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Abstract 

Abstract 
The purpose of this thesis is to, in the long-term, reduce a company's costs 
regarding transportation from store to the final consumers. To achieve this, the 
following questions are answered in this thesis: 
 

• What does the company’s transport solution cost them today? 
 

•  What is the cost to hire an external carrier to handle all transports to the 
final consumer and what will change compared to the current situation? 
 

• What is the cost if the external carrier also provides consolidation points, a 
terminal for gathering goods, in those cities where the company has more 
than one store and what will change compared to the current situation? 
 

This thesis contains support for decisions consisting of two parts. The first part 
contains a description of the current situation and the costs concerning the 
existing transport solution. The second part contains an estimate of cost from the 
external carrier containing two different quotations. The first quotation shows 
what it would cost the company if the carrier would handle the company’s 
shipments to the final consumer. The second quotation is an extension of the first 
quotation with additional costs related to consolidation points provided by the 
carrier. 
 
The description of the current situation was developed by questionnaires sent out 
to the company’s stores in the areas of Gothenburg and Stockholm. The 
quotations were presented by the external carrier by using data from the 
description of the current situation.  
 
Also there is an alternative solution presented. One conclusion is that, due to 
insufficient information from the stores, the quotations and the description of the 
current situation in this report aren’t one hundred percent reliable. Because of this 
it was further concluded that using a third-party logistics provider can give the 
company control over the costs.  
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att på lång sikt minska ett företags kostnader för 
transport från butik till slutkonsument. För att uppnå detta syfte är följande 
frågeställningar besvarade i examensarbetet: 

• Vad kostar företagets transportlösning i nuläget? 
 

• Vad kostar det att anlita ett externt transportföretag för att sköta alla 
transporter till slutkonsument, och vad kommer att förändras, jämfört med 
nuläget? 

 
• Vad blir kostnaden om det externa transportföretaget även tillhandahåller 

konsolideringspunkter, alltså en terminal för uppsamling av gods, i de 
städer där företaget har fler än en butik, och vad kommer att förändras, 
jämfört med nuläget? 

I examensarbetet finns ett beslutsunderlag bestående av två delar. Första delen 
innehåller en nulägesbeskrivning över kostnaderna för den befintliga 
transportlösningen. Den andra delen består av två kostnadsförslag från det externa 
transportföretaget. Det första visar vad det skulle kosta företaget om 
transportföretaget skulle sköta företagets transporter till slutkonsument. Det andra 
är en utökning av det första med tillägg avseende kostnader för 
konsolideringspunkter tillhandahållna av transportföretaget.  

Nulägesbeskrivningen togs fram genom utskickade enkäter till företagets butiker i 
Stockholms- och Göteborgsområdet. Kostnadsförslagen togs fram av det externa 
transportföretaget med hjälp av datan från nulägesbeskrivningen.   

Utöver kostnadsförslagen presenteras en alternativ lösning. En av slutsatsen är att 
på grund av bristfällig information från butikerna är kostnadsförslagen och 
nulägesbeskrivningen framtagna i detta examensarbete inte hundra procent 
tillförlitliga. På grund av detta drogs ytterligare en slutsats om att ett användande 
av ett tredjepartslogistikföretag kan ge kontroll över kostnaderna.   

 

Nyckelord 
Tredjepartslogistik, transportkostnad, konsolidering, outsourcing, 
transportlösning, kostnadsförslag, distribution 
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1 Inledning 
Detta examensarbete är den sista och avslutande delen i utbildningen Industriell 
Organisation och Ekonomi med inriktning Logistik och Ledning på Tekniska 
högskolan i Jönköping. 

Det inledande kapitlet innehåller en bakgrund och beskrivning av det problem 
examensarbetet behandlar, avgränsningar och disposition av examensarbetet 
behandlas här. 

1.1 Bakgrund 
I Jonsson & Mattsson (2005) förklaras att under 1980- och 1990-talen började 
företag fokusera mer på kostnader, detta på grund av en större global 
marknadsutveckling och större konkurrens. Detta ledde i sin tur till att företag 
valde att fokusera på deras huvudområde och istället lät ett annat företag ta hand 
om det som företaget inte var duktiga på eller som de inte skötte 
kostnadseffektivt. I Jonsson & Mattsson (2005) beskrivs att många företag 
beslutar att lägga ut vissa delar av dess externa transport- och lageraktiviteter till 
ett annat företag på grund av att dessa aktiviteter inte ligger inom företagets 
huvudområde. Aktiviteterna läggs därför ut på ett så kallat 
tredjepartslogistikföretag, som är specialister på just detta område. Enligt 
Aronsson et al. (2004) är en anledning till att företag lägger ut sina transporter att 
större transportbolag har klara stordriftsfördelar, och kan på så vis hålla lägre 
priser. En stordriftsfördel är att ett större transportbolag kan samköra gods från 
flera kunder och på så vis få en högre fyllnadsgrad. Jonsson & Mattson (2005) 
kallar denna samkörning för konsolidering. Det finns olika sätt att konsolidera 
gods. Till exempel kan ett företag ha flera butiker inom samma geografiska 
område. Har dessa butiker en hög volym av varor i lager som sedan ska levereras 
vidare, inom samma geografiska område, kan det vara befogat att skaffa en så 
kallad konsolideringspunkt för just de varorna (Jonsson & Mattsson, 2005).  
 
För att åstadkomma en hög fyllnadsgrad krävs stora volymer av gods, vilket 
många företag inte har (Aronsson et al., 2004). Företaget som beskrivs i detta 
examensarbete har cirka 60 butiker runt om i Sverige, företaget vill ej bli nämnt 
vid namn och kommer därför hädanefter refereras till som ”Företag X”. Företag 
X verkar inom detaljhandeln och verksamhetens målgrupp är främst 
privatpersoner. Det är av stor vikt för företaget att kunna erbjuda sina kunder, i 
examensarbetet kallade slutkonsumenter eller slutkunder, hemleverans av köpta 
varor. Varorna som ska transporteras hem till kunderna är i de flesta fall tunga och 
otympliga vilket gör transport med tyngre fordon nödvändigt. I dagsläget får varje 
enskild butik själv avgöra hur hemleveranserna ska skötas. Vissa butiker hyr in 
tjänsten av ett tredjepartslogistikföretag, Transportföretag B, medan andra butiker 
sköter transporterna på egen hand. Någon gemensam tredjepartslogistiklösning 
för alla butiker finns i dagsläget inte.  
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Butikerna erbjuder hemleverans med varierande frekvens och butiker i samma 
område har inte samordnade transporter utan kan köra till samma område dit även 
en annan butik levererar, se Figur 1. Det sker ingen konsolidering av leveranserna. 
Det kundbeställda godset förvaras i respektive butik i väntan på att bli utkört till 
kund.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 1. Transport från butik till slutkonsument  

 

1.2 Problembeskrivning 
Gemensamt för flera av Företag X:s butiker är att utkörning av varor sker flera 
dagar i veckan. Detta i kombination med att butikerna i samma område inte 
samordnar utkörningarna har lett till dålig planering av rutterna och låg 
fyllnadsgrad av bilarna. Lumsden (1998) säger att det är många kostnader som 
tillkommer då butiker sköter transporterna själv så som till exempel kostnader för 
administration, tullbehandling, offentliga avgifter och miljökostnader. Alla dessa 
mindre kostnader är kostnader som kan vara svåra att hitta eller att koppla 
samman med just det utförda transportarbetet.   
  
Företag X har tidigare inte kartlagt kostnader och rutiner gällande transport från 
butik till slutkonsument. Företag X har dock kommit fram till att det bör finnas en 
mer kostnadseffektiv, gemensam, lösning för alla butiker. Företaget menar att 
lösningen kan förväntas bestå i att skapa ett samarbete med Transportföretag A 
som är ett tredjepartslogistikföretag. Anledningen till att endast detta 
transportföretag skall undersökas beror på önskemål från Företag X. Företaget vill 
att alla butiker ska sköta transport till slutkonsument på samma sätt och med 
samma transportföretag. Företag X vill undersöka om denna åtgärd kan bidra till 
att de kan minska kostnaderna för transport till slutkonsument. Detta eftersom 
transporter inte är deras huvudområde och det finns de som kan utföra arbetet på 
ett bättre sätt och för, en förmodad, lägre kostnad.  
  
Gällande de lager med kundbeställt gods som butikerna är tvungna att hålla, vilka 
kostar pengar och tar plats, vill Företag X undersöka om det är lönsamt med en 
konsolideringspunkt för allt kundbeställt gods, till kunder lokaliserade inom 
samma område. Företag X vill att det ska undersökas om en sådan 

Butik Butik Butik

Slutkonsument Slutkonsument

SlutkonsumentSlutkonsument

Slutkonsument 

Slutkonsument Slutkonsument
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konsolideringspunkt kan minska kostnaderna som är förknippade med transport 
till slutkonsument genom att frigöra personal och lageryta. 
Kortfattat finns det tre problemställningar: 
 

1) Vad kostar Företag X:s transportlösning i nuläget? 
 

2) Vad kostar det att anlita Transportföretag A för att sköta alla transporter till 
slutkonsument, och vad kommer att förändras, jämfört med nuläget? 

 
3) Vad blir kostnaden om Transportföretag A även tillhandahåller 

konsolideringspunkter i de städer där Företag X har fler än en butik, och 
vad kommer att förändras, jämfört med nuläget? 

 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att på lång sikt minska Företag X:s kostnader för 
transport till slutkonsument. 
   
Målet är att ta fram ett beslutsunderlag bestående av tre delar. Första delen 
innehåller en nulägesbeskrivning över kostnaderna för den befintliga 
transportlösningen. Andra och tredje delen består av två kostnadsförslag från 
Transportföretag A. Det första kostnadsförslaget visar vad det skulle kosta 
Företag X om Transportföretag A sköter transporter till slutkonsument. Det andra 
kostnadsförslaget är en utökning av det första med tillägg avseende kostnader för 
konsolideringspunkter.  
 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer inte att omfatta butiker som ligger utanför Stockholms- 
och Göteborgsområdet. Inget ytterligare transportföretag än Transportföretag A 
kommer att undersökas. Det kommer inte heller ta hänsyn till upplevd 
kundservice, ledtid till kund eller miljöpåverkan, då dessa parametrar i dagsläget 
inte är dokumenterade. 
 

1.5 Disposition 
I det inledande kapitlet beskrivs kortfattat det företag examensarbetet avser, samt 
bakgrund och relevant teori till problemställningen. Även syfte, mål, och 
avgränsningar presenteras i detta kapitel. Andra kapitlet behandlar den litteratur 
som är relevant för arbetet och för att ge läsaren förståelse för ämnet. I kapitel tre 
beskrivs metod och tillvägagångssätt för hur arbetet är utfört.  



Inledning 

8 

Nulägesbeskrivning finns beskriven i kapitel fyra. De två kostnadsförslagen 
framtagna från Transportföretag A och en jämförelse mellan dessa och nuläget 
finns beskriven i kapitel fem. I kapitel sex återfinns diskussion samt egna tankar 
och reflektioner kring kostnadsförslagen och nuläget, även arbetets validitet och 
reliabilitet diskuteras i detta kapitel. I det sista och avslutande kapitlet, kapitel sju, 
finns slutsatser och förslag på åtgärder och fortsatt arbete för Företag X.  

1.6 Sekretessavtal 
På grund av sekretessavtal återfinns inga siffror eller kostnader i detta 
examensarbete. Nuläget och kostnadsförslagen kommer istället att beskrivas med 
hjälp av procentsatser och ord. Inte heller de berörda transportföretagen kommer 
nämnas vid namn utan refereras till som Transportföretag A och B. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden ska ge läsaren en förståelse för vad distribution 
innebär, vilka områden som innefattas av detta begrepp samt vilka kostnader som 
påverkar ett företags transporter. Den ska även beskriva outsourcing och 
tredjepartslogistik och vilka anledningar som ligger bakom framväxten av dessa 
begrepp. Vidare beskrivs också begreppen ruttplanering, fyllnadsgrad samt 
konsolidering och hur de påverkar effektiviteten hos transporter.   

2.1  Logistik  
Jonsson & Mattsson (2005) menar att begreppet logistik är omfattande och 
generellt kan sägas att det är ett effektiviserande av företags materialflöden. Här 
täcks hela logistikkedjan från inköp till distribution. Logistik beskrivs som läran 
om effektiva materialflöden. Jonsson & Matsson (2005, s 20) har definierat 
begreppet logistik som;  

”planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 
råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, och som 
syftar till att tillfredställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, det vill säga ge en 
god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser.” 

