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Sammanfattning 
Dagens globala affärsmiljö är en tuff bransch med alla konkurrenter som finns på marknaden. 

Studien har fokus på verksamheter inom distribution- och lagringsbranschen. För företag 

verksamma inom distribution- och lagringsbranschen så är effektivisering av de logistiska 

processerna en betydelsefull del i arbetet. Logistik är ett omfattande begrepp som generellt 

kan ses till största del som läran om effektiva material- och informationsflöden. Inom 

begreppet logistik finns området transport. Transport är väldigt essentiellt i arbetet kring 

företags ekologiska fotavtryck och har enligt diverse litteratur den största potentialen för 

effektivisering. Integrering av transporter kan leda till reducering av antalet transporter vilket 

i sin tur leder till positiv påverkan för miljön och den interna ekonomin.  

 

Syftet med studien är att identifiera problem som är kopplade till leveranser från leverantörer, 

där både material- och informationsflödet ska undersökas. Problemen kommer att beskrivas i 

studien med kopplingar till teoretiska utgångspunkter. Utifrån den teoretiska perspektiven ska 

studien även framföra förbättringsförslag inom området leveranser från leverantörer. 

Förbättringarna ska eventuellt leda till ekonomiska och miljömässiga fördelar. 

 

Studien har genomförts genom en abduktiv ansats, en kvalitativ metod har tillämpats främst 

men även kvantitativ data har använts och legat i grund för analyser i studien. Den 

vetenskapliga trovärdigheten har grundats på sanningskriterium i form av reliabilitet och 

validitet. 

 

Slutsatserna som presenteras har baserats på den teoretiska referensramen, empiri samt 

resultat och analys. Avsnittet har återkopplat de slutsatser som framkommit under arbetets 

gång till studiens syfte och forskningsfrågor. De identifierade problemen, inom området för 

studien, har varit brist på integration av transporter, vilket kan lösas genom ett större fokus på 

samordning som kräver mer djupgående kunskaper inom området. 
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Abstract 

Today the global business environment is a tough industry with all competitors in the market. 

The study focuses on operations in the distribution- and storage industry. For companies 

operating in the distribution- and storage industry, streamlining the logistic processes is an 

important part of the work. Logistics is a comprehensive concept that can generally be seen 

as the teaching of effective material and information flows. Within the concept of logistics 

there is a fundamental area in the form of transportation. Transport is very essential in the 

work on the company’s ecological footprint and, according to various literature, has the 

greatest potential for efficiency improvement. Integration of transports can lead to a reduction 

in the number of transports, which in turn leads to a positive impact on the environment and 

the internal economy. 

 

The purpose of the study is to identify problems that are related to freighting from suppliers, 

where both the material- and information flow is to be investigated. The problems will be 

described in the study with links to theoretical starting points. From the theoretical 

perspectives, the study should also present improvement proposals in the field of freighting 

from suppliers. The improvements may possibly lead to economic and environmental 

benefits. 

 

The study was carried out using an abductive approach together with a qualitative method 

using quantitative data. The scientific credibility has been based on the truth criterion in the 

form of reliability and validity. 

 

The conclusions presented have been based on the theoretical frame of reference, empirical 

data, results and analysis. The section has linked the conclusions that emerged during the 

work to the purpose of the study and the research questions. The identified problems, within 

the area of the study, has been a lack of transport integration, which can be solved through a 

greater focus on coordination which requires in-depth knowledge within the area. 
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Förord 
Detta examensarbete fullgör den avslutande delen av vår kandidatingenjörsutbildning inom 

Industriell ekonomi med inriktning på affärsingenjör vid Högskolan i Borås. Examensarbetet 

omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes som en fallstudie vid ett distributionsföretag 

med global kännedom under vårterminen 2019. 

 

Vi vill tacka samtliga anställda som vi bemötte hos företaget för direkt och konkret 

information och för en stor förståelse för vad vi ska genomföra. Ytterligare tack för deras tid 

och kunskaper som de gladeligen delade inom problemområdet. Ett extra tack till vår externa 

handledare Nirari Yousif som, trots begränsad tid, varit med och supportat samt hjälpt oss 

med samtliga frågor och funderingar. 

 

Vi vill tacka Högskolan i Borås och vår interna handledare, Faris Karim, för sin expertis 

inom ämnet och vägledning under studiens gång.  

 

Vidare vill vi tacka varandra för vårt samarbete, vår hängivenhet och vår förmåga att, trots 

begränsad tid för denna typ av omfattande studie, leverera en, i vårt tycke, bra genomförd 

studie. 

 

Slutligen ett stort tack till våra familjer och vänner som varit med och stöttat på alla möjliga 

sätt och vis under utbildningens gång. 
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Ordlista 

OEM   - Ordinary Equipment Manufacturer. En tillverkare vars produkt är såld direkt 

till slutkonsumenten, t.ex fordonstillverkare. 

Tier 1 status  - Direkta underleverantörer till OEM, t.ex fordonssäten eller paneler till 

fordon. 

RFID   - Radio Frequency Identification, används till spårning av material. 

Transport  - En generell befattning av föremål eller individer som förflyttas från en punkt 

till en annan. 

Leverans  - En sträcka eller väg där en artikel/gods förflyttas och levereras. 

Samordning - Planering av att föra samman t.ex. lastbärare. 

Konsolidering - Föra samman olika transportflöden till ett större sådant. 

Fästelement  - Små komponenter som till exempel skruvar, muttrar, ringar etc. 

Fyllnadsgrad  - Ett sätt att mäta hur fylld en lastbärare är. T.ex. genom uppskattning. 

Outsourca - När en del av verksamheten överlämnas till en tredjepartsaktör för en 

kostnad, t.ex transporter för ett tillverkande företag. 

Benchmarking - Innebär att man ser över sin verksamhets prestanda inom ett vald område i 

förhållande till andra konkurrenter med liknande verksamhet. 
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1. Introduktion 

I detta avsnitt introduceras studien där problembeskrivningen kommer att framföras, syftet 

kommer att säkerställas och utefter syftet framföra relevanta frågeställningar som ska 

besvaras i studiens slut. Avgränsningar som studien innehar presenteras även i detta avsnitt. 

 

1.1 Bakgrund 

Att vara verksam inom distribution- och lagringsbranschen är i dagens globala affärsmiljö en 

tuff bransch med alla konkurrenter som finns på marknaden. Det leder till att företag ständigt 

måste hitta nya tillvägagångssätt för att effektivisera sina processer och kunna bevara sina 

marknadsandelar, eventuellt öka dessa. Enligt Wilding & Juriado (2004), så kan man genom 

att anskaffa, analysera och rapportera prestationsdatan hos de olika logistiska processerna 

använda detta till sin fördel i arbetet kring att fästa sin position i marknaden. För företag som 

är verksamma inom denna branschen så är effektivisering av de logistiska processerna en 

betydelsefull del i arbetet.  

 

Logistik är ett omfattande begrepp som generellt sett kan ses till största del som läran om 

effektiva material- och informationsflöden (Jonsson & Mattsson, 2011). Inom logistik finns 

områdena transporter och leveranser, dessa områden är väldigt essentiella i arbetet kring att 

minska företagets ekologiska fotavtryck och reducering av kostnader. Största 

miljöpåverkan inom logistik kommer oftast från transporter där föroreningar från utsläppen, 

buller och trafik bland annat ligger i grund för detta (Pazirandeh & Jafari, 2013). Kostnaderna 

som uppstår hos transportering av gods förekommer till största delen vid paketering, lastning, 

förflyttning och avlastning. Integrering av transporter, där man samordnar leveranser,  kan 

leda till reducering av antalet transporter vilket i sin tur leder till positiv påverkan för miljön 

och den interna ekonomin (Jonsson & Mattsson, 2011).  

 

Supply chain management (SCM) har blivit en vital faktor för verksamheter idag. Begreppet 

SCM har flera olika definitioner även om syftet är likadant (Ronald H. Ballou, 2007). SCM 

involverar planering och hantering av material-, informations- och värdeflöden i ett nätverk 

som består av producenter, distributörer, leverantörer och kunder. Målet med nätverket är att 

gemensamt sträva mot att reducera operationskostnader och öka kundnöjdhet (Lummus & 

Vokurka, 1999). I en försörjningskedja så påverkas den logistiska prestandan, ledtider, 

flexibilitet och leveranser, av kunder och leverantörer, därtill måste dessa parter ta ett 

gemensamt ansvar i vidareutvecklingen (Forslund, 2009). 
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1.2 Problembeskrivning 

Transporter är något som intresserar företag allt mer, både för ekonomiska samt miljömässiga 

skäl. Detta är något som leder till att fler företag eftersträvar att på bästa sätt effektivisera sina 

transporterna från sina leverantörer världen om, till deras lagercentraler. För verksamheter 

som arbetar med distribution och lagring så är effektiva transporter en väsentlig fördel i 

samband med konkurrenssituationen och lönsamheten. I en miljö där kunderna ställer krav på 

kortare ledtider samtidigt som företagen önskar mindre lagerhållning och slöserier inom 

verksamheten så har Just-In-Time leveranser blivit allt vanligare. Detta har lett till att 

lastbärarna drabbas av en allt sämre resursutnyttjande i form av minskad fyllnadsgrad i 

transporterna. Då transportvägarna kan vara väldigt långa mellan producent och centrallager 

så medför flera frekventa transporter konsekvenser för både kostnader och miljön. 

Problemen kommer att beskrivas i studien med kopplingar till teoretiska utgångspunkter. 

Utifrån den teoretiska perspektiven ska studien även framföra förbättringsförslag inom 

området leveranser från leverantörer. Förbättringarna ska eventuellt leda till ekonomiska och 

miljömässiga fördelar. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera problem som är kopplade till leveranser från leverantörer, 

där både material- och informationsflödet ska undersökas. Detta görs för att kunna integrera 

transporterna ännu mer och effektivisera flödet. 

1.4 Frågeställningar 

- Vad är det som påverkar fyllnadsgraden? 

- Hur kan transporter integreras för att få ett effektivare flöde? 

- Hur kan företag dra nytta av flöden som effektiviseras?  

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsa sig till vägtransporter, inom Europa, från leverantörer till 

företagets centrallager. Vägtransporter definieras i studien som användning av lastbilar som 

transportmedel. Vidare kommer studien att avgränsa sig till att enbart lyfta fram berörda 

områden som innefattar kopplingar till transporter i form av material- och informationsflöde.  
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2. Metod & genomförande 

I detta avsnitt presenteras olika typer av metoder som kan komma att användas vid insamling 

av information och data i en forskningsstudie. Tillvägagångssättet för studien framförs för att 

ge läsaren en förståelse kring hur arbetet har genomförts.  

 

2.1 Forskningsmetod 

2.1.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden avser en metodik som är mer personlig där forskaren får en djupare 

syn på problemet (Davidsson & Patel, 2012). I denna mer subjektiva metoden så får man 

större förståelse för vad som sker, hur det går till och varför (Saunders et al., 2012). Man 

väljer att bortse från statistiska resultat vid insamling av data, för att istället samla in 

information genom observationsstudier. Observationerna kan ske genom att tolka texter, 

intervjua någon individ eller föra en gruppdiskussion (Simonsson et.al., 1998). Utifrån 

observationerna så kan forskaren sedan successivt arbeta fram en teori. 

2.1.2 Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod är mer konkret och objektiv, där forskaren baserar sina teorier på 

statistiska resultat (Saunders et al., 2012). De statistiska resultaten fås fram genom enkäter, 

formulärer eller strikta intervjuer bland annat. Svaren på dessa tillvägagångssätt ska vara 

korta och konkreta för att sedan exempelvis kunna framställas i diagram, tabeller och grafer.  

2.1.3 Deduktiv ansats 

Deduktion är en mer vanligt förekommande ansats vid vetenskapliga studier. Genom en teori 

eller en modell formuleras hypoteser som testas mot empiri. Hypotesen formas med hjälp av 

akademisk litteratur och testas mot verkligheten med hjälp av empirisk data (Saunders et al., 

2012). 

2.1.4 Induktiv ansats 

Induktion är likt deduktion där man istället börjar med empirisk data för att som mål upprätta 

en teori. För att stödja teorin kopplas den till akademisk litteratur. Syftet med ansatsen är att 

få en förståelse för problemet (Saunders et al., 2012). 

2.1.5 Abduktiv ansats 

Den tredje forskningsansatsen är en blandning mellan den deduktiva och den induktiva 

ansatsen. Ansatsen kallas för abduktiv ansats och syftet med ansatsen är att antingen 

modifiera en befintlig teori eller skapa en ny. Abduktiva ansatsen kräver djup kunskap om det 

aktuella forskningsområdet och detta leder till att ansatsen inte är lika förekommande som de 

andra ansatserna (Wallén, 1996). 
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2.1.6 Studiens tillvägagångssätt 

Inledningsvis misstänktes det att en blandad metod, genom att använda både kvalitativ- och 

kvantitativ metod, skulle tillämpas. Under studiens gång så insågs det att det var en kvalitativ 

metod som brukades med hjälp av grundläggande kvantitativ data. Informationen som ligger i 

grund för studien har samlats in genom litteraturstudier, intervjuer med relevanta personer 

kopplat till syftet samt med hjälp av observationer. Den insamlade informationen har sedan 

lett till skapandet av nulägesbeskrivningen, där nuläget jämförts med teorin för bildandet av 

nulägesanalysen. Även dialoger med extern handledare har förts för ytterligare information.  

