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Sammanfattning 
 
Vårt moderna samhälle är idag beroende av dagliga transporter som både är en stor 
kostnad för producerande företag och dessutom har en stor miljöpåverkan. Främst 
eftersom klimatfrågan idag debatteras flitigt men också för att det finns stora incitament 
för företagen att minska sina transportkostnader kommer vi, med största sannolikhet att 
se stora effektiviseringar av denna bransch inom en snar framtid. I detta arbete behandlas 
därför i vilken utsträckning två välkända teorier, Lean och Supply Chain Management, 
kan användas för att optimera transporterna främst vad gäller kostnad och 
miljöpåverkan. Efter att ha analyserat ett flertal rapporter som behandlat dagens 
transporter, transporttyper av olika slag och pågående miljöregleringar samt intervjuer 
med två svenska industribolag har vi kommit fram till att dessa två teorier inte lämpar sig 
i alla situationer. Lönsamheten i användandet av dessa två teorier beror på vilken teknisk 
grad företagets produkter har samt hur stor företagens produktion är. I framtiden tror vi 
dock att implementering av dessa teorier kommer öka men då i form av samarbeten flera 
företag emellan på grund av ökade kostnader i och med kommande miljöregleringar. 
 

Abstract 
 
Our modern society is currently dependent on daily transportation that is both a major 
cost for manufacturing companies and that also have a big impact on our environment. 
Mainly because the climate today is heavily debated but also because there are great 
incentives for companies to reduce their transport costs, we will, in all likelihood, see 
major rationalization of this industry in the near future. This work therefore addresses 
the extent to which two well-known theories, Lean and Supply Chain Management, can 
be used to optimize transport primarily in terms of cost and environmental impact. After 
analyzing several reports dealt with today's transport, transportation of different kinds 
and ongoing environmental regulations and interviews with two Swedish industrial 
companies, we have concluded that these two theories are not suitable in all situations. 
Profitability in the use of these two theories depends on the technical level the 
company's products, and how big the company's production is. In the future, we believe 
that implementation of these theories will increase but then in form of collaboration 
between several companies due to increased transportation costs and future 
environmental regulations. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
I dagens globaliserade värld där leverantörer och tillverkning mycket ofta ligger på olika 
geografiska orter är en välstrukturerad logistik med hållbara transporter en förutsättning 
för att en tillverkande industri ska fungera. Inom området logistik tillhör delar som 
transporter, planering, samordning och kommunikation mellan leverantörer och 
tillverkande fabriker. Arbetet är gediget och mycket kostsamt. Andelen tunga transporter 
med lastbil är idag 65 % och är en stor kostnad för den tillverkande industrin. Med den 
rådande klimatdebatten ställs nu allt högre krav på tunga transporter, där det primära 
målet är att sänka koldioxidutsläppen men även att övergå till alternativa bränslen och 
eventuellt alternativa transportmöjligheter. Arbetet med att minska utsläppen engagerar 
hela industrin som i sin tur ställer högre krav på den ofta outsourcade transporten. 
Eftersom kostnaderna för transporter ständigt ökar i och med stigande bränslepriser och 
statliga regleringar för att minska klimatpåverkan finns incitament för företag inom den 
svenska industrin att implementera eller vidareutveckla teoretiska strategier som Lean 
och Supply Chain Management för att reducera logistikkostnaderna. 
 

1.2 Problembeskrivning 
 
I och med att transporterna inom den svenska industrin växer, ökar även kraven på att 
transporterna ska uppfylla krav inom miljö, kvalitet, kostnad och tid. Dessa krav ställs på 
hela kedjan från råmaterial till leverans till slutkund. För att kunna uppfylla kraven 
samtidigt som lönsamheten inte får påverkas negativt måste problemet lösas genom att 
optimera transporterna. Optimering av transporter kan till huvudsak ske genom 
granskning av logistik- och transportkedjan för att kunna identifiera flaskhalsar och andra 
processer som inte tillför något värde för varken företaget eller slutkunden. De teorier 
som är möjliga att använda sig av för att just kunna granska och analysera kedjan är Lean 
och Supply Chain Management, där grundfilosofierna är att minimera slöseri och öka 
värdet i hela processkedjan. Lean tillämpas världen över vid både tillverkande industri, 
men även inom tjänstesektorn för att effektivisera arbetet och de arbetsrelaterade 
processerna. Teorin är ursprungligen en västerländsk tolkning av den japanska 
tillverkningsstrategin som för första gången användes vid Toyotas motortillverkning som 
kom att kallas Toyota Production System (TPS). Inom logistiken finns en utveckling av 
Lean-begreppet som kallas Lean Supply Chain som anammar teorin inom 
logistikområdet. Inom logistiken går teorin ut på att identifiera och minimera icke 
värdeskapande delar för att på så sätt kunna fokusera och utveckla de delar av 
processkedjan som skapar värde (1). Supply Chain Management (SCM) syftar till att öka 
kvaliteten på den service företaget levererar till kund. För att kunna göra det krävs att 
logistiken och produktionen anpassas till det rådande marknadsläge samt att samarbeten i 
värdekedjans ingående parter skapas. Informationsflödet i värdekedjan ska vara 
transparant så att väsentlig information sprids till respektive part. Optimering av 
kostnader är även det en del i SCM-arbetet som resulterar i ökat kundvärde (2). 
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1.3 Syfte 
 
Författarna syftar till att genom detta arbete analysera och utvärdera i hur stor uträckning 
teorierna Lean Supply Chain och Supply Chain Management används inom den svenska 
industrin idag. För att få djupare förståelse huruvida teorierna kan appliceras har 
genomgående litteraturstudier genomförts. Vidare vill författarna utifrån analys av 
litteraturstudier och intervjuer försöka ge förslag på huruvida de tidigare nämnda teorier 
kan användas för att ytterligare kunna effektivisera och optimera transporter inom den 
svenska industrin. 

 
1.4 Avgränsningar 
 
Studien omfattar till att behandla den teori och information vi tagit del av genom 
intervjuer och litteraturstudier för att på så sätt ge vår syn på huruvida tillämpning av 
Lean och Supply Chain Management kan optimera transporter inom den svenska 
industrin. För att komma fram till resultatet har vi lagt stor vikt vid att undersöka hur 
logistikarbetet, med fokus på inbound-transporter ser ut hos de utvalda företagen, GKN 
Aerospace och Scania. Anledningen till detta är att vi anser att det är just denna del av 
transporter som har störst inflytande på resten av verksamheten. Fortsättningsvis anser vi 
att det är just inom detta område det finns mest potential för implementering av Lean 
och Supply Chain Management. 
 

