition löper 

organisationer som såväl individer risk för ineffektivitet och kostsamma misstag. 

När det kom till den mest grundläggande principen inom cross-docking, dess definition, gav 

benchmarkingperioden inte mycket hjälp. Cross-docking, vars livstid har ungefär vart 20 år 

(Ahmadi et al. 2015), definition verkar inte vara av tyngd i logistikbranschen då varje företag 

som studerats inte kunde sätta fingret på hur de definierar tekniken. 
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Litteraturen till denna fråga var till mer hjälp. Det som upptäcktes var dock en spridning i vad 

vissa författare ansåg som definition till ämnet. En självklarhet när ett antal olika författare 

studerar och definitioner är vad som är av intresse kommer dessa definitioner att variera. 

Dock varierade de berörda definitioner i aspekter om varor skulle in i terminalen eller ej och 

ifall slutdestination var en eller fler kunder. Vilket i sig är aspekter ur detta sammanhang som 

är relativt stora att variera på. 

Som Prawitz (2016) antyder är definitioner ett verktyg som hjälper de inblandade att benämna 

det ämne av intresse på ett mer effektivt sätt. Utan definitionen skulle eventuellt ämnet att 

behöva förklaras på ett mer komplicerat sätt. Ifall detta sker finns det rum för feltolkningar 

eller andra aspekter av förvirring, som då återknyter till Carwardine et. al. (2008) punkt där 

ineffektivitet är en konsekvens för att avsaknaden av definition. 

5.2 Olika varianter 
Som tidigare studerat i teoriavsnittet och uppmärksammats inom benchmarkingprocessen, så 

finns det en rad olika varianter av cross-docking. Varianter som tas till hjälp i komplicerade 

situationer, vissa som används som ramverk för hela terminalens arbete eller vissa som 

används sällan till speciella produkter. Samtliga varianter som studeras har inte haft en 

definition associerad till sig, varken inom bransch eller i litteratur. De definitioner som tagits 

upp av Kulwiec (2004), Kinnear (1997) samt Clausen et. al (2008) är den generella 

definitionen kring cross-docking.  

Cross-docking är, som tidigare nämnt, ett kraftfullt verktyg att använda sig av ifall man vill 

öka sin kundservice (Kinnear, 1997), ifall man vill vara flexiblare mot slutkund vad gällande 

leveranser, eller ifall man behöver få ut en vara med hög efterfrågan (Kulwiec, 2004). 

Det är en teknik som tillåter organisationen som utövar det att bli mer flexibla. Cross-docking 

behandlas i litteraturen som företag nummer två hanterar tekniken. Det vill säga en terminal 

där cross-docking är den enda logistiska teknik närvarande. Innan benchmarkingprocessen 

drog igång var det svårt att ha en annan bild av cross-docking förutom just den.  

Det som dock blev tydligt under företagsbesök samt intervjuer var att organisationer använder 

sig av cross-docking även som en stödteknik. Utifall produkter är försenade är cross-docking 

en stark teknik att använda. Opportunistisk cross-docking som Kulwiec (2004) kallar 

varianten, används både hos företag nummer två och tre.  

Detta innebär att ifall en produkt är försenad och har en hög efterfråga på sig, hanterar 

respektive terminaler varorna med cross-docking. De lastas på den bil som har plats och åker 

inom det område produkterna ska till. På detta sätt, genom ett beslut av att använda sig av 

cross-docking för situationen, uppehåller organisationen bra relation till slutkund och 

genererar mer pengar. Både genom intäkter för en levererad vara men även för reducerade 

lagerhållningskostnader.  

Litteraturen tog upp ett par till varianter där cross-docking kan underlätta olika situationer, så 

som när en klumpig vara skall hanteras eller när säsongsorienterade varor börjar cirkulera på 

terminaler, så som julpynt et cetera (Kulwiec, 2004). Dessa hittades inte ute i branschen hos 

de studerade företagen.  
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Inte alla varianter av cross-docking kan bli funnen i branschen, de som blev studerade hos 

företagen och vars syfte stämde överens med litteraturen var: 

 

Målorienterad cross-docking (Kumar, 2008), denna variant av cross-docking använde sig 

företag två av. Denna variant av CD innebär att terminalen levererar till ett visst antal 

slutdestinationer. Slutdestinationer som avgörs ifall de ska levereras till eller ej beroende på 

dess avstånd till terminalen. Om en kund ligger utanför den region terminalen levererar till 

finns samarbetspartners att vända säg till, de i sin tur har regionen kunden ligger inom och 

levererar då de varorna efter att produkterna har levererats till deras terminal.  