 

Tillvägagångssättet för studiens genomförande har varit med hjälp av en abduktiv ansats, 

efter att ha skapat en djupgående förståelse för forskningsområdet så har analyser genomförts 

för att hitta eventuella förbättringsförslag med hjälp av redan befintlig teori och insamlad 

data. 

2.2 Datainsamling 

När man skriver en vetenskaplig rapport så talas det oftast om två typer av varianter vid 

insamling av data, primär- och sekundärdata. Vilken typ av källa man väljer att använda sig 

av bestäms genom källornas lämplighet och tillgänglighet, kopplat till det relevanta 

forskningsområdet (David & Sutton, 2016). 

2.2.1 Primärdata 

Primärdata är en informationskälla där forskaren står för forskningen i alla dess stadier, från 

dess att forskningsfrågan tillämpas i början av stadiet till slutet där analysen sker av insamlad 

data (David & Sutton, 2016). Detta är en vanligt förekommande metod när man undersöker 

ett ämne. Vid insamling av primärdata så menar Saunders et al. (2012) att intervjuer, enkäter 

och observationer brukar vara vanliga metoder att använda sig utav. Där intervjuer kan delas 

upp i tre olika typer, nämligen ostrukturerade, semistrukturerade samt strukturerade sådana. 

Vid ostrukturerade intervjuer så diskuterar man oftast en rad olika ämnen och låter 

kandidaten styra samtalet, medans de semistrukturerade intervjuerna innefattar en 

intervjuguide där anpassade följdfrågor kan uppkomma och enligt Bryman (2011) så är dessa 

två varianter de viktigaste typerna när man arbetar med kvalitativa intervjuer. Strukturerade 

intervjuer är mindre flexibla och mer bestämda, frågorna bestäms ordagrant i förväg och 

svaren hamnar i bestämda kategorier för att så småningom bedömas. 

2.2.2 Sekundärdata 

När man talar om användning av sekundärdata så syftar man till de ämnesområden som kan 

undersökas ytterligare genom nyttjandet av sammanfogad data som redan existerar (David & 

Sutton, 2016). Denna typ av källa är väldigt effektiv för författaren. Genom att använda sig 

utav sekundärdata så kan författaren spara in på både tid och pengar, då dessa är oftast lätt 

tillgängliga samt kostnadsfria (Saunders et al., 2012). Exempel på denna typ av data är 
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böcker, tidskrifter och årsredovisningar. Det gäller att vara vaksam över kvaliteten på datan 

om de ska användas i vetenskapliga studier. 

2.3 Trovärdighet 

När man skriver en vetenskaplig studie så är det viktigt för författaren att kunna visa 

trovärdigheten i resultaten för att studien ska vara utav något värde, man måste kunna ställa 

sig frågan om det har smugit sig in några avvikande faktorer som påverkat studiens kvalité 

(Holme & Solvang, 1997). För att kunna visa studiens trovärdighet så finns det krav på två 

grundförutsättningar som bör uppfyllas, nämligen reliabilitet och validitet.  

2.3.1 Reliabilitet 

När man talar om reliabilitet så syftar man till mätningens tillförlitlighet, där mätningar med 

likadana förutsättningar ska ge samma resultat (Olsson & Sörensen, 2011). Här tillåts inga 

slumpmässiga avvikelser, forskaren bör se till så att det som skall mätas verkligen mäts utan 

några felfaktorer. Resultatet ska innefatta pålitlig forskning där arbetet har skett på ett riktigt 

och ordentligt sätt. Reliabiliteten kan vara svår att säkerställa då detta påverkas av 

forskningsstrategins tolkningar och observationer, i dessa kontexter så kan reliabiliteten 

säkerställas genom standardiserade arbetssätt vid flera oberoende mätningar som resulterar i 

samma resultat (Patel & Davidsson, 1994). 

2.3.2 Validitet 

En studies validitet syftar till hur trovärdig mätningen är, genom att verkligen lyckas med att 

mäta det man vill mäta (Patel & Davidsson, 1994). Det gäller även att hålla koll på i vilken 

omfattning resultaten bidrar med i mätningen i förhållande till syftet. Mätinstrumenten som 

används ska inte mäta någon närliggande händelse, utan endast det som varit aktuellt i 

forskarens problemområde. Enligt Biggam (2008) så är det viktigt med rätt typ av 

tillvägagångssätt i forskningen vid byggandet av empirin i form av ansatser, insamling av 

data och analyser för att få till en trovärdig studie. 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som legat i grund för empirin och 

analysen i studien. Teorin är menad att vara bred och stödja samtliga analyser inom området 

effektivisering av transport, påverkan av fyllnadsgrad och effektivisering överlag. 

 

3.1  Logistik 

Begreppet logistik genererar ett antal olika definitioner inom områdena industri, handel och 

all näringsverksamhet (Lumsden, 2012). Den traditionella definitionen av logistik hävdar att, 

genom sin bas i forskning och rätt utbildning, rikta sig mot att logistiken eftersträvar att 

genomföra rätt saker i samtliga avseenden. 

 

“Logistik definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller 

service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt 

kostnad (de sju R:en).” 

 

Ur ett annat perspektiv kan begreppet logistik framhäva att materialflödet är huvudmålet med 

logistiken. Materialflöden kräver omfattande styrning och med detta perspektiv krävs det att 

styrningen får ha en stor betydelse (Lumsden, 2012). 

 

“Logistik definieras som planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i 

materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av 

framställd produkt, med syftet att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och 

önskemål. Det vill säga ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 

miljökonsekvenser.” (Jonsson & Mattsson, 2005) 

 

Den slutgiltiga definitionen av logistik som studien utgår ifrån är den definitionen som 

behandlar försörjningskedjan (eng. Supply Chain Management). Försörjningskedja omfattar 

samtliga aktiviteter som skapar flödet av material, leverantören, aktörerna som flyttar godset 

och kunden. För att uppnå en fungerande försörjningskedja krävs det, förutom en god 

styrning, ett fokus på samarbete och möjliga integrationer i kedjan (Lumsden, 2012). 

 

3.1.1 Material- och informationsflöden 

En del av logistiken handlar om materialflöden och de aktiviteter och system som är kopplade 

till området. För att hålla kostnaderna låga samtidigt som en hög leveranssäkerhet krävs det 

en effektiv styrning av materialflödet. Materialflödet kan påverkas av en del olika händelser 

före, under och efter det egna företaget (Lumsden, 2012). 

 

Materialflöden innefattar generellt samtliga händelser och styrningen av produkterna mellan 

leverantör-företag-kund. Enligt Lumsden (2012) så är detta korta flöde i verkligheten mer 
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komplext med flera aktiviteter inblandade. Det ska köpas in, tas emot, hanteras, förrådhållas, 

bearbetas, lagras och distribueras. Detta kräver som tidigare nämnt en effektiv styrning och 

nu även ett planeringssystem (Lumsden, 2012).  

  
Figur 3.1. Generella flöden. 

Källa: Modifierad version från Storhagen (2011). 

 

Materialflödeskedjan är i principen längre med olika leverantörer och kunder. Inom kedjan 

befinner sig även olika aktörer och producenter. Företag har dessutom flera olika leverantörer 

och kunder, samtliga med olika typer av karaktärer, storlekar samt relationer.  

 

När materialflödet nämns kan man inte försumma informationsflödet utan däremot även lyfta 

fram det flödet. Det finns starka kopplingar mellan de olika flödena och för att ett 

materialflöde ska vara effektivt så krävs det ett bra informationsflöde längs hela kedjan 

(Lumsden, 2012). När man ska definiera begreppet information kan det missuppfattas med 

data. Grabara et al. (2014) menar att information kommer ifrån data där data är strömmar som 

omvandlas till information. 

 

I modern tid betraktas information alltmer vara som en av de viktigaste faktorerna i 

utmärkande verksamhetsstyrning och verksamhetsplanering av företag. Rollen av 

informationen och dess inverkan på verksamhetsstyrningen speglar ett nervsystem som 

förtätar deras nätverk i samtliga avdelningar (Dima et al. 2010). Utan tillgång till information 

kan företag inte fungera korrekt på marknaden. Företag söker information om vad ett 

samhälle eller en marknad behöver vilket ger kunskap till företag. Med hjälp av 

informationen vet företag hur man ska utforma och planera deras handlingar eller processer. 

Slutligen får företag kunskap om hur man når mottagare av deras tjänster eller produkter. 

Med detta nervsystem kan företag utveckla, agera och fortsätta att växa (Grabara et al. 2014). 

 

 

3.1.2 Ledtid 

Ledtid definieras enligt Lumsden (2012) som den tiden det tar från beställning till dess att 

produkten eller komponenten förbrukas. Ledtid brukar dessutom definieras som den tiden 

från ett specifikt upptäckt behov till tillfredsställelse. Dessa definitioner är, enligt Lumsden 

(2012), egentligen inte samma sak där man kan ha en stor skillnad på tiden mellan upptäckt 

behov och tiden vid beställning.  
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Aktiviteterna som beräknade ledtider innehåller brukar vara ordermottagning, 

orderbehandling, planering, konstruktion, tillverkning samt distribution som innefattar 

transporter. För kunden som får en beräknad ledtid är innehållet mindre viktigt än vad den 

totala längden av ledtid blir. Enligt Lumsden (2012) är den totala ledtiden den mer viktiga 

informationen för kunden och målet är att minimera ledtiden. För att minimera ledtider krävs 

det fokus på att reducera aktiviteterna som fastställer ledtidens längd alternativt leverera 

direkt från färdigvarulager och producera mot efterfrågeprognos. 

 

Ur ett transportsperpektiv så påverkas ledtiden av hur effektiv planeringen för rutterna är 

samt hur koordinerade dokument och ordrarna är (Westergren, 2009). En effektiv planering 

är att det färdiga godset är placerat nära kunden vilket leder till kortare ledtider. 

Lagerhållning leder till att företagens information behöver färdas i fler steg (Chopra & 

Meindl, 2013). Under lagerhållningen påverkas även hur lång ledtiden blir på grund av att 

produkterna behöver transporteras under en längre sträcka och tid (Chiang & Feng, 2010). 

Konsolideringen av godset på vägen till kund från leverantör påverkar ledtiden då godset 

behöver lossas, sorteras och lastas fler gånger. Hålls det istället lager hos återförsäljaren kan 

ledtiden eventuellt minska (Chopra & Meindl, 2013).  

 

Med detta sagt så menar Björnland et al. (2003) att ju hårdare krav som ställs på ledtiden i 

slutledet mot kunden desto hårdare krav sätts det på de tidigare leden. Hela 

försörjningskedjan blir därtill tvungna att möta upp målen och att arbeta med samma 

förutsättningar. Dessutom kan det sättas krav på flexibilitet i slutledet mot kund vilket även 

då leder till hårdare krav på ledtider i tidigare led. 

3.1.3 Spårbarhet 

Försörjningskedjan har idag blivit mer komplex för större företag då produkterna forsar upp 

och ner mer frekvent mellan olika aktörer. Aktörerna involverade har nödvändig information 

och data. Industrierna bör övervaka och försäkra produktens kvalitet för att värna om 

produktens varumärke. I några fall kan ett upptäck av defekt vara essentiell till att rädda 

människors liv när produkten är direkt relaterad till hälsan, till exempel skruvar i fordon. Vid 

upptäckt defekt bör tillverkaren identifiera produktens placering och därmed grundorsaken 

till problemet. 

Ett verktyg som används till hjälp för spårbarhet är RFID (Radio frequency identification). 

RFID är en term som används för att kommunicera, huvudsakligen, digital information 

mellan en stationär plats och ett rörligt objekt eller mellan flera olika rörliga objekt med hjälp 

av små taggar som placeras vid bland annat objekt som rör sig (Landt, 2005). 

 

Det är viktigt med möjlighet till spårbarhet kring globala industrier. Problemen som kan 

uppkomma kräver produktens synlighet i hela försörjningskedjan och spårbarhet är ett system 

som tar itu med problemen. Spårbarhet ger möjligheten att spåra en varas historia gällande 

lokalisering och bearbetning genom hela försörjningskedjan (Mishra et al., 2018). 

 

Spårbarhet diskuteras ofta som två länkade processer: 
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1. Track: Möjligheten att lokalisera fysiska artiklar inom en anläggning. Information 

om artikeln ska till en specifik plats eller till att identifiera artiklar som används för att 

uppfylla en försäljningsorder. Till exempel var den är och var den gick. Det är 

processen att hitta produkten nedströms i försörjningskedjan. 