1.5 Metod 
 
Författarna har genom litteraturstudier intagit kunskap om Lean Management och 
Supply Chain Management för att kunna förstå hur dessa två teorier kan användas i 
logistiken inom svensk industri. Vidare har olika vetenskapliga artiklar studerats för att 
bedöma vilken effekt statliga regleringar gällande miljö har på industriföretagens 
transporter. Slutligen har författarna genomfört en rad intervjuer för att få ytterligare 
insyn i branschen och deras syn på tidigare nämnda teorier. De intervjuobjekt författarna 
valt är personer som är väl insatta i logistik och flödesplanering inom respektive företag. 
Som önskemål hade författarna en utgångspunkt att intervjua logistikansvariga på Scania, 
Volvo Lastvagnar och GKN Aerospace. Efter omfattande försök lyckades trots allt 
författarna inte att få till stånd en intervju med Volvo Lastvagnar. Detta är dock ej 
avgörande för rapporten.  
De personer vi intervjuade var Fredrik Magnusson som är chef för Scanias 
transportnätverk Euronet samt Kristina Rundström som arbetar som logistikchef på 
GKN Aerospace. De frågor vi valt att ställa till respektive personer är huvudsakligen 
syftade till att få reda på i vilken utsträckning Lean och Supply Chain Management 
används idag och vilka utmaningar som respektive företag ser inom deras logistikarbete. 
Stommen till intervjufrågorna finns representerade som bilaga till rapporten. 
 

1.6 Beskrivning av intervjuobjekten Scania och GKN Aerospace 
 
Scania är en av världens ledande tillverkare av tunga lastbilar och bussar, samt industri- 
och marinmotorer, med totalt 35 000 anställda, fördelat över 100 länder. Scania tillverkar 
varje år tusentals lastbilar och bussar (år 2011: 72120 lastbilar och 7988 bussar), men 
produktionen är starkt beroende av rådande konjunkturläge i världen. Den främsta 
tillverkningen sker i Sverige, Frankrike, Holland och Brasilien samt ett fåtal 
monteringsfilialer i Asien. (3) Oavsett var tillverkningen sker, kommer komponenterna 
huvudsakligen från leverantörer utspridda över hela Europa. Valet av leverantörer sker 
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till huvudsak av kvalitetsskäl, då Scanias främsta prioritering är att tillverka tunga fordon 
av hög kvalitet.  
 
GKN Aerospace, med totat 12 000 anställda i 35 länder, arbetar med tillverkning av 
komplexa komponenter till flygmotorindustrin. Tillverkning sker i huvudsak i Trollhättan 
i Sverige, Kongsberg i Norge och Newington i USA (4). Till GKN:s fabriker fraktas 
komponenterna huvudsakligen med flyg och båt, men även lastbil, från USA, Europa 
och Asien. Kvalitetskraven på komponenterna är höga och volymerna är relativt små 
vilket medför att Just in time-beställning av komponenter inte är möjlig eller lönsam då 
ledtiderna är långa. Istället väljer GKN att lagerföra en stor andel för att på så sätt 
säkerställa tillverkningen.  

 
1.7 Definitioner och begrepp 
 
Inbound-transport: Den del av transportkedjan som rör de ingående transporter, från 
leverantör till fabrik. 
 
Processkedja: Den kedja som behandlar alla ingående delar av arbete från råmaterial till 
slutgiltig produkt. 
 
Värdekedja: Den kedja av företag som en råvara genomlöper under 
förädlingsprocessen. 
 
Just in Time: En filosofi inom Lean som syftar till att minimera resursslöseri genom att 
påbörja den utförande processen (exempelvis tillverkning) efter avlagd beställning.  
 
Tung trafik: Trafik som till huvudsak utgörs av lastbilar men även buss. 
 
Tunga lastbilar: Lastbilar med en totalvikt över 3,5 ton. 
 
Tunga transporter: Transporter som utgörs av tunga lastbilar. 
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2. Teori 
 
2.1 Lean  
 

2.1.1 Historik 
 
Begreppet ”Lean” var till en början en västerländsk tolkning av de japanska 
tillverkningsteorier som låg till grund för den effektiva tillverkningsprocess av bilar som 
Toyota hade börjat med under mitten av 1900-talet (1937). Masstillverkning av T-Forden 
i USA var för 1900-talets tidigare hälft unik, men möjligheten för masstillverkning av 
Toyota var på grund av bristande resurser i Japan, inte möjlig. Det gav upphov att 
adaptera en del av masstillverkningsmetoderna från USA till den Toyota-tillverkande 
fabriken i Japan, men med inriktning och fokus på resurssnål tillverkning. Toyota började 
producera bilar efter beställning, vilket la grunden till Just in Time-principen. Just in time 
går ut på att minimera lager och ledtider, vilket för tillverkande företag är väldigt 
kostsamma, samtidigt som det inte ger något tillfört värde för kunden. Utvecklingen av 
Just in Time innebar nya möjligheter för en effektivare produktion, där minimering av 
spill i produktionen var en prioriterad målsättning (5). 
 

2.1.2 Lean och Lean production 
 
Lean är ett begrepp som används för att beskriva en viss strategi för att leda en 
organisation till att öka produktivitet, effektivitet och kvalitet av produkter och tjänster. 
Inom den tillverkande industrin används Lean för att identifiera de olika aktiviteterna 
inom en processkedja för att på så sätt kunna eliminera icke värdeskapande delar av 
processkedjan. För att uppnå högst effektivitet av Lean, krävs det att lean-teorin 
appliceras i hela processkedjan, från leverantör till det sista förädlingssteget. Lean-
systemet huvudsakliga teori går ut på att minimera inflödet av resurser samtidigt som 
utflödet bibehålls eller till och med ökar (6). 
För att kunna minimera inflödet utan att utflödet påverkas måste de värdeskapande 
delarna i processkedjan identifieras och analyseras för att konstant kunna hålla 
effektiviteten på en hög nivå. De huvudsakliga principerna för Lean production är: 
 

 Definiera och uppfylla kundernas behov och krav  

 Identifiera och utvärdera de värdeskapande processerna 

 De anställda inom tillverkningen ska vara aktiva, innovativa och ständigt 
motiverade att förbättra och utveckla produktionsprocesserna 

 Kundorderstyrning 

 Sträva efter ett kontinuerligt och effektivt flöde utan stopp 
(7) 

 
Den första av de fem principerna är riktade mot kunden och har till syfte att sätta 
kunden i fokus och leverera en produkt som kunden blir nöjd med, samtidigt som den 
kan hålla en bra kvalitet till ett bra pris. De resterande fyra principerna syftar i huvudsak 
på produktionen i sig och att företagen utifrån de fyra principerna kan analysera, 
förbättra och utveckla produktionsprocessen. Hur exakt principerna fungerar i realiteten 
beror på vad det är för industri och bransch teorierna appliceras på. De värdeskapande 
processerna skiljer sig drastiskt mellan en tillverkande industri och ett tjänsteföretag 
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2.1.3 Toyota Production System (TPS) 
 
De mest kända exemplen är Lean-tillverkningen (eng. Lean production) som från början 
härstammar från ”Toyota production system”(benämns senare TPS) som Toyota började 
använda sig av början av 1950-talet (5). Tanken med TPS går ut på att planera och utföra 
processer som används i hela processkedjan, från leverantör till sista förädlingssteg, för 
att på så sätt kunna leverera komponenter av rätt volym, till rätt plats och vid rätt 
tidpunkt. Syftet med TPS är att på så sätt minimera ledtider, överproduktion, defekter, 
transporter och verktygsbyten, för att skapa det största värdet för slutkunden (8).  
 