I Lumsden (1998, s 23) finns en annan definition av logistik beskriven från 
Shapiro & Hesketts (1985). Definitionen lyder: 

”de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt 
skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad (de sju R:en).” 

Lumsden (1998) talar om logistik som flöden av material och de system som är 
väsentliga till detta. Det är viktigt för företag att leverera varor eller tjänster till en 
minimal kostnad, för att åstadkomma detta måste styrningen och materialflödet 
vara effektivt.  

 

2.2  Distribution 
Aronsson et al. (2003) beskriver distributionens funktion som en förmedlare av 
gods från ett företags färdigvarulager till slutkund. Jonsson & Mattsson (2005) 
menar att för att kunna genomföra distributionen med ett lågt antal 
transportfordon och med den lägsta möjliga körsträckan måste ruttplanering 
användas. Jonsson & Mattsson (2005) menar att används ruttplanering på ett 
effektivt sätt konsolideras gods, detta leder till att fyllnadsgraden höjs och därmed 
sänks transportkostnaden.  
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2.2.1 Ruttplanering  

Ruttplanering innebär att planera transporter inom ett visst område genom att 
bestämma hur de dagliga transportrutterna från terminalen i området till flera, 
inom området, utspridda kunder ska se ut. För att utföra en ruttplanering krävs en 
bestämd efterfrågan och kända kunder. Med hjälp av dessa data ska antal rutter, 
antal fordon, vilka kunder som ska ingå i respektive rutt och ordningsföljden för 
stoppen inom rutten bestämmas (Jonsson & Mattsson, 2005). Syftet med 
ruttplanering är att kunna öka fyllnadsgraden i bilarna, åka till så många kunder 
som möjligt och med så mycket gods som möjligt. Detta ska ske samtidigt som 
transportsträckan, transporttiden och tiden till leverans skall vara så liten som 
möjligt (Jonsson & Mattsson, 2005).  

2.2.2 Fyllnadsgrad   

Fyllnadsgrad kan definieras som utnyttjande av lastkapacitet (Jonsson & Mattson, 
2005). Fyllnadsgraden mäts som utnyttjad andel av den totalt tillgängliga 
lastvolymen, lastytan (flakmeter) eller maxvikten. Vid beräkning av fyllnadsgraden 
är det viktigt att också beakta returflöden. Har ett fordon till exempel 100 procent 
fyllnadsgrad när det lastas för transport till en mottagare och sedan går tomt 
tillbaka blir den totala fyllnadsgraden endast 50 procent (Jonsson & Mattson, 
2005). I Aronsson et al. (2004) skrivs att lägre transportkostnader uppnås genom 
att använda en hög fyllnadsgrad i lastfordonet.  

2.2.3 Konsolidering 

Jonsson & Mattson (2005) säger att konsolidering av leveranser betyder att 
samordna små sändningar av gods till större sändningar. Behovet av samordning 
uppkommer bland annat när fyllnadsgraden i lastbilen skall vara så hög som 
möjligt. Genom att konsolidera transporter ökar kapacitetsutnyttjandet och 
därmed sänks transportkostnaden. I Aronsson et al. (2004) fortsätter 
resonemanget om hög fyllnadsgrad. För att åstadkomma detta krävs stora volymer 
av gods, vilket många företag inte har. Detta leder till att de inte kan sköta 
transporterna på ett kostnadseffektivt sätt och anlitar av denna orsak ett 
transportföretag. 

Det finns så kallade konsolideringspunkter i ett transportnätverk, de fyller en 
funktion som korrigeringspunkter för gods – och resursflödena. Gods 
transporteras till konsolideringspunkterna och samordnas till dess att volymen är 
tillräckligt stor att fylla nästa lastfordon (Lumsden, 1995).  

I Lumsden (1995) finns beskrivet att det är viktigt att använda ett så konstant 
resursflöde som möjligt i ett transportnätverk. Är resursflödet konstant innebär 
detta att lastfordonen utnyttjas kontinuerligt, vilket i sin tur leder till att det blir 
möjligt att använda så få lastfordon som möjligt för att åstadkomma ett högt 
resursutnyttjande.  
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2.3 Transporter 
Ska en vara levereras i tid och på rätt plats är transport en nödvändig förutsättning 
för att det ska fungera (Bjørnland et al., 2003). Enligt Aronsson et al. (2004) 
transporteras produkter idag allt längre sträckor från leverantör till konsument, 
detta leder till att transportsektorn växer och också förmodas fortsätta att växa. Då 
transporternas betydelse ökar är det viktigt att ha en viss förståelse för hur de 
fungerar. Enligt Aronsson et al. (2004) lägger de flesta företag i Sverige ut sina 
transporter på transportföretag istället för att utföra dem själva. En anledning till 
detta är en utveckling som går mot färre och större transportbolag på grund av att 
det anses finnas klara stordriftsfördelar inom transportbranschen. 
De krav en transportköpare i allmänhet har på transporterna är att de ska utföras 
till ett lågt pris, med kort ledtid och hög leveransservice. Dessutom brukar krav 
ofta ställas på hög flexibilitet med avseende på vilka volymer som skickas olika 
dagar (Aronsson et al. 2004).   
  
Transportbranschen är en bransch i kraftig förändring. Från att traditionellt ha 
arbetat med höga fyllnadsgrader utan kundfokusering utvecklas 
transportmarknaden idag till en bransch där inte bara fyllnadsgraden är viktig utan 
där en av de mest drivande faktorerna är kundens önskemål (Aronsson et al. 
2004).  
 
I transportbranschen finns flera olika typer av aktörer, de största aktörerna är, 
enligt Aronsson et al. (2004) och Jonsson & Mattsson (2005), följande: 
 

• Transportmäklare/Transportsamordnare: Dessa företag har inga egna 
förflyttningsresurser utan ansvarar för kontakten med rätt speditör eller 
transportföretag. De kan även utföra lagrings- och terminalaktiviteter. 

• Speditörer: Fungerar som en transportförmedlare och tar hand om 
kontakten med de åkerier som är inblandade och planerar transporterna. 
De tjänster som speditören vanligtvis tar ansvar för är transport, 
omlastning, lagring, försäkring, förtullning med mera. Jonsson & Mattsson 
(2005) skriver också att speditören inte genomför transporterna själv utan 
anlitar transportörer, dessa agerar dock i speditörens namn. Speditörerna 
brukar också benämnas tredjepartslogistiker. 

• Transportörer/Åkerier: De företag som utför transporterna och står för 
uthyrning av fordon. Enligt Jonsson & Mattsson (2005) är dessa inriktade 
mot olika trafikslag. Åkerierna utför lastbilstransporter och denna bransch 
karakteriseras av ett stort antal mindre familjeägda företag. Några större 
lastbilscentraler finns emellertid också. 
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Enligt Aronsson et al. (2004) är transportföretag den allmänna benämningen på de 
företag som utför de aktiviteter som motsvarar en eller flera av de ovan nämnda 
aktörerna.  

2.3.1 Transportarbete  

Lumsden (1998) talar om det utförda transportarbetet i tonkilometer, [ton] * [km], 
vilket betyder ett ton gods som transporterats en kilometer. Detta är vanligen 
använt men inte särskilt användbart om den viktiga faktorn är volymen. Då kan 
volymkilometer, [m³] * [km], med fördel istället användas. Inget av måtten ovan 
tar hänsyn till värdet på godset som transporteras. Är detta fördelaktigt att veta så 
används istället måttet kapitalflöde som räknas ut genom [kr] * [km]. Lumsden 
(1998) anser att inte heller detta mått är perfekt. Detta eftersom 
kapitalbindningskostnaden påverkas av hur lång tid godset är under transport och 
inte vilken sträcka det färdats. Ett mått som tar detta i beaktande beskriver 
transporterat kapitalvärde och tid, kapitalbindningstid = resurstid = [kr] * [tim].  

2.3.2 Metoder för prissättning av transportarbete  

I Lumsden (1998) finns beskrivet att det finns olika sätt att bestämma vilket pris 
som ska tas för ett transportarbete. De metoder som har valts att vägas mot 
varandra i detta avsnitt är tariffmetoden och avtalsmetoden. Dessa har valts för att 
de är de två vanligaste och mest använda metoderna. Enligt Tarkowski et al. 
(1998) används avtalsmetoden lika ofta som tariffmetoden gällande biltransporter. 

Lumsden (1998) förklarar att avtalsmetoden oftast används om det finns speciella 
omständigheter. De kan till exempel vara att; transportuppdraget är tidsbegränsat, 
volymerna är stora, det handlar om enstaka transporter av stora, ovanliga eller 
sällsynta föremål eller ett transportföretag står för hela transportsystemet för ett 
annat företag. Detta innebär att det avtalas ett pris utifrån de givna 
förutsättningarna. 

Den allra vanligaste metoden för att bestämma ett pris är tariffmetoden. Den här 
metoden går ut på, till skillnad ifrån avtalsmetoden, att det redan finns ett fastställt 
pris för transport av gods. Alla kunder behandlas därför på samma sätt och de 
betalar lika mycket för likadant gods. Priset varierar istället av följande orsaker; 
vikt, transportavstånd och i en del fall på grund av det värde godset har. Metoden 
används när rutinerna för det gods som ska transporteras ser nästan likadana ut. 
Eftersom de flesta transporter är strukturerade på detta rutinmässiga sätt är det 
alltså därför tariffmetoden har blivit vanligt förekommande.  

Lumsden (1998) menar att är kunden som ska köpa transporttjänsten stor, har de 
två metoderna kombinerats för att hitta en lösning som passar både kunden och 
de som säljer transporttjänsten. Det har utvecklats en avtalad tariff som betyder att 
kunden ska kunna skicka stora volymer gods utan att behöva använda sig av 
avtalsmetoden, som kräver mycket förhandlingsarbete.  
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2.3.3  Transport- och hanteringskostnader  

Lumsden (1998) menar att det finns två olika sorters transportkostnader: egentliga 
och övriga transportkostnader. Med de egentliga kostnaderna åsyftas de kostnader 
som har att göra med själva förflyttningen av godset; förflyttning, lastning, 
omlastning och lossning. Dessa kostnader kan vara kostnader för egen eller för 
inhyrd regi. Jonsson & Mattsson (2005) hänvisar till de, här beskrivna, egentliga 
kostnaderna som externa transport- och hanteringskostnader. Den kostnad som 
lagts till i denna kategori är kapitalbindningskostnaden. Den här kostnaden 
tillkommer för att material som transporteras också binder kapital. En kostnad 
som Lumsden (1998) väljer att placera under övriga kostnader.  

Som Lumsden (1998) definierar övriga transportkostnader har på liknande sätt 
också Jonsson & Mattsson (2005) definierat kostnader som finns runt om kring 
själva transporten, det kan i princip vara ett gränslöst antal olika kostnader, stora 
som små.  Några exempel på dessa är; 

• Emballage, godsmärkning och förpackningsmaterial 

• Skador på gods 

• Brist och förseningskostnader  

• Administration 

• Försäkringar 

• Tullbehandling, offentliga avgifter och miljökostnader 

 

2.4 Outsourcing 
Axelsson (1998, s 188) definierar outsourcing på följande sätt: 

”Den process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som tidigare utförts internt 
inom företaget i och med denna förändring (outsourcingen) istället köps från en extern 
leverantör”. 
Enligt Ahl & Johansson (2002) upptäckte flertalet organisationer under 1980-talet 
den påverkan som andra organisationer hade på dess egen logistikkedja. En ökad 
oro uppstod angående att organisationerna var för spridda i sina aktiviteter. Detta 
bekräftades då ineffektivitet upptäcktes i delar av verksamheterna. 
Organisationerna började då undersöka om de kunde lägga ut aktiviteter på 
externa aktörer, så kallad outsourcing (Ahl & Johansson, 2002). Jonsson & 
Matsson (2005) beskriver utvecklingen under 1980- och 1990-talen mot en global 
marknad, och ökad konkurrens, som en anledning till att företag började fokusera 
mer på sina kärnkompetenser och istället outsourcade aktiviteter som andra 
företag kunde utföra bättre. Många företag valde till exempel att outsourca stora 
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delar av de externa transport- och lageraktiviteter till tredjepartslogistikföretag som 
var experter inom dessa områden (Jonsson & Matsson, 2005). 
 