 

2. Trace: Möjligheten att spåra en artikels historiska dokument som identifierar 

tillverkningsprocesser och källan av komponenter etc. Till exempel hur den 

bearbetades och vad som gjordes. Det är processen för att hitta produktdata uppströms 

i försörjningskedjan. 

 

Att inneha information från produktens början till slut menar Mishra et al. (2018) är nyckeln 

till framgång. Spårbarhetssystem är ett bra verktyg för få tillgång till och dela informationen. 

Det hjälper samtliga aktörer involverade i försörjningskedjan att öka värdet på produktions- 

och distributionssystemet från planering till försäljning av produkten. Mishra et al. (2018) 

framhäver 7 detaljerade fördelar med spårbarhetssystem: 

 

1. Transparens: Aktörerna bör känna till produktens status för att planera och agera. 

Detaljer såsom komponenter i produkten, bearbetningshistorik. tillverkningsdatum 

och ursprungsland bör kännas till i försörjningskedjan. Produkttillverkningsprocessen 

från idé till slut bör vara transparent så att aktörer får tillgång till denna information 

när det behövs. Spårbarhet leder till öppenhet i hela försörjningskedjan. 

2. Kvalitetskontroll: Kundtillfredsställelse är en nyckel för att företaget ska kunna 

behålla sin del av marknaden. Kunden får ökat förtroende när möjligheten för 

uppföljning av information finns dokumenterat. Ett spårbarhetssystem med 

spårningsfunktion hjälper till att hantera kvalitetskontrollprocessen. 

3. Reducerad tid till kund: Spårbarhetssystemet spårar all sammankopplad information 

i försörjningskedjan vilket skapar en förbindelse mellan alla avdelningar i ett företag. 

Informationen hjälper aktörerna att agera i tid så att beställda produkter tillverkas och 

levereras till marknaden i tid. Detta bidrar till totala kostnadsminskningen av 

produktionsprocessen vilket leder till ökad företagetsvinst. 

4. Bekämpa produktförfalskning och skydda varumärke: Ett företag får ett starkt 

varumärke efter flera år av erfarenheter av att utforma innovativa produkter, 

upprätthålla kvalitet och därmed vinna kundnöjdheten. Varumärket kan kollapsa fort 

när det förekommer falska varumärken som har låg kvalitet i marknaden. Spårbarhet 

hjälper till att spåra originala produkter i försörjningskedjan samt till att bekämpa 

produktförfalskning. 

5. Förbättring i SCM: Spårbarhetssystem bidrar till att förbättra effektiviteten i 

styrningen av försörjningskedjan genom att reducera kostnader inom mer specifikt 

logistik, genom att tillhandahålla all information från produktidé till detaljhandel 

(Bosana & Gebresenbet, 2013). Denna förbättring ökar samarbetet mellan 

leverantörskedjan och utvecklar därmed företags ekonomiska och tekniska 

kompetens. 

6. Ökad intakthet med kunderna: Mer produktinformation företag ger till kunderna 

desto mer kommer de att vara nära produkten och tillverkare, öka kundnöjdheten. 
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Med hjälp av ett ordentligt spårbarhetssystem kan konsumenterna få tillgång till 

produktrelaterad information när som helst de behöver det och således hjälpa 

aktörerna att vara intakta med kunderna. 

7. Ökad kompetens: Att veta konsumentens efterfrågan för ett företag är nödvändigt för 

att tillverka produkten och tillgodose därefter marknaden i önskad tid. 

Spårbarhetsdatabasen visar vilken produkt som säljs i vilken kvantitet och under 

vilken årstid. På liknande sätt visas även information om modell och varumärke hos 

den sålda produkten och kan därmed bestämma vilken volym av specifik produkt som 

ska beställas i vilken tid för att uppfylla kundens krav. Detta hjälper företag i 

konkurrenssituationen. Konkurrenssituationen kan leda till konkurrensfördelar i 

leverantörskedjan eftersom spårbarhetssystemet bidrar till att öka effektiviteten inom 

SCM vilket ger företag större inblick och förståelse för det logistiska systemet och 

möjliggör produktion av produkter med bra kvalitet i tid (Bosana & Gebresenbet, 

2013).  

3.1.4 Material Requirement Planning (MRP) 

MRP har utvecklats till att vara en del av en logisk planeringsteknik som möjliggör ett bättre 

ledningssystem för att kunna operera i en tillverkningsmiljö. Generellt är MRP ett koncept för 

nätverksschemaläggning som integrerar all information inom företaget för att planera 

aktiviteter inom tillverkning eller distribution. Wong & Kleiner (2001) hänvisar till fyra 

relevanta frågor som ligger i grund för MRP. 

 

1. Vad ska vi tillverka? 

2. Vad behövs för att tillverka det? 

3. Vad finns tillgängligt? 

4. Vad behöver vi erhålla?  

 

Informationen som fås efter att besvara frågorna gör det möjligt att identifiera vad som 

saknas för att uppnå resultaten. Detta är grunderna för MRP. 

 

Sagbansua (2010) menar att MRP används i större syfte för produkter som är av en beroende 

efterfrågan. Om ett företag producerar fordon så är efterfrågan för komponenter och material 

beroende av efterfrågan för fordon, detta blir klassat som en beroende efterfrågan. Efterfrågan 

för fordon är däremot en oberoende efterfrågan då fordonet inte är en komponent eller 

material av en annan produkt. Detta leder till att produkter med oberoende efterfrågan bör bli 

lagrade kontinuerligt, medan produkter med beroende efterfrågan bör lagras precis före den 

tiden vid användning. Det faktum att produkter med beroende efterfrågan är kända sedan 

tidigare finns möjlighet för eliminering eller reducering av lagerhållningen. 

 

Material requirement planning är ett datorbaserat system som är till för att organisera 

timingen och beställningen av efterfrågade produkter (Sagbansua, 2010). Efterfrågan för 

råmaterial och komponenter av den slutgiltiga produkten är kalkylerad med hjälp av 

efterfrågan för den slutgiltiga produkten. Det är dessutom bestämt hur mycket och i vilken 
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mängd som beställs av dessa komponenter och råmaterial, med hänsyn till produktion och 

ledtider. Således används efterfrågan för den slutgiltiga produkten för att beräkna efterfrågan 

för komponenterna i den lägre nivån. Denna process är indelad i planeringsperioder samtidigt 

som produktion- och monteringsfunktionerna är organiserade, vilket ska resultera i lägre 

lagerhållning men även säkerställande av slutproduktens leveranser. 

 

Ur detta perspektiv är MRP en filosofi lika mycket som det är en teknik och en tidsstyrning 

lika mycket som det är en lagerhanteringsmetod (Sagbansua, 2010).  

3.2 Transporter 

Björklund (2010) menar att en produkt har inget värde på den geografiska platsen förrän den 

når platsen där kunden befinner sig för att köpa produkten. Transport är en essentiell 

förutsättning för att en vara ska levereras från en plats till en annan plats i rätt tid och till rätt 

destination. Transporter var den del av logistiken som hade störst effektiviseringspotential 

och är fortfarande en mycket vital del av logistiken (Björnland et al, 2003). Ett 

transportsystem har blivit nödvändigt på grund av det ständigt växande behovet av kontakt 

mellan individer och samhällen samt för mobiliteten av varor. Transportföretagen har tagit 

nytta av det växande behovet genom att uppfylla behovet av att leverera produkter och varor 

till kunderna. Det finns fyra olika typer av transportmedel: 

● Vägtransport 

● Järnvägstransport 

● Sjötransport 

● Flygtransport 

Dessa medlen har börjat sträva till att kombineras i form av en intermodal transport. En 

intermodal transport involverar flera olika transportmedel för att förflytta en artikel från 

leverantör till kund, oftast längre sträckor. Godset flyttas från det ena transportmedlet till det 

andra med hjälp av lastbärare eller genom direkt omlastning. Detta kräver en effektiv 

hantering då mycket av tiden kommer att spenderas i hantering av lastbäraren. Idag finns 

enligt Lumsden (2012) ett antal lösningar för att få hög effektivitet vid pålastning och 

avlastning såsom rörligt lager och lösa lastbärare. Vidare menar Lumsden (2012) att 

hantering vid kombiterminaler är essentiellt för effektiviteten. Det finns vertikal- och 

horisontell hantering av godset eller containrarna som anländer till terminalen som 

portalkran, motviktstruck och mobilkran för vertikal hantering och vridbänksystem, 

sidoförskjutning, sidlyftare och rullande landsväg för horisontell hantering. 

 

Lumsden (2012) yttrar även att den tid det tar att tillverka en produkt från råvara till färdig 

artikel befinner sig produkten under transport längre tid än den bearbetas rent fysiskt. Om 

man utgår från det industriella samhället som ett system, där bearbetande enheterna är noder 

som är sammanlänkade, så utgör transporterna just de länkarna. Transportlänkar förekommer 

även internt inom företag och inte bara mellan leverantörer och kunder (Lumsden, 2012). 
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3.2.1 Vägtransporter 

Ur det enkla perspektivet innebär transport att flytta en produkt från en leverantör till en 

kund. Ur det mer komplexa perspektivet är man medveten om att produkterna i sin specifik 

förflyttning måste kombineras med andra flöden. Under det senaste halvseklet har en stor 

utveckling av vägtransporter skett, mycket på grund av större lastbilar och 

fordonskombinationer som gett en åtföljande kraftig effektivitetsökning (Lumsden, 2012). 

Idag finns det ca 45 000 antal lastbilar med en lastkapacitet på mer än 16 ton motsvarande ca 

190 000 antal lastbilar med en lastkapacitet på från 2.5 ton till 16 ton. I procentuellt 

sammanhang står antal tunga lastbilar för 14% av den totala mängden lastbilar medan antal 

lätta lastbilar står för 61% (Lumsden, 2012).  

 

En fortsatt expansion av antal lastbilar kommer inte att förekomma, diverse 

trafikmyndigheter har stipulerat olika bestämmelser kring olika fordonskombinationer av 

lastbilstrafik vad gäller mått, vikt och hastighet vilket begränsar fordonens kapacitet. Dessa 

normer varierar från land till land men en generell bestämmelse är att den längsta 

fordonskombinationen (bil och släp) i Sverige inte får överstiga 25,25 meter i längd och 2,6 

meter i bredd med en maximal totalvikt av 60 ton. Motsvarande normer finns för EU 

(Lumsden, 2012). Lumsden (2012) menar att en avgörande förklaring till lastbilarnas ökande 

andel av transportmedel är näringslivets kontinuerligt ökande krav på snabba och effektiva 

transporter. 

3.2.2 Just-In-Time transporter 

Idag kräver företagen, mer specifikt producerande företag, en ökad precision i alla former av 

inleveranser. Det kan kopplas till produktionens mindre buffertar av bland annat 

komponenter i den lägre nivån och den kortare framhållningen i planeringshänseenden. Just-

In-Time (JIT) innebär kort sagt precis i tid och det kopplas till att leveranserna anländer vid 

en förbestämd tid, oftast precis i tid vid användning av komponenten. JIT ställer inga krav på 

hur snabba eller hur korta transporterna är, under givna omständigheter att planeringen är 

pålitlig har transporterna möjlighet att vara hur snabba eller långsamma som helst (Lumsden, 

2012). 

 

Lumsden (2012) menar att JIT har utvecklats till att vara en filosofi med mål att hitta 

väsentliga och kontinuerliga förbättringar. Filosofin består av fyra grundprinciper: 

● Angrip grundläggande problem: JIT-principen framhäver att stora problem inte bör 

maskeras som flaskhals eller dålig leverantör. Filosofin vill istället att man ska lösa 

dessa grundläggande problem. 

● Undanröj slöserier: Slöserier är samtliga aktiviteter som inte höjer produktens värde, 

som bland annat översyn, transport och lagring. JIT-principen menar att sådana 

aktiviteter måste elimineras för att öka företagets effektivitet. 

● Sträva efter enkelhet: JIT-systemet vill förenkla flödet av material för att göra det 

möjligt att införa ett simpelt styrsystem. Metoderna som ska användas vid olika delar 

av processerna ska vara enkla för att fungera. 
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● Utforma system som upptäcker problem: För att lösa de grundläggande problemen 

måste man först identifiera dem. Ett funktionellt JIT-system ska innefatta funktioner 

som under processens gång ska identifiera och kontrollera defekter eller problem.  

 

Traditionell leverans JIT-leverans 

Stora beställningskvantiteter Små beställningskvantiteter 

Låg beställningsfrekvens Hög beställningsfrekvens 

Lång leveranstid Kort leveranstid 

Komplicerade beställningsrutiner Enkla beställningsrutiner 

Transportanpassat emballage Produktionsanpassat emballage 

Mottagnings- och kvalitetskontroll Leverans direkt till produktion utan 

mottagningskontroll 

Tabell 3.1. Jämförelse mellan traditionella- och JIT transporter (Lumsden, 2012). 