2.1.4 Lean supply chain 
 
Vidareutvecklingen av TPS med integrering av Lean-tänket i hela processkedjan skapade 
begreppet ”Lean supply chain”(benämns senare LSC). För att LSC ska kunna fungera 
optimalt krävs det att vissa kriterier uppfylls. De huvudsakliga kriterierna för LSC är att 
det sker ett tätt samarbete mellan alla medverkande delar i processkedjan och att alla 
delar samma uppfattning gällande kvalitet, kundfokus och ansvar. Ytterligare delar i LSC 
är att informationsflödet genom hela tillverkningen är transparant för att på så sätt 
utveckla en synkroniserad tillverkning som uppfyller slutkundens krav på produkten till 
lägsta kostnad. För att LSC ska kunna fungera i längden krävs det att alla värdeskapande 
aktiviteter i processkedjan analyseras och prioriteras, samt att de ständigt förbättras för 
att fortsättningsvis kunna bibehålla den konkurrenskraftiga tillverkningsprocessen (9). 
 

2.1.5 Lean-teorins 5S 
 
Som en del av Lean utvecklades ”5 S” av Toyota som metod för att underlätta strukturen 
i Lean-arbetet (10). 
 

 Sortera 

 Systematisera 

 Städa 

 Standardisera 

 Se till att ordning upprätthålls 
 
Ledorden syftar från början till att skapa ordning och reda i fabrikerna men de har även 
en större innebörd som reflekterar det specifika tänk som Lean ger upphov till. Sortera 
och systematisera är exempelvis en nödvändighet för att en större logistikkedja ska kunna 
fungera medan städa kan tolkas som att minimera slöseriet av processer som inte skapar 
något värde. Även standardisera är ett viktigt faktum för att logistiken ska fungera på ett 
optimalt sätt. Standardiseringar kan exempelvis vara fördefinierade emballage som 
komponenter packas i för att skyddas och att hanteringen ska löpa så effektivt som 
möjligt. Ordningen syftar till att företaget ska ha stor insyn i logistiken och på så sätt 
kunna bearbeta och förbättra delar som inte uppfyller kraven.  
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2.2 Supply Chain Management 
 
2.2.1 Historia 
 
Supply Chain Management (SCM) är ett relativt nytt fenomen som för första gången 
uppträdde i vetenskapliga artiklar kring början av 1980-talet som menade till att 
strategiskt försöka optimera flöden av råvaror och information mellan de olika företagen 
i produktionskedjan (11).  
  
SCM har under de senaste 30 åren blivit alltmer viktigt för industriföretagen i takt med 
en stadigt ökande konkurrens, framförallt pga. asiatiska företag som genom billigare 
arbetskraft kan erbjuda lägre priser. Detta har gjort att företag, främst inom Europa, 
måste granska och optimera hela den värdeskapande kedjan för att kunna vara 
konkurrenskraftiga.  
  
Flera olika formuleringar av betydelsen av SCM har under åren blivit kända. Vi har valt 
att i detta arbete utgå ifrån Martin Christophers definition av SCM: "The management of 
upstream and downstream relationships with suppliers and customers to deliver superior 
customer value at less cost the the supply chain as a whole." (12) 
 

2.2.2 Supply Chain - den värdeskapande kedjan 
 
För att förstå vad som menas med SCM är det nödvändigt att förstå vilken del av 
verksamheten den appliceras på. SCM appliceras på den värdekedja som består av de 
företag som en råvara passerar och genom bearbetning sedan når slutkonsumenten. 
Denna kedja kan förenklat beskrivas med Figur 1 där Original Equipment Manufacturer 
(OEM) är företaget vars värdekedja som observeras. 
 

Figur 1: Den värdeskapande kedjan och dess flöden. 
 

Inom värdekedjan finns olika typer av flöden. Dessa kan beskrivas som material-, 
informations- och finansiella flöden. Materialflödena går från det första företaget som 
utvinner råvaran ner till slutkonsumenten. Ett exempel på detta kan vara möbelindustrin 
som har trä i början av sin värdekedja som sedan förfinas i flera steg till möbler som 
sedan säljs till slutkonsumenten. Informations- och de finansiella flödena går i motsatt 
riktning, dvs. att när ett företag längre upp i kedjan säljer sin produkt till nästa företag så 
får de betalt för detta. Med informationsflödet menas den inverkan som aktörerna längre 
ned har på övriga kedjan. De skapar efterfrågan genom att kräva högre kvalitet eller 
större kvantiteter vilket de övriga företagen i kedjan sedan måste anpassa sig efter. Ofta 
är det slutkonsumenten som skapar en betydande efterfrågan på nya tjänster eller 
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produkter. Denna sprider sig sedan uppåt i kedjan då företagen allt eftersom anpassar sig 
för att kunna leverera högre kundvärde (2). 

 
2.2.3 Supply Chain Management 
 
SCM brukar inrikta sig på tre huvudområden för att optimera en värdekedjas strategi. 
Det första är själva kedjans arkitektur, dvs. hur den är uppbyggd. Med detta menas hur 
många olika leverantörer företaget skall ha, hur många återförsäljare företaget ska ha nära 
kontakt och samarbete med och på vilka marknader dessa ska finnas. Anledningen till att 
företag försöker begränsa antalet leverantörer och återförsäljare är att de vill försöka göra 
samarbetet lättare genom att inte involvera för många olika viljor. Samtidigt kan ett 
företags värdekedja inte bestå av för få leverantörer och återförsäljare eftersom 
konkurrensens effekt då tappas, kostnader för råvaror kan öka samt att intäkter för 
produkterna kan sjunka (2). 
 
Vidare är även relationerna mellan företagen i värdekedjan ett stort fokus vid SCM. 
Relationerna företag emellan kan variera från att enbart köpa och sälja varor eller tjänster 
till varandra till att exempelvis dela strategi, vision och investeringsplanering. Med dessa 
relationer menas även hur långt upp eller ner i kedjan det ska finnas samarbeten. Hur 
dessa relationer ser ut beror ofta på en avvägning mellan flexibilitet, dvs. förmågan att 
kunna fatta egna beslut utan att involvera andra, och kostnadsbesparingar genom 
samarbetet i sig. Denna strategi beror ofta på vilken marknad företaget agerar på. Är den 
exempelvis mycket ostadig eller förändras i snabb takt är det förmodligen bättre att vara 
mer flexibel.  
 
Det sista området som är speciellt viktigt vid SCM är koordinering av resurser. För att 
detta ska vara framgångsrikt krävs ett nära samarbete företagen emellan. Genom att dela 
med sig av information såsom produktionskapacitet och tidsplanering kan lagertider 
minskas och på så sätt minskar även lagerkostnader. Detta kräver dock stor tillit till de 
andra samarbetsparterna då i det fallet att de inte kan hålla vad de lovar finns risk för ett 
produktionsstopp vilket kan vara extremt kostsamt (13). 
 