Idag fokuserar fler och fler företag på att hitta konkurrensfördelar och lämnar i allt 
större utsträckning det traditionella sättet att arbeta på som innebär att man internt 
utför de viktigaste funktionerna och är självförsörjande (Ahl & Johansson, 2002). 
Ett sätt att uppnå dessa konkurrensfördelar är att hitta företagets kärnkompetens 
och inrikta sig på denna.  
 
Fördelar med outsourcing är bland annat att det tillåter företag att ytterligare 
förfina sin kärnkompetens och det ger tillgång till den senaste teknologin inom de 
områden man outsourcar inom. Även kapitalrisken minskas drastiskt, eftersom 
man delar risker med leverantören, och dessutom frigörs resurser. Dessutom kan 
kostnaderna sänkas då man använder sig av en mer kostnadseffektiv partner (Ahl 
& Johansson, 2002).  
 
Ahl & Johansson (2002) skriver även att det kan vara svårt att se vilka effekter 
outsourcing får på organisationen på lång sikt. En risk är att kompetensen och 
kunskapen kan skifta hos den organisation tjänsten köps av. Dessutom kan 
företaget tappa en del av kontrollen över sina aktiviteter. Det finns också en risk 
att företag överför sin kompetens till företaget de köper tjänsten av och på så vis 
kan förlora nuvarande eller framtida kärnkompetens vilket kan resultera i en 
framtida förlorad konkurrenskraft. Andra nackdelar med outsourcing som Ahl & 
Johansson (2002) beskriver är ökat beroende av leverantörer, risk för att 
konfidentiell information läcker ut samt risk för sociala och legala problem.   

2.4.1 Tredjepartslogistik (TPL) 

Ahl & Johansson (2002, s 28) har en utförlig definition av tredjepartslogistik som 
lyder:  

”Med tredjepartslogistik menas att ett företag tar över och driver i första hand funktionerna lager 
och transporter för ett annat företags räkning. Vissa tilläggstjänster kan förekomma inom 
funktionerna inköp och kundtjänst, såsom inköpsavrop, leveransbevakning och ordermottagning. 
Tredjepartslogistik handlar om att tillförskansa sig en rad aktiviteter i en långsiktig relation 
karaktäriserad av ömsesidigt förtroende och delande av risker och belöningar. Ju mer integrerad 
denna verksamhet blir desto mer beroende blir parterna av varandra och desto större är 
möjligheterna för verkliga förbättringar”  
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Tarkowski et al. (1995, s 133) visar en förenklad bild, se Figur 2, på hur 
tredjepartslogistik ser ut. 

                                                

 

Figur 2. Principmodell på när tre parter utför logistiska aktiviteter. Tarkowski et al. (1995, s 133) 

McGinnis et al. (1995) beskiver tredjepartslogistiktjänster som situationer där en 
tredje part (annan än köparen och säljaren - den första och andra parten i en 
transaktion) utför logistiska aktiviteter som skulle kunna utföras av köparen eller 
säljaren.  

Historiskt är tredjepartslogistik ett nytt begrepp som framkom på slutet av 1980-
talet (Ahl & Johansson, 2002). Aronsson et al. (2004) beskriver viljan från fler och 
fler företag att lämna över hela ansvaret för sina transporter, och ibland även för 
sin lagerhållning, och köpa hela tjänsten som ett paket som den orsak som lett till 
framväxten av tredjepartslogistikföretag. Tredje part syftar på att ett ”neutralt” 
företag håller i lagerhållning och transporter mellan köpare och säljare. Detta är 
uppgifter som speditörer och transportörer alltid har utfört i en mindre 
omfattning genom att hålla transitlager för sina kunder i hamnar och på 
terminaler. Lumsden (1995) beskriver transitlager som kapital i form av godsvärde 
under en transport som varken utnyttjas av transportören eller av 
transportköparen. 

När fenomenet tredjepartslogistik började växa utökade speditörerna 
lagerkapaciteten för att försäkra sig om att behålla kunderna som transportkunder 
(Ahl & Johansson, 2002). Problem som uppstod var bristfälliga kalkyler och de 
flesta tredjepartslogistikföretagen förlorade pengar på sin lagerhållning. På senare 
år har effektiviteten blivit bättre och genom nya IT-system och djupare integration 
börjar branschen bli mer förfinad. Många tredjepartslogistikföretag är idag mycket 
bättre än sina kunder när det gäller att tänka i flöden, men de har fortfarande 
problem med att få betalt för sina tjänster (Ahl & Johansson, 2002). 
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Enligt Ahl & Johansson (2002) finns det ett flertal marknadsundersökningar som 
mäter hur kunderna upplever resultatet av att lägga ut sin logistik till en tredje part. 
Enligt dessa undersökningar var de flesta kunderna nöjda med servicenivån men 
inte med kostnadsutvecklingen. 

2.4.1.1 Tre typer av TPL-allianser. 
Enligt Zinn & Parasuraman (1998) genom Bjørnland et al. (2003) kan man skilja 
mellan tre olika typer av tredjepartsallianser. Då ett företag har flera olika 
logistikaktiviteter och lägger ut dessa till en tredje part och samarbetet har hög 
kapacitet kallas alliansen integrerad. En integrerad allians innebär att parterna har 
ett nära samarbete, delar information med varandra och utvecklar gemensamma 
resurser.  
 
Zinn & Parasuraman (1998) genom Bjørnland et al. (2003) kallar den andra typen 
av allians kallas för omfattande allians. Detta innebär att en tredje part utför en 
stor del av logistikaktiviteterna, dock är intensiteten relativt låg. Den tredje typen 
av tredjepartsallians är fokuserade allianser. Dessa gäller ett begränsat antal 
aktiviteter med hög intensitet. Det lönar sig att köpa logistiktjänster efter hand då 
behov uppstår i de fall då tjänstebredden är liten och intensiteten är låg. Figur 3 
nedan visar de tre typerna av TPL-allianser. Begreppet intensitet innebär i detta 
sammanhang hur ofta logistiktjänsten utförs, till exempel om det sker varje dag 
eller en gång i månaden. Tjänstebredd innebär hur många logistiktjänster som 
utförs av den tredje parten, att ta hand om hela materialflödet från leverantör till 
slutkonsument innebär en stor tjänstebredd till exempel.  
 
 
 
                                 Hög                                Intensitet                  Låg 
 
                     Stor  
 
 
Tjänstebredd 
 
 
 
 
 
 
                    Liten 
Figur 3. Tre typer av tredjepartslogistik (Zinn & Parasuraman, 1998) direkt tagen från Bjørnland et al. 
(2003, s 114). 
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2.4.1.2 Process för etablering av TPL 
I Lindskog (2003, s 10) återfinns en tabell över Skjoett-Larsens (1995, s 24-25) 
teori om de sex generella faser som ingår i ett TPL-förhållande, se Tabell 1. 
 
Fas Aktiviteter
Förberedelse 
 

• Aktuella logistikkostnader 
• Mål för servicenivå 
• Bedömning av nuvarande 

servicenivå 
• Utveckla anbudsbegäran 

Urval • Undersökning av TPL-marknaden 
• Referenser 
• Första kvalificering 
• Utvärdering av mjuka och hårda 

faktorer 
• Ömsesidiga besök 

Avtal • Huvudavtal 
• Arbetsmanualer 

Implementering • Inrättande av team 
• Gränssnitt mellan 

informationssystem 
• Personalutbyte 
• Personalutbildning 
• Gemensam problemlösning 
• Täta möten 

Förbättring • Ständiga förbättringar 
• Rättvis riskdelning 
• Rättvis vinstfördelning 
• Utbildning och träning 
• Utveckla sociala kontakter 

Omförhandling • Utvärdering av processen 
• Bedömning av förändringar i 

arbetsmiljön 
• Kontraktrevidering 
• Utbyggnader/Restriktioner 
• Ny 

anbudsinfordran/omförhandling 

Tabell 1. Faser och aktiviteter i ett tredjepartsförhållande, direkt översatt från Lindskog, 2003, s 10 
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Lindskog (2003) beskriver etableringsprocessen utifrån flera olika författares 
arbeten och teorier och sammanfattar den utifrån de sex faserna i Tabell 1. 
Förberedelsen är viktig eftersom outsourcing av logistikaktiviteter kan få stora 
strategiska och organisatoriska konsekvenser. Det är därför viktigt att alla beslut 
angående outsourcing föregås av en omfattande analys av nuvarande 
logistiksystem, kostnader och servicenivå (Lindskog, 2003). I förberedelsen ska 
även en anbudsbegäran tas fram. När en detaljerad anbudsbegäran tagits fram bör 
företaget identifiera flera potentiella leverantörer, genom att använda flera 
informationskällor. När en leverantör är vald och de tjänster som ska ingå i avtalet 
är angivna ska ett avtal mellan parterna undertecknas. Enligt Lindskog (2003) 
föreslår Skjoett-Larsen (1995) att ett kort huvudavtal formuleras som innehåller de 
viktigaste villkoren för avtalet. Detta bör kompletteras med detaljerade 
arbetsmanualer, där uppgifter, servicemål och liknande specificeras i detalj.  

Implementeringen omfattar att överföra ansvaret för tillhandahållandet av de 
inkluderade tjänsterna från avsändaren till leverantören. När överföringen är 
genomförd och leverantören har tagit ansvar för att förvalta tjänsten går processen 
vidare till förbättringsfasen (Lindskog, 2003). Den huvudsakliga verksamheten i 
denna fas, bortsett från att leverantören faktiskt tillhandahåller tjänsten, är 
kontinuerlig utvärdering och utveckling. När den första avtalsperioden når sitt slut 
ska en omförhandling hållas. Denna bör påbörjas i god tid före utgången av 
avtalsperioden då det behövs tid för utvärdering av processen. Dessutom behövs 
tid för att ta fram en ny anbudsbegäran och ta emot anbud från konkurrerande 
tjänsteleverantörer (Lindskog, 2003). 

2.4.2 Leverantörsbedömning 

Det finns ett antal faktorer företag utvärderar när de ska bedöma en leverantör. 
Några av dessa är; tjänstekvalitet, särskilda tjänsteegenskaper, leveranskostnader, 
leveransledtider, prisnivå, stabilitet, teknologisk standard och ISO-certifiering. 
Dessa element kan delas in i tre grupper: faktorer som berör själva tjänsten, 
faktorer som berör prestationen och faktorer som handlar om leverantörens 
förmåga (Chicàn, 1997) genom (Axelsson, 1998). 

Det är svårt för ett företag att i förväg veta vilken leverantör som passar företaget 
bäst.  De fem aspekterna nedan tar upp vad som är viktigt att tänka på.  

• Funktionell komplementaritet.  

En utgångspunkt är att leverantörens förmåga ska stämma överens med 
företagets behov. Leverantören måste inneha några eller någon materiell 
eller immateriell resurs som är av stor vikt för det företag som ska köpa 
tjänsten. Immateriella resurser är till exempel leverantörens kunskap, 
varumärke och legitimitet. Materiella resurser kan vara leverantörens bilar, 
anläggningar, råvaror eller utrustning (Axelsson, 1998).  
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• Strategisk passform 

Den strategiska passformen innebär att både leverantörens och det 
köpande företagets strategier och långsiktiga ambitioner helst ska dra i 
samma riktning. Går de båda i samma riktning finns goda förutsättningar 
för fortsatt samarbete parterna emellan. Vad leverantören kan och vill 
erbjuda ska passa som lösning till det problem som det köpande företaget 
har (Axelsson, 1998).  

• Organisatorisk passform 

Med den organisatoriska passformen åsyftas att leverantörens och det 
köpande företagets kulturer, arbetssätt och organisationsstrukturer ska 
passa ihop. Är passformen bra innebär detta att det går enklare för de båda 
att samarbeta (Axelsson, 1998).  

• Affärsmässigt synsätt 

Detta sätt representerar de olika parternas sätt att göra affärer på. 
Informella regler utvecklas i alla affärsrelationer efter en tidsperiod. 
Motsatsparter som konflikt - samarbete, tilltro - misstro, öppenhet - 
slutenhet, kort sikt - lång sikt och hantering av makt – 
beroendeförhållanden undersöks. Vilken typ av relation som eftersträvas 
diskuteras och vill både det köpande företaget och leverantören ha ett 
likartat förhållande underlättas skapandet av relationen (Axelsson, 1998). 

