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Abstract 

An important part in the area of logistics, is transportation logistics. In order to be a competitive 

and profitable industrial company, it requires to have a good strategy over the transportation 

logistics as this can be crucial of getting the products available in a cost-effective way  

The thesis work has been carried out at FläktGroup Sweden AB in Jönköping, Sweden which is 

a company that produces ventilation systems and fans. FläktGroup suspects that the present 

transportation logistics is not cost-effective and therefore wants to investigate whether there 

are improvement opportunities in this area.  

The study aims to contribute with knowledge and development where the current situation is 

analyzed with the aim of finding cost-effective action proposals for FläktGroup Sweden AB. In 

order to achieve this goal, three questions were asked: 

1. How does the current transportation logistics look like from a cost perspective? 

2. What improvement opportunities are there regarding the transportation logistics 

regarding the current situation? 

3. What results can the improvement opportunities generate? 

The study resulted in two action proposals that generated savings for FläktGroup: 

• Action proposal 1 → reduced transportation costs with 35 % compared to the current 

situation. 

• Action proposal 2 → reduced transportation costs with 9 % and a more predictable 

inflow of goods from the five most frequent suppliers compared to the current situation. 

The later part of the thesis contains a discussion where the action proposals are discussed as 

well as the study's validity and reliability. The thesis is then concluded with a conclusion and 

further recommendations for academic writing but also for FläktGroup Sweden AB.  
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Sammanfattning 

En viktig del inom logistikområdet är transportlogistik. För att vara ett konkurrenskraftigt och 
lönsamt industriföretag krävs det att man har en bra strategi över sin transportlogistik då detta 
kan vara avgörande för att få sina produkter tillgängliga på ett kostnadseffektivt sätt.  

Examensarbetet har utförts på FläktGroup Sweden AB i Jönköping som tillverkar 
ventilationssystem och fläktar. FläktGroup har en misstanke om att den nuvarande 
transportlogistiken inte är kostnadseffektiv och vill därför undersöka ifall det finns 
förbättringsmöjligheter inom detta område.  

Studien syftar till att bidra både med kunskap och utveckling där den nuvarande 
transportlogistiken analyseras med målet att hitta kostnadseffektivare åtgärdsförslag för 
FläktGroup Sweden AB. För att uppnå detta mål ställdes tre frågeställningar: 

1. Hur ser den nuvarande transportlogistiken ut ur ett kostnadsperspektiv? 
2. Vilka förbättringsmöjligheter finns kring transportlogistiken med hänsyn till nuläget?  
3. Vad kan förbättringsmöjligheterna generera i för resultat? 

Studien resulterade i två åtgärdsförslag som genererade i besparingar för FläktGroup: 

• Åtgärdsförslag 1 → sänkta transportkostnader med 35 % i jämförelse med nuläget.  

• Åtgärdsförslag 2 → sänkta transportkostnader med 9 % och ett mer förutsägbart inflöde 
av gods från de fem mest frekventa leverantörerna i jämförelse med nuläget. 

Senare delen av examensarbetet innehåller en diskussion där åtgärdsförslagen diskuteras samt 
studiens validitet och reliabilitet. Examensarbetet avslutas sedan med en slutsats och vidare 
rekommendationer för akademiskt skrivande men också för FläktGroup Sweden AB.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Effektivitet och konkurrenskraft skapas genom en effektiv logistik och har fått en ökad 

betydelse tack vare globalisering, outsourcing av produktion, IT-utveckling och ökad 

hållbarhetsmedvetenhet. Jonsson och Mattson (2016) definierar ämnesområdet logistik som 

planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet. Transportlogistik är ett 

begrepp som vuxit fram på senare tid där det finns mycket förbättringsmöjligheter som kan 

vara helt avgörande för ett företags konkurrenskraft och kostnadseffektivitet [1].  

För att uppnå en effektiv logistik gäller det att ta hänsyn till många olika faktorer. Det kan till 

exempel vara förhållandet mellan kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.  Det är 

även olika avdelningar som påverkar och blir påverkade av logistiken i ett företag. För att alla 

dessa avdelningar ska samarbeta och arbeta mot samma mål är det viktigt att ha en bra extern 

och intern kommunikation. Studier visar att ett företag med över 100 000 anställda förlorar 

cirka 585 miljoner kronor per år i förlorad produktivitet på grund av dålig kommunikation [2].   

En viktig del inom logistikområdet är transportlogistik. För att vara ett konkurrenskraftigt och 

lönsamt industriföretag krävs det att man har en bra strategi över sin transportlogistik. Detta 

krävs för att få sina produkter tillgängliga på ett kostnadseffektivt sätt [3]. En viktig del i denna 

strategi är att välja ett lämpligt transportsystem då detta kan påverka leveranskvantitet och 

leveransfrekvens, vilket i sin tur påverkar kapitalbindning och leveranssäkerhet [1]. En av 

grundpelarna i ett transportsystem är att sträva efter högsta möjliga fyllnadsgrad. Genom en 

hög fyllnadsgrad, höjer man kapacitetsutnyttjandet vilket resulterar i sänkta 

transportkostnader [1]. 

1.1.1 FläktGroup 
Examensarbetet utförs på FläktGroup Sweden AB i Jönköping under Vårterminen 2019. 

FläktGroup bildades 2016 genom sammanslagningen mellan Fläktwoods AB och DencoHappel 

som tillsammans bildar FläktGroup koncernen. FläktGroup AB är marknadsledande inom 

energieffektiva ventilations lösningar och levererar produkter till allt från privata bostäder till 

sjukhus och industriella fastigheter. FläktGroup AB är ett globalt företag som har 16 moderna 

tillverkande fabriker och agerar i 65 länder. Man har 3600 anställda som forskar, utvecklar och 

tillverkar innovativa ventilationslösningar för att förbättra luftkvalitet och välmående samtidigt 

som man uppfyller en hög kvalitetsstandard [4]. 

1.1.2 DSV 

Examensarbetet har skrivits på FläktGroup och koncentrerats på samarbetet man har med DSV 
som är en utav FläkGroups samarbetspartners för att transportera gods.  

DSV Group är en global leverantör av transport- och logistiktjänster. DSV startade i Danmark 

1976 genom en sammanslagning av 10 opartiska transportbolag som tillsammans bildade De 

Sammensluttede Vognmaend “DSV”. Idag är man aktiv i hela världen med egna kontor i 75 

länder, över 47 000 anställda och en omsättning på 79 miljarder DKK 2018. DSV består av tre 

divisioner: DSV Road som erbjuder lastbil distribution, DSV Air & Sea som erbjuder sjö- och 

flyg distribution och DSV Solutions som erbjuder lagerhållning och tredjepartslogistiklösningar 

[5]. 
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1.2 Problembeskrivning 

Examensarbetet har utförts på FläktGroup Sweden AB i Jönköping. FläktGroup erbjuder 

kundunika produkter vilket gör att man har ett mycket brett antal artiklar i sin produktion. För 

att få tillgång till alla nödvändiga artiklar samarbetar man med ett stort antal leverantörer vilket 

gör att FläktGroups materialanskaffningsprocess är komplex. FläktGroup har begränsad 

lageryta i sina lokaler, detta medför krav på att hela tiden ha ett jämt inflöde av material till 

fabriken. Att man levererar kundunika produkter gör också att materielbehovet kan variera 

mycket vilket gör det svårt för leverantörerna att tillverka allt i tid.  

Nyligen har koncernledningen bestämt att man på FläktGroup i Jönköping skall undersöka 

möjligheter till en kostnadseffektivare transportlogistik. Detta för att skära ner på 

transportkostnaderna samt se till att inflödet av gods blir mer förutsägbart för att kompensera 

för den begränsade lagerytan.  

FläktGroup använder tredjepartslogistiker (3PL) för att transportera artiklarna från 

leverantörerna till sin fabrik. En 3PL som kör mycket gods åt FläktGroup är DSV som man idag 

inte har något skräddarsydd transportprocess med. Detta betyder att man har ett standardavtal 

med DSV där alla bokningar man gör behandlas individuellt utan hänsyn till de resterande. Då 

DSV har många kunder planerar de sina rutter utefter vad som är kostnadseffektivt för dem och 

detta kan medföra att FläktGroup får dela lastutrymme med DSV:s andra kunder 

(samleverans).  

Idag har FläktGroup ingen kontroll över lossningstider av de gods som inkommer till fabriken. 

Man misstänker att den transportprocess man har idag inte är så kostnadseffektiv som den 

skulle kunna vara. FläktGroup tror att det finns förbättringar inom transportlogistiken genom 

ett bättre samarbete med sin tredjepartslogistiker.   

Det finns en ambition inom FläktGroup Sweden AB att analysera hur transportlogistiken ser ut 

i nuläget, främst ur ett kostnadsperspektiv. Detta för att undersöka vilka 

förbättringsmöjligheter som finns och vad dem kan generera i för kostnadsbesparingar.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att granska och analysera den nuvarande transportlogistiken på 

FläktGroup, samt vilka förbättringsmöjligheter som finns utifrån perspektivet att sänka 

transportkostnaderna. 

Utifrån problembeskrivning och syftet har följande frågeställningar tagits fram:  

1. Hur ser den nuvarande transportlogistiken ut ur ett kostnadsperspektiv? 

2. Vilka förbättringsmöjligheter finns kring transportlogistiken med hänsyn till 

nuläget? 

3. Vad kan förbättringsmöjligheterna generera i för kostnadsbesparing? 
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1.4 Avgränsningar 

Detta arbete kommer endast att granska leverantörer i Västsverige som körs av DSV då detta är 

ett leverantörs tätt område där DSV står för majoriteten av transporterna. 

Arbetet kommer endast undersöka transportprocessen från leverantör till godsmottagningen 

på FläktGroup. Arbetet kommer inte beröra processer efter godsmottagningen. 

Avgränsningar för detta arbete är därför följande: 

• Lagernivån kommer inte tas hänsyn till och kommer betraktas som konstant. 

• Potentiella följder i produktionen på grund av en ändring i materialanskaffning 

kommer inte att tas hänsyn till. 

• Arbetet kommer endast omfatta gods från leverantörer som körs utav DSV. 

• Arbetet kommer endast omfatta leverantörer belägna i Hallands län och Västra 

Götalands län. 

• Lagerkostnader kommer inte tas hänsyn till och kommer betraktas som konstanta. 

• Arbetet kommer endast granska de beställningar där FläktGroup betalar för 

transportkostnaden (EXW).  

• Arbetet kommer endast undersöka de transporter som utfördes under år 2018. 

• Arbetet kommer betrakta efterfrågan av artiklar som jämt fördelat under året. 

1.5 Disposition 
Rapporten är disponerad på följande sätt: 

• Kapitel 1: Här introduceras ämnet som rapporten behandlar. kapitlet innehåller 

problembeskrivning, syfte, frågeställningar och avgränsningar.  

• Kapitel 2: Detta kapitel innehåller det teoretiska ramverk där relevanta teorier beskrivs 

för det ämnet rapporten behandlar. 

• Kapitel 3: Här beskrivs arbetsåtgången, samt vilken metod och datainsamlingstekniker 

som använts.   

• Kapitel 4: Detta kapitel utgör nulägesbeskrivningen och svarar på den första 

frågeställningen.  

• Kapitel 5: Här analyseras nuläget utifrån ett kostnadsperspektiv för att undersöka vilka 

förbättringsmöjligheter som finns, samt presenterar två åtgärdsförslag. Detta kapitel 

svarar på frågeställning två och tre.  

• Kapitel 6: Detta kapitel innehåller diskussion kring validitet och reliabilitet i 

undersökningen, samt diskussion kring de åtgärdsförslag som getts till företaget. 

• Kapitel 7: Här presenteras slutsatsen och vidare rekommendationer för företaget samt 

för akademiskt skrivande.  

• Kapitel 8: Detta kapitel innehåller de referenser som använts i arbetet. 

• Kapitel 9: Bilagor. 



Teoretiskt ramverk 

4 

2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Frågeställning Rubrik

1. Hur ser den nuvarande transportlogistiken ut ur ett kostnadseffektiv?

2.2	Logistik																																																					

2.3	Transportlogistik																					

2.5	Logistikflöde																															

2.6	Materialanskaffningsprocess								

2.7	Logistikkostnader																						

2.8	Tredjepartslogistik

2.	Vilka	förbättringsmöjligheter	finns	kring	transportlogistiken	med	hänsyn	till	nuläget?

2.4	Logistikstrategi																																	

2.5	Logistikflöde																																					

2.6	Materialanskaffningsprocess										

2.9	Försörjningskedja																												

2.10	Produktionsstrategi																								

2.11	Transportplanering																																															

3.	Vad	kan	förbättringsmöjligheterna	generera	i	för	resultat?	
2.6	Materialanskaffningsprocess																																																						

2.7	Logistikkostnader																												

 

 

2.2 Logistik 

Logistik är läran och kunskapen om effektiva materialflöden. Det innebär att se till att material 

och produkter finns på rätt plats vid rätt tillfälle och samtidigt eliminera så mycket icke- 

värdeadderande processer som möjligt i flödeskedjan [1]. Logistik definieras ofta som förmågan 

att erhålla rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos 

rätt kund, till rätt kostnad (The seven R’s). (Shapiro, Haskett, 1985), [6].  

I takt med den tekniska utvecklingen, den ökade globaliseringen och den ökade 

miljömedvetenheten har logistik gått från att vara ett sekundärt område till att vara helt 

avgörande för företagets konkurrenskraft och överlevnad. I dagens samhälle vill du som 

konsument kunna gå in i en butik och genast hitta de du är ute efter. Du vill kunna beställa 

något från internet och få rätt produkt till önskad plats på så kort tid som möjligt. På samma 

sätt vill industriföretag idag ha tillgång till material och produkter från sina leverantörer, och 

med ett ökat globalt lean-tänk, sätts ökade krav på flexibilitet, ledtider och leveransförmåga. 