3.2.3 Informationssystem inom transport 

Som tidigare nämnt så formar informationen ett nervsystem. Nervsystemet är mer bekant som 

informationssystemet som i modern tid är en central del i samtliga operativa företag (BTRE, 

2001). Information är relaterad till samtliga processer som förekommer inom ett företag eller 

organisation. Har du inte möjlighet till att bestämma var processen börjar eller slutar, när det 

gäller informationssystem, så har det varken en början eller ett slut (Vlăduţescu & Ciupercă, 

2013). Informationssystem förvärvar all slags information samt generera nödvändig 

information riktad till samtliga processer och avdelningar i och kring företag. Det är vad som 

återspeglar informationssystemets karaktär som ett nervnätverk som omger företaget 

(Grabara et al. 2014). 

 

För att kunna förverkliga en relevant transportprocess, enligt Grabara et al (2014), krävs det 

följande nödvändig information: 

● Information om val av transportmedel (väg, järnväg, sjö eller flyg) 

● Information om last (storlek, kvantitet, vikt, höjd, typ) 

● Information om avsändare och mottagare (namn, organisationsnummer, adress) 

● Start- och sluttid (datum för leverans av lasten och datum för mottagande av lasten) 

Tidigare var transportprocessen inriktad på kortare tider där definitionen, desto kortare desto 

bättre, var målet (Siminică & Traistaru, 2013). För närvarande måste transportprocessen även 

uppfylla kvalitetskrav. Utförandet av tjänsten har samma nivå av betydelse som 

leveranstiden. 

 

Resultatet av de nödvändiga förbättringarna inom transportprocessen så har flera teknologier 

inom planering och överföring av information skapats. Att operera transportprocessen 

smidigt och effektivt använder företag nya moderna verktyg för informationssystemen. Det 
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nya behovet av teknologi skapade ordet telematik. Telematik är en term som är en 

kombination av två ord; “telekommunikation” och “informationsteknik”. I vanlig generell 

användning innebär telematik att enheter och system samlar data för överföring för att sedan 

omvandla dem till information. Telematik används i syfte till att möta behoven hos de fysiska 

systemen. De fysiska systemen integreras med telematik och möjliggör bland annat 

automatisk kontroll inom bland annat processer, organisation, infrastruktur, underhåll och 

management (Smarandache & Vlăduţescu, 2014). Det viktigaste kriteriet när man väljer ett 

telematiksystem för företag är avkastning på investering (Grabara et al. 2014).  

 

Förutom telematik finns ett antal mer eller mindre avancerade informationsteknik som 

används i transportprocesser i företag: 

● Detektorer och sensorer som möjliggör mätning av tillståndet av transporter. 

● System och satellitkommunikation som möjliggör överföring av information över 

långa avstånd. 

● Elektronisk och trådlös teknologi som möjliggör utbyte av information mellan en 

intern och extern enhet. 

● Databas och datalagring möjliggör lagring av information såväl som snabb 

bearbetning. 

● Nyligen använda informationssystem möjliggör även att skicka och ta emot 

information i realtid. 

 

Grabara et al. (2014) påstår att området informationssystem inom transport fortsatt kommer 

att utvecklas med ökad kapacitet, förbättrad funktionalitet och erbjuda fler nya moderna 

verktyg och tekniker. Kontinuerliga utvecklingen av samhället innebär att marknader och 

företag också kommer att utvecklas. Vidare menar Grabara et al. (2014) att effektiva 

informationssystem som används inom processerna av transport kan ge väsentliga fördelar i 

form av: 

● Ökad transporteffektivitet. 

● Bättre ekonomiska resultat. 

● Effektivare samordning vid utbyte av information. 

● Optimal användning av transporter och förbättring av transportkvalitet. 

● Minskning av felaktiga leveranser (förseningar eller felaktigt levererade produkter). 

● Mindre användning av förare. 

● Optimerad planering. 

3.2.4 Fyllnadsgrad 

När man talar om fyllnadsgrad i lastbilar så avses hur stor del av kapaciteten i lastutrymmet 

som utnyttjas under en transport. Med en fyllnadsgrad så kan resursutnyttjandet för fordonet 

beräknas genom att notera den verkliga mängden levererad gods i förhållande till det som 

vore maximalt möjligt för lastbilen att transportera (Bushke, 1993). Trots att begreppet kan 

ses som ett betydelsefullt verktyg i samband med effektivisering av transporter, så finns det 

idag inget riktigt bestämt arbetssätt kring mätningen av detta resurstal. Betraktningen av 

fyllnadsgraden kan ske på olika sätt, där McKinnon (2010) presenterar: 
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● Tonkilometer: Beräknar förflyttningen av ett ton godsenhet under en kilometer, 

används i beräkning av medelfyllnadsgrad som står för transportarbetet (Bushke, 

1993). 

● Verklig vikt i ton: Här jämförs den transporterade vikten med den totala vikten som 

maximalt är möjlig för en lastbärare. 

● Verklig volym i m3: Här jämförs den transporterade volymen med den totala volym 

som maximal är möjlig för en lastbärare. 

● Flakmeter: Här betraktas den utnyttjade golvarean i lastbäraren under en transport i 

förhållande till den maximala ytan som är möjlig att fylla för lastbäraren. Användbart 

vid gods som ej är möjliga att staplas under en färd. 

 

Fyllnadsgraden är även något som kan uppskattas visuellt (Léonardi & Baumgartner, 2004). 

Vid ett effektivare resursutnyttjande av lastbärare i form av ökad fyllnadsgrad, så kan man 

dra nytta av både ekonomiska- och miljömässiga fördelar. Ekonomiska då större mängder av 

gods transporteras under en färd och reducerar antalet transporter, och miljömässiga då 

antalet transporter reduceras så minskas den logistiska trafikbelastningen (McKinnon, 2000). 

 

3.2.5 Transportkostnader 

Det finns flera olika typer av transportkostnader. Jonsson & Mattsson (2011) menar att 

transportkostnader kan innefatta kostnader som uppstår vid förflyttning av gods samt 

kostnader som tillkommer vid eventuella skador på gods och förpackningar under hantering 

och leverans. Transportkostnader kan delas in i två grundområden: egentliga- och övriga 

transportkostnader. De egentliga transportkostnaderna kan beskrivas som kostnader som 

uppkommer vid själva leveransen vilket kan delas upp i ytterligare områden: förflyttning, 

lastning, omlastning och lossning. De övriga transportkostnaderna kan beskrivas som 

kostnader som inte berör själva leveransen. Dessa kostnader kan till exempel vara skador på 

gods, försäkringar, avgifter och nödvändig material i form av emballage eller containrar 

(Lumsden, 2012). Jonsson & Mattson (2011) upplyser även att kapitalbindningskostnader för 

gods som är under leverans som en del av den totala transportkostnaden. Ett alternativ att 

minska transportkostnaderna är genom samordning av transporter som Björnland et al (2003) 

framhäver. 

3.2.6 Samordning av transporter 

Genom att samordna transporter så kan transportkostnaderna minskas som tidigare nämnt i 

föregående kapitel, med hjälp av samordning så kan även resursutnyttjandet i lastbärarna 

ökas genom högre fyllnadsgrad och på så vis även minska miljöpåverkan samt 

transportkostnader. Då en högre fyllnadsgrad önskas så skapas behovet av samordnade 

transporter, där dessa är menade att samla olika kundartiklar i en gemensam last (Jonsson & 

Mattson, 2011). Samordning av transporter kan ske genom att kartlägga avgångarna för de 

olika transporterna, där de som befinner sig i samma område samordnas i en gemensam 

transport till slutdestinationen (Tarkowski et al., 1995). Genom att konsolidera leveranser så 

kan mindre sändningar integreras till ett större flöde. Vidare menar Tarkowski et al. (1995) 
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att det finns krav på vissa förutsättningar som måste tillgodoses för att möjliggöra 

implementeringen av samordnade transporter, där dessa är: 

 

● Kostnadsmässigt: Behövs kapital för förändringsarbete. 

● Tekniska: Vilken typ av lastbärare som används. 

● Administrativa: Krävs administrativt arbete kring kartläggning av samordnade 

transporter. 

● Flödesmässigt: Här behöver storlek på flödet, transport- och sändningsfrekvens samt 

avsändande- och mottagande plats tas i åtanke. 

 

Dessa förutsättningar ligger i grund för att kunna konsolidera leveranserna från producenter 

till ett gemensamt flöde och öka fyllnadsgraden. Det finns olika typer av metoder för att 

genomföra konsolideringen, där Jonsson & Mattson (2011) framhäver sex alternativ: 

 

● Fasta leveransdagar: Genom att bestämma dagar i veckan där det samlade 

kundbehovet levereras till kunden så minskas de mindre frekventa leveranserna, till en 

större. 

● Leveranser till lager: Genom att skicka en större batch till ett centrallager, och tömma 

denna utefter kundefterfrågan, batchen som då skickas in kan utökas för en högre 

fyllnadsgrad i lastbäraren. 

● Balanserade flöden: Godset som flödar till och från en ort kan jämnas ut för att nå 

högre fyllnadsgrad. 

● Mjölkrundor: Genom att bestämma en transportväg redan i förväg så kan en lastbärare 

samla upp små partier av gods som finns längs vägen, där dessa körs till en 

konsolideringsterminal och bildar större leveranser. 

● Brytpunktsdistribution och navsystem: Mindre godsflöden sammanfogas till ett större 

sådant med hjälp av brytpunkter, i form av terminaler med möjligheter att sortera, 

tillfälligt lagra och omsortera godset för vidare transport. 

● Samdistribution: Olika leverantörers mindre godspartier samlas ihop i ett fordon och 

transporteras tillsammans. 

3.2.7 Brytpunktsdistribution 

Med hjälp av brytpunkter i ett distributionsnätverk kan mindre materialflöden som avgår från 

samma område och har liknande färdmål sammanfogas med varandra för att transporteras i 

en transportkorridor, istället för att transporteras via skilda vägar i det allmänna 

distributionsnätverket (Lumsden, 2012). Där syftet med denna typ av distribution är att öka 

fyllnadsgraden av gods samt erbjuda kunder bättre service i form av ökad leveransfrekvens 

till en rimlig kostnad. Vidare menar Lumsden (2012) att istället för att använda de 

traditionella terminaler och transportvägar som redan finns och utnyttjas vid 

direktdistribution, så sammanfogas materialflödet gemensamt i en transportkorridor utan 

omlastningar och byten.  
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3.3 Distribution 

Distribution är ett begrepp som innebär förmedling eller spridning av olika varor eller 

tjänster. Någon som arbetar med detta kallas även för distributör där huvuduppgiften är att 

köpa varor från producent för att sedan sälja vidare dessa till konsument (Chopra & Meindl, 

2013). Distribution inkluderar hantering, förflyttning och lagring av en produkt från 

leverantör till slutkonsumenten, ytterligare aktiviteter som ingår är administration och 

kontroll av produktflödet (Björnland et al, 2003). Den som arbetar med distribution kan 

använda sig utav en eller flera leverantörer för inköp av artiklar där dessa förvaras i någon 

form av centrallager, innan de sedan antingen säljs vidare till flera olika kunder eller endast 

en specifik huvudkund. Intäkterna fås genom skillnaden mellan inköpspriset och 

försäljningspriset av varan till kunden. 

3.3.1 Distributionsstruktur 

Att vara ett distribuerande företag inkluderar att man har valt att använda sig utav någon typ 

av distributionsstruktur där flödet av produkter anskaffas och förmedlas vidare till kunden på 

ett specifikt och bestämt sätt. Distributionsstrukturer har en betydande roll i hur 

konkurrenskraftigt och lönsamt ett företag är, dessa strukturer bestäms utifrån strategiska och 

taktiska ändamål (Mattsson, S-A, 2002). När ett företag arbetar med flera kunder som är 

geografiskt väldigt utspridda eller ställer krav på korta leveranstider, så gäller det att ha 

ordentliga distributionsstrukturer för att kunna upprätthålla en hög leveransservice som bland 

annat innebär korta och säkra leveranstider. Ett sätt att kunna svara mot kundkraven och 

bibehålla hög leveransservice är genom att använda sig utav centrallager som placeras 

centralt i en region i förhållande till kunderna, här samlas artiklar från alla leverantörer innan 

de sedan förs vidare till kunden. Tidsbesparingar kan ske i form av bättre samordning av 

transporter, enklare hantering av artiklar och effektivare distribuering ut till kund. Hur många 

centrallager som placeras ut av ett företag bestäms av kravet på leveranstid från kunderna 

samt hur utspridda de är (Aronsson et al, 2003). 

 

Det finns ett flertal distributionsstrukturer där dessa innehar olika karaktäristiska egenskaper, 

beroende på vilka strategiska ändamål ett företag har så utformas en struktur utefter det. När 

man utformar en distributionsstruktur så finns det två principer som bör tas i åtanke enligt 

Chopra & Meindl (2013), att kunna uppfylla kundens behov samt kostnaden för att möta 

behovet från kunderna. Några kundbehov som bör beaktas är responstiden, produktsortiment 

och dess tillgänglighet, orders synlighet och förmågan att returnera produkter. Kostnaderna 

som kan uppkomma för att möta dessa behov inkluderar transporter, inventarier, faciliteter 

och dess hantering samt administration (Chopra & Meindl, 2013). Genom att exempelvis öka 

antalet faciliteter så kan företaget minska responstiden gentemot kunden och kunna leverera 

snabbare samt minska transportkostnaderna då det krävs mindre körsträckor, men påföljden 

av detta beslut kan istället innebära ökade kostnader för lager och anläggningar. 