• Tidsmässig passform 

Det handlar helt enkelt om att ha ”rätt timing”. Både leverantören och det 
köpande företaget ska vilja påbörja den förmodade relationen samtidigt. 
Företag börjar vanligen med en mindre affär gemensamt med leverantören 
för att se hur arbetet fungerar. Detta kallas ”trial-and-error-learning”– 
processer (Axelsson, 1998).  

Även i Bjørnland et al. (2003) diskuteras olika faktorer som måste stämma för 
att en tät relation ska kunna uppstå mellan leverantören och det köpande 
företaget. Två av dessa är att tidpunkten ska vara rätt och att leverantören 
måste prioritera det köpande företaget, det vill säga inte vara upptagen med 
andra stora projekt. 
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3 Metod 
Arbetet inleddes med besök på Företag X för information om problemställningen 
och arbetets syfte. Nedan följer en beskrivning av hur arbetet med detta 
examensarbete har utförts.  

3.1  Litteraturstudier 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2008) skiljer på två olika former av information, 
primärinformation och sekundärinformation. Med primärinformation menas 
sådan information som ”kräver att man går ut och samlar in uppgifter”. 
Sekundärinformation syftar till information som finns tillgängligt i till exempel 
databaser, tidningar, artiklar och litteratur. Det är endast sekundärinformation som 
har använts under litteraturstudierna. 

Genom att studera relevant litteratur i det berörda ämnet erhölls en ökad 
förståelse och kunskap, vilken behövdes för att kunna genomföra arbetet på ett 
lämpligt sätt. Det första steget var att identifiera vilka områden litteraturstudien 
skulle omfatta. Identifieringen av dessa områden skedde genom analys av Företag 
X:s bakgrund och problembeskrivning. Då ämnesområdena fastställts söktes 
lämplig litteratur fram. Informationssökandet skedde på bibliotek och i 
databaserna Google Scholar och E-JULIA samt i tidigare kurslitteratur inom 
ämnesområdena. Sökorden som användes var; tredjepartslogistik, logistik, 
outsourcing, distribution, konsolidering, konsolideringspunkt, transportkostnad, 
transportarbete och transportföretag.  

Då den relevanta litteraturen var insamlad delades den upp mellan de två 
författarna. På skilda håll fortsatte arbetet med sammanställningen av litteraturen. 
Böcker och artiklar lästes och de, för examensarbetet, relevanta delarna valdes ut 
och bearbetades.  Under arbetets gång skedde tät korrespondens minst en gång 
per dag fram till dess att litteraturstudierna var färdiga två veckor senare. Det har 
skett kontinuerliga korrigeringar under arbetets gång.   

 

3.2 Datainsamling 
Primärinformation är information som kräver att personen som gör 
undersökningen måste ta kontakt med till exempel företag eller andra personer 
som sitter inne med den behövda informationen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2008).   
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Det finns två olika metoder för datainsamling, kvalitativa och kvantitativa. De 
kvalitativa utförs bland annat genom djupintervjuer utan fasta frågor och 
ostrukturerade observationer. De kvantitativa sker genom strukturerade 
observationer och enkäter med fasta svarsalternativ (Holme & Solvang, 1996).  
Även Eriksson & Wiedersheim-Paul (2008) tar upp de två metoderna. Används 
kvalitativa metoder sker det i form av berättande intervjuer och fallstudier medan 
kvantitativa metoder använder sig av experiment, enkäter och kvantitativa 
intervjuer.  Under arbetet med detta examensarbete har de båda metoderna 
använts i kombination med varandra.  

Datainsamlingen inleddes med en dialog med kontaktpersonen på Företag X. 
Därefter sändes en enkät till de berörda butikerna för att samla information kring 
nuläget. En dialog fördes även med Transportföretag A gällande de två 
kostnadsförslagen. Slutligen skedde en intervju med en bilförsäljare. Nedan följer 
en utförlig beskrivning av de använda metoderna.  

3.2.1 Dialog med kontaktperson på Företag X 

Kontakten med Företag X har skett enkom genom kontakt med en 
kontaktperson, logistikchefen, på företaget. Denna kontakt har skett via fem 
personliga besök på företaget samt via telefon och e-post. Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2001) beskriver besöksintervjuer som en metod lämpad för 
komplicerade frågor där intervjuaren kan följa upp frågor. En nackdel med 
metoden är att det kan vara svårt att få en intervjutid. Holme & Solvang, (1996) 
skriver positivt om personliga intervjuer med tanke på den direkta kontakten som 
skapas med intervjuobjektet.  

Första mötet med kontaktpersonen skedde i slutet av november 2009, trots att 
den officiella starten på arbetet var i mars 2010. Det första mötet innefattade 
bakgrundsbeskrivning av företaget, nulägesbeskrivning och problembeskrivning. 
Informationen sparades genom skriftliga anteckningar genomförda av båda 
författarna. Enligt Holme & Solvang, (1996) är bandspelare ett snabbare och 
mindre krävande sätt att spara information på än att skriva för hand. Att samtalet 
inte spelades in berodde på avsaknad av utrustning för detta och att det inte 
kändes nödvändigt då informationen var av sådan art att det var möjligt att hinna 
skriva ner den för hand. Oavsett vilken metod som används är det avgörande att 
ta vara på observationen (Holme & Solvang, 1996). Mötet varade i cirka två 
timmar.  

Andra mötet tog plats i början av januari 2010. Under mötets gång skrev 
författarna för hand ner syfte, mål och problemformulering tillsammans med 
kontaktpersonen på Företag X. Dessa anteckningar utgjorde senare en grund för 
planeringsrapporten. Vid detta tillfälle bokades ett preliminärt möte med 
Transportföretag A för att presentera arbetet och deras roll i det. Mötet varade i 
cirka två timmar. 
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Via e-post- och telefonkorrespondens mellan det andra och tredje mötet togs ett 
beslut att inte genomföra mötet med Transportföretag A. Anledningen till detta 
var brist på relevant information och oklarheter, från författarnas sida, kring syfte 
och mål med uppgiften.  

Tredje mötet inföll i slutet av januari 2010. Detta möte hölls på Företag X 
tillsammans med kontaktpersonen. Vid detta möte formulerades ett tydligare syfte 
och mål, även avgränsningar diskuterades fram. Informationen skrevs ner för 
hand av författarna. Mötet varade i tre timmar.  

I mitten av april ägde ett fjärde möte rum med kontaktpersonen. Under detta 
möte presenterades den insamlade informationen från butikerna och eventuella 
brister med denna diskuterades. Vid mötet godkände kontaktpersonen de 
uppskattningar och antaganden som ansågs nödvändiga att göra för att kunna göra 
en ordentlig beräkning av de olika butikernas kostnader. Dessa uppskattningar och 
antaganden ansågs nödvändiga då den insamlade informationen från butikerna 
inte var fullständig. Dessa antaganden beskrivs närmare i Bilaga 2. 

I början av maj skedde det femte och sista mötet med kontaktpersonen på Företag 
X. Här diskuterades det kostnadsförslag som Transportföretag A skickat. 
Gruppen, författarna till examensarbetet, bestämde i samråd med 
kontaktpersonen vilken data som skulle användas till kostnadsförslagen. Det 
bestämdes också att gruppen inte skall presentera examensarbetet på Företag X 
utan att detta skickas till kontaktpersonen, för godkännande av innehåll, samtidigt 
som det skickas till handledare och examinator. Mötet varade i cirka två timmar.   

Kontakt via telefon och e-post har endast varit av kortfattad karaktär, så som 
bokning av möten och enklare frågor. 

All den information som har mottagits och samlats in vid kontakt med 
kontaktpersonen på Företag X har efter respektive möte bearbetats. 
Bearbetningen har skett genom att endast, för examensarbetet, relevant 
information har valts ut och arbetats vidare med.  

3.2.2 Enkät till butikerna 

Målet med enkäterna var att undersöka sju butikers kostnader för transportarbete 
till slutkonsument. Butikerna är lokaliserade i Göteborgs- och Stockholmsområdet 
och kommer hädanefter kallas G1, G2, G3, G4, S1, S2 och S3. För att kunna 
undersöka dessa kostnader behövdes primärinformation från butikerna. Den 
tänkta avsikten med insamlingen av informationen från butikerna var att den 
avsågs att ske via butiksbesök. På grund av dålig planering, från författarnas sida, 
och ej i tid inbokade butiksbesök hanns detta inte med utan fick ske genom 
enkäter och telefonkontakt. 
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Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2008) är det viktigt att låta ett antal 
försökspersoner testa enkäten för att få en acceptabel kvalitet. Detta skedde inte 
mer än att kontaktpersonen på Företag X godkände och gjorde några mindre 
ändringar i frågorna. Anledningen till att enkäterna inte testades ytterligare var att 
frågorna var av sådan art att endast butikerna kunde svara på dem.  

Enkätfrågorna kommer dels ifrån teorin om det berörda ämnet och dels ifrån 
kontaktpersonen på Företag X. Frågorna var av sådan karaktär att utan svar på 
dessa kunde inte arbetet fortsätta. I Holme & Solvang, (1996) finns beskrivet av 
Belson (1981) att det är av stor betydelse hur man utformar en enkät. Den får till 
exempel inte vara för omfattande, vara ostrukturerad, skriven med obegripligt 
språk, slarvig eller oseriöst gjord. Är en enkät utformad på detta vis är 
sannolikheten hög att mottagaren inte ägnar någon tid till att besvara den. Enligt 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) är en nackdel med enkäter att svarstiden 
ofta blir lång och att det är svårt att kontrollera vem som faktiskt har svarat. 

Enkätfrågorna skrevs i ett Excel-ark uppdelat i två flikar, en flik för de butiker 
som använder sig av egen regi och en flik för de butiker som köper 
transporttjänsten. Fliken för egen regi bestod av 18 frågor och fliken för de som 
köper transporttjänsten bestod av 12 frågor. Frågorna återfinns i bilaga 1.   

En presentation över telefon skedde innan frågeställningarna till de berörda 
butikerna skickades via e-post. Kontaktpersonen på Företag X hade i förväg 
kontaktat butikerna för att informera om samtalet och enkäten från författarna. 
Telefonnummer och e-postadresser till de berörda butikerna erhölls från 
kontaktpersonen på Företag X. Butikerna gavs fyra dagar att skicka tillbaka den 
behövliga informationen. Endast två av de sex medverkande butikerna skickade 
tillbaka enkäten inom den angivna tiden. Efter fem dagar kontaktades butikerna 
igen, via e-post, och påmindes om att besvara enkäten. En av butikerna i 
Göteborg, G4, dröjde ytterligare med att svara vilket ledde till ett andra samtal till 
denna butik. Under detta samtal samlades information in från butiken då den 
kontaktade personen inte hade möjlighet att fylla i enkäten på egen hand under de 
närmaste dagarna. Enkätfrågorna lästes därför upp och besvarades direkt över 
telefon av intervjuobjektet från butiken.  

De utskickade enkäterna besvarades med varierande tillfredställelse, somliga var 
korrekt ifyllda medan andra saknade kritiska svar för undersökningen. Detta ledde 
till att mer arbete och tid fick läggas på enkätundersökningen i form av att beräkna 
fram de siffror som saknades. Detta gjordes med hjälp av uppskattningar och de 
siffror som vissa butiker hade lämnat. Hur beräkningarna av de olika kostnaderna 
har utförts finns beskrivet med hjälp av formler i Bilaga 2. När all data hade 
samlats in och beräknats sammanställdes den i form av en totalkostnad för varje 
enskild butiks kostnader för transport till slutkonsument. Dessa kostnader 
räknades sedan samman för de båda områdena Stockholm och Göteborg, detta 
för att kunna jämföra dessa kostnader med kostnadsförslagen från 
Transportföretag A.  
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3.2.3 Dialog med Transportföretag A 

Kontaktpersonen på Företag X tog första kontakten med Transportföretag A 
genom ett möte med en representant från Transportföretag A i oktober 2009. Vid 
detta möte presenterade Företag X hur de önskade samarbeta med 
Transportföretag A. Därefter mottog gruppen, författarna till detta 
examensarbete, namn och telefonnummer till kontaktpersonen på 
Transportföretag A. Kontaktuppgifterna tillhandahölls från kontaktpersonen på 
Företag X. Innan första kontakten med Transportföretag A sammanställdes 
frågor. Dessa frågor gällde vilken information Transportföretag A behövde för att 
kunna ta fram ett kostnadsförslag. 