Det handlar inte längre om att endast leverera en produkt med rätt funktion utan man 

efterfrågar också rätt plats, vid rätt tidpunkt, till ett lågt pris och en så låg miljöpåverkan som 

möjligt. [1] 

2.3 Transportlogistik 
Transportlogistik är ett begrepp som vuxit fram mer på senare tid och kan vara både extern och 

intern. Begreppet ser de tre flödena: gods, resurser och information som en integrerad process 

vilket skapar förutsättningar för mer kvalitativa transporter. I dagens industri är det mycket 

viktigt att kunna hantera dessa tre flöden parallellt för att tillsammans med sina kunder och 

leverantörer uppnå ett effektivt samarbete och tillsammans vara konkurrenskraftiga. [7] 
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2.4 Logistikstrategi 
Ett företags logistikstrategi består av de planer och handlingar som är kopplade till företagets 

materialanskaffning och materialflöde. Logistikstrategi är en funktionell strategi som 

tillsammans med de andra funktionella strategierna i företaget (se figur 1) syftar till att uppfylla 

företagets affärsstrategi och vision [1].  

  
Figur 1: De ingående arbetsområdena i ett företags logistikstrategi och övergripande vision 

och målsättningar 

Källa:  P. Jonsson och S.-A. Mattsson, Logistik: Läran om effektiva materialflöden, Lund: 

Studentlitteratur AB, 2011. [1] 
 

För att en strategi ska vara effektiv måste den till viss del vara fokuserad, detta innebär att den 

inte kan ta hänsyn till alltför många eller allt för olika konkurrensfaktorer. Det kan exempelvis 

vara problematiskt att erbjuda högvolymprodukter till lågt pris eller lågvolymprodukter med 

många olika produktvarianter. På grund av detta måste man inrikta sin strategi mot de mest 

väsentliga konkurrensvariabler för att kunna styra verksamheten i rätt riktning. Det vanligaste 

sättet att göra detta på är att bestämma i vilken grad man ska vara kostnadsfokuserad kontra 

differentierad (se figur 2) [1].  

  
Figur 2: Förhållandet mellan kostnadsfokuserad och differentierad logistikstrategi. 

Källa: P. Jonsson och S.-A. Mattsson, Logistik: Läran om effektiva materialflöden, Lund: 

Studentlitteratur AB, 2011 [1]. 
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2.4.1 Just-in-Time strategi 
Just-in-Time-filosofin är tron om att slöserier kan elimineras genom att minska onödig 

kapacitet eller lager och undanröja icke värdeadderande processer i ett företags verksamhet [8], 

[9]. Idag strävar många företag efter en Just-in-Time-strategi genom att integrera 

leverantörerna i sin produktionsplanering och kan på så sätt förflytta lagren längre bak i 

tillverkningskedjan. På så sätt bestäms ett företags inventarier av nedströmsaktiviteter vilket 

slutligen är kunderna [9]. Detta ger lager-, kapital- och hanteringsfördelar för företag och för 

tillverkningskedjan som helhet [6]. 

2.4.1.1 Just-in-Time transporter  

Applicering av Just-in-Time inom företags transporter innebär en ökad precision av 

inleveranser då det krävs att de kommer vid en förutbestämd tid. Under förutsättning att 

planeringen är pålitlig kan transporterna vara långsamma eller snabba och man behöver därför 

inte sträva efter snabba och korta transportsträckor [6]. 

2.5 Logistikflöde 
Logistik beskrivs ofta som läran om effektiva materialflöden. Men i modern tid är den inte bara 

materialflödet som är en central del av logistiken hos företag. Idag är ett effektivt 

informationsflöde lika värdefullt som ett effektivt materialflöde. Till följd av material- och 

informationsflöde följer också monetära flöden betalningsflöden [1].  

  
Figur 3: Logistiksystemets huvudsakliga flöden inom och mellan företag. 

Källa: P. Jonsson och S.-A. Mattsson, Logistik: Läran om effektiva materialflöden, Lund: 

Studentlitteratur AB, 2011 [1]. 

2.5.1 Materialflöde 
Materialflöde inom logistik sträcker sig traditionellt sätt från råvaror till den slutgiltiga 

användaren av den framtagna produkten. Materialflöden är anknutet till stora värden, hög 

miljöpåverkan och är mycket resurskrävande. Materialflödet kan delas upp i två delar, råvaror 

som flödar in i verksamheten och produkter som flödar ut ur verksamheten. Detta 

stämmer främst i tillverkande företag [1].  

Rent objektivt är materialflöde ur ett logistikperspektiv ett samlings ord för processer kopplade 

till förflyttning, hantering och lagring av material och produkter [1].  
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Figur 4: Exempel på materialflöden med interna och externa förflyttningar. 

Källa: P. Jonsson och S.-A. Mattsson, Logistik: Läran om effektiva materialflöden, Lund: 

Studentlitteratur AB, 2011 [1]. 

2.5.2 Informationsflöde 
För att tillfredsställa kundens efterfrågan krävs ett väl utformat materialflöde för att kunna 

utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt. För utveckla detta och på ett bättre sätt balansera ut 

tillgångar och nödvändiga resurser krävs information om kunden, leverantören och andra 

aktörer i företagets nätverk. Det kan exempelvis gälla kundens behov, tillgänglig kapacitet, 

material eller leverantörens leveransförmåga. Det är därför mycket väsentligt att ha ett 

kontinuerligt informationsutbyte i ett logistiksystem för att uppnå ett effektivt materialflöde 

[1]. 

Informationsflöden sker ofta digitalt via olika IT-system som hjälp vid planering av 

logistikflödet. Informationen som kretsar i ett sådant kan användas internt på företaget och 

tillsammans med kunder och leverantörer för att få en inblick i sina samarbetspartners 

verksamheter. Den interna informationen kan exempelvis vara försäljningsinformation, 

prognosinformation och kundorderinformation. Kundinformationen hjälper till att avgöra 

kundens karaktär, exempelvis om kunden är en butik utgör informationen hur mycket som sålts 

av respektive artikel den prognostiserade efterfrågan på dessa artiklar. Om företaget istället är 

ett tillverkande företag används kvantiteter, tidpunkter för planerade inköp, lagersaldon och 

prognoser viktig information för företaget [1].  

Informationsutbytet med leverantörer utgör leverantörens leveransförmåga, 

lagersaldouppgifter, orderbekräftelse och leveransavisering. Denna information är mycket 

kritisk vid planering av tillverkning för att kunna uppnå ett jämnt flöde av material genom den 

egna verksamheten och i leverantörens verksamhet [1].  
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2.6 Materialanskaffningsprocess 
För att företag skall kunna förse sig med material för att kunna bedriva sin verksamhet krävs 

en materialanskaffningsprocess, hur denna process ser ut påverkas av många olika faktorer. 

Det kan bero på vilket typ av artiklar som beställs, relation till leverantören, geografiska 

förutsättningar, lagar, vilken verksamhetsstrategi företaget samt leverantören har och vilket IT- 

stöd som finns tillgängliga.  Men oavsett detta så består materialanskaffningsprocessen av en 

rad aktiviteter som skall genomföras [1].  

2.6.1 Materielbehov och specificering av inköpsbehov 
Bakomliggande varje beställning finns ett uppstående materielbehov som identifierats. 

Identifikationen sker genom att planerade ordrar genereras från exempelvis ett 

beställningspunktsystem, prognos av efterfrågan, periodbeställningssystem eller för mer 

speciellt material, manuellt av personal [1].  

Ett orderförslag och en inköpsrekvisition utgör tillsammans ett materialavrop till 

anskaffningsavdelningen som därefter lägger en beställning hos leverantören [2].  

2.6.1.1 MRP-system 

Materialbehovsplanering (MRP) är en metod som används för att produktionsplanering, 

lagerkontroll och schemaläggning för inköp. Vanligtvis är MRP- system en programvara på 

företagets interna nätverk men processen kan också göras för hand. MRP-systemets funktion 

är att kontrollera mängden material på lager med hänsyn till de inplanerade ordrar i 

produktionen och därefter varna när material planeras att ta slut. Därmed kan inköpare se till 

att nytt material kommer när det nuvarande materialet tar slut eller när lagersaldot har nått 

säkerhetslagernivån [6].  

2.6.2 Upphandling 
Upphandlingen innefattar att upprätta inköpsavtal samt val av leverantör för ordern. Inköp kan 

göras av leverantörer man tidigare samarbetat med eller helt nya leverantörer beroende på vad 

det är för material man eftersöker. Leverantörer man haft tidigare erfarenhet av kan vara 

klassade som godkända leverantörer vilket kan vara en fördel att välja då dem tidigare bevisat 

hög leveranssäkerhet och kvalitet. Användning av godkända leverantörer kan därför förenkla 

inköpsprocessen. Det kan till exempel betyda att för vissa etablerade artiklar mellan företaget 

och leverantören kan inköpsanmodan direkt omvandlas till en inköpsorder utan att 

specifikationen behövs granskas [1].  

Aktiviteterna för upphandling är i huvudsak att upprätthålla avtal med leverantörer samt att 

förhandla fram bättre priser och leveransförmåner. Avtalen innefattar alla delar som 

sammankopplar leverantören med företaget såsom:  

• Nyckelpersoner för ansvarsområden 

• Orderspecifikationer 

• Kvalitetskrav 

• Priser 

• Informationsutbyte 

• kvantiteter och enhetslaster  

• Dokumentation 

• Förpackningsspecifikation 

• Tidpunkter för leverans och leveransfrekvens [1]. 
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2.6.3 Inköpsorder 
En inköpsorder är en dokumentation som ger leverantören tillstånd att leverera. Inköpsordern 

definierar beställningens karaktär och innehåll, de kan exempelvis vara kvantitet, vilken artikel 

som efterfrågas, pris och leveransvillkor. Om det gäller en leverantör man har ett nära och 

kontinuerligt samarbete med brukar man även förse leverantören med en produktionsplan för 

artikeln som underlag för både det aktuella och framtida materielbehovet.  Detta gör att 

leverantören bättre kan planera sin produktion och leverans för att uppfylla kunden önskemål 

[1].  

2.6.4 Orderbekräftelse 
När kunden gjort en inköpsorder ska leverantören i sin tur också godkänna att man kan leverera 

det som efterfrågas, detta bekräftar man med en orderbekräftelse. En orderbekräftelse gör för 

att säkerställa att villkoren i inköpsordern godkänts. Om leverantören levererar mot 

produktions- och leveransplan skickas i regel ingen orderbekräftelse [1]. 

2.6.5 Leveransbevakning 
Leveransbevakning används för att säkerställa att det beställda materialet levereras vid den 

bestämda tidpunkten för att undvika konsekvenserna vid för tidig och för sen leverans av 

material. En försenad leverans kan leda till produktionsstörning, försenad leverans till kund, 

missnöjda kunder och utebliven försäljning. För tidig leverans kan orsaka hög kapitalbindning, 

täcker upp lagerutrymme och kan störa de befintliga materialflödena. För att täcka dessa 

problemområden kan man därför bevaka ordern både före och efter leveranstidpunkten [7].  

Förbevakning innebär att man informerar leverantören om att leveransen inom kort skall ske 

för att uppfylla inköpsordern. Med förbevakning vill man öka sannolikheten för att materialet 

ska levereras på den tidpunkt som bestämts i inköpsordern.  

Efterbevakning sker efter det utsatta leveranstidpunkten passerat för att skynda på processen 

så mycket som möjligt genom en leveranspåminnelse. Syftet är att minimera den skada som 

redan är gjord på grund av förseningen [1].  

2.6.6 Leveransavisering 
I sammanhang där relationen med leverantören inte är så sammanfogad förekommer oftast en 

leveransavisering från leverantören när leveransen är på väg. Detta gör man för att förbereda 

företaget på att leveransen är på ingång så godsmottagning och kvalitetskontrollen kan 

förbereda sina processer [1].  

2.6.7 Godsmottagning 
En godsmottagning är den ankomstplats där godset tas emot och kontrolleras för att säkerställa 

att leveransen motsvarar orderspecifikationen för beställningen. Det är här som leveransen 

ankomst rapporteras och godset registreras för att sedan läggas in på lager eller för direkt 

användning i produktionen. Beroende på leverans kan det också förekomma en ompackning av 

gods till pallar eller mindre lådor [1]. 

2.6.8 Uppföljning och utvärdering 
Med jämna mellanrum utvärderas de leverantörer man samarbetat med, detta kan exempelvis 

ske årsvis. Lik leverantörsutvärdering vid val av lämplig leverantör görs också en utvärdering 

av de befintliga leverantörerna för att undersöka hur bra de uppfyller de mål och krav man satt 

upp. Utvärderingen kan exempelvis identifiera olika förbättringsområden som leverantören 

behöver fokusera på för att utvecklas och förbättra sina prestationer. Det kan också leda till att 

man väljer att avveckla en leverantör som inte uppfyller målen [1].  
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2.7 Logistikkostnader 
Logistikkostnaderna utgörs av kostnaderna för de aktiviteter som påverkar logistiksystemet. 
Dessa aktiviteter är följande:  

• Transport- och hanteringskostnader 

• Emballeringskostnader 

• Lagerkostnader 

• Administrativa kostnader 

• Orderkostnader 

• Kapacitetsrelaterade kostnader 

• Brist- och förseningskostnader 

  
Figur 5: Logistiksystemets olika kostnadsdelar. 

Källa: P. Jonsson och S.-A. Mattsson, Logistik: Läran om effektiva materialflöden, 

Lund: Studentlitteratur AB, 2011 [1]. 
 