Spridnings cross-docking (Kulwiec, 2004) studerades på plats hos företag nummer ett. Denna 

variant används för varor som beställs i stora mängder men som ska till olika 

slutdestinationer. Företag beställer då den mängd varor som behövs för att fylla efterfrågan. 

När varorna sedan kommer till terminalen ’’sprider’’ arbetskraften ut varorna till rätt 

slutkund.  

Hos företag nummer 1 representerade rullburar samt pallar varje butik varorna skulle till. Ifall 

en viss mängd av en beställd vara skulle till en specifik butik lades den mängden varor på 

pallen eller rullburen som var avsedd för butiken. 

Vidare var syftet av benchmarkingprocessen att eventuellt upptäcka varianter av cross-

docking som inte togs upp av den studerade litteraturen. Hos företag nummer ett fanns det två 

stycken varianter av spridnings cross-docking, samma teknik som Kulwiec (2004) tog upp. 

Det som avgör vilken spridningsvariant som används är efterfrågan på varorna samt 

leverantörerna. Närmare bestämt ifall leverantörerna är av mindre storlek och producerar, till 

exempel, lokala produkter. 

Vidare har företag 2 en unik position där en av deras större leverantörer av varor ligger vägg i 

vägg till sin egen terminal. Tack vare denna situation öppnas dörren för en ny möjlighet för 

både leverantören samt företag 2. Det innebär att företag nummer två kan cross-docka sina 

varor från sin leverantörs terminal till sig sin egna på ett kostnadseffektivt sätt och icke 

tidskrävande vis. Reaktiviteten på kundbeställningar vars öde har varit olycklig, till exempel 

hamnat i fel stad, blir mycket snabbare då en ny beställning kan plockas i samma stund som 

terminalen får reda på att en beställning har hamnat fel. Vid frågan hade inte terminalen ett 

namn eller definition kring varianten.  

Företag nummer två såg sig då endast att hantera en variant av cross-docking. Att snabbt 

leverera en vara som var försenad genom att cross-docka den till utgående bil såg de inte som 

en separat variant. Kulwiec (2004) gjorde dock det i sin avhandling och kallade den 

opportunistisk CD. 

Företag nummer tre har två olika varianter av cross-docking. Den första varianten hanterar 

beställningar från olika dagligvaruhandelsföretag vars volymer utgör en helpall. Då hanteras 

varorna genom att cross-dockas till en utgående bil för leverans. Detta kan liknas med 

Bookbinder and Gümüs (2004) variant vid terminal cross-docking.  

Den andra varianten företag nummer tre hanterar är ifall en beställning inte utgör en hel pall. 

Då plockas varor ihop tillsammans för att volymen ska bli en helpall. Varor ska till olika 
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slutkunder vilket innebär att varorna kommer behöva spridas vid ett senare tillfälle. Denna 

variant togs ej upp inom litteraturen. 

5.3 Effekter följt av valet att implementera cross-dock 
När ett företag väljer att implementera cross-docking står man inför ett val. Antingen gör man 

tekniken till en stor del av sitt företag eller till en liten del, det är dock fortfarande ett stort 

beslut att fatta. Därav ligger frågan vad man får för följd av att implementera cross-docking 

av intresse. Detta för att kunna hjälpa organisationer avgöra ifall den kostsamma samt 

tidkrävande omställningen och upplärningen inom cross-docking är något att investera i.  

Kumar (2008) hävdar att ECR är något allt fler organisationer jobbat emot för att bli 

konkurrenskraftigare på marknaden. ECR står för efficient consumer response och handlar om 

att sätta slutkund i centrum och ta val angående sin leverantörskedja för att gynna den. Med 

ECR i åtanke väljer allt fler företag att inkludera cross-docking in till deras LK (Kulwiec, 

2004) för att ha ett mer flexibelt logistikflöde.  

Cross-docking hjälper organisationer att bli mer responsiv mot slutkund. När, till exempel, en 

vara är slut hos ett företag inom dagligvaruhandelsbranschen kan cross-docking tas till hjälp 

för att kunna leverera denna vara. Eller ifall en vara av större storlek behöver transporteras 

kan cross-docking tas till hjälp. Cross-docking hjälper företag att vara mer flexibla. 

Vilket i sin tur leder till högre kundservice. Som Grayson et. al., (1994) nämner ligger god 

kundservice av vikt då det hjälper företag att bli konkurrenskraftigare och ökar kundlojalitet. 

Kundlojalitet som sedan leder till, som Dean & Yu (2001) nämner i sin avhandling, kunder 

som är villiga att spendera mer samt talar gott om företaget.  