2.2.4 SCMs syften 
 
Målet med implementering av olika typer av SCM är att kunna leverera högsta möjliga 
standard av service och kvalitet till kunden till den lägsta möjliga kostnaden för företaget. 
Detta görs med andra ord genom att anpassa logistiken och produktionen till rådande 
marknadsläge. SCM syftar till att i så stor utsträckning som möjligt skapa samarbeten 
med alla i värdekedjan ingående företag och på så sätt optimera kostnader för 
lagerhållning och transporter. Det kan vara svårt att inte se leverantörer och återförsäljare 
som en motpart där det enbart gäller att köpa in råvaror så billigt som möjligt och att 
sälja så dyrt som möjligt. Istället kan stora besparingar göras om företagen sinsemellan 
gör transaktioner till marknadsmässiga priser och sedan koordinerar arbetet för att 
minimera kostnader för lagerhållning och transport. 
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En annan viktig faktor är att analysera den egna verksamheten för att identifiera de 
processer som är värdeskapande och är viktiga för den huvudsakliga affärsidén. Finns 
processer som företagen genom outsourcing skulle kunna producera billigare är det en 
effektivisering som företagen bör överväga. Istället för att producera dessa detaljer 
internt så integreras då förmodligen företaget som outsourcar produktionen till företagets 
värdekedja. Det är dock viktigt att nämna att detta inte bör genomföras för delar som är 
viktiga för den huvudsakliga affärsidén. Skulle Scania t.ex. lägga ner sin tillverkning av 
motorer och istället sätta in inköpta motorer i sina lastbilar skulle det förmodligen ha en 
negativ inverkan på företagets varumärke. 
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3. Omvärldsstudier 
 
3.1 Transportmöjligheter 
 
I dagens samhälle finns ett par olika typer av transportlösningar att tillgå. Oftast sker 
transporterna inom en värdekedja med hjälp av flera olika transporter då det i regel lönar 
sig att använda sig av en kombination av flera transportmedel. I Figur 2 visas ett diagram 
som visar de olika transportmedlens andel av de totala transporterna. 

 
Figur 2: Antal ton gods transporterat i Sverige fördelat på transporttyp 

Den största anledningen till att vägtransporter med lastbilar har en så pass stor andel av 
transporterna är dess flexibilitet (15). Lastbilen kan köra från i princip vilken 
startdestination som helst till vilken slutdestination som helst och kan alltid färdas längst 
den kortaste vägen vilket minskar kostnader och miljöpåverkan. Detta medför att kortare 
transporter med andra transportmedel än lastbil sällan lönar sig vad gäller kostnad, 
tidsåtgång eller miljöpåverkan. Detta visas även av nedanstående diagram i Figur 3 som 
visar transportsträckor för svenska lastbilar i Sverige. 

Figur 3: Transportsträckor med svenska lastbilar  i Sverige 2000-2010 (Andel av den total sträcka). 
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3.1.1 Miljöaspekter 
 
Transporter där järnvägen används är naturligtvis den formen av transport som påverkar 
miljön minst eftersom den i de flesta fall inte använder sig av fossila bränslen. Lastbilar 
orsakar stora utsläpp men det finns idag inget alternativ till lastbilarna då dessa behövs 
framförallt för kortväga transporter. Sjöfarten orsakar även den stora utsläpp men i 
förhållande till den kapacitet fartygen har är den här typen av transport fortfarande 
förhållandevis miljövänlig. I Figur 4 visas utsläppen av koldioxid fördelat över sjö- och 
luftfart samt ban- och vägtrafik. 

 
Figur 4: Transportsektorns utsläpp av CO2 i miljoner ton. 

 
I dagens samhälle blir det allt viktigare med olika former av miljöcertifieringar både vad 
gäller att locka till sig kunder och att minska kostnader för utsläpp. Kortsiktigt är det 
svårt för företagen att göra väsentliga ändringar i sin logistik som att ändra sina 
transportmedel men det finns ofta mindre åtgärder att tillta. Ett exempel på detta kan 
vara att, som Scania gör, ställa höga krav på sina transportpartners vad gäller standard på 
lastbilar och dess förare. Scania ställer krav på ISO-certifiering, Eco-driving samt att 
transportörerna har ett aktivt miljöarbete. Eftersom Scania inte har hand om de faktiska 
transporterna själva utan outsourcar detta till företag som till exempel DHL kan de inte 
påverka transporterna i full utsträckning. Istället använder de sig, i den mån det går, av 
förare med eco driving-utbilning som går ut på att förarna är utbildade i miljövänligt 
framförande av lastbilarna (16). 
  
Vidare bör det tilläggas att miljöaspekterna i vissa delar av den svenska 
tillverkningsindustrin tyvärr bortprioriteras till förmån för kvalitetsaspekten.  Ett exempel 
på ett företag som tvingas bortse från miljöaspekter vid sin logistikplanering är tidigare 
Volvo Aero, numera GKN Aerospace med fabrik i Trollhättan. Eftersom de tillverkar 
delar till flygplansmotorer kräver deras kunder en otroligt hög kvalitet, vilket i sin tur 
tvingar GKN Aerospace till att i stor utsträckning köpa in råvaror från förbestämda 
leverantörer. Många av dessa leverantörer finns i USA vilket gör att mycket av 
transporterna måste gå med flyg- och sjötrafik. Vidare måste även mycket av råvarorna 
levereras med flyg då det inte kan riskeras att de skadas under transporten (17). 
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3.1.2 Kostnadsaspekten 
 
Kostnadsaspekten inom logistik kan ses på två olika sätt. Antingen bedöms kostnader för 
enbart själva transporten till och ut från fabriken eller så bedöms totalkostnaden där både 
transport och lagerhållning ingår. Eftersom lagerhållning är mycket kostsamt behöver 
företagen ofta göra en avvägning mellan kostnad för lagerhållning och den 
leverantörsrisk företaget är beredd att ta, som beror på tilliten till leverantörerna och det 
geografiska avståndet till dessa.  
  
Huruvida kostnadsaspekten kan prioriteras eller ej beror också på hur lång tid företaget 
har på sig att leverera till kund. Ett företag som Scania har mellan fem till åtta veckor på 
sig att leverera till kund vilket gör att de har tid på sig att planera transporterna så att 
dessa kan bli så billiga som möjligt. GKN Aerospace däremot är otroligt beroende av att 
kvaliteten måste vara korrekt varför kostnadsaspekten i många fall måste bortprioriteras. 
Eftersom GKN Aerospace produktionsvolymer också är betydligt mindre än Scanias kan 
de också i större utsträckning arbeta med lagerhållning. Detta är de också tvungna till 
eftersom det geografiska avståndet mellan leverantörerna och fabriken är mycket stora 
vilket skapar en stor osäkerhet i tidsåtgången för transporterna (17). 
 