 

Ett distribuerande företag bidrar med olika nyttovärden i en försörjningskedja genom att 

spegla en viss roll i distributionsstrukturen. För att lyckas med huvudsyftet, tillfredsställa 

kunders behov och tjäna pengar, så behöver företagen enligt Mattsson (2002) ha med 
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nyttovärden i åtanke vid utformningen av en distributionsstruktur. Dem tilltänkta nyttorna 

representerar alla ett mervärde som skapas, nämligen:  

 

● Formnytta: genom värdeförädling av insatsvaror till färdiga produkter. 

● Platsnytta: genom att göra produkter tillgängliga att förvärva på rätt plats. 

● Tidsnytta: genom att göra produkter tillgängliga att förvärva vid rätt tidpunkt. 

● Ägandenytta: genom att ägande eller nyttjanderätt till levererad produkt överförs till 

kunden. 

 

Men det är inte bara nyttorna som behöver tas i åtanke, utan även gapen som uppstår mellan 

producerande företag och kunderna. Utan att överbrygga gapen mellan de olika aktörerna så 

kan inte ovanstående nyttor skapas på ett kostnadseffektivt sätt i försörjningskedjan 

(Mattsson, S-A, 2002), gapen som uppstår är: 

 

● Taktgap: Uppstår därför att kunder inte anskaffar och konsumerar i samma takt, vid 

samma tidpunkter och med samma intervall som tillverkande företag producerar. 

● Avståndsgap: Uppstår därför att producenter finns på få platser medan kunderna är 

många och utspridda på marknaden. 

● Kvantitetsgap: Uppstår därför att företag av ekonomiska skäl producerar och levererar 

i andra kvantiteter åt gången än vad enskilda kunder köper och konsumerar. 

● Sortimentsgap: Uppstår därför att kunder har behov av ett bredare produktsortiment 

än vad enskilda producenter på ett ekonomiskt sätt kan tillhandahålla. 

● Variantgap: Uppstår därför att kunder har behov av tillgång till fler produktvarianter 

än vad det är ekonomiskt försvarbart för producenter att tillverka och transportera till 

kund. 

 

Genom att använda sig utav olika typer av mellanhänder som utför den distribuerande 

funktionen så kan gapen överbryggas på ett kostnadseffektivt sätt. Dessa mellanhänder kan 

anta formen av fem olika roller, nämligen aggregeringsrollen, spridningsrollen, kontaktrollen, 

variantskapande rollen och konsolideringsrollen (Jonsson & Mattsson, 2005).  

 

Aggregeringsrollen innebär att en distributör som står nära marknaden tar ansvaret för att 

leverera produkter som motsvarar varje kunds individuella behov, genom denna roll så kan 

kvantitetsgapet överbryggas och leda till att platsnytta skapas (Mattsson, S-A, 2002). Att 

överbrygga det berörda gapet görs genom att distributören som får in alla de individuella 

kunders beställningar levererade från producenten i en sammanslagen leverans, bryter ner 

dessa i mindre kvantiteter utefter kundens behov och levererar dessa enskilt enligt 

illustrationen i figur 3.2.  
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Figur 3.2 Aggregeringsrollen (Mattsson, S-A, 2002) 

 

Spridningsrollen åstadkoms genom att en distributör placeras nära marknaden där denna med 

sina lagerhållningsfunktioner kan svara mot kundernas krav på korta leveranstider och 

säkerställa dessa (Mattsson, S-A, 2002). I figur 3.3 så illustreras hur en distributör genom 

spridningsrollen kan skapa tidsnytta till följden av att avståndsgapet överbryggs. 

 
Figur 3.3 Spridningsrollen (Mattsson, S-A, 2002) 

 

Kontaktrollen åstadkoms genom att distributörer med funktionsstöd inom kundsupport 

befinner sig nära till marknaden. Genom en utvidgad närhet till kunden så vill denna typ av 

distributör upprätthålla en effektiv kundservice och överbrygga avståndsgapet (Mattsson, S-

A, 2002).  

 

Den variantskapande rollen inkluderar att distributören, placerad nära marknaden, skapar den 

slutgiltiga produktvarianten för de olika kunderna och ser till så att kundernas specifika 

behov uppfylls. Detta innebär enligt Mattsson (2002) att främst variantgapet överbryggs och 

leder till att formnytta skapas, men bidrar även till att både kvantitets- och avståndsgapet 

överbryggs när man arbetar med kundorderstyrd verksamhet.  

 

Konsolideringsrollen innebär att en mellanhand kan representera flera olika leverantörer och 

leverera dess produkter vidare till kunden, genom detta så kan sortimentgapet överbryggas då 

kunden får ett större utbud av produkter via de olika leverantörernas sortiment (Mattsson, S-

A, 2002). Här skapas både plats- och tidsnytta då konsolidering av produkterna leder till att 

kunderna kan tillfredsställa sina olika behov via en leverantör, i figur 3.4 så visas just detta. 

Genom att använda en distributör som mellanhand på detta vis så minskas antalet 
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kontaktvägar mellan producerande företag och kunden, vilket underlättar arbetet vid inköp av 

olika artiklar och gör den processen smidigare. 

 

 
Figur 3.4 Konsolideringssrollen (Mattsson, S-A, 2002) 

 

 3.3.2 Försörjningsstrategier 

När man utformar försörjningsstrategier så gäller det för företagen att tänka på hur många 

leverantörer man vill arbeta med kring försörjningen av en specifik artikel. Det finns ett par 

huvudprinciper som man brukar tala om vid val av antal leverantörer per artikel, vilket är 

single sourcing respektive multiple sourcing. Vilken princip ett företag väljer att utgå från är 

central i hur relationen med leverantörerna utvecklas, där de båda principerna medför olika 

typer av för- och nackdelar. 

 

När man talar om single sourcing så avses användning av en leverantör för en specifik artikel, 

trots existensen av fler alternativ på marknaden (Mattsson, S-A, 2002). Motivet till att man 

väljer denna typ av försörjning kan ligga i att företaget värdesätter integrerad partnerskap 

med sina leverantörer, vilket är svårare att upprätthålla med flera leverantörer per artikel. 

Genom ökade partnerskap relationer så bygger aktörerna ett större förtroende för varandra 

vilket ökar möjligheten till att bedriva gemensam produktutveckling. Sett till ett större 

perspektiv så innebär single sourcing även en potentiell chans till effektiva 

kostnadsreduceringar i form av effektiviseringarbeten, ökad produktkvalitet samt större 

anpassning till varandra som skapar bättre förutsättning för köpande och säljande företag att 

minska mängden administrativt arbete (Schary & Skjött-Larsen, 2001).  

 

När ett företag arbetar med multiple sourcing så innebär det att flera olika leverantörer 

används samtidigt vid inköp av en artikel. Huvudsyftet brukar vara till att ställa 

leverantörerna mot varandra för att skapa en konkurrenssituation bland dessa som man 

hoppas ska leda till ett förmånligare inköpspris och bättre leveransvillkor (Mattsson, S-A, 

2002). Denna princip innebär även ett mindre risktagande, då flera leverantörer finns att tillgå 

vid eventuella leveransstörningar. 

 

Nackdelarna ligger i att vid single sourcing så är det jämförelsevis med multiple sourcing 

större risk för leveransstörningar i och med att man arbetar med endast en leverantör för en 

artikel, då om denna skulle stöta på problem så finns risken att företag står där utan den 
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nödvändiga artikeln som kunden behöver då inga andra leverantörer finns att tillgå. Även 

inköpspriset brukar vara det som skiljer valet mellan dem två olika principerna, där företag 

som väljer multiple sourcing satsar på att göra större ekonomisk vinst genom lägre 

inköpskostnad. Men på senare år så har utvecklingen visat sig att allt fler företag försöker 

minska antalet leverantörer, då man insett att de fördelarna som kommer med multiple 

sourcing inte längre väger över långtgående partnerskap där man gemensamt kan minska 

kostnader i hela försörjningskedjan (Mattsson, S-A, 2002). 

3.4 Grön logistik 

Begreppet grön logistik definieras som enklast att bearbeta och se logistiska problem ur ett 

grönt perspektiv. Logistikhantering är den del av försörjningskedjan som planerar, 

implementerar och kontrollerar ett effektivt flöde samt lagring av varor, tjänster och relaterad 

information mellan startpunkten och slutpunkten för att möta kundens krav. Pazirandeh & 

Jafari (2013) betonar att grön logistik kan definieras med samma betydelse som logistik men 

att företag med hänsyn till miljön strävar till att minimera sin miljöpåverkan inom samtliga 

aktiviteter som genomförs. Detta leder till att grön logistik inte bara avser miljövänlighet men 

även uppfyller en ekonomisk funktionalitet (Rodrigue et al., 2001). I det avseendet 

återspeglar grön logistik management ett företags förmåga att spara resurser, minska avfall, 

förbättra operativ effektivitet och tillfredsställa den sociala förhoppningen om företags arbete 

kring miljöskydd (Lai & Wong, 2012). 

 

3.4.1 Grön transport 

Inom försörjningskedjan är transporter den största källan för miljöpåverkan (Wu & Dunn, 

1995). Konsekvenserna av all transport finner man främst i utsläppen men även trängseln och 

bullret som skapas är ett stort problem. Naturligt har det lett till att mycket av existerande 

litteratur om grön logistik har fokus på transporter och hur de kan bli mer hållbara. Enligt 

McKinnon (2003) kan aktiviteterna inom logistikhantering reducera transportutsläpp genom 

en reform i transportsätt, transportbehov eller fordonsutnyttjande. En potentiell reducering av 

miljöpåverkan är en förändring i transportbehovet. Minskade transportbehov antyds ofta som 

en stor del av förbättrad miljöprestanda. I verkligheten är detta uppnått med reducerad 

transportsfrekvens eller med mer lokala leverantörer, förändringar som generellt ses vara mer 

effektiva. Slutligen anses förbättrat fordonsutnyttjande vara ett bra tillvägagångssätt att 

reducera miljöpåverkan. Pazirandeh & Jafari (2013) förklarar att med ett bättre 

fordonsutnyttjande så innebär det att resurserna utnyttjas mer effektivt vilket leder till bättre 

miljöprestanda som slutligen kommer att leda till en högre effektivitet. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt kommer det att tas upp relevant empiri för att kunna besvara 

frågeställningarna studien har. Genom att börja lite bredare kommer empirin till slut mynna 

ut till en förståelse om orsakerna till problemen. Underlaget för empirin har samlats in 

främst genom intervjuer, men även med hjälp undersökningar av företaget i dagsläget. 

 

4.1 Företagsbeskrivning 

På grund av sekretess och känslighet så kan det valda företaget i studien inte namnges, istället 

utgår studien från det omdöpta namnet “företag X”. Företag X är ett distribution- och 

producerande företag som är specialiserade i att designa, konstruera, tillverka och distribuera 

högkvalitativa fästen. Verksamheten opererar globalt och har kunder runt om i hela världen 

med över 8 miljarder sålda komponenter. Med över 1300 anställda i 18 länder så har företaget 

gjort en årlig försäljningsintäkt på över 2 miljarder kronor 2018. Företag X levererar 

komponenter till över 5000 företag globalt inom ett brett utbud av industrier. Varje industri 

har sina egna specifika behov i både produkt- och kvalitetskrav som företag X strävar att 

möta. Därtill har verksamheten valt att vara en “full service provider” som ger ständig 

support till deras kunder. Genom ett bra samarbete med kunden och med fokus på att vara 

med från tidigt skede av konstruktion- och designsstadiet till att vara delaktig i tillverkning, 

kvalitet och logistik ger företaget fördelar kring företags val av leverantör. 

 

Företaget Xs största marknadsandel finns inom bilindustrin där de betraktas som en viktig 

komponentleverantör. Deras mål är att betraktas som en ledande leverantören för stora 

underleverantörer som stöder en global OEM (Original Equipment Manufacturers). 

Verksamheten tillverkar 33% av deras sålda produkter medan resterande har blivit 

distribuerade från certifierade leverantörer. 

 

Studien har avgränsat sig till företagets verksamhet i Sverige med dess leverantörer och 

kunder. Företaget har tre faciliteter i Sverige, nämligen ett centrallager, ett technical and 

innovation centre och slutgiltigen ett huvudkontor. 

4.2 Nulägesbeskrivning 

Figur 4.1 visar en överskådlig bild av företagets processer samt vilket område studien har valt 

att undersöka. Den del som ska undersökas kan definieras som transporter från EU 

leverantörer till lagret. Undersökningsområdet innefattar material- och informationsflöde 

inom transport, frekvens av transporterna med hänsyn till fyllnadsgrad och effektivitet av 

transporterna. 
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Figur 4.1 Företag Xs generella material- och informationsflöde. 