Efter flera försök nåddes kontaktpersonen på Transportföretag A och arbetet 
presenterades återigen kortfattat. Under samtalet ställdes de ovan beskrivna 
frågorna och kontaktpersonen uppgav att det enklaste var att skicka svar på dessa 
frågor via e-post. 

Då kontaktpersonen på Transportföretag A hade angett, via e-post, vilken 
information som behövdes för att lämna ett kostnadsförslag till Företag X, se 
Bilaga 3, kontrollerades den insamlade datan av författarna till detta 
examensarbete för att försäkra att all den önskade informationen fanns tillgänglig. 
Det upptäcktes i detta skede att postnummer till alla slutkonsumenter var en viktig 
del för att möjliggöra för Transportföretag A att ta fram ett trovärdigt 
kostnadsförslag. Denna information hade inte samlats in från butikerna. Butikerna 
kontaktades återigen och det visade sig att detta inte var någon information som 
butikerna hade sparat. Det bestämdes därför att Transportföretag A skulle göra ett 
antagande om postnumren i Stockholms- och Göteborgsområdet. 
Nulägesbeskrivningen låg till grund för resterande informationen som 
Transportföretag A behövde för att kunna överlämna ett kostnadsförslag. 
Informationen vidarebefordrades sedan via e-post till kontaktpersonen på 
Transportföretag A. 

Uppgifterna tillhandahållna från Transportföretag A användes sedan för att göra 
en jämförelse mellan nulägesbeskrivningen och de beräknade kostnadsförslagen. 
Denna jämförelse återfinns i kapitel fem. 
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25 

3.2.4 Intervju med bilförsäljare 

Vid sammanställningen av informationen från butikerna framkom att flera butiker 
hade problem med att ange kostnader kopplade till fordonen. Dessa kostnader 
var; service- och reparationskostnader per år samt försäkringskostnader. 
Dessutom upptäcktes att frågan om fordonens bränsleförbrukning samt 
avskrivning på köpta fordon inte fanns med på enkäten. Dessa frågor fanns inte 
med på grund av att författarna inte hade dessa kostnader i åtanke då enkäten 
skrevs.  I samråd med kontaktpersonen på Företag X kontaktades därför, via 
telefon, en lokal återförsäljare av lätta lastbilar. Återförsäljaren kunde enkelt bidra 
med snabb och pålitlig information angående pris på lätta lastbilar, 
bränsleförbrukning, service- och reparationskostnader per år, avskrivningar samt 
försäkringskostnader. Butikerna använder lätta lastbilar vid utkörning av gods till 
slutkonsument, denna uppgift kom från kontaktpersonen på Företag X. 
Bilförsäljaren angav en ekonomisk livslängd för fordonen på fem år. Det har 
antagits av gruppen att samtliga butiker, som äger egna fordon, har lätta lastbilar 
som är nyare än fem år. Även service- och reparationskostnaderna är antagna att 
vara de, enligt bilförsäljaren, högsta. Dessa antaganden har gjorts för att gruppen 
vill gardera sig mot att sätta för låga kostnader, dock är dessa kostnader låga i 
förhållande till de totala kostnaderna och påverkar därför inte resultatet nämnvärt. 
Det dieselpris som används togs från ett oljebolags hemsida 16/4 2010. Vid 
sammanställningen av de olika butikernas kostnader användes sedan dessa 
uppgifter, förutom i de fall där butikerna själva hade angett en eller flera av dessa 
kostnader.   

3.3 Validitet och reliabilitet  
Rosengren & Arvidson (1992) och Eriksson & Wiederseheim-Paul (2008) säger att 
en valid mätning ska mäta vad den är avsedd att mäta. Validitet kan beskrivas som 
en mätnings/registrerings giltighet. Är inte validiteten hög i ett arbete kan hela 
arbetet ifrågasättas. 

Rosengren & Arvidson (1992) definierar reliabilitet som graden av tillförlitlighet 
hos en mätning. Reliabilitet kan kallas den större eller mindre frånvaron av 
slumpmässiga mätfel. Home & Solvang (1997) säger att reliabiliteten bestäms av 
hur mätningarna utförs och hur noggrant bearbetningen av informationen utförs. 

Detta examensarbetes validitet och reliabilitet kommer att diskuteras i kapitel sex.



Nulägesbeskrivning 

4 Nulägesbeskrivning 
På Företag X sköts transporterna i nuläget på följande sätt; företagets leverantörer 
skickar gods till ett huvudlager, där allt gods måste passera igenom. Godset 
transporteras sedan med lastbil från huvudlagret ut till alla företagets butiker runt 
om i Sverige. Respektive butik transporterar slutligen de varor som kunderna vill 
få hemkörda. Butiker i samma område har inga samordnade transporter utan kan 
köra till samma område dit även en annan butik levererar. Figur 4 visar en generell 
bild över hur transporterna fungerar i dagsläget. Pilarna i figuren representerar de 
utförda transporterna. Detta examensarbete innefattar endast de butiker som 
ligger i Stockholms- och Göteborgsområdet. I Göteborgsområdet finns fyra 
butiker och i Stockholmsområdet finns tre butiker. Butikerna kommer att kallas; 
S1, S2, S3, G1, G2, G3 och G4. S står för Stockholm och G står för Göteborg. 
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Figur 4. En överblick av transporter mellan produkttillverkare och slutkonsument. 
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De transporter, och tillkommande transportkostnader, som undersöks är de 
mellan butik och slutkonsument, se Figur 5. De kostnader som räknas samman till 
en totalkostnad i denna undersökning består av följande två delar;  

1) Personalkostnad. Endast personalkostnader knutna till transport från butik 
till slutkonsument räknas med. På grund av bristande information från 
butikerna angående dessa räknades en personalkostnad fram som antas 
gälla för alla butiker. Detta gjordes i samråd med kontaktpersonen på 
Företag X. Formler för hur detta beräknats för respektive butik återfinns i 
Bilaga 2. 

2) Fordonskostnad. Här ingår för egen regi; bränslekostnad, försäkring, 
service och reparation och eventuell avskrivning respektive hyreskostnad. 
De butiker som köper tjänsten betalar ett fast pris per stopp/kund. 
Formler för hur detta beräknats för respektive butik återfinns i Bilaga 2.  
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I avsnitt 4.1 och 4.2 beskrivs närmare hur personal- och fordonskostnader för de 
sju butikerna har beräknats. Tabell 2 och Tabell 3 visar hur stor del respektive 
butiks kostnader utgör av de totala kostnaderna för Göteborg och Stockholm, 
alltså G1:s svar dividerat med summan av alla Göteborgs butikers svar för 
respektive post och så vidare. I tabellerna är de gråmarkerade cellerna de 
kostnader som räknats samman till en totalkostnad. Övrig data visad i tabellerna är 
insamlad information från butikerna som anses vara intressant för att ge läsaren en 
bild av hur butikerna förhåller sig till varandra.  

Det som nedan är beskrivet som antal anställda syftar till det antal heltidsanställda 
knutna till transport från butik till slutkonsument. 

 

4.1 Göteborg 
Alla fyra butiker i Göteborg sköter leveranser till slutkonsument med egen regi. 
G1, G3 och G4 äger de fordon som används till dessa leveranser, medan G2 hyr 
in fordon som den egna personalen sedan utför leveranserna med.    

Butik G1 är belägen cirka en mil från centrala Göteborg. Personalkostnaden för 
G1 saknades och beräknades genom att multiplicera antalet anställda med antagen 
personalkostnad. Försäkring, service och reparation samt avskrivning, vilka ingår i 
fordonskostnaden, beräknades med hjälp av information från bilförsäljaren 
eftersom dessa saknades från butiken. Annan information som saknades från G1 
var antal kubikmeter gods utkört till slutkonsument per år, denna beräknades 
därför fram. Se Bilaga 2 för samtliga uträkningar gällande butik G1. 

Butik G2 ligger längst bort av de fyra butikerna med cirka sju mil från centrala 
Göteborg. Information om personalkostnaden och antal anställda saknades från 
denna butik. För att kunna beräkna personalkostnaden behövdes information 
angående antal anställda. Ett samband drogs därför mellan antal kubikmeter gods 
utlevererat till slutkonsument per år och antal anställda som jobbade med detta. 
Detta samband kunde dras från informationen insamlad från butik G3. En siffra 
för mängden gods per anställd användes för att få fram hur mycket personal som 
arbetar heltid med att leverera gods till slutkonsument. Antal anställda 
multiplicerades sedan med den antagna personalkostnaden. Gällande de kostnader 
som ingår i fordonskostanden saknade G2 information om försäkring och hyra 
för fordon och beräknades därför med hjälp av information från bilförsäljaren. Se 
Bilaga 2 för samtliga uträkningar gällande butik G2.  

För butik G3, lokaliserad cirka två mil utanför centrala Göteborg, användes den 
antagna personalkostnaden. Denna multiplicerades sedan med antalet anställda. 
G3 kunde ange alla kostnader kopplade till fordonskostnaden förutom 
avskrivningskostanden, vilken beräknades med hjälp av information från 
bilförsäljaren. Se Bilaga 2 för samtliga uträkningar gällande butik G3.  
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Butik G4 är lokaliserad i centrala Göteborg och var den enda butiken som inte 
svarade skriftligt på enkäten. Ett telefonsamtal gjordes istället för att samla ihop 
informationen. Personalkostnaden för G4 saknades och beräknades genom att 
multiplicera antalet anställda med antagen personalkostnad. Försäkring, service 
och reparation samt avskrivning, vilka ingår i fordonskostnaden saknades och 
beräknades med hjälp av information från bilförsäljaren. Se Bilaga 2 för samtliga 
uträkningar gällande butik G4. 

Efter att nödvändig information insamlats och beräknats gjordes en 
sammanställning över de fyra Göteborgsbutikerna. Tabell 2 nedan visar hur stor 
del respektive butik står för av denna totala sammanställning. Detta för att ge 
läsaren en bild av storleken på de olika butikerna, och en jämförelse dem emellan. 

 

Butik G1 G2 G3 G4 

Kunder/år 46 % 7 % 23 % 24 % 

Antal bilar 25 % 25 % 25 % 25 % 

Kubikmeter/år 36 % 6 % 21 % 36 % 

Mil/år 50 % 16 % 26 % 9 % 

Fordonskostnad/år 33 % 15 % 31 % 21 % 

Personalkostnad/år 39 % 7 % 23 % 31 % 

Totalkostnad 38 % 8 % 24 % 30 % 

Tabell 2. Fördelning av resurser avseende butikerna i Göteborgsområdet. 

Personalkostnaden står för den större delen, 85 procent, av de totala kostnaderna 
för butikerna i Göteborgsområdet. Totalt står Göteborgsområdet för 65 procent 
av de totala kostnaderna.     

4.2 Stockholm 
Alla butiker i Stockholm köper transporttjänsten för transport till slutkonsument 
av ett transportföretag som heter Transportföretag B. Butik S1 har även hand om 
butik S3:s transporter, se Figur 6. Butik S3 har därför inget lager för gods som 
skall transporteras till slutkonsument, allt detta gods finns i butik S1.  
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Figur 6. Transport till slutkonsument i Stockholmsområdet. 

Butik S1 ligger drygt tre mil utanför Stockholm centrum. Butiken kunde inte ange 
antal anställda eller personalkostnaden. En tidsuppskattning gjordes gällande hur 
lång tid det tar att lossa och lasta en kubikmeter gods. Utifrån detta beräknades 
antal anställda fram. Den antagna personalkostnaden multiplicerades då med antal 
anställda för att få fram denna. Angående fordonskostnaden för butik S1 så kunde 
de inte ange kostnaden per stopp, denna kostnad antogs därför vara den samma 
som den kostnad butik S2 har. Se Bilaga 2 för samtliga beräkningar gällande butik 
S1.  

Även butik S2 är genom ett samband för antal mil som körs i genomsnitt per 
kund. Se Bilaga 2 för samtliga lokaliserad dryga tre mil utanför Stockholms 
centrum. Butiken kunde inte ange personalkostnaden eller antal anställda. Samma 
beräkning som för S1 användes för att få fram dessa kostnader. Ingen information 
saknades gällande fordonskostanden, dock saknades information om antal körda 
mil per år. Antal mil per år beräknades beräkningar gällande butik S2. En 
fördelning mellan butikerna finns i Tabell 3 nedan.   