För denna rapport anses endast vissa kostnader vara relevanta. Dessa är Transport- och 

hanteringskostnader, Lagerkostnader och Brist- och förseningskostnader. Nedan följer en 

djupare beskrivning av dessa kostnadsområden [1]. 

2.7.1 Transport- och hanteringskostnader 

Transport och hanteringskostnader är de kostnader som täcker interna och externa transporter 

av gods, förpackningskostnad av gods samt kassationskostnad för skadat gods under 

hanteringen [1].  

Kostnaderna för den externa godstransporten är i huvudsak kostnader som tillkommer för 

transport av gods till leverantörer och kunder, transportkostnader mellan företaget egna 

anläggningar samt lastning och lossning av gods. Beroende på företagets strategi kan denna 

process utföras på olika sätt, de kan utföras av företagets egen personal, de utföras av en 3PL, 

företaget egna fordon eller inhyrda fordon för att nämna några alternativ [1].  

2.7.2 Lagerkostnader 
Lagerkostnader består av de kostnadskomponenter som krävs för att lagerhålla varor. De 

komponenter som påverkar lagerkostnaden är kapitalkostnad, lagerhållningskostnad och 

osäkerhetskostnad [6]. 
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2.7.3 Kapitalkostnad 
När material och produkter lagerhålls binder de kapital för företaget. Kostnaden för detta 

kapital beror på vilket kalkylränta företaget använder vid sina investeringar. Den kan därför 

variera mycket beroende på företag beroende på hur snabbt de anser att en investering skall 

vara återbetald. Kapitalkostnadens syfte är att täcka denna ränta för det bundna kapitalet [6].  

2.7.4 Lagerhållningskostnad 
Lagerhållningskostnad utgörs av de kostnaderna för fysisk förvaring, kostnad för lagerlokalen 

och andra kostnader för lagerrelaterade aktiviteter såsom lagerpersonal, lageradministration 

och lagerutrustning [1]. 

2.7.5 Osäkerhetskostnad 
Vid lagring av material och produkter medför en osäkerhet och risktagande. Lagerförda enheter 

kan då och då gå sönder på grund av hantering och måste därför kasseras. Vid ökad volym ökar 

också mängden kassationer och vid stora lagernivåer ökar också den genomsnittliga liggtiden i 

lagret vilket kan medföra att mängden reklamationer av artiklar med kort hållbarhet ökar. 

Artiklar kan också försvinna från lagret utan att det registreras på grund av stölder, denna 

mängd ökar också parallellt med lagrets storlek [1]. 

Syftet med osäkerhetskostnad är därmed att täcka upp för alla dessa oväntade händelser som 

kan ske på ett lager. Den varierar ofta kraftigt mellan olika företag beroende på många olika 

faktorer, det kan exempelvis vara vilken typ av artiklar som lagerförs, geografisk beläggning och 

lagrets storlek [1].  

2.7.6 Brist- och förseningskostnad 
Bristkostnader är kostnader som uppstår när en leverans uteblir eller inte kan ske enligt 

kundens önskemål. Denna kostnad är därför direkt kopplad till kundservice och företaget 

möjlighet att addera värde och därmed vara lönsamma. Vid allvarliga fall kan en försening 

innebära att försäljningen uteblir och kunden går förlorad. Förseningskostnader kan vara extra 

kostnader som uppstår när en unik distributionslösning krävs för att leverera till de önskade 

datumet. Det kan också vara kostnader om övertidsarbete krävs för att leverera i tid men också 

den skadeståndskostnad som uppstår vid försenad leverans [1].  

2.8 Tredjepartslogistik 

Tredjepartslogistiker (hädanefter 3PL) eller speditörer tar rollen som en tredje part mellan ett 

köpande och ett säljande företag genom att ansvara och sköta transport och lagringstjänster [1]. 

Detta innebär att ett externt företag utför logistiktjänster mellan ett tillverkande företag och ett 

köpande företag, oftast samarbetar man dock inte med båda parter utan de tillverkande 

företaget genom att utföra transporterna till de köpande företaget [6]. Ett samarbete med en 

3PL kan vara en bra strategi för företag som har begränsat utrymme, begränsad kapacitet, 

starkt säsongsberoende företag eller snabbt expanderande företag. 3PL företag är ofta experter 

inom logistik och underlättar vid komplexa transportprocesser. Det kan också vara en fördel i 

form av lagerhållning för säsongsbaserade företag då man omvandlar fasta lagerkostnader till 

rörliga kostnader, dvs du betalar endast för den plats du fyller och eliminerar risken att ha ett 

tomt lager. Att samarbeta med ett 3PL företag kan vara ett sätt att stabilisera materialflödet och 

ett sätt att spara pengar samtidigt som det ger företag en möjlighet att fokusera på 

kärnverksamheten [6].  

2.8.1 Fraktdragande vikt 
Fraktdragande vikt beräknas genom att multiplicera längden x bredden x höjden x Y. Faktorn 

Y i ekvationen är beroende av vilket transportbolag som kör transporten [10].  
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2.8.2 Fyllnadsgrad (lastbil) 
Fyllnadsgrad är ett mätetal som visar ett transportmedels resursutnyttjande. Fyllnadsgrad 

sätter den verkliga mängden material som skall transporteras mot den maximala mängden 

material som transportmedlet har kapacitet att transportera [11] 

Ett transportmedels kapacitet kan beräknas på olika sätt och enheter, detta gör det finns många 

olika definitioner av fyllnadsgrad och hur de används. Några av dessa är:  

• Tonkilometer - antal tonkilometer som transporterats under körsträckan i förhållande 

till transportens totalvikt.  

• Tomkörning - antalet transporterade kilometer med tom last i förhållande till den 

totala körsträckan. 

• Verklig vikt - den verkliga vikten i förhållande till den maximala vikten som 

transportmedlet klarar av.  

• Verklig volym - den verkliga volymen i förhållande till den maximala volymen som 

transportmedlet klarar av. 

• Flakmeter - antalet utnyttjande flakmeter i förhållande till antalet tillgängliga 

flakmeter på transportmedlet. Denna definition är lik den maximala volymen för ett 

transportmedel men tar hänsyn till om det skulle handla om ej stapelbart gods vilket 

gör att endast flakets area kan utnyttjas [12].  

  



Teoretiskt ramverk 

13 

2.9 Försörjningskedja 

2.9.1 Kommunikationssystem 
Extranät är ett kommunikationssystem som ofta är definierat som en variant av intranät. 

Intranät är ett privat nätverk inom ett företag som möjliggör utbyte av information bland de 

anställda. När delar av detta nätverk (intranät) blir tillgängligt för andra intressenter som till 

exempel kunder, partners och leverantörer kallas detta oftast för extranät. Extranät kan därför 

ses som en utvidgning av ett företags intranät [13]. 

2.9.2 EDI-system (electronic data interchange) 
Ett EDI-system möjliggör överföring av data i ett fördefinierat och standardiserat format från 

ett datorsystem till ett annat och på ett sådant sätt att det mottagande systemet kan tolka och 

bearbeta informationen. I det sändande affärssystemet generas en fil för den information som 

ska överföras. Filens innehåll översätts sedan till Edifact-standardformat med hjälp av en EDI-

programvara. Edifact-standard är en av några olika EDI-standarder som innehåller 180 

standardmeddelanden som kan användas vid till exempel inköpsorder, leveransplan och 

faktura. Filen som blivit översatt till Edifact-standardens format skickas via telenätet till det 

mottagande systemet där den konverteras till ett format som används i detta system [1].  

  
Figur 6: Olika EDI-meddelanden mellan kund och leverantör.  

Källa: P. Jonsson och S.-A. Mattsson, Logistik: Läran om effektiva materialflöden, Lund: 

Studentlitteratur AB, 2011 [1].  

2.10  Produktionsstrategi 

2.10.1 Make-to-order (standardprodukter) 
Produkter som är kända och helt specificerade redan innan kundordern kan ibland kallas för 

standardprodukter. Standardprodukter tillverkas ofta i stora volymer och det kan därför vara 

en fördel att tillverka dessa mot lager för att kunna säkerställa en kort leveranstid mot kund. 

För dessa typer av produkter ligger fokuset på tillgänglighet snarare än funktion, kvalitet eller 

kundanpassning så val av denna metod beror ofta på att marknaden kräver snabba 

leveranstider till lågt pris. Detta medför att dem beställs i stora kvantiteter för att lagerhållas 

[1].  

2.10.2 Assembly-to-order (kundspecifika produkter) 
Kundspecifika produkter kan bäst förklaras som en unik order gjord av kund där alla ingående 

komponenter är förtillverkade mot lager utan någon koppling till en order. Komponenterna 

sammanställs sedan med vissa detaljtillverkningar utefter kundens önskemål. Kundspecifika 

produkter börjar inte sammanställas förens kund lagt en order [1].  
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2.10.3 Make-to-order (kundorderspecifika produkter) 
Tillverkning mot kundorder innebär att hela produktionsprocessen (materialanskaffning, 

tillverkningsförberedelse, konstruktionsarbete och tillverkning) utformas efter 

kundspecifikationen och först efter kunden har lagt en order. Denna metod lämpar sig bäst för 

produkter i små volymer där ordervinnandet ligger på flexibilitet snarare än kort ledtid och 

leveranssäkerhet [1].  

  
Figur 7: Exempel på kundorderpunkter beroende på produktionsstrategi. 

Källa: P. Jonsson och S.-A. Mattsson, Logistik: Läran om effektiva materialflöden, Lund: 

Studentlitteratur AB, 2011 [1].  

2.11  Transportplanering  
För att ett företag ska kunna försäkra sin tillgång till material samtidigt som man håller sin 

kapitalbindning på en lämplig nivå är det mycket viktigt att planera sina transporter. 

Transportaktiviteter medför kostnader och val av transportmönster har en direkt påverkan på 

effekten av företagets logistiksystem i form av leveranskvantitet, leveranssäkerhet och 

leveransfrekvens. Det är därför viktigt att planera sina transporter på ett sådant sätt att den 

tillfredsställer produktionens materielbehov, leverantörens kapacitet och så transportsättet är 

kostnadseffektivt för företaget [1].  

Transportplanering kan utformas på olika detaljnivåer. Strategisk planering är mer 

övergripande och går ut på att fastställa transportnätverkets struktur. Detta innebär att man 

bestämmer vilken typ av gods som skall transporteras, placering av terminaler och hur godset 

skall transporteras. På taktisk nivå går man in mer på detalj för transporter, det kan vara att 

planera transporter med fulla laster, ordna samleverans, leveransbevakning och konsolidering 

av leveranser [7].  

2.11.1 Konsolidering av gods 
När tillverkande företag ska förse sig med material krävs det någon typ av 

transportplaneringsstrategi. Leverantörer kan befinna sig utspritt och på olika avstånd från 

verksamheten. Den mest traditionella formen av transportmönster är när transporter går direkt 

från leverantören (direkttransport) till den egna verksamheten utan någon inblandning av 

någon tredje part eller omlastning på vägen. Genom att planera varje order individuellt kan 

varje transport optimeras maximalt vilket skapar förutsättningar för hög flexibilitet. Det blir 

därför enkelt att hålla leveranstidpunkten och omplanering av transporten får minimala 

konsekvenser. Idag ställs höga krav på att transporter, utöver att ha hög flexibilitet skall 

transporterna också vara kostnadseffektiva, leveranssäkra, arbetsmässigt lämpliga och hållbara 

ur ett miljöperspektiv. Det kan därför vara en utmaning att utifrån dessa kriterier planera 



Teoretiskt ramverk 

15 

transporter vilket kräver att man har en tydlig strategi för hur man planerar sina transporter. 

Direkttransport har hög flexibilitet och en simpel struktur men den har vissa nackdelar. 

Direkttransport medför höga transportkostnader, det är direkt olämpligt om man önskar 

frekventa leveranser med lägre kvantiteter vilket blir problem om man strävar efter en Just-in-

Time filosofi. Jämfört med andra transportstrategier så resulterar direkttransport i att man kör 

mer antal kilometer, vilket gör att den har större påverkan på miljön. Olika former av 

samleverans är en effektiv metod för att ersätta direkttransport. Samleverans ökar 

kapacitetsutnyttjandet genom att öka fyllnadsgraden för lastbäraren. Om man själv inte fyller 

en hel lastbärare kan man dela lastutrymmet med andra företag. Detta gör att man alltid kör 

med högt kapacitetsutnyttjande vilket sänker transportkostnaderna, minskad miljöpåverkan 

och det skapar förutsättningar för frekventa leveranser och en Just-in-Time filosofi. 

Samleverans är en transportstrategi som kan utföras på olika sätt. De vanligaste metoderna är 

följande:  

• Leverans till lager 

• Fasta leveransdagar  

• Samdistribution 

• Balanserade flöden 

• Brytpunktsdistribution och navsystem  

• Slingbil 

• Transportoptimering  

Nedan kommer endast de metoder som är relevanta för studien att beskrivas djupare. Dessa 

metoder är fasta leveransdagar, samdistribution och slingbilar [1].  

2.11.1.1 Fasta leveransdagar 

Att använda transporter med fasta leveransdagar innebär att man har förutbestämda dagar 

eller klockslag som leverans ska anlända till verksamheten och som löper kontinuerligt period 

efter period. Metoden är effektiv för att minska mängden småleveranser som alla ska till samma 

destination genom att klumpa ihop ordrarna och köra dem samtidigt och på så sätt sänka 

transportkostnaderna. Fasta leveransdagar kan medföra att leveransprecisionen öka och det 

gör också att personalen på godsmottagningen kan vara mer förberedda när gods anländer 

vilket kan minska lossningstider så materialet snabbare kan användas i produktionen. 

Nackdelarna med metoden är dock att leveranstiden oftast ökar för att säkerställa att man är 

kapabel att leverera mot de bestämda dagarna [1].  