3.1.3 Tidsaspekten 
 
Tidsaspekten är viktig ur ett företagsperspektiv för att kunna leverera till kunder så 
snabbt som möjligt och på så sätt få en konkurrensfördel. Detta är sällan det största 
försäljningsargumentet men kan bli viktigt om två konkurrerande företag kan anses 
leverera samma grad av kvalitet på sina produkter. Mindre komplicerade produkter med 
mindre grad av förädling kräver ofta kortare leveranstider mot kund vilket gör 
tidsperspektivet viktigare för företag i sådana branscher.  
 

3.1.4 Kvalitetsaspekten 
 
Inom vissa branscher finns ett extremt kvalitetsberoende vilket speciellt berör 
högtekniska produkter såsom motorer, växellådor och vissa elektroniska komponenter. 
Detta ställer höga krav på både leverantören och transporten vilket kan göra att 
produkten för det första måste fraktas en lång väg och för det andra på ett sätt som 
minimerar risken för skada under transporten. Karaktäristiskt för företag som verkar i en 
sådan bransch som denna är att de ofta tvingas se till i princip endast kvalitetsaspekten 
vilket ofta gör att deras logistiklösningar har mindre inslag av SCM och Lean. 
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3.1.5 Sammanfattat miljö- och kostnadsaspekter samt kvalitets- och 
tidsaspekterna 
 
Hur företagen väljer att planera sina transporter kommer alltid att vara en avvägning 
mellan dessa olika aspekter och vad som är viktigt för det enskilda företaget. I Figur 5 
visas en tabell framtagen av Trafikanalys som listar för- och nackdelar med de olika 
transporttyperna. 
 
 

 
Figur 5: För- och nackdelar mellan olika transporter. 

3.2 Implementering av Lean och Supply Chain Management  
 
Lean och Supply Chain Management (SCM) låter sig väl appliceras i de flesta branscher 
och industrier men är till förmån för tillverkande industrier som omsätter stora volymer. 
Efter att ha genomfört intervjuer med logistikansvariga på både Scania och GKN 
Aerospace, visade sig att de båda företagen hade olika uppfattningar, huruvida Lean och 
SCM lämpar sig för det inom logistiken.  
 
På Scania tillämpas sedan en tid tillbaka Lean i deras tillverkning av tunga fordon. Inom 
logistiken handlar det främst om Just in time-principen där tillverkning och beställning av 
komponenter sker efter avlagd order. Orsaken till implementeringen av Lean är främst 
att Scania vill minska andelen icke värdeskapande resurser, så som lagerhållning och 
överproduktion, vilka inte skapar något värde för slutkunden. Analys och utveckling av 
logistiken sker ständigt, för att på så sätt kunna optimera och effektivisera transporterna. 
En av flera stora utmaningar som Scania utsätts för är avvägningen mellan miljöeffektiva 
transporter med fullastade lastbilar eller tåg, och lagerhållning. Dock görs ständigt 
optimeringar för att totalkostnaden ska bli så låg som möjligt, vilket i slutändan gynnar 
kunden. Lean-tänket är implementerat i stort sett hela processkedjan, från leverantör till 
slutmontering, vilket är en viktig aspekt för att Lean ska fungera på ett optimalt sett. 
Andra SCM-metoder som används av Scania är ett gediget samarbete inom värdekedjan. 
Ett exempel på detta är användandet av ett standardiserat emballagesystem som är 
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utvecklat av Scania själva som förser sina leverantörer med dessa för att underlätta 
transport, lagerhållning och uppackning av de fraktade komponenterna. 
 
På GKN Aerospace (GKN) däremot, lämpar sig Lean och SCM inte lika bra. 
Anledningen till det är främst att det inte handlar om så stora volymer vid tillverkningen 
samt att transportkostnaderna är högre än vad kostnad för lager är. GKN tillverkar 
högteknologiska komponenter till flygmotorer, där de största leverantörerna finns i USA 
och ett fåtal i Europa och Asien. Transporterna sker till huvudsak med flyg och båt. En 
väsentlig aspekt till att Just in time-leveranser (JIT) inte fungerar för GKN är till stor del 
på grund av att många transporter sker med båt, där ledtider och osäkerhetsaspekter 
gällande leverans är påtagliga. Andra anledningar till att JIT inte optimerar sig för GKN 
är komplexiteten av komponenterna som levereras till GKN, där kvalitet prioriteras före 
snabba leveranser. De leverantörer som GKN använder sig av måste vara godkända av 
GKN:s slutkunder, då det i största allmänhet ställs höga krav på produkter inom 
flygbranschen.  
 

3.3 Generella problem och utmaningar 
 
Enligt Fredrik Magnusson är Scanias främsta utmaningar inom logistiken att synkronisera 
transporterna av komponenter med tillverkningen i fabrikerna. Till största del fungerar 
dock arbetet väl, men vid snabba förändringar på orderingångar kan samarbetet mellan 
logistik och tillverkning bli en stor utmaning. Som exempel nämndes en ovanligt stor 
ökning av order efter konjunkturnedgången 2008-2009, vilket resulterade i att 
komponenttillförseln från leverantörer till fabriker blev försenade. Ytterligare utmaningar 
som Scania arbetar med är att minimera resursslöseriet i transportkedjan. Ständigt arbetar 
Scania med att optimera transportvägar och möjligheter för olika typer av transporter för 
att totalkostnaden och ledtiderna ska bli så låga som möjligt. Till arbetet hör var de olika 
terminalerna ska koordineras för att samtransporter av olika komponenter i geografiskt 
närbelägna områden ska bli möjlig. Samtidigt som arbetet med logistiken ska gynna 
koncernen finansiellt sett, måste även miljöaspekter räknas in i planeringen av logistiken. 
Scania har som mål att sänka emissionsutsläppen i deras transporter och då blir den stora 
utmaningen hur Scania bör prioritera antingen fullastade transporter med risk för 
lagerhållning eller transporter med lägre lastgrad och då mindre risk för lagerhållning. 
Scania har som målsättning att endast inneha två dagars lager, men idag ligger varulagret 
över målsättningen. 
 
Utmaningar och problem som GKN ställs inför är främst inom material, leverans och 
kvalitet. Då GKN tillverkar komplexa detaljer till flygmotorer ställs höga krav på både 
material och toleranser, vilket gör att leverantörerna emellertid får svårt att leverera om 
just kraven inte uppfylls. Leveranstiderna är även de ett stort osäkerhetsmoment då 
största delen av leveranser sker över atlanten med båt där ledtiderna kan variera upp till 
en vecka. Ömtåliga komponenter fraktas dock oftast med flyg. 
 