 

Butik S1 S2 

Kunder/år 80 % 20 % 

Kubikmeter/år 73 % 27 % 

Mil/år 80 % 20 % 

Fordonskostad/år 80 % 20 % 

Personalkostnad/år 73 % 27 % 

Totalkostnad 79 % 21 % 

Tabell 3. Fördelning av resurser avseende butikerna i Stockholmsområdet. 

 
Fordonskostnaden står för den större delen, 91 procent, av de totala kostnaderna 
för butikerna i Stockholmsområdet. Totalt står Stockholmsområdet för 35 procent 
av de totala kostnaderna.



Kostnadsförslag 

5 Kostnadsförslag 
Tidigare är begreppet logistik definierat bland annat som planering, organisering 
och styrning av alla aktiviteter i materialflödet. Sett till denna definition anser 
gruppen att de undersökta butikerna i dagsläget har en relativt dåligt planerad 
logistik när det gäller flödet från butik till slutkonsument. Ingen av de tillfrågade 
butikerna planerar detta flöde, de bokför inte heller några data eller information 
kring dessa transporter. Sett till Lumsden (1998, s 23) definition som återfinns 
även Shapiro & Hesketts (1985) definieras logistik som:  

”de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt 
skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund till rätt kostnad”  

Enligt denna definition upplevs dock inte den befintliga transportlösning som lika 
problematisk. Under detta arbete har gruppen inte fått någon bild av att butikerna 
i dagsläget misslyckas med att transportera godset till slutkonsument på önskat 
sätt. Den enda aspekt som kan ifrågasättas, sett utifrån denna definition, är 
huruvida aktiviteten utförs till rätt kostnad, vilket detta examensarbete avser att 
utreda.  

Sett till etableringsprocessen av tredjepartslogistik, tidigare beskriven i 
teoriavsnittet, har detta examensarbete behandlat den första fasen, 
förberedelsefasen. Den del av denna fas arbetet har fokuserat på är att kartlägga de 
aktuella logistikkostnaderna.  

Den typ av tredjepartsallians som Transportföretag A, vid ett eventuellt 
samarbete, kommer att ingå med Företag X är den tredje typen, tidigare beskriven 
i teoriavsnitt 2.4.1.1. De kommer utföra ett begränsat antal aktiviteter men med 
relativt hög intensitet då leveranserna till slutkonsument kommer ske flera dagar i 
veckan. 

 

5.1 Kostnadsförslag 1  
Kostnadsförslag 1 innebär att Transportföretag A övertar transporterna från butik 
till slutkonsument. Efter beställning från butik skickas det kundbeställda godset 
från huvudlagret till respektive butik. Förändringen, från den befintliga lösningen, 
består i att när godset ankommit till butikerna, skall Transportföretag A hämta och 
leverera ut det till respektive slutkonsument. Transportföretag A kommer att 
ansvara för fordon, utkörning, konsolidering samt ruttplanering avseende det gods 
som levereras till slutkonsument. 
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Detta kostnadsförslag kallar Transportföretag A för Store Home Delivery, vilket 
innebär leverans från butiker till slutkonsumenter. Det angivna kostnadsförslaget 
gäller leveranser som sker under helgfria vardagar. Transportföretag A har delat in 
Göteborgs- och Stockholmsområdet i två zoner, zon 1 och zon 2. Zon 1 innebär 
ett område med en sträcka på fem kilometer från butik och zon 2 innebär ett 
område med 25 kilometer till Göteborg city respektive 30 kilometer till Stockholm 
City. 
Göteborg 

För att räkna fram den totala kostnaden för att anlita Transportföretag A i 
butikerna i Göteborgsområdet användes en genomsnittlig kostnad per stopp. Med 
ett stopp menas att chauffören lastar av den kundbeställda varan och bär in den 
till slutkonsumentens bostad. Transportföretag A angav en kostnad per stopp för 
leverans inom zon 1 och en kostnad per stopp för leverans inom zon 2. Eftersom 
det inte finns någon information insamlad över hur många leveranser som körs 
inom respektive zon räknades ett medelpris fram genom att addera de två 
kostnaderna och sedan dividera dem med två. Detta medelpris multiplicerades 
sedan med antal stopp per år för respektive butik inom Göteborgsområdet. 
Denna kostnad utgör det som, i detta examensarbete, kallas för fordonskostnad. 

Personalkostnaden beräknades genom att antal kubikmeter levererat till 
slutkonsument per år multiplicerades med antal timmar för att hantera en 
kubikmeter gods. Antal timmar multiplicerades sedan med två eftersom godset 
både lossas vid inleverans till butiken och lastas sedan ut från butikslagret för 
hemleverans. Detta utförs alltså av butikens egen lagerpersonal. Denna tidsåtgång 
multiplicerades sedan med timkostnaden för personal, uträknad sedan tidigare, se 
Bilaga 2.  

Fordons- och personalkostnaden för respektive butik adderades sedan för att få 
en totalkostnad för att anlita Transportföretag A enligt kostnadsförslag 1, i 
Göteborgsområdet. Denna kostnad jämfördes sedan med kostnaden för den 
befintliga lösningen. Denna jämförelse visade att kostnadsförslag 1 innebär en 
ökning av kostnaderna, för transport till slutkonsument, med 17 procent för 
butikerna i Göteborgsområdet.  
Stockholm 

För att beräkna fordonskostnaden för att anlita Transportföretag A i 
Stockholmsområdet användes samma genomsnittliga pris per stopp som för 
Göteborgsområdets butiker. Denna genomsnittliga kostnad multiplicerades med 
antal stopp per år. Samma personalkostnad, som i den befintliga lösningen, 
användes vid denna beräkning eftersom personalen i butikerna kommer utföra 
samma arbete som i nuläget.  
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Efter att kostnaderna beräknats för respektive butik beräknades de samman till en 
total kostnad för Stockholmsområdet. Denna totala kostnad visade att 
Kostnadsförslag 1 innebär en ökning av kostnaderna, för transport till 
slutkonsument, med 54 procent för butikerna i Stockholmsområdet. Denna stora 
ökning beror på att Transportföretag A har en 38 procent högre kostnad per 
stopp än vad butikerna betalar till Transportföretag B i nuläget. 

5.1.1 Befintlig lösning kontra Kostnadsförslag 1 

Enligt beräkningarna ovan blir kostnaden för Göteborgsområdet 17 procent 
högre och för Stockholmsområdet blir den 54 procent högre. Totalt, för båda 
områdena, blir kostnaden för att anlita Transportföretag A 30 procent högre än 
den befintliga kostnaden.  

Sett ur ett kostnadsperspektiv är det i dagsläget inte lönsamt för Företag X att 
anlita Transportföretag A för ett utförande av kostnadsförslag 1. Dock finns det 
flera andra aspekter som skulle förändras om Transportföretag A utförde 
leveranserna från butik till slutkonsument. Några exempel på förbättringar är; 
fyllnadsgraden, problemet med konsolideringen och ruttplaneringen. Arbetet med 
hantering av det kundbeställda godset i butikerna kommer dock förbli oförändrat 
med en lösning enligt kostnadsförslag 1. 

Transporterna till slutkonsument sker i nuläget då behov uppstår, utan någon 
ruttplanering eller hänsyn till fyllnadsgrad av lastbilarna. Detta blev tydligt då 
informationen samlades in och butikerna inte kunde lämna några exakta siffror 
gällande levererade volymer eller körda sträckor. Avsaknaden av exakt information 
från butikerna tyder på stora brister i hanteringen av transporterna till 
slutkonsument. Gällande den låga fyllnadsgraden kommer denna att förbättras om 
kostnadsförslag 1 tas i bruk. Företag X:s butiker kommer inte längre behöva ta 
hänsyn till att fylla upp bilarna, detta kommer att bli en uppgift för 
Transportföretag A. Transportföretag A anlitas av flera andra företag än Företag 
X, detta leder till stordriftsfördelar för Transportföretag A som kan fylla upp 
fordonen på ett fördelaktigare sätt än Företag X:s butiker kan, samtidigt som de 
kan leverera alla dagar i veckan till Företag X:s kunder.  

Konsolidering av gods är direkt kopplat till fyllnadsgraden. I dagsläget sköter alla 
butiker i samma område leveranserna till slutkonsument själva och ingen 
konsolidering av gods sker. Används kostnadsförslag 1 kommer Transportföretag 
A att kunna åka till alla Företag X:s butiker i ett område och samla ihop det gods 
som ska till slutkonsument.  

Kontaktpersonen på Företag X säger att det i dagsläget inte sker någon 
ruttplanering från butikernas sida. Fördelar med att ha en bra ruttplanering är att 
bränslekostnaderna och förslitningen på fordonet blir lägre vid väl planerad rutt, 
helt enkelt för att onödiga mil sparas in. Detta är också en aspekt som Företag X 
helt kan lämna åt Transportföretag A om kostnadsförslag 1 skulle tas i bruk. 
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I dagsläget har butikerna svårt att särskilja kostnaderna kopplade till transporterna 
till slutkonsument från övriga transport- och hanteringskostnader. Detta eftersom 
hanteringen av det kundbeställda godset görs tillsammans med hantering av allt 
övrigt gods och ingen exakt kontroll finns över hur stora volymer som faktiskt 
levereras hem till kunderna. I det fall Företag X väljer kostnadsförslag 1 kommer 
transport- och hanteringskostnaderna att påverkas. Företag X:s egna 
butikspersonal kommer fortfarande ansvara för lastning och lossning av det 
kundbeställda godset, detta är dock den enda personalkostnad som kommer 
belasta butikerna när det gäller transporterna till slutkonsument. Anlitas 
Transportföretag A kommer kostnader rörande transport till slutkonsument bli 
enklare att identifiera. I dagsläget finns ingen exakt siffra över vad transporterna 
till slutkonsument egentligen kostar då det är utspritt på många olika poster i 
företaget. Därför är det fördelaktigt att anlita ett tredjepartslogistikföretag, i detta 
fall Transportföretag A, där butikerna får svart på vitt exakt vilka kostnader som 
rör transportarbetet. Vet butikerna vilka kostnader de har är de kostnaderna också 
lättare att försöka sänka.  

I det fall då Transportföretag A tar över leveranserna till slutkonsument kommer 
även en del personal att frigöras i butikerna. De butiker som i dagsläget använder 
sig av egen personal vid hemleveranser kommer att kunna använda denna 
personal till andra arbetsuppgifter som till exempel försäljning eller annat 
butiksarbete. Med andra ord kommer en större del av personalen kunna ägna sig 
åt kärnverksamheten, försäljning av produkter. Detta är tidigare beskrivet i 
teoriavsnittet som en av anledningarna till att företag väljer att använda sig av 
tredjepartslogistik.  

Det är dock viktigt att beakta att Företag X inte kommer att dra nytta av 
ovanstående fördelar med att anlita ett tredjepartslogistikföretag, förutom 
frigörandet av personal, vid ett anlitande av Transportföretag A. Detta eftersom 
den befintliga fordonskostnaden och personalkostnaden inte är tillräckligt hög för 
att ett anlitande av Transportföretag A, enligt kostnadsförslag 1, ska bli lönsamt. 

5.2 Kostnadsförslag 2  
Kostnadsförslag 2 innebär en helhetslösning för det gods som ska levereras till 
slutkonsument. Det kundbeställda godset skickas, efter beställning från butik, från 
huvudlagret till en konsolideringspunkt tillhandahållen av Transportföretag A. 
Transportföretag A hämtar därefter upp det kundbeställda godset från 
konsolideringspunkten och kör ut det till respektive slutkonsument. En 
konsolideringspunkt kommer att finnas i de städerna med fler än en butik. Detta 
kostnadsförslag kallar Transportföretag A för Depot Home Delivery. 
Transportföretag A kommer att ansvara för fordon, utkörning, konsolidering, 
ruttplanering, lastning, lossning samt förvaring av det gods som levereras till 
slutkonsument. 
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Kostnadsförslaget från Transportföretag A utgår från vilket postnummer 
slutkonsumenten har och vilken volym som körs ut per slutkonsument. Det 
angivna kostnadsförslaget gäller leveranser som sker under helgfria vardagar. 
Tidigare har en snittvolym per slutkonsument räknats ut, se Bilaga 2, denna 
användes för att ta fram rätt tabellvärde från Transportföretag A:s 
kostnadsförslag. Denna kostnad multiplicerades sedan med antal slutkonsumenter, 
stopp, per år. Procentsatserna är uträknade genom att dividera kostnaden från 
Transportföretag A med de adderade butikernas totalkostnader för respektive 
områden. 
Göteborg 

Kostnadsförslag 2 innebär en ökning av kostnaderna, för transport till 
slutkonsument, med 6 procent för butikerna i Göteborgsområdet.  
Stockholm 

Kostnadsförslag 2 innebär en ökning av kostnaderna, för transport till 
slutkonsument, med 32 procent för butikerna i Stockholmsområdet. Ökningen 
beror på att Transportföretag A är dyrare än Transportföretag B som sköter 
transporterna till slutkonsument i dagsläget. Transportföretag B har en kostnad 
som är 37 procent lägre än Transportföretag A:s kostnad per stopp. 