2.11.1.2 Samdistribution 

Samdistribution innebär att gods från flera leverantörer samkörs på samma fordon för att öka 

fyllnadsgraden. Denna metod gör att företag som inte fyller en egen lastbil tillsammans kan 

fylla ett fordon och tillsammans sänka transportkostnaderna. Det gör det också möjligt för 

företag att beställa mindre kvantiteter och fortfarande vara kostnadseffektiva [1]. 

2.11.1.3 Slingbil 

Slingbil, även kallad mjölkrundor innebär att gods lastas eller lossas hos flera kunder eller 

leverantörer inom ett avgränsat område med hjälp av en tidtabellstyrd transportslinga. Syftet 

med slingbilar är att öka leveransfrekvenserna jämfört med direktleveranser, minska 

orderkvantiteterna radikalt och samtidigt konsolidera leveranser. Slingbilar skapar möjligheter 

till mycket frekventa leveranser men kräver samtidigt planering och att leveranstider hålls. För 

leverantörsrutter ligger samordningsansvaret hos kundföretaget och vid kundrutter ligger 

samordningsansvaret hos leverantörsföretaget men i båda fallen kan ett 

tredjepartslogistikföretag omhänderta samordningsansvaret. [1]  
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2.11.1.4 Ruttplanering  

Ruttplanering är planering och utformning av transporter mellan ett visst antal intressenter. 

Syftet med ruttplanering är att konstruera rutter för att uppnå ett så högt kapacitetsutnyttjande 

som möjligt av sina fordon. Målet är att genom en noga utformad ruttplan kunna göra så många 

kundbesök med så stor utlevererad godsmängd som möjligt samtidigt som man begränsar den 

totala körsträckan och körtiden så mycket som möjligt [1]. För att kunna utforma en ruttplan 

som passar sitt företag måste en noggrann analys göras och beslut fattas kring många viktiga 

områden. Det kan till exempel handla om leveransfrekvens, om flera lager finns vilka 

intressenter skall försörjas från vilket lager, geografiskt förhållande till intressent och antal 

fordon som behövs med mera [7]. 
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3 Metod  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

Frågeställning Rubrik

1. Hur ser den nuvarande transportlogistiken ut ur ett kostnadseffektiv?

3.2	Arbetsprocess																																

3.3	Forskningsmetodik																										

3.4	Datainsamling																																			

2.	Vilka	förbättringsmöjligheter	finns	kring	transportlogistiken	med	hänsyn	till	nuläget?

3.2	Arbetsprocess																																

3.3	Forskningsmetodik																										

3.4	Datainsamling			

3.	Vad	kan	förbättringsmöjligheterna	generera	i	för	resultat?	

3.2	Arbetsprocess																																

3.3	Forskningsmetodik																										

3.4	Datainsamling			  

3.2 Arbetsprocess 
Detta examensarbete har genomförts under vårterminen 2019 på Jönköpings tekniska 

högskola samt FläktGroup Sweden AB i Jönköping. Första delen av arbetet omfattar en 

utformning av en problembeskrivning följt av ett syfte, diverse frågeställningar och en tydlig 

avgränsning. För att detta skulle kunna upprättas inleddes arbetet med ett fåtal möten på 

FläktGroup samt en grundlig och övergripande rundvandring i fabriken. Detta hade som syfte 

att hjälpa författarna att få en tydlig bild kring nuläget samt en övergripande bild över hur 

verksamheten fungerar och problemet arbetet berör. Utifrån möten med FläktGroup skapades 

sedan en projektplan med bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar och 

avgränsningar som godkändes av handledare på Jönköpings Tekniska Högskola. Ett antal 

möten ägde rum med personal på skolan som är kunniga inom ämnesområdet för att få en 

tydlig bild av problemet. Med hjälp av litteraturstudier samlades fakta kring problemet och det 

teoretiska ramverket. Efter detta gjordes en datainsamling i form av en fallstudie med 

kvalitativa intervjuer för att undersöka vilken data som är relevant för att lösa det givna 

problemet. Dokument begärdes ut från FläktGroup och DSV angående leverantörsinformation, 

beställningshistorik, transportprocessen och transportkostnader. Med hjälp av den begärda 

datan skapades en nulägesbeskrivning som avslutades med en analys för att kunna se 

förbättringsmöjligheter och identifiera potentiella transportalternativ. Rapportskrivningen och 

regelbundna avstämningar med handledare har löpt kontinuerligt under hela arbetets gång.  
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3.3 Forskningsmetodik 

I dagsläget finns allt för lite kunskap inom ämnesområdet på företaget samtidigt som 

förändring i processen är nödvändig. Examensarbetet syftar till att bidra både med kunskap 

och utveckling och kommer därför ses som ett utredningsarbete och ett utvecklingsarbete. 

Dessa kan vara svåra att skilja på och kan därför skapa otydlighet i rapporter. Utredningsarbete 

syftar primärt att producera ny kunskap som i sin tur kan vara mer eller mindre förankrad med 

redan existerande kunskap. Utvecklingsarbete syftar primärt är att bidra till förändring med 

den kunskap som redan existerar [14]. 

En deskriptiv undersökning har gjorts för att kunna besvara frågeställningarna och har utförts 

i form av en fallstudie primärt hos FläktGroup Sweden AB och till viss del hos DSV Sweden. Vid 

en deskriptiv undersökning begränsar man undersökningen till ett antal aspekter som är av 

intresse. Sedan beskrivs dessa aspekter detaljerat och grundligt antingen var för sig eller en 

beskrivning av samband mellan olika aspekter [14] 

Datainsamlingsprocessen innefattar både kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvantitativa 

metoder är statistiska metoder för att bearbeta, beskriva och analysera data [14]. Detta innebär 

att det som undersöks skall i någon grad vara mätbart och resultatet skall kunna presenteras 

numeriskt. Målen med en kvantitativ studie är att samla in numeriska data eller omvandla 

information till siffror för att kunna ge ett statistiskt resultat på ett problemområde för att 

förtydliga och förenkla situationen samt att kunna ge ett slutgiltigt svar svart på vitt och undvika 

missförstånd. 

Kvalitativa metoder är i regel mer djupgående än kvantitativa metoder för att hitta en förståelse 

och grund att stå på då kvantitativa metoder kan vara fragmentariska och ibland missledande 

[14]. Dessa metoder kan vara svårare att avgränsa och att mäta då inga siffror används samt att 

den insamlade informationen oftast är komplex och väldigt specifik. Kvalitativ metod kan till 

exempel vara en intervju med en person kunnig inom området som undersöks. Upplägget på 

intervjun kan variera kraftigt beroende på vad undersökaren vill uppnå eller föredrar, de kan 

till exempel vara förkonstruerade frågor med tydlig inriktning eller en improviserad intervju 

med enkla och öppna frågor med möjlighet att diskutera fritt. 

3.4 Datainsamling 

Datainsamlingsprocessen innefattar både kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvantitativa 

metoder är statistiska metoder för att bearbeta, beskriva och analysera data [14]. Detta innebär 

att det som undersöks skall i någon grad vara mätbart och resultatet skall kunna presenteras 

numeriskt. Målen med en kvantitativ studie är att samla in numeriska data eller omvandla 

information till siffror för att kunna ge ett statistiskt resultat på ett problemområde för att 

förtydliga och förenkla situationen samt att kunna ge ett slutgiltigt svar svart på vitt och undvika 

missförstånd. 

Kvalitativa metoder är i regel mer djupgående än kvantitativa metoder för att hitta en förståelse 

och grund att stå på då kvantitativa metoder kan vara fragmentariska och ibland missledande 

[14]. Dessa metoder kan vara svårare att avgränsa och att mäta då inga siffror används samt att 

den insamlade informationen oftast är komplex och väldigt specifik. Kvalitativ metod kan till 

exempel vara en intervju med en person kunnig inom området som undersöks. Upplägget på 

intervjun kan variera kraftigt beroende på vad undersökaren vill uppnå eller föredrar, de kan 

till exempel vara förkonstruerade frågor med tydlig inriktning eller en improviserad intervju 

med enkla och öppna frågor med möjlighet att diskutera fritt. 
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3.4.1 Litteraturstudier 

En litteraturstudie genomfördes för att öka kunskapen inom problemområdet och komma fram 

till en tydlig problemformulering [14]. Som resultat av detta kunde arbetet genomföras 

effektivare vilket sparade tid och gav bättre förutsättningar till att lösa problemet. 

Litteraturstudien fortsatte parallellt under arbetets gång tills studien var avslutad för att 

fortsätta söka kunskap inom problemområdet [14]. 

Studien baseras i huvudsak på kurslitteratur från tidigare kurser på Tekniska Högskolan i 

Jönköping kopplade till logistik och materialstyrning. Kompletterande litterära verk lånades 

från Jönköping Universitys bibliotek och deras databas “Primo” kopplade till logistik, supply 

chain management, distribution och ruttplanering.  

3.4.2 Intervjuer 
För att få ett helhetsperspektiv av problemområdet bokades intervjuer med relevanta personer 

som har kunskap om transportlogistiken på FläktGroup. Intervjuerna genomfördes 

kontinuerligt under arbetet, både i mötesform och genom telefonsamtal med personer med 

följande roller: 

• Teamleader och projektkoordinator inom logistik (FläktGroup Sweden AB)  

• Chef för materialhantering (FläktGroup Sweden AB) 

• Anskaffare (FläktGroup Sweden AB) 

• Key account manager (DSV) 

 

För att ge intervjupersonen utrymme att svara med egna ord valdes intervjuformen till 

kvalitativ med låg grad av standardisering och strukturering. Den kvalitativa intervjuformen 

medförde nyanserade beskrivningar som skapade fyllighet och ytterligare förståelse för 

problemområdet [14].  

3.4.3 Dokumentstudier 
Den kvantitativa data denna studien grundas på kommer från FläktGroup och DSV och berör 

endast år 2018. Data från FläktGroup bestod av beställningshistorik från leverantörer och data 

från DSV bestod av leverans- och faktureringshistorik till FläktGroup i Jönköping. All 

kvantitativa data samlades in via uppdragsgivaren och kom i Excel-form. Denna data 

granskades, filtrerades och sorterades för att ta fram de relevanta delarna i data.  
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4 Nulägesbeskrivning 

Frågeställning Rubrik

1. Hur ser den nuvarande transportlogistiken ut ur ett kostnadseffektiv?

4.1 Leverantörer på FläktGroup Sweden AB                                                 

4.2 Artiklar                                                                     

4.3 Transport

 

 

Nuläget beskrivs utifrån data under år 2018. Åtgärdsförslagen jämförs sedan med denna data 
(kapitel 5).  

4.1 Leverantörer på FläktGroup Sweden AB 

4.1.1 Leverantörer i Västsverige 
I nuläget har FläktGroup Sweden AB 60 leverantörer i Västsverige. Av dessa 60 leverantörer är 

det 21 leverantörer som körs av DSV som tredjepartslogistiker. De resterande 39 leverantörerna 

körs av andra 3PL i dagsläget. Nedan ses en bild över alla dessa 60 leverantörer, samt 

kartläggning över de leverantörer som körs av DSV med zoomade bilder över Halmstads - och 

Göteborgsområdet.  

 

 
Figur 8: alla 60 leverantörer i Västsverige 
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4.1.2 Leverantörer som körs av DSV 
I figur 9 visas en bild över adresser för alla leverantörer, samt vad för typ av material de 

levererar till FläktGroup. I tabellen finns också avstånd till FläktGroup.  

 

 
 

Figur 9: adresser, avstånd och typ av material 

4.1.3 Kartläggning av leverantörer 

 
Figur 10: Leverantörer i Västsverige 

 
Figur 11: Leverantörer i Göteborgsområdet 
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Figur 12: Leverantörer i Halmstadsområdet  

4.1.4 Efterfrågan/ kostnad per leverantör 

 
Figur 13: Efterfrågan och kostnad per leverantör 

 

I figur 13 är en tabell över de leverantörer som är belägna i Västsverige och som transporterar 

sitt material till FläktGroup med DSV som tredjepartslogistiker.  

• Total beställningsmängd 2018 står för den totala beställningsmängd artiklar man 
har gjort från respektive leverantör, med andra ord är detta efterfrågan per år för alla 
olika artiklar sammantaget. 

• Antal beställningar 2018 står för antalet beställningar man gjort från respektive 
leverantörer. 

• Totalt belopp 2018 står för det totala beloppet man beställt från respektive 
leverantör. Detta är alltså kostnaden för det materialet man har köpt och har inget med 
transportkostnaden att göra.  

Sammantaget har man utfört 2194 beställningar och man har beställt material för en summa 
på 15 378 555 kr. 
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4.2 Artiklar 

4.2.1 Artikeltyper 
Som beskrivet i nuläget beställer FläktGroup i huvudsak tre olika typer av artiklar från sina 

leverantörer, kundorderstyrda artiklar, standardartiklar och grusartiklar.   

Kundorderstyrda artiklar är kärnkomponenter till FläktGroups produkter. Det kan till exempel 

handla om CO2 reglerare, rökdetektorer eller motorer. Dessa komponenter är vad som utgör 

huvudfunktionen i produkterna och är det som kunderna oftast har speciella krav och önskemål 

kring såsom storlek, vikt, prestanda och funktion. Det är i huvudsak detta som gör att ingen av 

FläktGroups produkter är den andra lik och på grund av detta måste man beställa dessa 

komponenter efter kunden har lagt en specifik order.  

Standardartiklar är de komponenter som utgör skelettet för produkten och finns i alla av 

FläktGroups produkter men som inte står för huvudfunktionen. Det är ofta generellt material 

som exempelvis plåt som kan användas till alla produkter men som FläktGroup sedan bearbetar 

till de dimensioner som krävs för en specifik produkt. Dessa komponenter beställs mot prognos 

och utefter hur mycket som finns på lager.  