4.2.1 Leverantörer 

Företaget X har mellan 30-40 leverantörer i Europa, mestadels utspridda i södra Europa. För 

varje artikel i deras utbud så används det i 90% av fallen en single source försörjningsstrategi. 

Då företaget främst arbetar med försäljning av små fästelement som produceras i större 

volymer, så kräver detta en integrerad partnerskap med sina leverantörer för att tillsammans 

kunna bedriva gemensam produktutveckling och se till så att önskad kvalitet uppnås. Single 

sourcing underlättar även det administrativa arbetet för inköpsavdelningen, vilket är 

väsentligt då företaget redan arbetar med tillräckligt många leverantörer. Men det finns 

tillfällen där undantag görs och en multiple sourcing används. Då kunden kommer med 

önskemål av artiklar som företaget X inte kan erbjuda från sitt utbud, så får företaget vända 

sig om till flera olika externa aktörer på marknaden med expertis inom den önskade artikeln. 

Och på så vis lyckas företaget uppfylla kundens behov.  

 

Företaget X har en fördelning på omkring 55% leverantörer i Europa och 45% leverantörer i 

Asien. Det finns planer på att fördela denna siffran ytterligare på grund av eventuellt högre 

tullavgifter som kan uppkomma. Företaget har sett över detta genom att sträva till att öka 

antalet leverantörer från Europa och möjligen minska leverantörer från Asien.  

 

Företaget har inte någon klassificering av artiklarna förutom en status som kan klassas som 

en typ av klassificering. En status som kan innefatta brådskande-, neutrala-, aktiva- och 

passiva artiklar.  

4.2.2 Leveranser 

Idag använder företaget X ett transportbolag som sköter all vägtransport inom Europa både 

till distributionslagret och till deras kunder. Transportbolaget som är etablerade på marknaden 

med stora resurser, har idag erbjudit ett viktpris som är menad att vara effektiv för företag X.   
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Företaget X har en tendens att vid beställningar av artiklar enbart fokusera ensidigt på varje 

enskild artikel från leverantör. Med detta menas att när beställning läggs så finns inget direkt 

fokus på att beställa in effektivt med hänsyn till andra artiklar och försöka integrera dessa 

eller samordna leveranserna. Detta är något som företaget lagt fokus på att sträva till att 

beställa in smart för att kombinera diverse leveranser.  

Ledtiden för leveranserna är en vecka från när order läggs. Vid längre leveranser som inte 

fyller en container så delar företaget containrar med andra företag för att fylla upp containern. 

 

Företaget prioriterar spårbarhet av artiklarna högt. Detta krav finns från deras kunder för att 

ge dem och sig själva möjligheten att följa upp dokumentationer för att säkerställa kvalitet. 

Spårbarheten används med hjälp av RFID och artikelnummer som finns tillgängligt i ett 

system. 

4.2.2.1 Fyllnadsgrad 

Som tidigare nämnt så använder sig företaget X idag av ett utomstående transportbolag som 

sköter transporterna av fästelement in till centrallagret i Sverige. Lastbilarna som 

transportören använder sig av fylls inte upp av endast företaget Xs artiklar när dessa lastas på 

i södra Europa, detta gör att transportören kombinerar dessa artiklar med andra kunders. Med 

hjälp av brytpunkter sammanfogar transportbolaget mindre flöden i södra Europa, inkluderat 

företagets Xs, till ett gemensamt sådant för att uppnå en så hög fyllnadsgrad som möjlig. 

Denna fyllnadsgrad avtar i samband med transportsträckan till Sverige, där andra kunders 

leveranser lastas av successivt i länder längs vägen med företagets Xs centrallager i Sverige 

som slutdestination. När lastbäraren anländer i Sverige så har fyllnadsgraden sjunkit till 

uppskattningsvis 20-25% av maximal kapacitet, vilket även är fyllnadsgraden som mäts i 

ankomsten hos företagets Xs centrallager. Företaget X försöker istället skicka större batcher 

av artiklar till dess centrallager för att uppnå en högre fyllnadsgrad, där dessa sedan töms 

utefter kundefterfrågan. 

 

4.2.3 Samordning 

Att företag X har outsourcat transporterna in till centrallagret innebär att det sker två olika 

typer av samordning, där det ena sker extern bland transportbolaget, som tidigare nämnt i 

avsnittet med fyllnadsgrad ovan, medans det andra sker internt inom företaget. Den interna 

samordningen sker genom att när företaget X får in sina fästelement beställningar från kunder 

så avvaktar de med att vidarebefordra beställningen direkt till sina egna leverantörer. Istället 

har företaget satt ut bestämda dagar, tisdagar och fredagar, där uppsamlade kundorder beställs 

gemensamt i en order. På så vis hoppas företaget kunna samordna sina leveranser och uppnå 

högre fyllnadsgrad, vilket ska leda till minskad miljöpåverkan och ekonomisk lönsamhet.  

4.2.4 Distributionsstruktur 

Som tidigare nämnt så är företaget X ett distribuerande företag bland annat, där företaget 

köper in produkter från både utomstående producenter samt sina egna sådana. Företagets 

lagerverksamhet i centrala Sverige kan ses som en mellanhand mellan alla produkttillverkare 
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och företagets kunder i landet. Företaget X har i denna del av verksamheten tagit sig an 

konsolideringsrollen för att kunna överbrygga sortimentgapet och erbjuda kunderna ett större 

utbud av industriella fästelement. Företagen inom de industrier som företaget X levererar till, 

drar nytta av att använda en distributör med en stor omfattning av komponenter. Detta genom 

att antalet kontaktvägar minskas och underlättar arbetet för kundens inköpsavdelningen, samt 

att konsolideringen av fästelementen i centrala Sverige bidrar till att både plats- och tidsnytta 

skapas för kunderna i Sverige. 

4.2.5 Informationssystem 

Företag X använder sig av ett MRP (Material Requirements Planning) system för att planera 

sina inköp och sitt lager. MRP systemet är kopplat till, i första hand, slutkundens prognoser 

för efterfrågan. Dessa prognoser förs vidare till företagets tier 1 kunder, underleverantörer för 

slutkunden, som omvandlar prognoserna för att synka med deras verksamhet. Företaget 

arbetar därmed att matcha deras kunders prognoser och det oftast som årsprognoser men även 

kortsiktiga prognoser.  
 

Med ett informationssystem så underlättas det vardagliga arbetet, företaget får en möjlighet 

att skapa en kalender eller ett schema som visar när specifika artiklar behövs. Med den 

hjälpen skapas även en leveransplan som kan följas upp och eventuellt förändra denna om så 

blir fallet. Det finns även flexibilitet i systemet där man kan föra in mer akuta leveranser. 

4.2.6 Miljömål 

Företaget Xs vision inom miljön är att se över sina verksamheters miljöpåverkan då detta är 

av stor betydelse för dem. Deras primära mål är att deras faciliteter ska följa all relevant 

lagstiftning som finns inom områdena de opererar i, där dem innehar ett ISO 14001 certifikat 

som är en standard för just miljöhantering. 
 

Att företaget har outsourcat transport av leveranser in till dess verksamhet i Sverige, gör att 

de inte har lagt så stor fokus på transporternas miljöpåverkan förutom att i viss mån försöka 

samordna dessa transporter för en högre fyllnadsgrad. De har däremot på senare tid försökt 

sluta avtal med EU leverantörer för att minska transportsträckan till deras centrallager och på 

så vis minska utsläppen, men detta är inte alltid så gynnsamt för själva företaget då det kan 

komma att kosta mer. För att minska utsläppen, bullret och trängseln i storstäderna så strävar 

företaget till att kunna samordna sina leveranser, men detta är inte alltid något som det riktas 

stort fokus mot på grund av kundernas korta krav på ledtider som prioriteras i större 

utsträckning. 
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5. Analys & förbättringsförslag 

I detta avsnitt kommer resultaten av studien att presenteras i syfte för att ge läsaren en 

begriplig bild av de lösningsförslag och rekommendationer som författarna av studien 

framfört. Resultaten har kommit från de identifierade problemområdena som beskrivs i 

nulägesanalysen. 

 

 

Som det framfördes tidigt i studien så var syftet med studien att identifiera och beskriva 

problemområden inom området transporter från leverantör till företaget X. Det syftades även 

att material- och informationsflödet ska undersökas och hur dessa flöden påverkar 

fyllnadsgraden. Vidare har det påpekats att även begreppet effektivitet av transporter och hur 

flöden som effektiviseras gynnar företag inom vald bransch.  

 

Resultaten är en påföljd av nulägesanalysen som jämför nulägesbeskrivningen med det 

teoretiska ramverket. Resultaten visar att det finns stora kopplingar mellan de tre 

forskningsfrågorna. 

5.1 Nulägesanalys 

Inom detta kapitel så kommer analyser som skapats med hjälp av kopplingar mellan 

nulägesbeskrivningen och den teoretiska ramverken att presenteras. Inom kapitlet så har 

problemområden identifierats och analyserats genom att studera teorin för att identifiera 

bakomliggande orsaker för problemen. 

5.1.1 Påverkan av fyllnadsgrad 

Företagets kunder använder sig av en hög grad Just-In-Time filosofi. Lumsden (2012) 

framför att Just-In-Time har utvecklats till att vara en filosofi med mål att hitta kontinuerliga 

förbättringar. Som Lumsden (2012) även poängterar så innebär Just-In-Time att artiklar och 

komponenter anländer till bestämd destination precis i tid. Företag X innehar ett erbjudande 

från transportföretag där de räknar i viktpris. Problemen som kan förekomma med att ha ett 

viktpris i kombination med Just-In-Time blir att lastbilarna skickas iväg utan att hinna lägga 

så stor fokus på integration och samordning av leveranserna. Detta genererar i att 

fyllnadsgraden i lastbilarna kan vara relativt låga vilket kan ses som en ekonomisk slöseri 

som kan elimineras (McKinnon, 2000). För företag X har detta problem inte varit så 

essentiellt då de enbart har ett viktpris som ska betalas, oavsett hur fylld lastbilen är.  

5.1.2 Ledtider under transporter 

Företag X har ett krav från kunderna på att uppfylla ledtider där vi i rubrik 4.2.2 ser att 

ledtiden för leveranserna är en vecka. Kraven som sätts menar Björnland et al (2003) är 

beroende av slutkundens krav som ställs på ledtider och de kraven sätts även på de tidigare 

leden. Westergren (2009) påstår att ledtiden påverkas av hur effektiv planeringen för rutterna 

är samt hur koordinerade dokument och ordrar är. Företag X använder sig av ett 
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informationssystem för att koordinera dokument och innehar även information om när en 

order ska läggas. För planering av rutter har företag X inte mycket att säga till då den tjänsten 

är köpt från ett transportföretag som själva planerar rutterna. Transportföretagen har givetvis 

egna planer på en effektiv ruttplanering för att passa dess kunder. Företag Xs transporter 

konsolideras under leveransen med andra företag. Ledtiden påverkas även om godset som 

transporteras konsolideras under leveransen då godset behöver lossas, sorteras och lastas flera 

gånger menar Chopra & Meindl (2013). 

5.1.3 Arbete med informationssystem 

Som Dima et al. (2010) ovanligt speglar informationssystem med ett nervsystem som förtätar 

deras avdelningar, så ser man att företag X har förståelse för innebörden av ett ordentligt 

informationssystem. Grabara et al. (2014) påstår att detta nervsystem ger företag möjlighet att 

utvecklas, då detta informationssystem i modern tid betraktas som en central del i samtliga 

företag (BTRE, 2001). Företag X använder sig av, som tidigare nämnt under rubrik 4.2.5, ett 

MRP system för att planera samtliga aktiviteter inom företaget och kring företaget. Studien är 

fokuserad inom leveranser från leverantörer till företag Xs lager och den typen av område har 

essentiell ömsesidig information som måste kommuniceras. Information som kan vara; öppen 

planering/prognos, order, beställning och leverans. Sagbansua (2010) menar att det finns två 

olika typer av efterfrågan, en oberoende och en beroende efterfrågan. Med tillsyn till 

Sagbansuas (2010) teori så har företag Xs produkter därmed en beroende efterfrågan, som 

styrs av tier 1 kunder och som i sin tur styrs av OEM. 

5.1.4 Spårbarhet av leveranser 

Mishra et al. (2018) lyfter fram att inneha information om spårbarhet från produktens början 

till slut är en nyckel till framgång. Vidare påpekar även Mishra et al. (2018) att det finns 7 

fördelar med användning av spårbarhetssystem som förklaras detaljerat under rubrik 3.1.3. En 

av fördelarna är “reducerad tid till kund” vilket Mishra et al. (2018) menar är på grund av att 

spårbarhetssystem spårar all information vilket underlättar bland annat att beställda produkter 

tillverkas och levereras i tid. Företag X har insikt för detta och därmed finns RFID taggar i 

samtliga artiklar och pallar vid leveranser för att ta del av de fördelar som spårbarhetssystem 

bidrar med.  