Vid frågor till de studerade företagen under benchmarkingprocessen angående vad som hade 

motiverat valet av cross-docking, var det inte att ha hög kundservice som var den avgörande 

faktorn. För företag nummer två var det produkterna som hanterades på terminalen som styrde 

valet av cross-docking. Med tanke på att det är produkter bestående av frukter samt grönsaker 

var cross-docking det rimliga valet av logistisk teknik. Detta tack vare, som Kulwiec (2004) 

nämner, att leveranser sker under en snabbare tid än vad traditionella lagerhållningstekniker 

hade gjort.  

Företag ett och dess tre olika varianter av cross-docking har samtliga produktorienterade 

argument till sig varför de används. Dessa är beroende på vilka typer av volymer en vara 

beställs, vilken utsträckning varan säljs (lokalt eller hela Sverige), eller vilken typ av vara det 

är och dess livslängd.  

Den stora fördelen och skälet till att företag nummer tre använder sig av cross-docking var 

tiden varorna spenderade på lager som såväl hur hastigheten på leveranser. Tack vare cross-

docking spenderar varorna mindre tid på lager samt levereras snabbare till slutkund. Företag 

nummer tre hanterar exklusivt frukter och grönsaker vilket innebär att cross-docking är en 

lämplig logistikteknik att använda sig av.  

Vidare är en stor aspekt och argument till användning av cross-docking är det faktum, som 

Van Belle et. al. (2012) nämner, att lagerkostnaderna hålls nere. Lagerhållningskostnader 

innebär alla kostnader från terminalen i sig till elen som används till att lysa upp den.  
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Tack vare cross-docking innebär det att dessa kostnader hålls nere, till skillnad från ett 

traditionellt lager, då mindre varor förvaras. Vilket innebär mindre lokaler, och mindre lokaler 

innebär mindre el och så vidare. 

Företag två hanterar, som tidigare nämnt, endast varor med cross-docking. Sällan spenderar 

varor mer än ett par timmar i lagret. Detta innebär att de har en mindre terminal än vad företag 

ett samt tre har. Detta då deras terminaler inte endast hanterar varor med cross-docking, skälet 

till detta är att de har varor som inte är i lika stor nöd av att hanteras med tekniken. 

Vid missad leverans kan cross-docking vara till stor hjälp. Organisationer behöver dock plats 

på en bil för att kunna transportera dessa varor. Det är då LTL och cross-docking kombineras. 

Det leverantörer kan göra med försenade varor är att sända dem med leveranser som har plats 

över. Detta genomförs med cross-docking då det krävs att varorna transporteras snabbt 

igenom flödet av leverantörskedjan.  

Ifall företag 1 samt 3 använde sig av detta framgick ej vid intervjuer samt företagsbesök. 

Företag två använde sig av kombinationen av cross-docking och LTL-lastbilar för att lösa 

problem, denna teknik användes dagligen och ansågs som ett starkt verktyg för att lösa 

situationer som uppstod. 

5.4 Vilka kriterier styr val av lösning? 
Även fast motivationen att byta till cross-docking eller involvera tekniken som en del av ens 

logistik finns vissa krav som ställs på olika aspekter av ens organisation. Dessa aspekter, om 

inte uppfyllda, resulterar i att CD inte kommer komma upp till sin sanna potential. Alla typer 

av varor är inte lämpade för cross-docking (Van Belle et. al., 2012), lika så alla terminaler 

(Van Belle et. al., 2012) eller företaget är lämpade för att hantera cross-docking (Van Belle et. 

al., 2012).  

Det ställs då en rad krav. Krav som tagits upp genom teorin som är studerad. Vidare 

studerades företag och deras anledningar till att använda cross-docking. Detta för att kunna 

eventuellt finna nya anledningar till varför cross-docking används men även ifall deras 

anledningar stämmer överens med vad som tas upp i teorin.  

Vidare finns det möjlighet att bryta ner cross-docking till dess tidigare nämnda olika 

varianter. Dessa varianter är framtagna för olika scenarion som inträffar inom 

logistikbranschen. Alla dessa varianter har olika kriterier till sig när det är lämpligt att 

använda dem. Alla de varianter som fanns i teorin studerades dock aldrig i 

benchmarkingprocessen då de ej infann sig på de studerade företagen.  

5.4.1 Produkter 
Som Van Belle et. al. (2012) nämner har produkter vissa aspekter till sig där cross-docking 

blir behändigt att använda sig av. De behöver ha ett relativt konstant flöde, vilket betyder en 

stadig efterfrågan, livscykeln är en aspekt där cross-docking är av vikt ifall den är kort. Om 

livslängden är lång finns det inte stora argument till att behöva förflytta den under en hög 

hastighet (Van Belle et. al., 2012). Produkter som är ömtåliga är också en lämplig kategori för 

cross-docking (Van Belle et. al. , 2012). 