Grusartiklar är komponenter som behövs till alla produkter men som inte bearbetas av 

FläktGroup och som inte utgör någon funktion på produkten. Det är oftast småsaker som 

skruvar, muttrar och kontorsmaterial och som beställs mot lager och till lägsta möjliga pris.  

Vid beställningsprocessen delar man in dessa tre typer av artiklar i två kategorier, C artiklar 

(customer driven part) som inte skall lagras och därmed beställas mot kundorder, och F artiklar 

(forecast driven parts) som skall beställas mot prognos och lagras (se bilaga X).  

Materialet som ingår i respektive grupp blir därmed:  

• C produkter = kundorderstyrt material 

• F produkter = Standardmaterial & grusmaterial 
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4.2.2 Förrådsartiklar 
I figurerna nedan visas diverse kostnaderna, och beställningsmängd för F-artiklar som beställts 

från Västra Götalands län och Hallands län under 2018 samt vilken leverantör det kommer 

ifrån.  

 

 
 

Figur 14: Förrådsartiklar 

 

För att se mer i detalj vilka artiklar man har beställt från vilken leverantör, se bilaga 1–21. 

4.2.3 Kundorderstyrda artiklar 
I figuren nedan visas diverse kostnaderna, och beställningsmängd för C-artiklar som beställts 

från Västra Götalands län och Hallands län under 2018 samt vilken leverantör det kommer 

ifrån.  

 
 

Figur 15: Kundorderstyrda artiklar 

För att se mer i detalj vilka artiklar man har beställt från vilken leverantör, se bilaga 1–21.  
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4.2.4 Artikeldata (exempel) 
Artikeldata för de beställningarna som gjordes under 2018 är uppbyggd av olika kategorier för 

artiklarna såsom varunummer, varuspecifikation, varubenämning och enhet.  

I figur 16 är en tabell över de olika artiklar FläktGroup beställt av NORDICOLD AB under 2018. 

Summerat under hela år 2018 uppgår dessa beställningar till 153 vilket visas i figur 6. Se bilaga 

1–21 för att se denna information om alla leverantörer. 

 
Figur 16: Exempel över artiklar från Nordicold AB 

 

4.2.5 Beställningsprocess 
Anskaffningsanvelningen på FläktGroup ansvarar för all beställning av material till fabriken. 
Man har olika materialkategorier på FläktGroup beroende på vilken typ av material det handlar 
om och vad det ska användas till. De huvudsakliga materialkategorierna är: kategori 15 som 
står för köpt förrådsfört material, detta kan exempelvis vara gummikomponenter, speciella 
plåtdetlajer eller filter. Materialkategori 20 står för köpt orderbundet material vilket exempelvis 
kan vara batterier, diverse elkomponenter eller mer kapitalbindande komponenter. Dessa 
komponenter beställs mot kundorder och till det antalet som behövs för de order de är bundet 
till och läggs därför inte på lager. Materialkategori 35 är egentillverkat förrådsfört material 
vilket är allt man tillverkar själva i fabriken såsom plåtdetaljer och isolering. Materialkategori 
50 står för egentillverkat orderbundet material vilket är samma typ av material som kategori 35 
men med mer komplexitet bundet mot en specifik produkt. Materialkategori 60 är material i 
månadsförråd som också kallas för ”bulk” material. Detta är smått material i hög volym såsom 
skruvar, pluggar och andra smådelar.  
 
Materielbehov kan uppstå på två olika sätt, är det förrådsfört material ( 35 och 15 material ) 
uppstår det genom att det finns för lite på lager. Om det är orderbundet material ( 50 och 20 
material )  uppstår det genom att en ny order registrerats där specifika detaljer behövs. För att 
kontrollera detta använder sig FläktGroup av ett typ av MRP-system som heter 
”Artikelunderhåll”  för det förrådsförda materialet. Här visas saldo mängd, kommande 
inleveranser och kommande åtgång av materialet och artikelinformation. För de orderbundna 
artiklarna används ett orderbevakningsprogram som heter ”Inköpsanmodan”. Här visas all 
information för de beställningar anskaffning gjort såsom när de förväntas komma, i vilken fas 
beställningen befinner sig i, vilken order den är bunden till mm. 
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Beroende på vilken typ av material det handlar om så kan beställningsprocessen variera något. 
35 material beställs av produktionsplaneringsgruppen i fabriken där ett avrop skickas till 
förtillverkningen som sedan skapar plåtdetaljerna. 50 material beställs av anskaffning som gör 
ett avrop till förtillverkningen som då konstruerar detaljerna till den order som de är bundet 
till. Anskaffning ansvarar också för beställning av 15 och 20 material där processen startar med 
ett avrop på material till leverantören som sedan registrerar beställningen och skickar ett 
ordererkännande tillbaka till anskaffningen. Efter detta sker en ständig dialog mellan 
leverantören och anskaffning, det kan beröra saker som leveransförbättring, problem från 
leverantörens håll osv. Enda skillnaden mellan 15 och 50 material är volymen, 15 material köps 
vanligtvis in i större kvantiteter och läggs på förråd medans 50 material köps mot en specifik 
order den kvantitet som ordern innehåller. 60 material köps in av anskaffning, det köps endast 
in några fåtal gånger per år och i mycket stora volymer för att hålla ner kostnaderna.  

 

4.3 Transport (DSV) 

4.3.1 Arbetssätt 

DSV plockar upp material från många olika leverantörer och kör till olika kunder med samma 

transport. DSV använder sig av ett ruttplaneringsverktyg där man kan planera sina transporter 

med hjälp av olika parametrar som t.ex. fraktdragande vikt, vikt, volym etc. Företaget försöker 

hela tiden hitta en balans mellan vad som skall köras till en leverantör och vad som skall köras 

från samma leverantör. Detta för att kunna köra med högsta möjliga fyllnadsgrad åt båda 

hållen. Man jobbar ständigt med att försöka slå ihop beställningar från olika leverantörer 

genom att samla ihop dem i en hubb och leverera alla samtidigt till kunden. 

4.3.1.1 Prissättning 

Prissättningen för DSVs transporter grundas i huvudsak på dessa tre faktorer:  

• Avstånd- Hur många kilometrar skall materialet transporteras och vart befinner sig 

upphämtningsplatsen geografiskt.  

• Vikt/fraktdragande vikt- Hur stor volym av lastbilen tar materialet och vad väger 

materialet. Avgiften baseras på den faktor som är störst utav fraktdragande vikt 

(volym) och ren vikt.  

• Beställningsmetod för inrikes vägtransport finns det två metoder, styckegods och 

partigods. 

4.3.1.1.1 Beräkning av fraktdragande vikt 

Längd x bredd x höjd x 200 = fraktdragande vikt [meter] [15]. 

 

4.3.1.2 Transportkostnader 

I figur 18 är en tabell över transportkostnaderna som DSV fakturerat FläktGroup under 2018. 

I tabellen återfinns även olika parametrar som till exempel vikt och fraktdragande vikt av godset 

under 2018.  
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Figur 17: Transportkostnader 

4.3.1.3 Inrikes styckegods 

För inrikes gods med en fraktdragande vikt till och med 1560 kg klassas dessa utav DSV som 

“inrikes styckegods”. Dessa produkter verkar i ett slutet hubbsystem med kortare leveranstider 

och en möjlig tilläggstjänst som finns är att få sin leverans innan 10:00. Dessa hubbar är 

utplacerade på 19 strategiskt utvalda platser i Sverige. Målen med dessa hubbar enligt DSV är 

att öka fyllnadsgraden per transport vilket minskar antalet bilar på vägarna.  

 
 

Figur 18: Inrikes styckegods 

 

4.3.1.4 Inrikes partigods 

För inrikes gods med en fraktdragande vikt som överskrider 1560 kg klassas dessa utav DSV 

som “inrikes partigods”. Dessa produkter transporteras i ett eget direktlinjesystem för att 

uppnå bästa möjliga leveranstid och kvalitet. Partigodssystemet är uppbyggt av ett nätverk av 

linjetrafiker som täcker stora delar av Sverige. Man har också 5 partigodscentraler placerade i 

Göteborg, Landskrona, Jönköping, Umeå och Västerås.  
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Figur 19: Inrikes partigods 

4.3.2 Ruttplanering  
I nuläget sköts all ruttplanering utav DSV och FläktGroup har ingen form av ruttplanering eller 

kontroll över hur DSVs rutter planeras. DSV har tillgång till ett ruttplaneringsverktyg där det 

får fram den bästa möjliga rutten, dock ingår andra kunders leverantörer i dessa rutter också. 

Vissa av DSVs kunder har egna “slingbilar” där DSV endast kör en slingbil för den specifika 

kunden. DSV levererar godset till FläktGroup på det sättet som är mest lämpligt för att uppfylla 

många kunders leveranser på samma gång och därmed behålla så hög fyllnadsgrad på sina 

leveranser som möjligt.  

4.3.3 Integrationen mellan DSV och FläktGroup Sweden AB 
DSV vet ej hur lagerhållningen eller lagerstatusen ser ut hos FläktGroup i dagsläget. Detta 

betyder att man inte riktigt vet vilka artiklar som är kritiska för FläktGroup eller vilka man 

redan har på “hyllan”. Det råder bristande kommunikation kring hur pass hög prioritet de är 

på produkterna från FläktGroups håll. Idag finns ingen tydlig beskrivning kring när artiklarna 

behövs vilket gör att DSV inte kan sammanslå beställningar eller avgöra vilka artiklar som kan 

vänta och vilka som är kritiska. 

4.3.4 Transportprocessen FläktGroup – DSV idag 
I nuläget använder sig FläktGroup utav två olika transportmetoder av DSV. Den vanligaste 

metoden är inrikes partigods som körs direkt från punkt A till B på leveransdagen. Den andra 

metoden är inrikes styckegods som är något snabbare där man kör materialet till en närliggande 

hubb dagen innan för att kunna leverera materialet tidigt på leveransdagen. Det finns ingen 

skräddarsydd transportprocess mellan DSV och FläktGroup, beställningarna DSV tar emot 

behandlas som standard vilket betyder att man behandlar varje beställning individuellt utan 

hänsyn till de resterande.  Idag samkörs FläktGroups material av DSV tillsammans med andra 

företags material för att uppnå högsta möjliga fyllnadsgrad.  

Beställningar som skall till Fläktgroup körs mestadels direkt, om styckegods lastas det om i 

hubb och sedan till FläktGroup dagen efter. Idag finns ingen “slingbil” för endast FläktGroup 

utan DSV samkör FläktGroups material med andra kunders material. Det finns inte heller 

någon skräddarsydd transportprocess mellan FläktGroup och DSV. FläktGroups beställningar 

till DSV behandlas enligt standardmetoden man har för inrikes leverans man har på DSV. 

 

4.3.5 Slutsats frågeställning 1  
I detta kapitel har nuläget beskrivits över hur FläktGroup beställer material, vad för typer av 

material som beställs, hur DSV arbetar, vilka transportmetoder som använts och en 

kartläggning över de leverantörer som befinner sig inom fallstudeiområdet. Därmed bedöms 

frågeställning 1 ” Hur ser den nuvarande transportlogistiken ut ur ett kostnadsperspektiv” vara 

fullt besvarad.  
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5 Analys 

5.1 Frågeställning 2 – Vilka förbättringsmöjligheter finns kring 

transportlogistiken med hänsyn till nuläget? 

5.1.1 Efterfrågan och kostnader för FläktGroups leverantörer 
Då FläktGroup erbjuder många kundspecifika produkter till sina kunder innebär det att de har 

många olika leverantörer. Detta innebär också att vissa leverantörer inte får särskilt frekventa 

beställningar som kan visas i figur 13. Dock finns det 6 leverantörer som sticker ut när det gäller 

frekvensen av beställningar och dessa är:  

• Calectro AB (258 beställningar) 

• Essentra Components AB (105 beställningar) 

• National Halmstad Performance Polymer AB (530 beställningar) 

• Nmc Cellfoam AB (141 beställningar) 

• Nordicold AB (153 beställningar) 

• Rmig Sweden AB (788 beställningar) 

Dessa sex leverantörer har över 100 beställningar per år och i dagsläget beställer man från dessa 

leverantörer på samma sätt som man beställer från de andra mindre frekventa leverantörerna. 

De andra leverantörerna är mindre frekventa och man beställer oftast C-artiklar från dessa. 

Totalt har DSV fakturerat FläktGroup 554 091,08 kr för transportkostnaderna under 2018. De 

sex leverantörerna som är nämns ovan är de mest frekventa och utgör därför större delen av 

transportkostnaderna i Västsverige (83,5%).  

I nulägesbeskrivningen beskrivs två olika typer av transporter som DSV erbjuder sina kunder 

vilka är inrikes partigods och inrikes styckegods. Skillnaden på dessa är främst att styckegods 

är dyrare men har en högre leveranssäkerhet. Har man en kritisk produkt som behöver komma 

fram i tid är därför inrikes styckegods ett säkrare val. Efter att ha granskat dokumentet från 

DSV med alla transportkostnader hittades en betydande del inrikes styckegods transporter från 

leverantören Rmig Sweden AB. Man beställer samtidigt mycket inrikes partigods från denna 

leverantör. Genom en bättre planering där man beställer material fler artiklar åt gången och 

med mer framförhållning bör man kunna reducera transporter som körs som inrikes 

styckegods och på så sätt spara in pengar på transportkostnaderna.  