 

Vidare påpekar Mishra et al. (2018), och verkställs sedan av Bosana & Gebresenbet (2013), 

att spårbarhetssystem leder till förbättringar i försörjningskedjan. Dessa förbättringar sker på 

grund av en ökad effektivitet i styrningen av försörjningskedjan vilket leder till reducerade 

kostnader inom mer specifikt logistik. Denna förbättring förstärks ytterligare till följd av ett 

ökat samarbete mellan leverantörskedjan som i sin tur utvecklar företags ekonomiska och 

tekniska kompetens. 

5.1.5 Förutsättningar för samordning av transporter 

Som tidigare nämnt så bidrar samordning av transporter till både ekonomiska- och 

miljömässiga fördelar. Men att samordna transporter är inte något som sker över en natt. 
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Istället finns det ett par förutsättningar som Tarkowski et al. (1995) framhäver i avsnitt 3.2.7, 

dessa har identifierats för företaget X. Genom att använda sig utav ett etablerat transportbolag 

som har stora resurser samt möjligheter för samordning, så har företaget X lyckats uppfylla 

den tekniska faktoren. Vidare så krävs det ett gott administrativt arbete för att kunna 

kartlägga och samordna transporter, denna biten är något som företaget kan förbättra sig 

inom. Då de idag inte riktigt arbetar med kartläggning av leverantörer och dess leveranser, 

istället är det själva transportören som sköter denna delen. Företaget är istället delaktiga kring 

arbetet av att samordna transporterna genom att dem försöker samla individuella kundorder 

inom en viss tidsmarginal, för en gemensam större order till dess leverantörer vilket Jonsson 

& Mattson (2011) framhäver som ett sätt att konsolidera leveranser. Den flödesmässiga 

faktorn är ytterligare något som företaget X inte är väldigt involverade inom i och med att det 

inte är dem som sköter transporterna. Företaget X arbetar istället med att försöka skicka 

större batcher till dess centrallager och tömma dessa utefter kundefterfrågan, och på så vis 

uppnå en högre fyllnadsgrad redan innan samordningen sker. 

5.1.6 Miljömål 

Företag X har som tidigare nämnt ett fokus på att se över sin verksamhets miljöpåverkan. 

Deras primära mål är att uppfylla de bestämmelser som finns kring miljön vilket har lett till 

att de innehar ett certifikat i form av ISO 14001. Som Pazirandeh & Jafari (2013) framför så 

är begreppet grön logistik detsamma som logistik men med hänsyn till miljöpåverkan kring 

samtliga aktiviteter.  

 

Wu & Dunn (1995) påpekar att aktiviteten transporter har den största miljöpåverkan inom 

försörjningskedjan. Företag X har, som framförs bland annat under rubrik 4.2.2, outsourcat 

aktiviteten transporter in till lagret. Detta har genererat i att företaget inte lagt ett betydligt 

fokus på att reducera miljöpåverkan kring transporter, trots att denna aktiviteten påverkar 

miljön mest. Vad företag X strävar till är att agera på ett sätt som innebär planera ordrar och 

beställningar för att på bästa sätt integrera transporterna. Vilket Pazirandeh & Jafari (2013) 

framför genom att ett bättre resursutnyttjande, bestående av ökad fyllnadsgrad, leder till en 

bättre miljöprestanda i form av minskade transporter, transportsträckor och därmed minskade 

utsläpp.  

5.2 Högre grad av samordning 

Samordningen av transporterna som sker idag, som analyserats i empirin, är inte direkt så 

omfattande för företaget X. Även om företaget arbetar med det i en viss utsträckning, där 

enskilda orderrader från kunder försöks samlas ihop till en större order att beställa till 

leverantören, så är samordningen något som skulle kunna förbättras. Detta då företaget kan få 

en ökad ekonomisk lönsamhet i och med att bättre samordning leder till minskade 

transportkostnader (Björnland et al., 2003), som kan leda till att ett bättre kilopris erbjuds.  

 

Som Tarkowski et al. (1995) menar på är det administrativa arbetet kring samordning väldigt 

essentiellt, med hjälp av att kartlägga leverantörerna så kan företaget se över hur dessa ligger 
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till i förhållande till varandra. Om möjligt kanske inleda avtal med nya leverantörer som 

ligger inom ett område av mindre utsträckning för att kunna planera samordning av 

leveranserna enklare. Att även iaktta hur frekvent företaget använder sig av leverantörerna så 

kan detta underlätta samordningen. Genom en klassificering av fästelementen som beställs, så 

kan denna informationen bidra till en större grund när samordningen planeras. Om företagets 

nuvarande resurser inte har möjligheten eller tiden till att tänka på allt ovanstående, så vore 

ett alternativ att tillsätta en samordnare som sköter området. 

 

Jonsson & Mattson (2011) framhäver hur det finns sex olika metoder att tillgå vid 

konsolidering av leveranser, där mjölkrundor är något som företaget X skulle kunna börja 

använda sig av. Efter att ha kartlagt varje leverantör och aktiviteten hos dessa, så kan 

transportvägar bestämmas redan i förväg. Där en lastbärare sedan samlar upp mindre partier 

av fästelement längs den bestämda sträckan och konsoliderar dessa till en större leverans. 

Optimering av dessa transportvägar är något som kan ske med diverse IT-lösningar som finns 

tillgängliga på marknaden. 

5.2.1 Utnyttjandet av informationssystem 

Med tillsyn till analysen och koppling till teori så syns det att företag X har stor förståelse för 

användning av ett informationssystem. Detta verkställs ytterligare då företaget har planerat att 

utöka detta system för att föra samman företag Xs globala informationssystem för att på så 

sätt utnyttja informationssystemet till en högre grad.  

 

Idag använder företag X ett MRP system för att utnyttja fördelarna kring användning av ett 

informationssystem, för transporter och dess innebörd, där fördelarna kan vara (Grabara et 

al., 2014): 

● Ökad transporteffektivitet. 

● Bättre ekonomiska resultat. 

● Effektivare samordning vid utbyte av information. 

● Optimal användning av transporter och förbättring av transportkvalitet. 

● Minskning av felaktiga leveranser (förseningar eller felaktigt levererade produkter). 

● Mindre användning av förare. 

● Optimerad planering. 

Dessa fördelar är essentiella kring arbetet i att reducera transportkostnader och minskning av 

företag Xs ekologiska avtryck. 

 

Grabara et al. (2014) hävdar att området informationssystem inom transport kommer att 

utvecklas ytterligare i framtiden med ökad kapacitet, förbättrad funktionalitet och att fler nya 

moderna verktyg och tekniker kommer att framkomma. Företag X har som tidigare nämnt 

planer på att utveckla sitt informationssystem för att göra det mer vidsträckt med mer och 

större information. Då företag X har fokus på sitt informationssystem så misstänks det, att vid 

uppkommande av ny modern teknik, så kommer företaget ta nytta av de, i förhoppning, mer 

effektiva informationssystemen. 
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5.2.2 Effektivare ledtider 

Ur företag Xs perspektiv så är leveranserna en ledtid som de egentligen inte kan påverka, då 

den aktiviteten eller processen sköts av en tredjepartsaktör. Westergren (2009) menar att ur 

ett transportperspektiv så påverkas ledtiden av hur effektiv planeringen för rutterna är samt 

hur koordinerade dokument och ordrarna är. Företag X kan enbart påverka delen av hur 

koordinerade dokument och ordrar är där de, som tydliggörs under rubrik 4.3.2, planerar att 

beställa och lägga ordrar smart för att på bästa sätt integrera leveranserna. Hur effektiv 

planeringen för rutterna är så har företag X inte mycket att säga till då detta sker av 

tredjepartsaktörer. 

 

Det är värt att notera att transportföretaget levererar artiklarna tillsammans med andra 

kunders artiklar vilket i sin tur leder till en extern konsolidering. För att svara mot Chopra & 

Meindls (2013) teori, i att vid konsolidering så påverkas ledtiden på grund av hanteringen hos 

andra företag, så kan en alternativ lösning vara genom en direkt leverans utan någon 

hantering hos andra företag. För att genomföra en direkt internt integrerad leverans så krävs 

det en tydlig planering för att på bästa sätt fylla lastbärarna. Med hjälp av 

informationssystemen, som möjliggör optimal planering, kan det vara fullt möjligt. Detta 

förstärks ytterligare av Aronsson et al. (2003) som menar att tidsbesparingar kan ske i form 

av bättre samordning av transporter, enklare hantering av artiklar och effektivare 

distribuering till kund. 

5.3 Optimal fyllnadsgrad 

Som tidigare nämnts i empirin så uppskattas fyllnadsgraden i lastbäraren till ca 20-25% vid 

ankomsten till företagets centrallager i Sverige. Detta är en siffra som kan tyckas vara relativt 

låg för ett företag med ambitioner av bättre samordning av dess transporter in till 

verksamheten samt mindre miljöpåverkan. Det optimala alternativet vore att fylla lastbilen 

under transporten av endast företagets egna artiklar. Detta är kanske något som inte är 

genomförbart i dagsläget på grund av kundernas krav på korta ledtider (Björnland et al.,2003) 

och otillräckliga behovet, men är något som man bör sträva emot med hjälp av de verktygen 

samt åtgärder som nämnts i avsnittet tidigare. Att konsolidera sina leveranser i större 

omfattning kan leda till större ledtider (Chopra & Meindl, 2013) då ytterligare hantering som 

tar tid krävs. Men ur ett annat perspektiv kan ledtiden för transporten som idag är på 1 vecka 

minskas, i form av att en fylld lastbärare av företagets fästelement innebär att transportören 

slipper konsolidera företaget Xs artiklar med andra kunders vars artiklar avlämnas och 

hanteras längs vägen till Sverige. 

5.4 Ökad miljöengagemang 

Företag med ett bättre fordonsutnyttjande, genom t.ex. samordning för högre fyllnadsgrad, 

kan även enligt Pazirandeh & Jafari (2013) dra nytta av bättre miljöprestanda. Vilket är något 

som ligger inom företagets riktlinjer. Företaget kan även minska sin ekologiska fotavtryck 

genom ett större engagemang i transportörens arbete, även om de har outsourcat denna biten 
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så är transporterna in till deras verksamhet fortfarande av betydelse för deras påverkan på 

miljön. 

5.5 Genomför en benchmarking 

I och med att företag X idag använder sig av en extern aktör som sköter transporterna, så 

påverkas möjligheterna att i större utsträckning vara med och delta till effektivare integrering 

av transporterna in till företaget. Ett förslag till att kunna bidra mer, vore att se över sina 

resurser och kolla om möjligheten finns till att genomföra en benchmarking. Genom att utföra 

en benchmarking och se över hur andra konkurrenter med liknande verksamhet arbetar med 

sina transporter in till företaget, så kan företaget X observera hur andra företag involverar sig 

och drar nytta av eventuella samordningar och integrering av transporter. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer frågor och funderingar som författarna haft under arbetets gång att 

presenteras. Vidare kommer även reflektioner presenteras kring valet av examensarbete och 

den erfarenhet författarna tagit med sig under arbetets gång. Avlustningsvis kommer 

rekommendationer till vidare forskning att framföras. 

 
 

Initialt formades problemdiskussionen och problemområdet tillsammans med den externa 

handledaren, som visade på att det specifika området skulle kunna uppskatta en genomförd 

analys för större förståelse och kunskap om problemområdet. Som tidigare nämnt så har 

företag X inte haft större fokus på det specifika området då de köper sina tjänster i form av 

transport och leveranser med förhoppning att processen är så optimal som möjligt. Vidare kan 

därmed en analys av området genomföras för att ge företag X och andra verksamheter inom 

den specifika branschen att utnyttja informationen. 

 

Inledningsvis av studien och planeringen av studien misstänktes det att metoden skulle vara 

en blandad metod där man kombinerar en kvalitativ metod och en kvantitativ metod. Relativt 

tidigt insågs det att så inte var fallet, där man istället från den kvantitativa metoden enbart 

använt sig av kvantitativ data. Den kvantitativa datan har använts genom att applicera dessa i 

en kvalitativ metod för ytterligare kunskap och mer djupgående inblick i problemområdena.  

 

Vidare gick författarna för en handledning med den interna handledaren som verkställde att 

studien var giltig att fortsätta med och därmed påbörjades upplägget av teori. Författarna hade 

en strategi att, i förväg innan de djupgående intervjuerna med företag X, själva läsa på och 

förstå området till fullo för att bidra med relevanta frågor och synpunkter. De diverse 

teorierna är breda och den teoretiska ramverken hade eventuellt kunnat vara mer omfattande. 

Detta bedömdes av författarna som en utmaning då att enbart lyfta fram delar av teorin som 

är mest relevanta. Författarna påstår därtill att all teoretisk information är relevant för 

problemområdet och forskningsfrågorna. 