En övergripande egenskap produkter skall ha, enligt Apte & Viswanathan (2000), är en låg 

stock-out kostnad. Då cross-docking jobbar konstant mot att ha lägre volymer av lagerhållna 
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varor innebär det också att risken för stock-out ökar. Om då dess kostnader är för höga är 

cross-docking inte värt att implementera.  

Företag ett, två samt tre hanterar samtliga produkter som är av stadig efterfrågan med hjälp av 

cross-docking. Företag ett hanterar den största spridningen av varor mellan de tre studerade 

företagen. Företag nummer ett har dock varor vars efterfrågan är konstant men som inte 

hanteras med cross-docking. Hos företag ett är det livslängden samt mängden i kombination 

med varandra som avgör ifall cross-docking är av intresse. 

Variant A används vid leverans av varor som är färdigpackade med kort livslängd. Dessa 

varor är ofta frukt och grönt. Dessa leveranser kräver en snabb leverans för att inte bli dålig. 

Därav valet av cross-docking, som Van Belle et. al. (2012) nämner är en av de stora 

faktorerna till att använda cross-docking, produkternas livslängd.  

För leveranser vars volym inte är lika stor som variant A använder företag nummer ett variant 

B. Dessa slås ihop till en gemensam leverans. Exempel på varor som hanteras med denna 

variant kan vara många unika produkter.  

Variant C är produkter, som tidigare nämnt, som beställs i stora mängder med många olika 

slutkunder. Exempel på varor här kan va ekologisk mjölk. Dessa varor ställer, som såväl 

variant A, krav på leveransen. Leveransen måste ske snabbt, därav valet att använda sig av 

cross-docking.  

Företag nummer två har inte lika stor spridning på varor som tidigare nämnda företag har. 

Detta innebär att de inte sätts i lika många olika typer av situationer. De krav som styrt valet 

av att hantera sina varor med cross-docking är volymen på varor samt ledtidskraven som 

ställs. Det är varor vars ledtid är kort innan de blir icke-hanterbara vilket innebär att de inte 

kan spendera tid på lager. Det är varor som beställs i stora volymer med små variationer i 

efterfrågan. Därav används cross-docking. 

Företag nummer tre, som tidigare nämnt, hanterar endast frukter och grönsaker. Vidare är de 

intresserade av, som de tidigare företagen, att vid den typen av produkter få ut varorna snabbt. 

Detta innebär att cross-docking är den lämpliga tekniken för deras produkter. 

5.4.2 Terminal och redskap 
Efter att man har identifierat att man har produkter lämpade för cross-docking vänds fokus 

mot terminalen. Krav på terminalen ställs för att kunna avgöra om cross-docking är lämpligt 

att använda eller ej. En stor miss många organisationer gör enligt Van Belle et. al. (2012) är 

att anta att implementeringen av cross-docking går enkelt till. Detta antagande baserar på att 

redskapen som krävs för att ha en välfungerande CD teknik oftast redan finns på plats i en 

operativ terminal.  

Dessa redskap, för att transportera varor, kan vara automatiserade eller manuella 

(gaffeltruckar till exempel). Men mer krav styr val av lösning. För att ha en fungerande cross-

docking terminal behöver man ett antal dörrar till inkommande samt utgående leveranser. 

Denna siffra på antal dörrar hos cross-docking terminaler kan gå upp till 200 stycken. Men 

siffran bör aldrig gå lägre än sex till åtta dörrar (Van Belle et. al., 2012). 

Samtliga företag som besöktes och intervjuades har fler än sex terminaldörrar. Endast förtag 

nummer tre använde sig av automatiserade redskap för transportering av varor. Företag 
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nummer ett och två använde sig av arbetskraft och gaffeltruckar. Frågor angående företagens 

erfarenheter med omställningar till cross-docking var aldrig av intresse för studien och 

lämnades därför ute ifrån intervjun.  

5.4.3 Företag 
Vidare ställs det krav på företaget i sig. Företaget i sig måste uppfylla olika kriterier för att 

kunna implementera cross-docking. Omställningen måste hanteras väl, Van belle et al. (2012) 

anser för att omställningen skall gå så smidigt som möjligt till måste alla vara välinformerade 

och väl förberedda.  

Det ställs även krav på persononalens kompetens då schemaläggningen av lastbilarna, enligt 

Alpan & Laider (2015), är ett av de större och mest komplexa problemen cross-docking 

utsätts för. Om man inte har kompetensen till att hantera denna komplexa uppgift bör inte 

cross-docking vara organisationens högsta prioritet. 

5.5 Hur andra gjort i Europa 
Cross-docking fungerar väl i Sverige för en rad olika företag. Dock ser inte alla länder ut som 

Sverige. Vissa är större, vissa är mindre. Tack vare detta ser CD situationen annorlunda ut 

beroende på vilket land du utövar tekniken i.  