Det finns dock en del faktorer som kan påverka att inrikes styckegods transporter körs. Från 

leverantören Rmig Sweden AB beställs både kundorderstyrda produkter och 

förrrådsprodukter. De kundorderstyrda produkterna är oftast kritiska och det krävs att dessa 

levereras så fort som möjligt medan förrådsprodukterna är mindre kritiska och kan istället 

vänta. Detta kan resultera i att de kundorderstyrda produkterna körs som inrikes styckegods. 

En annan faktor som också kan spela roll är att en felbedömning görs av åtgången av ett 

material och behöver därför beställa mer material. Detta material brukar också köras som 

inrikes styckegods då detta material behövs så snabbt som möjligt på grund av 

felbedömningen.  

5.1.2 Beställningsprocessen på FläktGroup 
I nuläget beskrivs beställningsprocessen som en något hierarkisk process där materielbehovet 

måste genomgå flera parter innan den kommer till anskaffaren som slutligen lägger ordern. 

Detta kan leda till diverse tidsförluster då alla inblandade parter individuellt måste granska 
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förfrågan. Det kan också leda till missförstånd kring viktiga detaljer om beställningen, 

exempelvis vilken beställningsmetod som krävs. Detta är inte ovanligt på större företag med 

många olika avdelningar och mängder med produkter men de tillför problem som kräver 

struktur och kommunikation för att hållas under kontroll. I nuläget gör detta att man på 

FläktGroup lägger onödigt mycket tid på att göra anspråk efter material vilket är en onödig 

kostnad. Den nuvarande arbetssättet är också mycket krävande för anskaffaren när det kommer 

till förrådsprodukter som är mer specialiserade (exempelvis plåt). När anskaffaren fått ett 

anspråk måste denne först gå igenom anspråket, se över den prognostiserade efterfrågan och 

se över lagersaldot för de efterfrågade artiklarna innan man kan lägga en beställning till 

leverantören. Detta tar mycket lång tid vilket gör att denna process kan ses som en flaskhals i 

företagets material försörjningskedja vilket leder till onödiga kostnader och förseningar. Det 

finns också andra risker med arbetssättet, Man har idag inget datorsystem som själv beställer 

material när behovet dyker upp eller som säger till när behovet av material uppstår utan man 

är helt beroende av den mänskliga faktorn. Detta kan öka risken för felbeställningar, oklarheter, 

missförstånd och metoden som väljs vid beställning kan variera beroende på vilken anskaffare 

den berör och kan därför bli otydlig.  

Ordern går sedan vidare till leverantören som tar emot och granskar ordern. FläktGroup skickar 

ett önskat datum när man vill att ordern skall vara färdigtillverkad, det är sedan leverantörens 

jobb att antingen bekräfta detta datum eller lägga ett närliggande tillverkningsdatum och skicka 

tillbaka det till FläktGroup. Även denna del i materialanskaffningen får problem på grund av 

kommunikation. FläktGroup har idag ingen form av extranet, EDI eller annat system för att 

integrera med sina leverantörer och har därför ingen insyn i varandras verksamheter. På grund 

av detta kan det vara svårt för leverantörerna att förbereda sig på att FläktGroup lägger stora 

ordrar och samtidigt svårt för FläktGroup att planera materialanskaffningen så man får 

materialet i tid.  

Det förekommer också att leverantören inte bekräftar tillverkningsdatumet från FläktGroup 

direkt utan väntar tills man kan vara helt säkra på att man klarar datumet. Samtidigt som 

FläktGroup tenderar till att beställa material för sent på grund av den bristfälliga interna 

planeringen. Om leverantören sen inte kan leverera till detta datumet finns det risker att 

FläktGroup inte har tid att åtgärda detta och står därför utan material vilket kan medföra att 

produktionslinan i fabriken stannar.  

5.1.3 Transportprocessen 
I dagsläget finns inte någon skräddarsydd transportprocess mellan FläktGroup och deras 

leverantörer. FläktGroups beställningar till DSV behandlas enligt standardmetoden man har 

för inrikes leverans på DSV. Detta betyder att FläktGroups beställningar kan behandlas var för 

sig och utav olika transportplanerare trots att de kan gälla samma leverantör vid samma 

tidpunkt. Ett exempel på detta kan vara att FläktGroup gjort tre olika beställningar av en 

leverantör men behöver alla dessa beställningar vid samma tillfälle. DSV har ingen möjlighet 

att se hur akut materialet behövs och tvingas därför planera så materialet tar snabbast möjliga 

transport till FläktGroup. Eftersom det finns en risk att olika beställningar hanteras av olika 

transportplanerare kan det också förekomma att tre olika transporter bokats till leverantören 

trots att allt material hade fått plats på en lastbil. På grund av detta tvingas FläktGroup betala 

transportkostnader för tre transporter istället för en. Det finns också en stor risk att de tre 

lastbilarna inte anländer samtidigt vilket kan medföra i en fördröjning i produktionen om allt 

material ingår i samma produkt.  

I nuläget transporteras FläktGroups material på det sättet som passar in i DSVs planering på 

bästa sätt vilket betyder att det oftast körs mycket längre sträckor än mellan leverantören och 

fabriken och tillsammans med andra företags material. Detta bidrar till höga 
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transportkostnader och är en av orsakerna till att materialet kommer in med olika frekvenser 

och på oregelbundna tider.  

Eftersom FläktGroups beställningar hanteras individuellt bedöms de också därefter. Detta 

betyder att om den fraktdragande vikten för en beställning ligger under 1560 kg så körs den 

som styckegods trots att det finns andra beställningar hos samma leverantör som också skall 

till FläktGroup vid samma tid som skulle kunna köras tillsammans. Denna metod är endast 

lämplig för material som behövs akut och därför kostar den också mer.   

Andra företag som samarbetar med DSV har tillsammans utformat en beställningsmetod som 

syftar till att samordna ordrar så gott det går. Detta för att alltid köra så mycket material som 

möjligt vid ett tillfälle och därmed minska styckegodstransporter. Detta är något som 

FläktGroup bör utnyttja mer för att minska transportkostnaderna.  

5.1.4 Integrationen mellan DSV, leverantörer och FläktGroup 
I dagsläget är det bristande kommunikation mellan FläktGroup, deras leverantörer och DSV. 

DSV har ingen insyn i vad som är kritiskt eller inte för de material som FläktGroup beställer 

från sina leverantörer vilket leder till att DSV kör gods som FläktGroup beställt av sina 

leverantörer så fort som möjligt och då oftast som inrikes styckegods. Ibland kan detta uppgå 

till en onödigt stor kostnad då styckegodset är dyrare att köra. Detta beskrivs utförligare under 

rubriken 5.1.1. 

Ett exempel på den bristande kommunikationen är att FläktGroup kan lägga flera beställningar 

från en leverantör som DSV behandlar enskilt vilket beskrivs utförligare i rubriken 5.1.3. Detta 

kan resultera i att godset körs som inrikes styckegods när det istället skulle kunna köras som 

inrikes partigods. Detta är något som troligtvis beror på den interna kommunikationen på 

FläktGroup och är inget DSV kan påverka då man inte har liknande problem med andra 

kunder.    
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5.2 Frågeställning 3 – Vad kan förbättringsmöjligheterna 

generera i för resultat?  

5.2.1 Förslag 1. Minimera transportkostnaderna genom att använda 

inrikes partigods 
I nulägesbeskrivningen förklaras två olika typer av transporter och dessa är inrikes styckegods 

och inrikes partigods. Dessa skiljer sig i pris då det transporteras på olika sätt och detta beskrivs 

utförligare under avsnitt 4. Den totala transportkostnaden under 2018 uppgick till 554 091,08 

kr. Av denna kostnad är: 

• 276 654,08 kr = inrikes styckegods  

• 277 437,00 kr = inrikes partigods  

För att undersöka närmare hur mycket denna kostnad skiljer sig har en leverantör valts ut. 

Leverantören som valts är Rmig Sweden AB då det körs både inrikes partigods och inrikes 

styckegods från denna leverantör. 

Det som transportkostnaderna baseras på är oftast den fraktdragande vikten. Undantag för 

detta är ifall den faktiska vikten överstiger den fraktdragande vikten, då baseras istället 

kostnaden på den faktiska vikten. Då detta är väldigt sällsynt utgår nedanstående beräkningar 

endast från den fraktdragande vikten. Den totala transportkostnaden år 2018 för Rmig Sweden 

AB uppgick till 344 034,66 kr.  

För att kunna jämföra prisskillnaden mellan inrikes styckegods och inrikes partigods görs 

följande beräkning för båda transportsätten under år 2018: 

Fakturerat (kr)/fraktdragande vikt (kg) 

 

På detta sätt fås kostnaden för att frakta 1 kg fraktdragande vikt för både inrikes partigods och 

inrikes styckegods. Dessa kostnader kan sedan jämföras med varandra.  

5.2.1.1 Kostnad för inrikes styckegods/kg fraktdragande vikt Rmig 
Sweden AB 

Nedan visas en bild över inrikes styckegods från Rmig Sweden AB. I detta kapitel används 

formeln i tidigare kapitel (fakturerat/fraktdragande vikt) för att beräkna transportkostnaden 

för inrikes styckegods per kg fraktdragande vikt och denna kostnad visas i den rödmarkerade 

cellen.  

 
 

Figur 20: inrikes styckegods Rmig Sweden AB 
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5.2.1.2 Kostnad för inrikes partigods/kg fraktdragande vikt Rmig 
Sweden AB 

Nedan visas en bild över inrikes partigods från Rmig Sweden AB. I detta kapitel används 

formeln i tidigare kapitel (fakturerat/fraktdragande vikt) för att beräkna transportkostnaden 

för inrikes partigods per kg fraktdragande vikt och denna kostnad visas i den rödmarkerade 

cellen.  

 
 

Figur 21: inrikes partigods Rmig Sweden AB 

5.2.1.3 Transportkostnad för RMIG Sweden AB vid inrikes partigods 

Beräkningarna visar att det är en betydande prisskillnad mellan inrikes styckegods och inrikes 

partigods. I detta kapitel beräknas vad transportkostnaden hade uppgått till från RMIG 

Sweden AB om det endast hade körts inrikes partigods från denna leverantör.  

Därför används följande formel: 

(Inrikes partigods/kg (kr) x fraktdragande vikt för inrikes styckegods (kg)) + 

inrikes partigods 2018 (kr) 

 

Figur 22: Ny transportkostnad Rmig Sweden AB  

För att beräkna vilken ekonomisk besparing som FläktGroup hade gjort vid transportsättet 

inrikes partigods subtraheras den nya beräknade transportkostnaden med den verkliga 

transportkostnaden Fläktgroup hade år 2018:  

344 034,66 kr - 265 860,3 kr = 78 174,36 kr  
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5.2.1.4 Total transportkostnad vid inrikes partigods (alla leverantörer) 

Nedan visas både inrikes styckegods och inrikes partigods i figurerna.  

 
 

Figur 23: Inrikes styckegods 

 
 

Figur 24: Inrikes partigods 

Vad som kan ses i figurerna är att endast fyra leverantörer har kört inrikes partigods under 2018 

och dessa är Rmig Sweden AB, Nmc Cellfoam AB, Primo Sverige AB och SK Licenssvets AB. 

Alltså kan uträkningen som gjordes för Rmig Sweden AB endast göras för de resterande tre 

leverantörerna (Nmc Cellfoam AB, Primo Sverige AB och SK Licenssvets AB). För att ändå 

kunna beräkna vad den totala transportkostnaden hade uppgått till vid högsta möjliga inrikes 

partigods görs följande antagande för resten av leverantörerna som endast kört inrikes 

styckegods under år 2018: 

Totalt fakturerat för inrikes partigods/total fraktdragande vikten för inrikes 

partigods 

 

Figur 25: Genomsnittskostnad för inrikes partigods/kg fraktdragande vikt  

På detta sätt fås ett genomsnitt på vad inrikes partigods kostar per kg fraktdragande vikt. 0,44 

är den faktor som sedan används för beräkning av vad inrikes partigods hade kostat för dessa 

leverantörer (National Halmstad performance polymer, Nordicold AB och SKF Sverige AB). 

Följande formel används för att beräkna den nya kostnaden för dessa leverantörer: 

Genomsnittskostnad för inrikes partigods/kg (kr) x fraktdragande vikt för inrikes 

styckegods (kg) 
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Figur 26: Ny transportkostnad 

I nulägesbeskrivningen under rubrikerna 4.3.1.4 och 4.3.1.5 förklaras att gränsen för inrikes 

partigods går upp till och med 1560 kg i fraktdragande vikt. Då FläktGroup har beställt under 

denna gräns av vissa leverantörer under hela år 2018 finns det ingen möjlighet för dessa att bli 

körda som inrikes partigods. I bilden nedan är dessa leverantörer gulmarkerade och de 

beräknas köra som inrikes styckegods vilket betyder att de har samma kostnad som de hade 

under år 2018.  