 

Slutligen var den insamlade datan och informationen grunden för de framförda resultaten. Att 

framföra betydelsefull resultat ansåg författarna som en ytterligare utmaning. Kopplingar 

mellan analysen och teorin har genererat i en förklarad och framförd resultat som blev relativt 

tydlig för författarna att presentera. En komplexitet som uppkom har varit att mycket av 

området som undersökts har tagits hand om en tredjepartsaktör, transportföretaget i detta fall. 

Studien har inte undersökt tredjepartsaktörens arbetssätt djupt utan bara fått förståelse för en 

uppskattning om hur de arbetar. Vidare kan det påstås att författarna, under studiens gång, 

fått mycket inseende och förståelse för vad en vetenskaplig studie ska innehålla och hur det 

på bästa sätt kan sättas upp för att passa författaren och läsaren. Som slutsaterna kommer 

vidare att lyfta fram så ser man att en kombination mellan Just-In-Time transporter och ett 

viktpris som det studerade företaget har fått från transportföretaget är en stor del av varför 

transporterna inte integreras till fullo och varför fyllnadsgraden inte är relativt hög.  
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Författarna har tagit med sig mycket kunskap under genomförandet av studien. Ur ett 

författarperspektiv så har författarna tagit till praktisk kunskap om hur de olika metoderna 

fungerar och hur de egentligen kan och ska kombineras. Ur ett industriell ekonomperspektiv 

så har författarna fått en stor kunskap kring områden som innefattas i studien. Författarna 

menar att den breda teorin har varit mycket gynnsam för studien och än mer givande för 

författarnas kunskaper, då den teoretiska ramen har analyserats och kopplats till en praktiskt 

verksamhet. 

 

Författarna rekommenderar en alternativ vidareforskning inom området och menar att en 

djupdykning i varje specifik delområde inom problemområdet kan ge en mer väsentlig 

djupgående analys. Detta är något som är mer tidskrävande och på grund av den begränsade 

tiden inte varit möjligt att genomföra. Något som hade varit intressant att veta är om det kan 

finnas möjlighet att påverka tredjepartsaktörer mer och det kräver, som sagt, en mer 

djupgående analys. 
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7. Slutsats 

I detta avslutande avsnitt kommer de slutsatser som framkommit under studiens gång 

presenteras. Detta kapitel kommer att återkopplas till studiens syfte och därmed svara på 

forskningsfrågorna som studien utgått ifrån. Slutsatserna har presenterats med grund från 

den teoretiska referensramen, nulägesbeskrivningen och nulägesanalysen. 

 

 

Under studiens gång så har författarna insett att de tre forskningsfrågorna har väsentliga 

kopplingar till varandra. Syftet med studien var att identifiera problem inom området 

leveranser från leverantörer till specifik kund. Frågeställningarna som har upprättats har varit 

i syfte för att på bästa sätt försöka täcka delar inom området och ge svar på frågorna för större 

inblick inom området. 

 

● Vad är det som påverkar fyllnadsgraden? 

En stor påverkan som studien framfört är kombinationen av Just-In-Time transporter med ett 

kilopris från transportföretag. Detta genererar som tidigare nämnt att lastbärare skickas iväg 

utan att större fokus läggs på på integration. Då lastbärarna skickas iväg utan fokus på 

integration finns risken för ofullständiga lastbärare. Vid en mer djupgående analys finns 

möjlighet för större förståelse kring hur man på ett mer optimalt sätt kan kombinera Just-In-

Time med ett redan i förväg bestämt kilopris . 

 

Ytterligare anledningar som kan påverka fyllnadsgraden är dålig samordning och planering 

av leveranser, samt kundernas korta krav på ledtider. Som tidigare nämnt i det teoretiska 

ramverket så innebär kraven på pressade ledtider från kunden att det ställs hårdare krav på de 

tidigare leden, vilket i detta sammanhang blir de som planerar leveranserna. 

 

● Hur kan transporter integreras för att få ett effektivare flöde? 

Det har under studiens gång presenterats flera olika alternativa metoder för en integrerad 

transport som genererar i effektivare flöde. Dessa metoder kan vara svåra för det studerade 

företaget att applicera då aktiviteten transporter har blivit outsourcat till ett transportföretag 

som sköter hela aktiviteten av transporter. Det studerade företaget kan påverka integrationen 

av transporterna internt vid inköpet av sina artiklar, genom bättre planering.  

 

Transporter kan integreras via en större omfattning av samordning, vilket kan ske genom ökat 

administrativt arbete i form av kartläggande och klassificering av leverantörer samt så kallade 

mjölkrundor. Att tillsätta en samordnare som sköter detta och bestämmer optimala rutter med 

hjälp av lämplig IT-teknik vore ett alternativ. 

 

Med ett bättre informationsutbyte mellan involverade aktörer kan transporter integreras bättre 

vilket leder till ett mer effektivt flöde. Transporterna kan integreras med hjälp av 

informationssystemen i form av att förmedla rätt information, i rätt tid, till rätt person.  

 

● Hur kan företag dra nytta av flöden som effektiviseras? 
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Ett effektiviserat flöde brukar generellt förekomma efter utnyttjanden av information, 

effektivare ledtider, samordning och optimal fyllnadsgrad. Dessa områden har varit en grund 

för resultaten som har upptäckts. Som tidigare nämnt så har studiens tre forskningsfrågor 

varit starkt kopplade till varandra, utifrån detta man kan dra slutsatsen att företag kan dra 

nytta av effektiviserade flöden i form av minskade transportkostnader samt bättre 

miljöprestanda. 

  



43 

 

8. Referenser 

Aronsson, H., Ekdahl, B. & Oskarsson, B. (2003). Modern Logistik. Lund: Liber AB. 
 

Biggam, J. (2008). Succeeding With Your Master's Dissertation: a step-by-step handbook. 

Maidenhead. Upplaga 1. McGraw-Hill.  
 

Björnland, D., Persson, G. & Virum, H. (2003). Logistik för konkurrenskraft.  
 

Bosona T., Gebresenbet G. (2013), Food traceability as an integral part of logistics 

management in food and Agriculture supply chain, International Journal of Food control, 33 

(2013), ss. 32-48. 
 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 2. Studentlitteratur AB, Lund. 
 

BTRE Logistics in Australia (2001): A Preliminary Analysis, Bureau of Transport and 

Regional Economics, Canberra. 
 

Buskhe, H. (1993) Resursutnyttjande i linjebaserad vägtrafik. Chalmers tekniska högskola, 

Göteborg. 
 

Chopra, S. & Meindl, P. (2013). Supply Chain Management STRATEGY, PLANNING, AND 

OPERATION. Fifth edition 
 

David, M. & Sutton, C-D. (2016) Samhällsvetenskaplig metod. ss.178.  Studentlitteratur AB, 

Lund. 
 

Davidsson, B. & Patel, R. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning, Studentlitteratur, Lund 
 

Dima, I. C., Skowron, M. N., Modrak, V., & Grabara, J. (2010). Elements of Logistics, used 

in industrial operational management. 
 

Forslund, H., Jonsson, P. & Mattsson, S.‐A. (2009). “An order‐to‐delivery process 

performance model for delivery scheduling environments”, International Journal of 

Productivity and Performance Management, Vol. 58 No. 1, pp. 41‐53. 
 

Grabara, J., Kolcun, M. and Kot, S., (2014). “The role of information systems in transport 

logistics”. International Journal of Education and Research, 2 (2), ss. 1-8. 

 

Holme, I-M. & Solvang, B-K. (1997). Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. ss.163. Studentlitteratur, Lund. Andra upplagan. 
 

Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2005). Logistik: Läran om effektiva materialflöden. 

Studentlitteratur AB, Lund. 
 

Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2011). Logistik - Läran om effektiva materialflöden. Upplaga 

2:2. Studentlitteratur AB, Lund. 
 

Lai, K.-H. & Wong, C.W.Y. (2012), “Green logistics management and performance: some 

evidence from Chinese manufacturing exporters”, Omega, 40 (3), ss. 276-282. 
 



44 

 

Landt, T. (2005), “The history of RFID”, IEEE Potentials, 24 (4), ss. 8-11. 
 

Lummus, R.R. & Vokurka, J.R. (1999). “Defining supply chain management: a historical 

perspective and practical guidelines”, Industrial Management & Data Systems, 99 (1), ss. 11‐

17. 
 

Mattsson, S-A. (2002). Logistik i försörjningskedjor. ss. 202-237 
 

McKinnon, A. (2010). European Freight Transport Statistics: Limitations, 

Misinterpretations and Aspirations, ACEA: Brussels. 
 

McKinnon, A. (2003), “Logistics and the environment”, in Hensher, D.A. and Button, K.J. 

(Eds), Handbook of Transport and the Environment, Elsevier, Oxford. 
 

McKinnon, A. (2000) Sustainable distribution: opportunities to improve vehicle loading, 

School of Management, Heriot-Watt University, Edinburgh, EH14 4AS, UK 

 

Mishra, D.K., Sébastien Henry, S., Aicha Sekhari. A. & Yacine Ouzrout, Y (2018). 

Traceability as an integral part of supply chain logistics management: an analytical review. 

International Conference on Logistics and Transport. 
 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011) Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. 
 

Patel, R. & Davidson, B. (1994).  Forskningsmetodikens grunder. 
 

Pazirandeh, A. & Jafari, H. (2013). Making sense of green logistics. Int J Productivity & Perf 

Mgmt, 62(8), s.889-904. 
 

Rodrigue, J.P. , Slack, B. and Comtois, C. (2001), “The paradoxes of green logistics”, 

Proceedings of the 9th World Conference on Transport Research, Seoul, 22-27 July. 
 

Ronald H. Ballou. (2007). “The evolution and future of logistics and supply chain 

management”, European Business Review, 19 (4), ss. 332-348. 
 

Sagbansua L. (2010). “Information technologies and Material Requirement Planning (MRP) 

in Supply Chain Management (SCM) as a basis for a new model”,  Bulgarian Journal of 

Science and Education Policy, 4 (2), ss. 236-247. 
 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). Research Methods for Business Students. 

Femte upplagan. Pearson Education 
 

Schary, P. & Skjött-Larsen, T. (2001) Managing the Global Supply Chain. Copenhagen 

Business School Press. Köpenhamn. Andra upplagan.  
 

Siminică, Marian, & Traistaru, Aurelia (2013). “Self-Directed Learning in Economic 

Education”. International Journal of Education and Research, 1 (12).  

 

Simonsson, C., Hjorth, M., Sandberg, H., & Thelander, Å. (1998). Möten på fältet. Kvalitativ 

metod i teori och praktik. (Working Paper; Vol. 1998:1). Department of Sociology, Lund 

University. 
 



45 

 

Smarandache, F. & Vlăduţescu, Ş. (2014). Neutrosophic Emergences and Incidences in 

Communication and Information. Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing.  

 

Tarkowski, J., Ireståhl, B. & Lumsden, K. (1995). Transportlogistik. Studentlitteratur AB, 

Lund. 
 

Vlăduţescu, Ş. & Ciupercă, E-M. (2013). Next Flood Level of Communication: Social 

Networks. 
 

Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Andra upplagan. Studentlitteratur 

AB, Lund. 
 

Wilding, R. & Juriado, R. (2004). “Customer perceptions on logistics outsourcing in the 

European consumer goods industry”, International Journal of Physical Distribution & 

Logistics Management, 34 (8), ss. 628‐44. 
 

Wu, H.-J. and Dunn, S.C. (1995), “Environmentally responsible logistics systems”, 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 25 (2), ss. 20-38. 
 

Wong C.M & Kleiner B.H. (2001). “Fundamentals of material requirements planning”, 

Management Research News, 24 (¾) , ss. 9-12. 

  



46 

 

9. Bilagor 

9.1 Figurer 

 
Figur 3.1. Generella flöden. 

Källa: Modifierad version från Storhagen (2011). 

 
Figur 3.2 Aggregeringsrollen (Mattsson, S-A, 2002) 

 
Figur 3.3 Spridningsrollen (Mattsson, S-A, 2002) 
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Figur 3.4 Konsolideringssrollen (Mattsson, S-A, 2002) 

 

 
Figur 4.1 Företag Xs generella material- och informationsflöde. 

9.2 Intervjumall 

1. Hur ser er verksamhet ut idag? 

2. Hur många leverantörer har ni i Europa? 

3. Vilka transportkostnader uppkommer? 

4. Hur ser ni på fyllnadsgraden i lastbilarna? 

4.1 Vad är max kapacitet för lastbilarna som används? (Volym/vikt). 

4.2 Hur stor del av kapaciteten utnyttjas idag (eller 2018)? 

5. Just-In-Time transporter, hur högt prioriteras det? 

5.1 Finns det flexibilitet? 

6. Hur ofta beställer ni? 

6.1 Vad avgör när beställning sker? 

6.1.1 Finns det flexibilitet? 

7. Finns det något datasystem för leveranserna? 

7.1 Hur används systemet? 

8. Upplever ni några bekymmer med leveranserna in till centrallagret? 