Tack vare detta är frågan hur andra länder förhåller sig till cross-docking av intresse. Inget 

utländskt företag lyckades intervjuas för denna fråga så för att besvara denna fråga förlitas det 

helt på teorin. 

6 Rekommendation för Coop 

Denna del av rapporten är riktad mot företaget Coop. Här kommer förbättringsförslag inom 

dess CD verksamhet att presenteras. Förslag på eventuella produkten som skulle kunna 

nyttjas av CD kommer att föreslås. De förslag som kommer att tas upp kommer ha teorin samt 

benchmarkingprocessen som grund och föreslås utifrån informationen samlade under dessa 

metoder.  

6.1 Produkter lämpade för cross-docking 
Som Kulwiec (2004) tar upp kan cross-docking användas till produkter som är ömtåliga och 

otympliga. Under sommaren som såväl vintern genomgår Coops sortiment många olika 

förändringar. Produkter som passar in för årstiden börjar säljas inne i butikerna.  

Eftersom det finns en efterfrågan hos kunderna börjar Coop ta in dessa varor, det innebär att 

de också börjar cirkulera inne på olika terminalerna.  De hanteras av gaffeltruckar, arbetskraft 

och tar upp plats inne på terminalerna.  

Exempel på varor skulle kunna vara trädgårdsmöbler. Trädgårdsmöbler har ett stort spektrum 

av olika utformningar, det kan vara allt från bänkar, stolar till korgmöbler av cirkulär 

utformning. Dessa utformningar, studerade i förstahand, är otympliga och ömtåliga att 

transportera. Därför föreslås, då efterfrågan är relativt konstant, att använda CD till denna typ 

av varor.  

CD till otympliga trädgårdsmöbler hade varit en bra lösning då dessa varor inte hade 

spenderat någon tid inne på terminaler vilket hade i sin tur gjort lagerhanteringen på 
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terminalerna lättare. Dessa produkter hade genomgått färre hanteringsprocesser från 

leverantör till slutkund tack vare CD vilket, som tidigare nämnt, hade minskat risken för 

förstörda produkter.  

Tack vare CD skulle eventuella beställningsvaror inom trädgårdsmöbelkategorin även kunna 

levereras snabbare, detta hade ökat kundnöjdhet som såväl lojalitet.  

Trädgårdsmöblers efterfrågan är som högst under försommaren, månader som mars, april, maj 

och juni. Efterfrågan är dessutom tillräckligt hög och konstant för att cross-docking är en 

lämplig teknik att överväga, se figur X. Detta skulle underlätta hantering och transport samt 

förbättra kundservice. 

  

Fig. 6. Efterfrågan på trädgårdsstolar under de månader med högst efterfrågan. Kvantiteten är 

av butiksförpackningar vilket oftast innehåller mer än en konsumentförpackning. 

Produkter som grillar och jord är också produkter som är säsongsbetonade. Grillar är 

otympliga varor där endast en till två stycken får plats på en pall. Att stapla på varandra något 

man vill undvika och som är riskabelt då en grill sällan utgör hela arean av en pall upptill. 

Detta innebär att grillarna tar upp mycket plats, både inne i butikernas lager som såväl på 

terminaler. Då grillar har en konstant efterfrågan föreslås beställningarna att cross-dockas till 

butiker. På detta sätt skulle varorna inte spendera någon tid på varken omlastningsterminaler 

eller butikslagret utan ställas ut i butik direkt vid leverans. 

Grillar är en vara som kunder ej går och spontanköper. Därav är toleransen till beställning 

högre. Att cross-docka efter kundbeställning är något som tåls att se över. Nedan redovisas 

efterfrågan på en gasolgrill under mars, april, maj, juni, juli och augusti. 
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Fig. 7. Efterfrågan på Gasolgrill. 

Som man kan se ökar efterfrågan på gasolgrillen explosionsartat in på försommarmånaderna. 

Efterfrågan dalar sedan konstant nedåt i samband med att sommaren fortlöper.  

Jord levereras i stora volymer till stormarknader. Om denna varugrupp skulle cross-dockas 

från leverantör direkt till en utgående bil skulle detta vara en platssparare. Jord har dock en 

varierande efterfråga under en längre period. Jord och dess efterfrågan är dessutom beroende 

av vädret. Vädret är svårt att förutspå och som följd blir även försäljningen av jord lika så. Att 

se över möjligheten att använda CD för jord rekommenderas trots detta.  

Ofta har stormarknader platser utanför butiken avsedda för jord. Om detta är fallet kan jorden 

cross-dockas till denna plats, vilket också tillåter höga volymer av förvaring så butiken är 

förberedd för eventuella väderförändringar.  