5.2.1 Befintlig lösning kontra Kostnadsförslag 2 

Enligt beräkning ovan blir kostnaden för Göteborgsområdet 6 procent högre och 
för Stockholmsområdet 32 procent högre. Totalt, för båda områdena, blir 
kostnaden för att anlita Transportföretag A 15 procent högre än den befintliga 
kostnaden. 

Företag X:s butiker behöver dock inte ta hänsyn till fyllnadsgraden, problemet 
med konsolideringen eller ruttplaneringen om kostnadsförlag 2 tas i bruk, precis 
som i scenariot ovan med kostnadsförslag 1. Detta är problem som 
Transportföretag A kommer hantera i båda lösningarna.   

Tas kostnadsförslag 2 i bruk kommer endast en liten del av de administrativa 
kostnaderna att finnas kvar i butikerna. Denna kostnad kommer bestå av att ta 
emot beställningar på leveranser till slutkonsument och vidarebefordra dessa till 
Transportföretag A. Alla andra kostnader som till exempel lastning och lossning, 
som tidigare hänförts till butikerna kommer nu helt och hållet att ligga på 
Transportföretag A eftersom de kommer tillhandahålla en helhetslösning för 
godset till slutkonsument. De står alltså för både transporten och lagerhållningen 
av det kundbeställda godset efter det att godset levererats från huvudlagret och 
innan det transporteras till slutkonsument.  
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Skillnaden i personalåtgång blir stor i Göteborgsområdet jämfört med den 
befintliga lösningen eftersom all hantering och transport av gods till 
slutkonsument kommer skötas av Transportföretag A. Butikerna i 
Stockholmsområdet kommer inte påverkas lika mycket då de i dagsläget redan 
köper tjänsten och därför inte har lika höga personalkostnader. Den stora 
personalåtgången i dagsläget ligger i transporterna, inte i hanteringen av godset i 
butik. Det som främst kommer att påverka butikerna i Stockholmsområdet är att 
de i dagsläget köper tjänsten av Transportföretag B, som har lägre pris per stopp 
än Transportföretag A, och därför kommer få höjda kostnader vid ett införande 
av kostnadsförslag 2.  

I det fall Företag X väljer att implementera kostnadsförslag 2 kommer även en del 
lageryta frigöras i butikerna. Detta eftersom det kundbeställda godset aldrig når 
butikerna utan körs direkt via en konsolideringspunkt. Denna frigjorda lageryta 
kan, om möjligt, användas till att bygga ut butiken eller till förvaring av annat 
gods. I och med att godset inte kommer lagras i butikerna kan även 
lagerhållningskostnaderna minska.   

Jämfört med kostnadsförslag 1 kommer Företag X vid användning av 
kostnadsförslag 2 få en mer exakt total transport- och hanteringskostnad. Det blir 
tydligare var kostnaderna ligger eftersom dessa kostnader kommer att vara det pris 
som betalas till Transportföretag A.  
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6 Diskussion 
Detta kapitel innehåller diskussioner kring nuläget, kostnadsförslagen samt en 
alternativ lösning för att sänka Företag X:s kostnader för transport från butik till 
slutkonsument. 

6.1 Nulägesdiskussion 
Det är tidigare beskrivet att informationen insamlad från de berörda butikerna i 
detta examensarbete inte är etthundra procent tillförlitlig. En anledning till att 
informationen från butikerna har vart bristfällig kan vara att butikerna kanske inte 
inser att det kan ligga stora besparingar i att planera transporterna till 
slutkonsument. Det anses vara ett stort problem i sig och en anledning till att välja 
att anlita ett tredjepartslogistikföretag. Detta löser dock inte problemet med 
butikernas brist på information, de behöver fortfarande bokföra de leveranser som 
utförs. Bristen på sparad information i butikerna har förvånat gruppen. En fråga 
som uppkommit i samband med detta är om brist på denna typ av information är 
unikt för Företag X eller om det är vanligt förekommande för företag som 
levererar gods till slutkonsument. Viktigt att poängtera är att gruppen inte har 
jämfört Företag X:s kostnader för transport till slutkonsument med något annat 
företags kostnader. Ingen referensram finns därför och det går inte att konstatera 
om kostnaderna i nuläget är höga respektive låga.  

Om Företag X beslutar att de vill vänta med införandet av kostnadsförslag 1 eller 
2, eller väljer att inte använda dem alls, och behåller transporterna på de sätt de 
utförs idag bör butikerna i samma städer starta ett samarbete med varandra. Detta 
samarbete kan bestå i att samköra gods, alltså att konsolidera det kundbeställda 
godset mellan butikerna. I Göteborgsområdet kan detta då göras med de egna 
bilarna och den egna personalen. Görs detta behövs mindre personal i butikerna 
för arbetet med utkörning och fyllnadsgraden kommer att höjas vilket sänker 
transportkostnaderna. En del extra administrativt arbete kommer att tillkomma 
för att säkra att samordningen mellan butikerna fungerar, dock anser gruppen att 
detta arbete bör bli försumbart jämfört med de fördelar som kan uppnås genom 
samarbete butikerna emellan. Upprättas noggranna rutiner för hur transporterna 
ska samordnas och köras kan dessa arbetsuppgifter förenklas för personalen.  

Efter det att butikerna har börjat samköra gods är nästa steg att försöka skapa en 
effektiv ruttplanering som kommer att leda till mindre antal körda mil och ännu 
bättre fyllnadsgrad vilket i sin tur kan leda till lägre transportkostnader för 
butikerna i Göteborgsområdet. En förutsättning för att det ska kunna visa att 
dessa förändringar leder till lägre transportkostnader är att butikerna börjar 
dokumentera viktigt information angående vilka kostnader de har i nuläget för 
transport till slutkonsument. Finns inte denna information tillgänglig för butikerna 
har de inget de kan jämföra de nya kostnaderna med efter förändring.  
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För butikerna i Stockholmsområdet gäller det att undersöka om Transportföretag 
B har någon möjlighet att konsolidera gods mellan de två butikerna. Här finns det 
dock inte lika tydliga fördelar eftersom Transportföretag B troligen fortfarande 
kommer ta samma pris per stopp. Eventuellt kan Transportföretag B uppleva 
fördelar med att konsolidera gods mellan butikerna i Stockholmsområdet. Dessa 
fördelar kan ligga i en högre fyllnadsgrad i deras bilar och en bättre ruttplanering 
då de kan finna flera kunder som bor inom samma område och leverera till dem 
under samma tur. Bidrar dessa faktorer till lägre kostnader för Transportföretag B 
är det även möjligt att de kan sänka sina priser per stopp till Företag X. 

En fördel med att låta respektive butik sköta de egna transporterna till 
slutkonsument är att kontrollen av godset förmodligen blir bättre än vid anlitande 
av ett externt företag. Eftersom det, i Göteborgsområdet, i dagsläget är personal 
från den egna butiken som utför transporten, och hjälper kunden med uppackning 
och eventuell montering, är det smidigare och enklare att hantera eventuella 
problem. I situationer då en kund till exempel får fel vara levererad till sig kan 
butikspersonalen direkt transportera tillbaka varan till butiken och lägga en ny 
beställning. I det fall då Transportföretag A sköter leveranserna blir detta 
antagligen inte lika lätthanterat. Transportföretag A måste kanske då kontakta 
butiken för att informera om den felaktiga leveransen och undersöka hur de ska 
lösa problemet. Dessutom är det inte säkert att Transportföretag A har möjlighet 
att köra tillbaka den fellevererade varan till butiken direkt, då de kan ha ett väl 
planerat körschema med flera tidsbokade leveranser till olika kunder. Den 
befintliga lösningen för transporter av varor från butik till slutkonsument kan 
därför antas ge, i vissa fall, en högre kundservicenivå och även förenklad hantering 
av felaktigt eller skadat gods.  
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6.2 Diskussion kring kostnadsförslagen 
Det faktum att informationen från butikerna inte är etthundra procent tillförlitlig, 
samtidigt som den ligger till grund för kostnadsförslagen, gör att 
kostnadsförslagen endast skall ses som prisindikationer. Gruppen, liksom Företag 
X, har inte heller ingått i någon sorts förhandling med Transportföretag A 
angående förslagen. Detta betyder att det är möjligt att de priser Transportföretag 
A angett kan komma att ändras något i det fall Företag X väljer att inleda ett 
samarbete med Transportföretag A. Dock anser gruppen det inte som rimligt att 
de befintliga kostnaderna är så felaktiga att kostnadsförslagen från 
Transportföretag A, vid en ny kartläggning, skulle understiga dessa. Detta 
eftersom den information som vidarebefordrades till Transportföretag A gällde 
volymer av utkört gods från butik till slutkonsument och denna information var 
den som butikerna hade lättast att ange. I detta examensarbete utgår gruppen dock 
från att kostnaderna för att anlita Transportföretag A, som kostnadsförslagen 
tidigare visat, kommer bli dyrare än att sköta transporterna på det sätt de sköts 
idag. Företag X behöver därför göra en noggrann avvägning över huruvida ett 
samarbete med Transportföretag A, och de fördelar ett sådant samarbete kan 
innebära, kommer att överträffa de höjda kostnaderna. I teoriavsnittet beskrivs 
vikten av att göra en leverantörsbedömning av det företag ett annat företag kan 
vara intresserade av att samarbeta med. Företag X har inte gjort någon 
leverantörsbedömning av Transportföretag A. Detta eftersom kontaktpersonen på 
Företag X ansåg att Transportföretag A var ett lämpligt transportföretag då det är 
väletablerat och kör ut gods åt flera stora aktörer inom samma område som 
Företag X verkar inom. 

Både gruppen och kontaktpersonen på Företag X blev förvånade över att 
kostnadsförslagen från Transportföretag A översteg de befintliga kostnaderna. 
Bevisligen kan andra transportföretag, i detta fall Transportföretag B, erbjuda en 
liknande tjänst till en betydligt lägre kostnad. Frågan gruppen ställt sig är vad det 
beror på att Transportföretag A är dyrare att anlita än, i detta fall, 
Transportföretag B. I teoriavsnittet är det beskrivet att en av anledningarna till att 
företag väljer att använda sig av större transportföretag är att de har 
stordriftsfördelar. Exempel på stordriftsfördelar som Transportföretag A kan 
tänkas ha är att de utför transporter åt flera olika företag och på så vis kan 
samköra gods från flera olika företag i samma fordon. Dessa stordriftsfördelar har 
dock inte avspeglat sig på kostnadsförslagen till Företag X då förslagen översteg 
de befintliga kostnaderna. 

Det har tidigare diskuterats fördelar med att använda sig av en 
konsolideringspunkt enligt kostnadsförslag 2. Gruppen anser att Företag X bör 
undersöka hur mycket de kan spara in i frigjord lageryta i det fall de väljer att gå 
vidare med detta alternativ. Kostnadsförslag 2 innebär en lägre kostnad än 
kostnadsförslag 1, dock innebär det en höjd kostnad med 15 procent jämfört med 
den befintliga lösningen.  
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6.3 Diskussion kring införande av TPL 
Detta examensarbete har i princip endast berört och undersökt kostnader 
kopplade till transport från butik till slutkonsument. Dock finns det andra 
aspekter som är viktiga att beakta när det handlar om ett företags transporter och 
hur de ska skötas. Miljöpåverkan är ett exempel på en sådan aspekt. Det kan anses 
rimligt att ett samarbete mellan Företag X och ett tredjepartslogistikföretag 
kommer leda till att ett lägre antal körningar kommer gå från Företag X:s butiker, 
detta på grund av tidigare resonemang kring samkörningar och ruttplanering. 
Färre körningar leder till mindre utsläpp från fordonen som transporterar Företag 
X:s gods. Tredjepartslogistikföretag använder sig troligen av moderna, 
miljövänligare, fordon. Det är också troligt att de byter ut sin fordonspark oftare 
än vad Företag X:s butiker gör. Detta leder till ett antagande om att Företag X:s 
transporter från butik till slutkonsument kommer att ha en lägre miljöpåverkan i 
det fall ett tredjepartslogistikföretag anlitas för att sköta dessa. I dagsläget är 
miljöarbete en viktig konkurrensfördel, alltså kan ett samarbete med ett 
tredjepartslogistikföretag även gynna Företag X i detta avseende.  