3.4 Logistiken inom svenska industribolag 
 
Logistiken spelar en huvudsaklig roll för att hela tillverkningen ska fungera. Vid 
tillverkningen hos Scania kommer totalt sett komponenter från sammanlagt 1700 
upphämtningsplatser i Europa och logistiken bakom nätverket är gedigen. Då Scania 
tillämpar Lean vid deras tillverkning, tillverkas till största del endast fordon efter avlagd 
order. Avvikelser från detta finns vid vissa marknader. Anledningen till detta är att Scania 
vill minimera deras lagerhållning och på så sätt minska andelen uppbundet kapital som 
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lagerhållning medför. Vid avlagd order så skapas det samtidigt en specifik order till 
leverantörerna för varje enskild komponent som krävs för att tillverka det beställda 
fordonet. I ordersystemet ”Webstars” som Scania använder sig av kan leverantörer och 
Scania på ett enkelt sätt kommunicera angående leverantörslager och önskad 
beställningsmängd. Från leverantörerna fraktas sedan, med hjälp av outsourcade 
distributörer, komponenterna till den fabrik som tillverkningen ska ske i. Koordinering 
av transporter sker i huvudsak manuellt, då snabba beslut kan behöva tas vid lokala 
avvikelser eller uppkomna störningar. Beroende på varifrån komponenterna fraktas, tar 
transporterna mellan ett och fyra dygn.  
 

 
Figur 6: Karta över upphämtningsplatser i Europa som levererar till Scania. 

 

Figur 6 illustrerar de olika upphämtningsplatser som Scanias komponenter levereras 
ifrån. Sammanlagt handlar det om 1700 platser runt om i Europa. På särskilt utvalda 
geografiska platser finns logistikhubbar, där samlastning av komponenter från olika 
platser sker för att på så sätt uppnå en effektivare och miljövänligare logistik.  
 
På GKN sköts nästan uteslutande alla transporter av en enda speditör. Transporterna 
sker inte efter någon just in time-princip utan leveranser sker relativt kontinuerligt för att 
inte riskera produktionsstopp. Till skillnad från Scania använder sig GKN av ett fåtal 
leverantörer, främst i USA, vilket gör transporterna mindre komplexa jämfört med 
Scanias 1700 upphämtningsplatser. De båda företagen har nära samarbeten med 
leverantörer för att säkerställa kvalitet och leveranser. Även GKN använder sig av ett 
gemensamt ordersystem där kommunikation mellan leverantörer och fabriker sker.  
För att optimera logistiken arbetar för närvarande GKN med att försöka samlasta så 
mycket av transporterna som möjligt. Hos leverantörerna finns idag hubbar som olika 
komponenter fraktas till för att senare fraktas den längre sträckan till fabrikerna. Som en 
framtida målsättning menar Kristina Rundström att GKN ska försöka välja leverantörer i 
en geografisk närmiljö, för att på så sett minska ledtiderna samt förbättra 
kommunikationen mellan leverantör och GKN. Valet av leverantör är enligt GKN svårt 
då det inte finns ett så stort utbud av leverantörer som uppfyller kraven inom 
flygindustrin, samt kan leverera de efterfrågade kapaciteterna.  
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3.5 Svårigheter i framtiden 
 
Allt eftersom tiden går uppkommer nya problem inom logistiken som svenska 
industriföretag inom en snar framtid måste lösa. Av våra intervjuer att döma verkar dock 
dagens miljöproblematik få stor uppmärksamhet av logistikavdelningarna runt om i 
landet. Företagen har dock begränsade möjligheter att göra saker åt detta problem då 
själva transporten ofta är outsourcad till andra företag med kärnverksamhet inom 
transport. Industribolagen ligger ofta i framkant av vad som är möjligt för dem själva att 
göra. Oftast handlar det om att kunna implementera ett sådant logistiknät som minimerar 
transporter med halvfulla lastbilar genom att anlägga hubbar på strategiska geografiska 
platser för att på så sätt kunna samordna transporterna så att dessa blir så effektiva som 
möjligt. Vidare är det möjligt för handlingskraftiga industriföretag att påverka sina 
transportpartners att bli mer miljömedvetna genom användande av miljöcertifierade 
lastbilar och förare. Oavsett finns det sannolikt mycket pengar att spara på att ligga i 
framkant när lösningar på denna problematik utvecklar sig då kostnaden för transporter 
sannolikt kommer öka med kommande statliga regleringar. 
  
En annan svårighet som kommer att betyda omstruktureringar inom logistiken i 
framtiden har med avvägningen mellan transporter och lagerhållning att göra. Ju mer 
kostnaden för transporter ökar desto mer attraktivt kommer det bli för företagen att 
investera i lager för att minska beroendet av transporterna och på så sätt kunna 
transportera till lägsta möjliga pris. 
  
I logistikarbetet ingår även att ständigt upprätthålla en noggrann översikt av möjliga 
leverantörer för olika produkter för att kunna avgöra om ett byte av leverantör kan vara 
aktuell. Leverantörens geografiska placering har stor betydelse för logistiken även om 
kvalitet och kostnad förmodligen spelar större roll för det slutgiltiga beslutet. I framtiden 
kan dock den geografiska placeringen komma att spela större roll i och med ökade 
transportkostnader. Svårigheten i detta är att bedöma om det är värt att avstå från den 
absolut bästa kvaliteten till förmån för en kortare transport. 
  
Ett sista problem inför framtiden kan bli om miljöregleringar får en så hög konsekvens 
för transportsektorn att flygtransporten mer eller mindre bli alldeles för dyr för att det 
fortfarande ska vara lönsamt för företagen att, i stunder då det råder tidsbrist, använda 
sig av dessa. Detta skulle betyda att det i mycket större utsträckning måste finnas ett 
förtroende för företagen i den egna värdekedjan vilket skapar incitament för att ingå i 
samarbeten med andra företag för att säkra produktionen. 
 

3.6 Framtidens logistik 
 
DHL har i en rapport från 2012 förutspått fem stycken möjliga framtidsscenarion för hur 
logistiken i världen kan komma att se ut år 2050. De anser i sin rapport att framtiden 
genom utfall av en rad olika faktorer kommer konvergera mot ett av dessa fem 
scenarion. Inget av dessa scenarion anges enligt DHL för att vara mer troligt än det 
andra (18). 
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Scenario I - Ohämmad materialism och konsumtion 
 
Detta scenario är drivet av en fortsatt prioritering av tillväxt och ignorering av hållbar 
utveckling. Asien har under de närmaste årtiondena haft en enorm tillväxt vilket gjort att 
den globala ekonomiska makten förflyttats österut. Logistiknätet har hängt på tillväxten 
och garanterar snabb transport mellan olika center för konsumtion.  
  
Denna ohållbara utveckling har dock drivit miljöproblematiken till en helt ny nivå i 
vilken naturkatastrofen sker betydligt ofta än tidigare. Följden av detta har blivit att 
transport- och produktionskedjor ständigt blir utsatta för komplikationer och stopp.  
Vidare har tillväxten skapat enorm efterfrågan på transporter varför kostnaderna för 
logistik ökat kraftigt där svår väderlek till följd av miljöproblemen även bidrar till ökade 
kostnader. 
 
Scenario II - Supereffektivitet i megastäder 
 
Eftersom miljöproblemen slår hårdast mot städer där smog och andra föroreningar 
skapar stora problem har megastäderna blivit center för hållbar utveckling. Istället för att 
äga produkter har industrin och privatpersoner gått över till att hyra när behovet finns. 
Vidare har det tagits fram ytterst effektiva transportmöjligheter där varutransporter går i 
tunnelnätverk under jorden. Logistiken mellan dessa megastäder går mellan hubbar vilket 
effektiviserat transporterna både vad gäller ekonomi och miljöpåverkan. Detta har skapat 
mer standardiserade sträckor för transporter mellan megastäderna vilket har gjort det 
ekonomisk möjligt att i större utsträckning övergå till tågtransporter istället för de 
tidigare vägtransporterna. 
 