Vidare har produkter som säljs till jul sätts över. Dessa produkter säljer i stora mängder under 

en kort tidsperiod. Inom denna produktgrupp ingår allt från ljusstakar och glitter till pulkor 

och snowracers. Dessa produkter, mycket liks trädgårdsmöbler och grillar, är 

säsongsbetonade. De säljer i stora mängder under en kort period. Därav är cross-docking en 

lämplig teknik att ta till vara på. Att cross-docka dessa varor konstant under de månader de 

säljer hade resulterat i en snabb ledtid ut till butik som såväl ett terminalgolv som ej tas upp 

av säsongsbetonade varor. Julen är redan en period där det konsumeras mer än vanligt, vilket 

innebär att terminalgolvet är trängre än vanligt, utan hjälp från säsongsbetonade varor.  

Nedan ser ni en sammanslagning av mängden olika varortyper som säljs under julen och dess 

mängd. 
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Fig. 8. Efterfrågan på Stiga Snowracer under månaderna den säljs i varuhus. 

 

Fig. 9. Efterfrågan på tärnaljus under månaderna dessa säljs. 

 

Fig. 10. Efterfrågan på glitter under säsongen. 

Dessa varor ovan har en variation till sig inom mängd i efterfrågan. Dock har alla gemensamt 

i att konsumeras som mest under oktober och november månaderna. För att sedan inte 

konsumeras innan oktober eller efter december.  

Coop använder sig av cross-docking i dagsläget. Detta till sina färskvaror. Under denna 

produktkategori ingår till exempel frukter, grönsaker och mjölk. Vidare ingår även varor som 
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nötfärs till exempel. För produkter som ingår inom färskvaror men som ej hanteras av CD 

hittades ingen eventuellt användningsområde av tekniken. Coop hanterar CD korrekt inom 

dessa kategorier och bör i dagsläget inte genomföra någon förändring. Den förändringen hade 

bara varit kostsam och överflödig.  

7 Slutsats och diskussion  

I detta kapitel presenteras en summering av studien som genomförts och dess resultat. Vidare 

kommer de slutsatser som dragits under projektets gång att presenteras. Och slutligen 

kommer vidare forskning inom ämnet att föreslås.  

Under detta projekt har olika metoder används för att få en sån stor bild av cross-docking som 

möjligt. Detta för att kunna identifiera fallgropar att undvika som såväl vad cross-docking 

handlar om. Intervjuer hölls hos olika företag för att få en bild av vad de ansåg cross-docking 

var, vilka som var dess starka sidor och till vilka produkter den användes till. En 

litteraturstudie utfördes, inom denna studerades ett 40-tal olika vetenskapliga och böcker 

inom områden som leverantörskedjor, LTL, cross-docking, schemaläggning av lastbilar och 

miljöpåverkan av logistik för att nämna ett par. Litteraturstudiens syfte var att få en bild av 

akademins syn på cross-docking. 

När litteraturstudien var klar och benchmarkingprocessen följde jämfördes konstant akademi 

mot vad folk som utövade tekniken dagligen sa. Genom att intervjua folket med tre konstanta 

frågor som grund blev resultatet mätbart och jämförbart mot akademin. 

När både litteraturstudien samt benchmarkingprocessen var genomförde utformades en 

analys. Detta för att få en så tydlig och bred bild som möjlig av cross-docking och alla dess 

aspekter. Aspekter så som vilka varianter som utövades, vilka kriterier som ställs och så 

vidare.  

Det visade sig att akademiska världen har större intresse för att definiera cross-docking än vad 

folk inom branschen har. Inget av de tre studerade företagen hade definierat cross-dock eller 

deras varianter. Ena företaget betraktade hela sin verksamhet som en typ av CD medans 

akademin skulle identifierat den som två.  

Vidare var akademin till stor hjälp för att identifiera olika typer av cross-docking. Att besöka 

företag och ha litteraturstudien i ryggen visade sig vara en bra grund att stå på, bättre frågor 

kunde ställas och identifiering av olika varianter skedde enklare. När det väl kom fram en 

variant som inte var studerad i artiklarna kunde även identifiering av detta ske enklare. Totalt 

har 15 olika varianter av cross-docking studerats där akademin samt företagen har båda 

tillfört.  