 
 

Figur 27: Kostnad vid inrikes partigods 

Figur x visar att vid högsta möjliga inrikes partigods hade kostnaden uppgått till 360 873,61 

kr under år 2018. Jämför man denna kostnaden med föregående år (2018) hade Fläktgroup 

gjort en besparing som hade uppgått till:  

554 091,08 - 360 873,61 = 193 217,47 kr  

5.2.1.5 Analys av förslag 1 

Under rubrik 4.3.1.3 visas skillnader i kostnader för inrikes styckegods och inrikes partigods 

under 2018. Ungefär 50% av transportkostnaderna kommer från inrikes styckegods medan 

dessa transporter endast utgör 16% av den totala fraktdragande vikten. Varför det körs mycket 

styckegods kan bero på olika saker vilket beskrivs mer under rubrik 5.1.1 och 5.1.3. Dock är 

kostnaden för styckegods väldigt hög i jämförelse med partigods och är något som FläktGroup 

borde undersöka ytterligare. Genom att undersöka möjligheten till att köra mer partigods kan 

transportkostnaden bli betydligt lägre vilket visas i uträkningarna under rubrik 5.2.1. Genom 

att beställa mer material med inrikes partigods gör det också att en större del av allt material 

körs enligt samma metod vilket gör att transportprocessen blir mer regelbunden och 

FläktGroups materialflöde blir enklare. Detta kan underlätta för planeringen i samtliga 

avdelningar i verksamheten.  
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Under rubrik 5.2.1 jämförs kostnaden för inrikes styckegods och inrikes partigods för 

leverantören. Där visas att om endast partigods hade körts hade en kostnad på 193 217,47 kr 

kunnat sparas. Att ha som mål att helt sluta köra styckegods transporter är givetvis orimligt då 

kundspecifika artiklar är kritiska och behöver komma fram i tid. Samtidigt finns det 

leverantörer där man beställer under gränsen för inrikes partigods under ett helt år vilket 

betyder att dessa måste köras som inrikes styckegods. Dock bör FläktGroup sätta upp ett mål 

att minska dessa inrikes styckegods transporter med för att kunna göra besparingar inom 

transportlogistiken.  

I teoriavsnittet rubrik 2.4 figur 2 beskrivs olika typer av strategier för logistik. Genom att 

minska andelen styckegods sänker man transportkostnaderna men logistiken blir väldigt 

kostnadsfokuserad och inte differentierad. Alltså ligger detta förslaget uppe i vänstra hörnet av 

figur 2. Varför logistiken blir kostnadsfokuserad beror på att i detta förslag inte tas hänsyn till 

lagerkostnader och lagernivån vilket detta förslag kommer påverka.  

Vid implementering av detta förslag krävs det att FläktGroup jobbar vidare inom vissa 

områden: 

• Tydlig kommunikation externt och internt.  

o DSV måste ha insyn i vilka beställningar/produkter som är kritiska och inte för 

FläktGroup. På detta sätt blir det lättare för DSV att planera transporter och på 

så sätt undvika att köra inrikes styckegods 

o FläktGroup behöver ökad kännedom om sina leverantörer så man vet att de 

kan leverera i tid.  

o I dagsläget kan det hända att olika arbetare gör en beställning hos samma 

leverantör och dessa beställningar hanterar DSV sedan individuellt. Detta 

leder sedan till att DSV kan köra beställningarna som inrikes styckegods när 

de i själva verket hade kunnat köras som inrikes partigods. Vid en ökad intern 

kommunikation kan detta undvikas.  

• Ökad planering 

o Tydligare prognoser för efterfrågan på materialet man beställer. Detta för att 

undvika beställningar som är under gränsen för inrikes partigods, samt att man 

inte beställer fel mängd vilket leder till att man behöver beställa igen och på så 

sätt hamnar under gränsen för inrikes partigods. 
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5.2.2 Förslag 2. “Slingbil” för de mest frekventa leverantörerna i 

Västsverige 
I nuläget har FläktGroup ett oförutsägbart inflöde av gods till fabriken vilket betyder att man 

har bristande vetskap över när material kommer och från vilken leverantör. Detta vill man 

förbättra.  

I teoriavsnittet under rubrik 2.11.1.3 förklaras vad en slingbil är. Det är en typ av ruttplanering 

där slingbilen hämtar material från samma leverantörer varje gång den kör slingan. För att ha 

en slingbil är det därför lämpligt att den innehåller frekventa leverantörer för att få en god 

fyllnadsgrad och därmed vara lönsam för kundföretaget vilket i detta fall är FläktGroup.  

De fem mest frekventa leverantörerna i Västsverige valdes därför ut för att undersöka om en 

slingbil skulle vara lönsam för FläktGroup. Dessa är listade nedan: 

• Calectro AB (258 beställningar, Västra Frölunda) 

• Essentra Components AB (105 beställningar, Mölndal) 

• Nmc Cellfoam AB (141 beställningar, Kinnahult) 

• Nordicold AB (153 beställningar, Askim) 

• Rmig Sweden AB (788 beställningar, Mariestad) 

Hur dessa leverantörer är belägna i Västsverige visas i figuren nedan. Leverantörerna är 

markerade med en  på kartan. 

 

Figur 28: Leverantörer för slingbil  
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Slingbilen utgår från Jönköping och kör sedan följande slinga:  

1. Rmig Sweden AB  

2. Calectro Sweden AB  

3. Essentra Components AB  

4. Nordicold AB 

5. Nmc Cellfoam AB  

Nedan visas en bild över den föreslagna slingan för FläktGroup: 

 

Figur 29: Rutt för slingbil 

Den föreslagna slingan diskuterades fram med både FläktGroup och DSV. Data skickades till 

DSV som innehöll den fraktdragande vikten för leverantörerna som sedan med hjälp av sitt 

ruttplaneringsverktyg estimerade ett pris för slingbilen. Priset baseras på fraktdragande vikt, 

fyllnadsgrad, kilometer och tidsåtgång.  

Slingan kommer köras med en dedikerad trailer med kapacitet på 26 ton en gång per vecka. 

Priset för denna slingbil kommer att uppgå till 8300 kr veckan.  

För att beräkna de totala transportkostnaderna där man kör en slingbil för de fem mest 

frekventa leverantörerna görs antagandet att de andra 16 leverantörerna har samma 

transportkostnad som de hade år 2018. Tidsåtgången för slingan beräknas vara 9,5 h Den totala 

transportkostnaden blir följande:  

(8300 x 50) + (554 091,08 - (8700,81 + 11 442,89 + 81 530,22 + 17 080,07 + 

+ 344 034,66)) = 506 302,43 kr  

Där:  

• 8300 = Kostnad för slingbilen per vecka (en körning per vecka) 

• 50 = Antal veckor slingbilen kommer att köra 

• 554 091,08 = Verklig transportkostnad FläktGroup hade år 2018 
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• 8700,81 = Verklig transportkostnad för Calectro AB år 2018 

• 11 442,89 = Verklig transportkostnad för Essentra Components AB år 2018  

• 81 530,22 = Verklig transportkostnad för NMC Cellfoam AB år 2018 

• 17 080,07 = Verklig transportkostnad för Nordicold AB år 2018 

• 344 034,66 = Verklig transportkostnad för Rmig Sweden AB år 2018 

FläktGroup hade då gjort en besparing på: 

554 091,08 - 506 302,43 = 47 788,65 kr  

Samtidigt som FläktGroup gör en besparing med detta alternativ, får man även ett mer 

förutsägbart inflöde av gods till fabriken. 

5.2.2.1 Analys av förslag 2 

Alternativet redovisar en besparing samtidigt som FläktGroup får ett mer förutsägbart inflöde 

av gods till fabriken. Det finns dock problem med just denna slinga. Tidsåtgången för slingan 

är 9,5 h och enligt key account manager på DSV brukar man sikta på att en slingbil ska ta mellan 

6–8 h då en arbetsdag sällan är över 8 h. Varför slingan blir så pass lång (både tidsmässigt och 

avstånd) beror på leverantören Rmig Sweden som ligger relativt långt ifrån resten av 

leverantörerna. Detta medför att kostnaden för bränsle blir hög i förhållande till en annan slinga 

där leverantörerna ligger närmre varandra.  

Slingan körs med en dedikerad trailer som har en maximal fyllnadsgrad på 26 ton. Den slingan 

som är beräknad kör cirka 13 ton per gång vilket betyder att fyllnadsgraden är ungefär 50 %. 

Det finns därför mycket plats kvar i trailern som kan fyllas från andra leverantör. I teorin 

fungerar slingan att köra men det finns bättre slingor som bör undersökas istället. För att 

slingan ska bli kostnadseffektivare krävs det att man lägger till fler frekventa leverantörer i 

slingan som ligger nära eller i göteborgsområdet då det i nuläget är tre av fem leverantörer i 

slingan som gör det. 

I nulägesbeskrivningen under rubrik 4.1.1 visas alla de 60 leverantörer som FläktGroup har i 

Västsverige. Då en avgränsning gjordes att endast titta på leverantörer från DSV sållades många 

leverantörer bort. Detta gjordes för att skapa en rimlig arbetsbelastning. De leverantörer som 

sållades bort körs i dagsläget av andra 3PL.  

Efter en undersökning av de bortsållade leverantörer hittades tre leverantörer som ligger i 

göteborgsområdet där man även beställer frekvent ifrån och dessa leverantörer är: 

• Regin AB (300 beställningar) 

• Nordic Fastening Group AB (906 beställningar) 

• Stena Stål AB (173 beställningar)  

Genom att ta bort Rmig Sweden AB i Mariestad från slingan och istället undersöka hur en slinga 

med någon/några/alla av dessa leverantörer är med kommer kilometrarna att minska. 

Samtidigt som kilometrarna minskar kommer även transportkostnaden minska då 

fyllnadsgraden och kapacitetsutnyttjandet ökar.  
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5.3 Slutanalys av åtgärdsförslag 
Studien har resulterat i en beskrivning av nuläget samtidigt som två åtgärdsförslag tagits fram 

vilka visar att det finns förbättringar inom transportlogistiken ur ett kostnadsperspektiv. 

Åtgärdsförslag 1 visar en besparing på 35 %. Åtgärdsförslag 2 visar en besparing på 9 % 

samtidigt som man får ett förutsägbart inflöde av gods från de leverantörerna som är med i 

slingan.  

Vad som bör beaktas i denna studie är att åtgärdsförslagen inte tagit hänsyn till varandra. 

Åtgärdsförslagen kan därför inte implementeras samtidigt i hopp om att få med båda 

besparingarna samtidigt som man får ett förutsägbart inflöde av gods. 

5.3.1 Slutsats frågeställning 2  

I detta kapitel har en utförlig analys gjorts av de ingående delarna i nuläget. Analysen har gjort 

i huvudsyfte att identifiera förbättringsförslag kring punkterna i kapitel 4. Frågeställning 2 ” 

Vilka förbättringsmöjligheter finns kring transportlogistiken med hänsyn till nuläget” bedöms 

därmed fullständigt besvarad.  

5.3.2 Slutsats frågeställning 3  

I detta kapitel har två åtgärdsförslag tagits fram ur de analyser som gjorts I kapitel 5.1. 

Åtgärdsförslagen beskrivs utförligt i utförande och resultat och avslutas med en analysdel. 

Därmed bedöms frågeställning 3 “Vad kan förbättringsförslagen generera I för resultat” vara 

fullständigt besvarad.  
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6 Diskussion 

6.1 Implikationer 
Logistik är ett område som i dagens konkurrenssituation blir allt viktigare för företag än 

tidigare. En väl utformad logistikstrategi är idag ett krav snarare än ett “plus i kanten” för 

företag inom samtliga branscher om man vill vara lönsamt och konkurrenskraftigt. Den 

moderna kunden värderar idag snabba, flexibla och precisa leveranser snarare än ett billigt pris. 

Det är idag också ett stort fokus på klimatpåverkan, detta sätter höga krav främst på företags 

transportlogistik om att ha miljövänliga transportprocesser. (där logistik har en direkt 

påverkan. Detta gör att miljömedvetenhet kan ses som en orderkvalificerare och därför krävs 

det att företag miljöanpassar sina transportprocesser.). Tillverkande företag står därför idag 

inför en utmaning för att tillgodose dagens krav på transportlogistiken och samtidigt försäkra 

sig om att den transportstrategi man har är kostnadseffektiv och tillfredsställer företagets 

materielbehov. Studien visar att ett strategiarbete för transportprocessen kan grundas de krav 

som marknaden idag sätter på tillverkande företag. Denna studie kan, med hjälp av en fallstudie 

och ett exempel agera som en riktlinje för FläktGroup och till viss del andra tillverkande företag 

med att granska, utforma och utveckla sina logistiksystem. Företag kan med hjälp av denna 

studie själva granska och utvärdera sina transportprocesser och därefter identifiera 

förbättringsmöjligheter för processerna och utefter dessa konstruera en ny transportlösning.  

Studien visar även vikten av att tillverkande företag inte endast bör åtgärda problem som 

uppstår på ytan, såsom försenade leveranser och höga transportkostnader genom att fokusera 

på att ta fram ett billigare transportalternativ. Istället bör man borra djupare för att identifiera 

rotorsaken till de problemen och därmed öppna möjligheter för utveckling och så sätt tjäna på 

det på lång sikt. För att göra detta möjligt måste krävs en mycket god kommunikation internt 

på företaget och externt med företagets samarbetspartners. Detta gör att man måste “riva ner 

murarna” mellan avdelningarna för att kunna arbeta på ett integrerat sätt och understödja 

varandra. Det kan kräva vissa uppoffringar där ens egna avdelning får ställa sina behov åt sidan 

för att tillfredsställa någon annans och på så vis kan gynna hela verksamheten. Dessa typer av 

“trade-offs” kan vara nödvändiga externt också. Informationsutbyte och insikt i varandras 

verksamheter till förmån för integritet kan vara att föredra. Att planera produktionsvolymen så 

den matchar både företagets och leverantörens kapacitet istället för att fokusera på att 

producera utefter maxkapaciteten för verksamheten kan vara att föredra. Om tillverkande 

företag använder detta tillvägagångssätt tillsammans med sina samarbetspartners kan det 

öppna möjligheter till ett relationsnätverk som är konkurrenskraftigt, långsiktigt stabilt och 

ekonomiskt hållbart.   