Scenario III - Individuell konsumtion 
 
Med hjälp av den nya tekniken med 3D-printers har det övergåtts till lokal produktion 
där enbart information och råmaterial fraktas globalt. Följaktligen har efterfrågan på 
långväga transporter med färdiga och delvis förädlade produkter minskat drastiskt och de 
lokala transporterna har blivit allt viktigare.   
 
Scenario IV - Protektionism 
 
Efter en lång period med ekonomisk nedgång globalt har nationerna gått mot att bli mer 
nationalistiska och skapat protektionistiska barriärer. Med andra ord har den pågående 
globaliseringen helt och hållet hävts. Tillgången på resurser är låg vilket skapat konflikter 
länder emellan vilket i sin tur endast förstärkt nationalismen. För logistiken och industrin 
som sådan har detta inneburit en recession där efterfrågan på produkter och transporter 
sällan sträcker sig utanför ländernas egna gränser. 
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Scenario V - Skademinimering 
 
Till en början karaktäriseras detta scenario av hög konsumtion i strävan efter tillväxt. 
Detta har dock katastrofala följder för miljön vilket resulterat i naturkatastrofer som slår 
mot den globala logistiken. Som resultat av detta har företagen strävat efter geografiskt 
närliggande leverantörer vilket riktat transporterna till att bli mer lokala. Vidare bidrar en 
kombination av osäkra transporter tillsammans med statliga regleringar avseende 
miljömål till att företagen tenderar att avstå från Lean- och JIT-principer och istället 
anlägga stora lager för att säkra produktionen.  
Vi anser att tidshorisonten för denna prognos på 37 år gör att dessa olika scenarion mer 
liknar spekulation än trovärdiga prognoser. Däremot håller vi med om att faktorerna som 
författarna till "Delivering tomorrow: Logistics 2050" nämner, t.ex. nationalisering av 
länder, effekter av miljöpåverkan och miljövänlig utveckling, kommer att spela en stor 
roll för hur logistiken och samhället kommer att se ut i framtiden. Vi tycker att de 
scenarion som nämns i artikeln ska ses som extremfall och tror att framtiden i realiteten 
kommer att ligga någonstans mitt emellan dessa utfall.  
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4. Diskussion och slutsats 
 
4.1 Vilka framsteg inom teknologin kan påverka logistiken 
 
Arbetet med att effektivisera tunga transporter är en utmaning som hela 
transportbranschen tagit sig an. Utmaningarna består i att kunna effektivisera de tunga 
lastbilarna så att de blir mer energisnåla och därmed miljövänliga. För närvarande finns 
projekt inom Volvo Lastvagnar och Scania tillsammans med andra aktörer där olika 
lösningar för att maximera effektiviteten hos lastbilar undersöks. Volvo arbetar för 
närvarande med projektet Concept Truck 2020 där målsättningen är att ta fram lastbilar 
som styrs av autopiloter och kan köras non-stop på särskilda motorvägar, avsedda för 
tung trafik med jämnt trafikflöde (19). Volvo diskuterar även möjligheten med ”gröna 
korridorer” där långa lastbilskonvojer kan färdas relativt tätt efter varandra för att på så 
sätt minska luftmotstånd och därmed bränsleförbrukningen.  
Visionen om autopilotstyrda lastbilar ligger dock relativt långt fram i tiden men syftet 
med projektet är att försöka få ett jämnare flöde med högre effektivitet och även bättre 
förarergonomi. 
 
Andra projekt som Scania tillsammans med Siemens arbetar med är att ta fram 
hybridlastbilar, eHighwayfordon. Lastbilarna ska till skillnad från dagens hybridfordon 
inte utrustas med batterier för eldrift utan i stället tittar de på möjligheten att bygga om 
de större motorvägarna med luftburna elledningar. Forskare från Mälardalens Högskola 
anser att projektet skulle kosta ca 15 miljarder kronor att utveckla (20).  Anledningen till 
att Scania och Siemens valt att utveckla lastbilar med anslutningsmöjligheter, pantografer, 
till luftburna ledningar jämfört med traditionell eldrift med batteri är främst att vikten på 
batterierna i förhållande till kapaciteten är för hög. I stället är tanken att lastbilarna som 
färdas på de större vägarna ska kunna ansluta sig till högspänningsnätet för att då kunna 
färdas med eldrift och sedan kunna övergå till traditionell dieseldrift när de lämnar de 
större vägnäten (21). Trafikverket skriver i en utredande rapport kring projektet att de är 
positiva till projektet och att de anser det fullt rimligt (22).    
 
Projektet med eldrivna lastbilar skapar en möjlighet för att kombinera 
energieffektiviteten hos tåg med flexibilitet hos lastbilar och skapar därmed en bra 
kombination för framtida transporter. Tillsammans med hybridlastbilarna och Volvos 
projekt med autopilotstyrda fordon skapas möjligheten för miljövänliga transporter som 
kan köras non-stop och därmed skapa en hög effektivitet inom tunga transporter. 
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Figur 7: Bilden visar ett exempel på hur en lastbil utrustad med pantograf skulle kunna fungera.  

4.2 Miljömål och anpassning till dessa 
 
Inom Europeiska unionen (EU) förs ett starkt samarbete mellan medlemsländerna för att 
stegvis minska Europas klimatpåverkan. Fram till år 2020 ska flera klimatmål ha 
uppnåtts. Bland dessa mål finns exempelvis att minska EUs växthusgasutsläpp med 
minst 20 procent jämfört med 1990 års nivå, att öka andelen energi från förnybara källor 
till 20 procent samt att minska energiförbrukningen med 20 procent jämfört med de 
framtida prognostiserade nivåerna (23).  
  
Detta ska klaras av med hjälp av en reglering av klimatpåverkande sektorers 
utsläppsrätter. Redan idag finns utsläppsrätter för den tunga industrin och flygsektorn 
men kommer inom kort även att omfatta avfallshanterings-, bygg-, jordbruks- och 
transportsektorn. Dessa branscher ska enligt EU minska sina utsläpp med 10 procent 
jämfört med 2005 års nivåer innan 2020. Idag delas en viss del av utsläppsrätterna ut men 
målet är att 100 procent av rätterna ska säljas på auktion år 2027 (24). Med andra ord är 
transportsektorn bara en kort tid ifrån att behöva begränsa sina utsläpp för att inte 
behöva betala extra avgifter om utsläppsrätten överskrids. Men oavsett om industrin 
lyckas minska utsläppen i den takt som EU önskar kommer handeln med utsläppsrätter 
om några år innebära en ytterligare kostnad för transportsektorn i och med att dessa 
måste förvärvas. 
  