När det kom till att avgöra vilka effekter som följs av att implementera CD frågades företagen 

vilka fördelar som såväl nackdelar de såg med cross-docking. Vidare studerades de för- och 

nackdelar som togs upp i akademin. Den mest övergripande fördelen företag såg med cross-

docking var förmågan att korta ned ledtider. Det vill säga, processen från att en vara börjar 

produceras till att den är på dess plats för användning. Företagen ansåg också att cross-

docking håller volymerna av lager på terminalen lägre som en stor positiv följd av cross-

docking. Andra positiva följder som akademin tog upp var kundorientering, mer responsiv LK 

och att CD är en miljövänlig teknik. 
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Om ett företag inte är insatta i CD eller har de medel inom företaget och terminalen som krävs 

kan dock cross-docking bli en kostsam teknik att utöva. Företag nummer tre som såväl Van 

belle et al. (2012) understryker vikten av att hantera cross-docking på rätt sätt. Annars 

kommer till exempel följder som trängsel, förvirring, höga kostnader och missnöje att uppstå. 

När de positiva som såväl negativa följderna av att implementera cross-docking var studerade 

vände fokusen på vilka kriterier som bör uppfyllas för att hantera cross-docking. Denna punkt 

delades in i tre olika parter som är involverade i utövningen av CD: Produkter, Terminalen 

och slutligen företaget.  

Dessa kriterier studerades och fastställdes först i litteraturstudien. Produkter bör ha en jämn 

efterfrågan. Produktens livscykel är också av vikt. Vidare har produktens värde en inspelande 

faktor till beslutet. Ifall de är ömtåliga och slutligen ifall de har en hög stock-out kostnad till 

sig. Alla dessa kriterier och motivationer till att använda sig av cross-docking bekräftades 

aldrig av branschen, vissa som produktens livscykel och efterfråga var två tydliga kriterier 

som spelade roll för de studerade företagen.  

På terminalen ställdes de två kriterier, på dess utformning och dess redskap. Hos samtliga 

företag användes manuell arbetskraft tillsammans med gaffeltruckar. Terminalen ska ha minst 

sex dörrar vilket samtliga företag också hade.  

Företaget behöver dels ha en kompetent arbetskraft som kan lösa de komplexa problem som 

följer cross-docking. De måste även vara väl förberedda och informerade vid 

implementeringen av cross-docking. Då implementeringen av cross-docking ej var av intresse 

ställdes inga frågor angående detta till företagen. Även inga frågor om deras anställa och dess 

kompetens blev ställd. Denna information är endast från akademin.  

Slutligen, hur andra länder hanterade cross-docking var av intresse. Det tyska företaget 

Metro-AG studerades utförligt i teorin och hur de tog fram sitt nya cross-docking system. 

Vidare lyckades inget utländskt företag intervjuas eller besökas för att få en bättre bild av hur 

de hanterar deras geografiska situation.  

7.1 Rekommendationer för framtida forskning 
Tack vare att CD är så pass nytt och att intresset för det är högt är ämnet konstant under 

förändring. Allt fler företag går ifrån tradionell lagerbuffert och miljöfrågan växer sig allt 

större och större vilket innebär att cross-docking är här för att stanna.  

Jämförelsen mellan akademin och företagen visar att på vissa punkter säger akademin vad 

praktiken utövar, men inte alltid. Under detta projekt har följande forskningsfrågor blivit 

noterade: 

 Varför definierar inte branschen cross-docking och dess varianter för öka 

samanhållning och förståelse till ämnet? 

 Omställning från tradionell lagerhållning till cross-docking, hur man hanterar den 

bäst? 

 Cross-dockings roll hos företag med automatiserat lager 

 Cross-docking, vad för följder om det hanteras fel? 

Slutligen, som följd av att cross-docking är ett ämne som konstant är under förändring inom 

den akademiska världen, noterades en termförvirring inom bransch som såväl teori. Detta på 
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grund av att akademiker benämner samma sak med olika namn. Därav rekommenderas 

följande: 

 Att studera termer, namn och varianter inom cross-docking och försöka fastställa 

namn till dessa aspekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Referenser 

8.1 Artiklar 
Ahmadi, A., Karimi, B., Mokhtarinejad, M., and Rahmati, S. (2015), ’’A novel learning based 

approach for a new integrated location-routing and scheduling problem within cross-

docking considering direct shipment’’, Applied Soft Computing, Vol 34, s. 274-285. 

Ahmadizar, F., Arkat, J., and Zeynivand, M. (2015), ‘’Two level vichel routing with cross-

docking in a three echelon supply chain: A generic algorithm approach’’, Applied 

Mathematical Modelling, Vol 39, s. 7065-7081. 

Alpan, G., and Ladier, A. (2015), ‘’Cross-docking operations: Current research versus 

industry practice’’, Omega, s. 1-16. 

Apte, U., & Viswanathan, S. (2000). ‘’Effective Cross Docking for Improving Distribution 

Efficiencies’’, International Journal Of Logistics Research and Applications Int. J. of 

Logistics Res. &Amp; Applications CJOL, 3(3), s. 291–302. 

Arbani, A., and Zandieh, M. (2009), ‘’A multi-critiera cross-dcoking scheduling with just-in-

time approach’’, international Journal Advanced Manufacturing Technologies, Vol 

49, s.741-756. 