Studien visar också hur viktigt det är att alltid granska och utvärdera sina processer. Företag 

tenderar ibland till att vara nöjda med sina processer enbart för de uppfyller de uppsatta kraven 

när de i själva verket kan vara helt olämplig och medföra stora problem för övriga processer i 

verksamheten. En process kan exempelvis kan vara kostnadseffektiv för att uppfylla sitt syfte 

men kan samtidigt medför högre kostnader för andra processer vilket i det stora hela gör den 

icke kostnadseffektiv och därför olämplig. Därför är det viktigt för företag att ständigt granska 

sina processer för att undvika överraskningar och att ständigt utvärdera processens förmåga 

och hur den påverkar övriga processer.  
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6.2 Diskussion kring åtgärdsförslag 

6.2.1 Åtgärdsförslag 1. Minimera transportkostnader genom att 

använda inrikes partigods 
Åtgärdsförslag 1 visar att stora besparingar kan göras om man endast tittar på 

transportprocessen. Denna studien har behandlat ämnet logistik, främst transportlogistik. 

Inom logistikområdet är det inte bara transportkostnader som driver kostnad utan även 

kapitalbindning, osäkerhetskostnad, brist - och förseningskostnad, emballeringskostnad, 

lagerkostnader, kapacitetsrelaterade kostnader och orderkostnader. Det gäller därför att man 

har en helhetssyn när man planerar sin logistikstrategi för att nå differentierbarhet och 

kostnadseffektivitet. Då denna studien är avgränsad till att endast titta på de 

transportrelaterade kostnaderna blir detta åtgärdsförslag fokuserat vid endast 

kostnadseffektivitet och inte differentierbarhet. Kostnader som till exempel kapitalbindning 

kan öka då förslaget betyder att man måste beställa hem större kvantiteter än vad man gjort 

tidigare. Osäkerhetskostnaden och lagerkostnaden kommer öka då mer material kommer att 

lagerföras samtidigt som orderkostnaden kommer minska då lägre antal ordrar kommer att 

göras. Det är därför viktigt att sammanväga alla dessa kostnader för att få en så hållbar 

logistikstrategi som möjligt.  

Vad som förklaras i nulägesanalysen är att inrikes styckegods är transporter med låg 

fraktdragande vikt samtidigt som detta transportsätt gör det möjligt att få godset snabbare och 

tidigt på morgonen (10:00). Detta är därför ett befogat transportsätt vid kundorderstyrda 

artiklar som ofta kräver kort genomloppstid. Materialet från Nmc Cellfoam AB, Primo Sverige 

AB och SKF hade därför kunnat köras som inrikes partigods då dessa leverantörer endast 

levererar förrådsartiklar till FläktGroup. Detta kan dock resultera i andra förhöjda 

logistikkostnader som förklaras i stycket ovan. 

Varför 50 % av transportkostnaderna kommer från inrikes styckegods är en fråga som ställts 

till företaget där det inte givits något tydligt svar. Efter att ha har varit på företaget kontinuerligt 

under fyra månader misstänks detta bero på kommunikationsbrister. Det verkar inte heller 

finnas några tydliga riktlinjer vid beställningar av transporter och material.   

6.2.2 Åtgärdsförslag 2. “Slingbil” för de mest frekventa leverantörerna 
I åtgärdsförslag 2 (slingbil) visas att en liten ekonomisk besparing kan göras om man ser till 

transportprocessen. Syftet med att välja en slingbil som transportprocess är att försöka sänka 

transportkostnaderna, öka leveranssäkerheten och minska kapitalbindningen genom 

samleveranser.  

I analyskapitlet under rubrik 5.2.2.1 förklaras att denna slinga tar längre tid än vad DSV normalt 

kör. En slinga som tar för lång tid kan orsaka problem med att planera chaufförernas arbetstider 

och planera lämpliga lossningstider i fabrikerna. Slingan kan därmed ur ett tidsperspektiv 

anses som olämplig. Körsträckan är också en faktor som måste tas hänsyn till i detta fall. 

Slingan består idag av en leverantör i Mariestad, tre i Göteborgsområdet och en i Kinnahult. 

Slingan blir betydligt längre när man inkluderar Mariestad istället för att endast köra Göteborg 

och Kinnahult vilket betyder att man kör många extra kilometer för endast en leverantör. 

Eftersom slingans resultat visar en lägre kostnad än den nuvarande transportprocessen kan den 

ur ett kostnadsperspektiv ses som en värdig investering. Däremot kan den anses vara olämplig 

ur ett miljöperspektiv på grund av de extra kilometrarna man kör för att komma till Mariestad. 

Man bör därför undersöka om Mariestad kan ingå i en annan slinga tillsammans med andra 

leverantörer i det området och i denna slinga i åtgärdsförslag 2 koncentrera sig på 

Göteborgsområdet.  
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En brist i denna studie är att författarna valt område för fallstudien utefter vad som ger en 

lämplig arbetsbelastning för studien snarare än att välja att granska de området som mest 

lämpar sig för implementering av en slingbil. Författarna har också valt att endast granska ett 

område i fallstudien. Om man istället valt att granska ett flertal områden kan resultaten för 

slingorna jämföras vilket hade resulterat i en grundligare och pålitligare slutsats. 

Åtgärdsförslaget består endast av leverantörer som körs av DSV vilket också kan vara en svaghet 

med studien. Det finns potential till att utforma en bättre slinga om man har möjlighet att 

använda leverantörer som körs av andra 3PL. Exempelvis ser man en stor möjlighet att lägga 

till Regin AB, Nordic Fastening Group AB Stena Stål AB i slingan som idag körs av DB Schenker.  

6.3 Diskussion kring validitet och reliabilitet i studien 
Under studien användes flera olika datainsamlingstekniker. Då författarna hade begränsad 

kunskap inom problemområdet gjordes en litteraturstudie för att öka kunskaperna. Intervjuer 

gjordes också för att undersöka vilka dokument som skulle studeras samtidigt som intervjuerna 

gav information om transportlogistiken på företaget. Då studien använts sig av tre olika 

datainsamlingstekniker (litteraturstudier, intervjuer och dokumentstudier) som sedan vägts 

samman (triangulering) anses validiteten öka då det gett en så fyllig bild som möjligt av 

problemet [14].  

Dokumenten som skickades kommer från key account manager på DSV och chef på FläktGroup 

och innehöll siffror över kostnader, fraktdragande vikt, antal beställningar etc. över hela år 

2018. Genom att få detta material skickat till oss från pålitliga personer, samtidigt som 

dokumenten sträcker sig under lång tid, undviks dokument som endast styrker våra egna ideér 

och därmed skapar skevhet i studien [14]. Därmed anses validiteten och reliabiliteten i studien 

öka. Reliabiliteten i studien hade kunnat öka ifall det även tagits hänsyn till kommande års 

potentiella tillväxt på FläktGroup, då fler produkter säljs samtidigt som materielbehovet ökar 

och därmed ökade transportkostnader.  

Intervjuerna som genomfördes hade låg grad av standardisering och strukturering då 

författarna hade låga kunskaper inom området och ville få ut så mycket information som 

möjligt. Denna intervjuteknik innebär en risk för att intervjuaren tolkar svar fel vilket kan sänka 

reliabiliteten [14]. För att minska denna risk spelades varje intervju in som båda författarna 

lyssnade igenom igen. Om någon del i intervjuerna verkade oklart anordnades en 

“uppföljningsintervju” där oklarheterna utreddes. På detta sätt minskar risken för feltolkning 

och validiteten och reliabiliteten för intervjuerna anses därför vara hög.   

Vad som sänker reliabiliteten i denna studien är att författarna inte vet vilken typ av artiklar 

som transporterats som inrikes styckegods respektive inrikes partigods från de leverantörer 

som både levererar kunderorderstyrda artiklar och förrådsartiklar. Detta betyder att en stor del 

av de kundorderstyrda artiklarna kan ha blivit transporterade som inrikes styckegods vilket 

kan vara ett krav för att FläktGroup ska få materialet i tid.  

6.3.1 Generaliserbarhet (extern validitet) 
Transportlogistik är ett komplext område där många parametrar är med och påverkar. 

Beroende på vad för typ av företag man är kan transportlogistiken se väldigt olika ut. Studien 

har analyserat FläktGroups specifika situation och åtgärdsförslagen är knappast 

generaliserbara för andra företag då situationen som undersökts kan ses som unik. 

Tillvägagångssättet i denna studie, där en nulägesanalys ligger till grund för att finna 

förbättringsmöjligheter inom transportlogistiken kan dock ses som generaliserbart för andra 

företag.   
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7 Slutsatser och rekommendationer 

7.1 Slutsatser  
Syftet med studien var att granska och analysera den nuvarande transportlogistiken på 

FläktGroup, samt identifiera förbättringsmöjligheter utifrån perspektivet att sänka 

transportkostnaderna. Utifrån de framtagna frågeställningarna analyserades nuläget av 

transportlogistiken, samt identifierades två olika åtgärdsförslag som redovisar sänkta 

transportkostnader. Därmed anser författarna att syftet med studien är uppfyllt, men att det 

sedan är FläktGroups ansvar att arbeta vidare med förslagen då dessa påverkar andra kostnader 

studien inte tagit hänsyn till. Resultatet för åtgärdsförslag 2 hade troligtvis blivit bättre om 

avgränsningen där endast DSVs leverantörer undersöks hade undvikits.   

Då transportlogistik är ett komplext område som skiljer sig från företag till företag kan de funna 

åtgärdsförslagen ses som skräddarsydda som ej är generaliserbara för andra företag. Samtidigt 

är det svårt att i teorin finna stöd åt hur ett visst typ av företag ska bedriva sin transportlogistik. 

Dock har författarna utgått från en teori om logistikstrategi som kan ha ett kostnadsperspektiv 

och ett differentierbart perspektiv.  Åtgärdsförslag 1 främst är framtaget ur ett 

kostnadsperspektiv och åtgärdsförslag 2 ur ett mer differentierbart perspektiv.  

Under arbetets gång har författarna funnit kommunikationsbrister på FläktGroup Sweden AB, 

både internt och externt som misstänks vara rotorsaken till problemen inom 

transportlogistiken. Åtgärdsförslagen löser därför endast en liten del av problemen man har 

med sin transportlogistik på företaget.  

7.2 Rekommendationer  
Detta examensarbete har endast behandlat leverantörer i Västsverige. Vidare bör FläktGroup 

se över sina leverantörer i resten av Sverige och se ifall samma förbättringsmöjligheter finns 

där. Åtgärdsförslag 2, där författarna undersöker hur en slingbil skulle kunna se ut, ser idag ut 

att vara olämplig då den tar längre tid än vad som anses vara normalt. Vad FläktGroup bör göra 

här är att undersöka ifall de tre identifierade leverantörerna som inte körs av DSV i dagsläget 

kan ingå i slingan och på så vis minska tidsåtgången, öka fyllnadsgraden och därmed 

kostnadseffektiviteten. 

FläktGroup bör inte heller implementera det ena eller andra förslaget utan istället ha detta som 

riktlinjer för att se vad som blir bäst ur ett kostnadsperspektiv samtidigt som man får en väl 

fungerande logistik.  

Vidare bör FläktGroup undersöka kommunikationen man har inom företaget men även 

kommunikationen med andra intressenter som till exempel deras leverantörer och 3PL. I 

dagsläget verkar det inte finnas tydliga rutiner över när man beställer material eller transport 

utan man beställer när det behövs vilket leder till onödigt höga kostnader. DSV har inte heller 

någon vidare insyn i FläktGroups system där de kan se vilka produkter som är kritiska eller inte. 

Samtidigt har inte FläktGroup någon vidare insyn i vissa leverantörers system. FläktGroup bör 

därför se över sitt kommunikationssystem man har med sina intressenter. Genom att 

leverantörerna och 3PL har insyn i delar av FläktGroups system kommer 

kommunikationsbrister minska.  
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7.3 Vidare arbete eller forskning  

7.3.1 För FläktGroup 
Under rubrik 5, analys, presenteras och analyseras två förslag på förändringar för hur 

Fläktgroup kan skära ner på sina transportkostnader. Under rubrik 6, diskussion, diskuteras 

dessa förslag fritt utan hänsyn till de avgränsningar som studien gjort kring. Studien har 

avgränsats till att endast granska transportlogistiken på FläktGroup och endast fokusera på att 

sänka transportkostnaderna. Man har därför inte tagit hänsyn till de följder och konsekvenser 

de kan ha på andra avdelningar i verksamheten. Detta  gör att fortsatta studier kring andra 

områden som påverkar/ påverkas av transportlogistiken kan vara nödvändiga. Författarna 

rekommenderar starkt att FläktGroup gör detta för att hitta grundorsaken till dom problem 

man upplever. Att göra liknande studier i närliggande områden ger FläktGroup möjligheten att 

sammanväva kommunikationen mellan avdelningarna och samtidigt förbättra logistiken 

genom hela företaget med hänsyn till alla avdelningars behov och förutsättningar.  

7.3.2 För akademiska studier 
Området logistik är ett mycket brett och komplext med många ingående faktorer som ska tas 

hänsyn till.  De modeller som presenteras i denna studien kan därför ge en förenklad bild av 

verkligheten vilket kan vara missledande. I verkligheten kan företag oftast inte placeras i en 

specifik kategori, sägas tillhöra en viss grupp eller sägas följa en viss strategi. I praktiken är 

företag ofta en blandning av många olika teorier vilket kan göra att de modeller studien hänvisar 

till inte stämmer överens med verkligheten och kan ge en missvisande bild över nuläget.  

Författarna känner att studien i sig bör utvecklas för att ge ett mer användbart resultat och en 

mer tillämpningsbar slutsats. Man bör vidga studien genom att  inkludera fler områden 

kopplade till logistik och inte endast transportlogistiken då andra delar direkt påverkas av de 

beslut som tas kring transportprocessen. Teoriavsnittet kan anses som bristfälligt då antalet 

källor är få och majoriteten av teoriavsnitten baserats på några få litterära verka av de källor 

som använts i studien. Studien kan därför ses som vinklad och bristfällig på information. Man 

bör därför vidga antalet källor för studien och på så sätt öka studiens styrka.   
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