Sammantaget innebär det att EUs regleringar kommer att skapas incitament för att 
uppgradera lastbilsflottor och skapa ett effektivare transportsystem där Lean och Supply 
Chain Management kan vara av stor nytta. Vi tror att en stor del av detta 
effektiviseringsarbete kommer ske genom samlastning av flera olika företags varor för att 
öka beläggningen på lastbilarnas kapacitet. För detta krävs dock att dagens IT-lösningar 
byggs ut så och samordnas så att flera företag tillsammans ska kunna koordinera sina 
leveranser. Vidare kommer en uppgradering av dagens lastbilsflotta att kosta en hel del 
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vilket kommer att visa sig genom högre transportkostnader för industribolagen. Tidigare 
har logistiken inom industrin varit en mindre kostnad där det ofta var viktigare att få 
fram varorna till fabrikerna än att det skedde till lägsta kostnad. Men i och med dagens 
miljöproblem och de regleringar som därför skapas växer bolagens logistikkostnader 
varför teorier som Lean och SCM idag är större än någonsin och förmodligen inte 
kommer försvinna i första taget. Även företag som tidigare inte sett någon större nytta i 
dessa teorier, som exempelvis GKN Aerospace som värderade kvalitet framför allt annat, 
kommer förmodligen att inom en snar framtid att vara tvungna att se över deras logistik 
och implementera teorier av dessa slag för att inte tappa konkurrensfördelar. 
 

4.3 Vår uppfattning om framtiden 
 
Vi anser utifrån intervjuer och litteraturstudier att framtidens transporter måste 
effektiviseras och optimeras i en högre grad än vad de görs idag. Grunden till det är 
främst ökade bränslekostnader och högre miljökrav. Val av transportmöjligheter måste 
vägas med kostnader, tid och miljöaspekter för dessa transporter. Den rådande miljö- 
och klimatdebatten kommer påverka slutkunden som i sin tur kommer ställa högre krav 
på hela leverantörsledet och det kommer även finnas en stor möjlighet till konkurrens. 
 
Fortsättningsvis tror vi att lastbilar tillsammans med tåg kommer bli det dominerande 
transportvalet interkontinentalt. Lastbilar kommer alltid att behövas för att komplettera 
tågen då de är begränsade till järnvägsnätet men tågen kommer att spela en avgörande 
roll när bränslepriserna går upp och högre krav på utsläpp ställs på producenterna inom 
industrin.  
 
Samordning av transporter kommer bli en nödvändighet för att kunna effektivisera 
logistiken och konkurrera med lägre transportkostnader. Redan idag kan det märkas att 
konkurrensen inte enbart verkar mellan de producerande bolagen i samma bransch utan i 
större utsträckning verkar mellan olika processkedjor med flera involverade företag. 
Denna trend tror vi kommer förstärkas i och med stigande kostnader för transporter 
med tanke på miljöproblematiken som för med sig regleringar om avgifter för 
utsläppsrätter med mera. Vi tror därför att företag i helt skilda branscher i framtiden 
kommer att ingå i större samarbeten vad gäller logistiken. Däremot måste de 
samarbetande företagen ha liknande logistiknät och geografisk placering av sina 
leverantörer för att ett sådant samarbete ska fungera. På så sätt kan utnyttjandet av 
lastbilarnas kapacitet öka vilket leder till sänkta transportkostnader. 
  

4.4 Slutsats    
 
Resultatet efter intervjuer med logistikansvariga på Scania och GKN visar på att Lean 
och Supply Chain Management inte lämpar sig på all form av tillverkning och logistik.  
 
På Scania där volymerna är stora och små störningar i logistiken har stora effekter på 
tillverkningen och resten av processkedjan är det mycket effektivt att använda sig av ett 
strukturerat tillvägagångssätt där resursslöseri minimeras och fokus läggs på de 
värdeskapande delarna i processen. Transporterna hos Scania fraktas till huvudsak med 
lastbilar, där Scania ställer höga krav på miljö och kvalitet. Anledningen till att lastbilar 
används är att flexibiliteten är mycket större än med exempelvis tåg, som är ett 
jämförbart alternativ. Lastbilar kan leverera godset från punkt A till punkt B utan att 
nödvändigtvis behöva lastas om jämfört med tåg som är begränsade till järnvägsnätet. Då 
Scania har leverantörer runt om i hela Europa är flexibiliteten med lastbil en 
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nödvändighet för att logistiken ska fungera, och i synnerhet när transporterna sker efter 
Just in Time-princip.  
 
För GKN lönar det sig i dagsläget inte att använda sig av Just in Time då kostnaden för 
transporterna är mycket högre än för lagerhållning samt att risken för försenade 
transporter är relativt hög på grund av den geografiska placeringen av fabrik och 
leverantör. I framtiden strävar dock GKN till att försöka hitta leverantörer i Europa för 
att på flera sätt effektivisera dels logistiken, men främst kommunikationen mellan GKN 
och deras leverantörer. Skulle andelen leverantörer i Europa öka skulle även fler 
transporter kunna ske med lastbil eller tåg, vilket skulle minska risken för 
leveransproblem samt minska transportkostnaderna i stort.  
 
På frågan om det går att effektivisera transporter inom svensk industri blir vårt svar inte 
entydigt. Vi har kommit fram till att företagen inom svensk industri ser mycket olika på 
transportmöjligheter och största anledningen för detta är att produktionen företagen 
emellan ibland har få likheter.  
 
Den faktor som har störst inverkan på hur företagen ser på effektiva transportlösningar 
är produktionsvolymen. Med en större produktionsvolym krävs fler transporter vilket är 
ett första incitament för att implementera ett effektivt transportsystem. Vidare har vi 
även diskuterat de faktorer som spelar in när ett enskilt företag ser över sin logistik, 
nämligen miljö-, kostnads-, tids- och kvalitetsaspekterna. Beroende på vad det är som det 
enskilda företaget producerar så kommer dessa olika aspekter vara mer viktiga vilket vi 
tidigare givit exempel på där Scania prioriterar kostnad och GKN prioriterar kvalitet. 
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Bilagor 
 
Stomme till intervjufrågor 
 
1) Vad har ni som huvudsaklig arbetsuppgift? 
2) Hur skulle du beskriva logistiken inom Scania/GKN? 
3) Använder ni er av några kända teorier inom logistik? (t.ex. Lean eller SCM) 
+EXEMPEL 
4) Hur ser eran supply chain ut? (grovt) Eller hur stor del av kedjan har ni koll på? 
5) Hur långt upp/ner i kedjan finns nära samarbeten? (samma system, planering osv.) 
6) Vilka olika typer av transporter använder ni er utav och hur stor del av den totala 
transporten utgör dessa? 
7) Vilka är exempel på typiska problem vid planering av logistik? Vad är svårast att ha 
koll på och planera? 
8) Vad tror ni kan komma att förändra logistik och transporter i framtiden? Hur ser ni på 
framtiden? 
9) Hur viktigt är det att vara miljömedvetna? (CSR) 
10) Hur fungerar ert utvärderingsarbete rent praktiskt? (LEAN) 
11) Hur stor påverkan har logistiken för Scanias/GKNs hela verksamhet? 