Bartholdi III, J., and Gue, K. (2000), ‘’Reducing Labor Costs in an LTL Crossdocking 

Terminal’’, Operations Research, Vol 48, s. 823-832. 

Bennet, T., Khiang, B., and Nelson, B. (2004), ‘’An empirical study of the imperatives of a 

supply chain implementation project in Seagate Technology International’’, Supply 

Chain Management: An international Journal, Vol 9, s. 331-340. 

Bookbinder, J., and Gümüs. (2004), ‘’Cross-docking and its implication in location-

distribution systems’’, Journal of Business Logistcis, Vol 25, pp. 199-227. 

Burke, L & Miller, M. (2001). ‘’Phone Interviewing as a Means of Data Collection: Lessons 

Learned and Practical Recommendations’’, FQS, Vol, 2. No. 2. Art, 7.  



 

38 

 

Carwardine, J., Wilson, K. A., Watts, M., Etter, A., Klein, C. J., & Possingham, H. P. (2008). 

‘’Avoiding Costly Conservation Mistakes: The Importance of Defining Actions and 

Costs in Spatial Priority Setting’’. PLoS ONE, 3(7), s. 1-6. 

Chung-Piaw, T., Goh, M., and Jihong, O. (2001), ‘’Warehouse Sizing to Minimize Inventory 

and Storage Casts’’, Naval Research Logistics, Vol 48, s. 299-312. 

Cóccola, M., Dondo, R., and Méndez, C. (2015), ‘’A branch-and-price approach to evaluate 

the role of cross-docking operations in consolidated supple chains’’, Computers & 

Chemical Engineering, Vol 80, s. 15-29. 

Fatemi Ghomi, S., Karimi, B., and Shahin Moghadam, S. (2014), ‘’Vehicle routing 

scheduling problem with cross docking and split deliveries’’, Computer and 

Chemical Engineering, Vol 69, s. 98-107. 

Golafshani, N. (2003) ‘’Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research’’. The 

Qualitative Report, Vol 8(4), s. 597–607. 

Iacobucci, D., Grayson, K. A., & Ostrom, A. L. (1994). ‘’The calculus of service quality and 

customer satisfaction: Theoretical and empirical differentiation and 

integration’’, Advances In Services Marketing and Management, s. 1–67. 

Jönsson, S. (2006). ‘’On academic writing. European Business Review’’, 18(6), 479–490. 

Kinnear, E. (1997), ‘’Is there any magic in cross-docking?’’, Supply Chain Management, 

international Journal, Vol 2, s. 49-52. 

Kulwiec, R. (2004), ‘’Cross docking as a Supply Chain Strategy’’, Target, Vol 20, s. 28-34. 

Kumar, S. (2008), ‘’A study of the supermarket industry and its growing logistics 

capabilities”, International Journal of Retail & Distrubution Management, Vol 36, s. 

192-211. 

Mejias, A., Pardon, J., and Paz, E. (2016), ‘’Efficiency and sustainability through the pest 

practices in the logistics social responsibility framework’, International Journal of 

Operations & Production Management, Vol 36, s. 1-22. 

Rowley, J. (2012). ‘’Conducting research interviews’’, Management Research 

Review, 35(3/4), s. 260–271. 

Van Belle, J., Cattrysse, D., and Valckenaers, P. (2012), ‘’Cross-docking: State of the art’’, 

Omega, Vol 40, s. 827-846. 

Wen, M., Larsen, J., Clausen, J., Cordeau, J.-F., & Laporte, G. (2008). ‘’Vehicle routing with 

cross-docking’’, J Oper Res Soc Journal Of the Operational Research Society, 60(12), 

s. 1708–1718.  

Yu, Y. T., & Dean, A. (2001). ‘’The contribution of emotional satisfaction to consumer 

loyalty’’, Int J Of Service Industry Mgmt International Journal of Service Industry 

Management, 12(3), s. 234–250. 



 

39 

 

8.2 Böcker 
 Dawson, C. (2002), ‘’Practical Research Methods. A user-friendly guide to mastering 

 research techniques and projects’’, Oxford, United Kingdom, How To Books Ltd.  
 

Gleissner, H., & Femerling, J. C. (2013). Logistics. Springer Texts In Business and 

Economics.  

8.3 Internet 
Englund Equipment Company, 2015. ‘’What is cross-

docking?’’http://www.englundequipmentcompany.net/#!cross-docking/c11h0 

(Hämtad: 2016-05-15) 

Prawits, D. Nationalencyklopedin, definition. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/definition (hämtad 2016-05-16) 

http://www.englundequipmentcompany.net/#!cross-docking/c11h0