En aspekt som är viktig att beakta är att om Företag X väljer att köpa 
transporttjänsten av ett tredjepartslogistikföretag måste någon typ av 
informationssystem skapas. Respektive butik behöver se till att 
tredjepartslogistikföretaget till exempel får aktuell information om bokade 
leveranser samt när och var godset ska levereras. Det är därför viktigt att Företag 
X och dess butiker ser samarbetet som en långvarig relation som ska gynna båda 
parter och arbetar aktivt med att förenkla och därmed förbättra denna relation.  

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är kundservicen. Lyckas inte 
tredjepartslogistikföretaget uppfylla kundernas krav på transporterna har det ingen 
betydelse hur lite det kostar. Ingen undersökning har gjorts över upplevd 
kundservice med den befintliga transportlösningen, men gruppen har inte upplevt 
att transporterna till slutkonsument i dagsläget bringar missnöje för kunderna. I 
dagsläget erbjuder de flesta av de undersökta butikerna hemkörning fem dagar i 
veckan, detta gör även Transportföretag A och Transportföretag B så kunderna 
kommer inte påverkas av detta.  

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är vad respektive butik känner inför ett 
samarbete med ett tredjepartslogistikföretag. Det är möjligt att butikerna vill ha 
kontroll över hemleveranserna till kunderna eftersom det är de som säljer varan 
och även vill försäkra sig om att rätt vara levereras i rätt skick och att kunden i 
slutändan blir nöjd.  
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I efterhand har gruppen diskuterat vikten av att göra en leverantörsbedömning. 
Inför detta examensarbete hade Företag X redan etablerat kontakt med 
Transportföretag A vilket innebar att något ytterligare transportföretag inte var 
avsett att undersökas. Anledningen till att Företag X valde just Transportföretag A 
är att det är ett väletablerat tredjepartslogistikföretag som används av flera andra 
stora företag i Sverige. Det antas därmed att Företag X utgick ifrån att ett 
samarbete med Transportföretag A skulle bli lönsamt. Resultatet i denna rapport 
visar dock på motsatsen. Frågan gruppen ställt sig är huruvida Företag X hade valt 
att undersöka ett eventuellt samarbete med ett annat företag, än Transportföretag 
A, i det fall de utfört en leverantörsbedömning. Genom en ordentlig undersökning 
av TPL - marknaden och dess olika aktörer är det möjligt att Företag X kunde 
hittat ett transportföretag som passar dem bättre på olika sätt. Till exempel är 
kanske inte de volymer som butikerna levererar till slutkonsumenter tillräckligt 
stora för att ett samarbete med Transportföretag A ska bli lönsamt. Med andra ord 
kanske Transportföretag A är för stora för Företag X. Gruppen anser att det är 
viktigt att ett företag som vill köpa en tjänst funderar noga över vad de verkligen 
behöver och vad de vill uppnå med att köpa in tjänsten, jämfört med att utföra 
den själva. Uppgiften blir sedan att hitta ett företag som kan möta de krav och 
önskemål företaget satt upp för att uppnå detta. 

6.4 Alternativ lösning 
Diskussionen ovan berör olika scenarion gällande kostnadsförslag 1, 2 och den 
befintliga transportlösningen. Gruppen anser dock att inget av dessa scenarion är 
tillfredställande utan föreslår en alternativ lösning. Under arbetets gång har det 
framkommit att det företag, Transportföretag B, butikerna i Stockholm i dagsläget 
använder sig av är mer lönsamt än något av kostnadsförslagen som 
Transportföretag A tillhandahöll. Samma lösning kan även appliceras på 
Göteborgsområdet, där Transportföretag B också verkar, antaget samma kostnad 
per stopp som den i Stockholmsområdet, och därmed sänka dessa butikers 
kostnader. Vad gruppen föreslår är alltså att Transportföretag B anlitas även av 
butikerna i Göteborgsområdet. Kostnaden för denna lösning blir då 24 procent 
lägre än den befintliga lösningen. Kostnaden beräknades genom att antal stopp 
per år för butikerna i Göteborgsområdet multiplicerades med kostnaden per 
stopp. Till denna kostnad adderades sedan personalkostnaden som beräknades 
fram till kostnadsförslag 1. Anledningen till att detta transportföretag inte 
undersökts från början är att Företag X endast var intresserade av 
Transportföretag A och var övertygade om att de var den mest lämpliga 
samarbetspartnern.    

6.5 Metoddiskussion 
Det genomgående största problemet med hela arbetet är avsaknaden av viktig data 
från butikerna samt att det tagit längre tid än väntat att genomföra 
datainsamlingen. Nedan följer en diskussion kring de metoder använda i arbetet, 
för- och nackdelar med dessa och vad som kunnat göras annorlunda.  
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6.5.1 Litteraturstudier 

Gruppen anser att arbetet med att ta fram relevant litteratur har fungerat bra, den 
behövda litteraturen har funnits tillgänglig på skolans bibliotek och hjälp har 
mottagits angående vilken teori som är relevant för examensarbetet. Arbetet med 
litteraturstudierna påbörjades i ett tidigt skede och har under arbetets gång 
kompletterats och redigerats. Detta har lett till att gruppen är nöjd och anser att 
relevant teori för examensarbetet har tagits fram och presenterats på ett bra sätt. 
Områdena är väldigt breda vilket gör det omöjligt att gå igenom all litteratur 
tillgänglig. Det upptäcktes tidigt att författarna av litteraturen var ense angående 
grundläggande teorier inom ämnet, därför ansågs det inte nödvändigt att använda 
fler referenser.  

6.5.2 Kontaktpersonen på Företag X 

Dialogen med kontaktpersonen på Företag X har fungerat bra. Gruppen har 
välkomnats väl på företaget och har fått information och problem beskrivna på ett 
tydligt sätt.  

6.5.3 Enkäterna 

Det största problemet med datainsamlingen har varit att få tillförlitliga svar på 
enkäterna och att etablera kontakt med Transportföretag A. Gruppen bestämde 
att använda enkäter på grund av tidsbrist och trodde att det skulle vara ett relativt 
enkelt sätt att samla in information på. Gruppen tyckte inledningsvis att enkäterna 
var tydliga och väl utformade. Detta i samband med att kontaktpersonen och 
gruppen ringde varje butik och presenterade gruppen, arbetet hos Företag X och 
enkäten tyckte gruppen borde vara tillräckligt för att butikerna skulle besvara 
enkäten på ett riktigt sätt och inom uppsatt tid. Då svaren från butikerna mottogs 
upptäcktes dock att detta inte var fallet. Vissa butiker hade missförstått frågor, 
utelämnat relevanta svar och lämnat uppgifter som inte kändes riktiga.  

Det som kunde ha gjorts annorlunda är att ha lämnat ännu tydligare instruktioner 
och ytterligare förklarat vikten av att besvara enkäten i tid och med tillförlitliga 
och exakta data. Det hade förmodligen hjälpt om kontaktpersonen på Företag X 
också hade betonat vikten av att ge så exakt data som möjligt. I efterhand känns 
det som om att personliga möten med butikerna hade varit att föredra framför de 
enkäter som skickades via e-post. Personliga möten hade gett en bättre kontroll 
över situationen och den insamlade informationen. Även det faktum att enkäterna 
besvarades via e-post har gjort att gruppen egentligen inte vet vem som faktiskt 
har svarat på dem, vilket leder till att informationen i enkäterna kan ifrågasättas.  
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På grund av att det tog lång tid att få tillbaka enkäterna fanns det ingen tid att 
återigen kontakta butikerna för att få den information som saknades. Detta ledde 
till att gruppen fick anta en hel del kostnader vilket kan ha påverkat 
examensarbetets trovärdighet. Dock godkändes det av kontaktpersonen på 
Företag X att göra på detta sätt.  

I ett senare skede framkom att anledningen till att vissa butiker inte lämnade alla 
uppgifter var att dessa saknades och inte fanns bokförda hos butikerna. Dessutom 
var det endast två butiker som svarade inom den uppsatta tidsramen. Detta ledde 
till att tidsplanen blev förskjuten. 

6.5.4 Transportföretag A 

En faktor som lett till mycket stress och osäkerhet kring arbetet har varit 
svårigheten att få kontakt med Transportföretag A. När kontakt väl etablerades 
utlovades att information angående vilken data de behövde skulle skickas 
nästkommande dag. Detta skedde inte utan arbetet fick börja på nytt med att 
försöka nå personen på Transportföretag A både via telefon och via e-post. Allt 
extra arbete med att försöka nå personen på Transportföretag A har orsakat 
frustration och oro över examensarbetes resultat.  

Efter att information utbytts via e-post framkom att postnummer till alla 
slutkonsumenter var behövliga. En butik i Göteborg, som har egen regi, ringdes 
upp och det framkom att de inte har sparat sådana uppgifter. Ett samtal gjordes 
till Transportföretag A och det bestämdes att postnummer skulle antas för 
kunderna i Stockholms- och Göteborgsområdena. Transportföretag A ville dock 
att det skulle framgå tydligt att kostnadsförslagen inte skulle bli exakta och kanske 
vara tvungna att ändras. Det som kunde ha gjorts för att förebygga den tidspress 
som uppstod på grund av detta var att kontakta Transportföretag A i ett tidigare 
skede. 

6.5.5 Återförsäljare av lätta lastbilar 

Metoden för att ta fram den antagna datan bestod av ett telefonsamtal till en lokal 
återförsäljare av lätta lastbilar. Denna återförsäljare kändes trovärdig och var lätt 
att få kontakt med. Gruppen litade på att dessa uppgifter stämde men borde ha 
jämfört med någon/några andra återförsäljare för att få ännu mer tillförlitliga 
uppgifter. Anledningen till att endast en återförsäljare kontaktades var på grund av 
tidsbrist och att kontaktpersonen på Företag X ansåg att denna återförsäljare var 
lämplig.  
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6.5.6 Examensarbetets validitet och reliabilitet 

Det anses att detta examensarbete har god validitet då den undersökt det som 
avsågs att undersökas. Avgränsningarna har varit tydliga och problemställningarna 
är besvarade. Utifrån ovanstående metoddiskussion anses det dock att 
reliabiliteten i examensarbetet kan diskuteras. Reliabilitet avser hur tillförlitlig en 
mätning är. Med hänsyn till att den information som samlats in varit bristfällig och 
att flera antaganden har gjorts för att kunna beräkna de befintliga kostnaderna 
upplevs inte examensarbetet som etthundra procent reliabelt. I det fall en likadan 
undersökning skulle utföras kommer förmodligen kostnader och insamlad data att 
bli något annorlunda på grund av de brister i informationen som tidigare är 
beskrivna. Dessutom kan andra personer i butikerna komma att besvara enkäten 
vid en ny undersökning vilket kan leda till att annorlunda information anges. Dock 
anser gruppen inte att en ny undersökning av de befintliga kostnaderna skulle ge 
ett resultat där det skulle bli lönsamt för Företag X att anlita Transportföretag A. 
Detta eftersom informationen antagen inte är så felaktig att kostnaderna vid en ny 
undersökning skulle öka med mer än 15 procent.  
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7 Slutsatser 
Gruppen har efter diskussion kring nuläge och kostnadsförslag kommit fram till 
följande slutsatser: 

• Företag X bör göra ytterligare en undersökning kring butikernas kostnader 
om de vill använda sig av ett tredjepartslogistikföretag, detta för att kunna 
få en mer exakt nulägesbeskrivning samt kostnadsförslag. De bör även göra 
en leverantörsbedömning av de transportföretag som finns på marknaden.  

• Sett ur ett kostnadsperspektiv anser gruppen att Transportföretag B ska 
anlitas för att sköta transporterna från butik till slutkonsument enligt ett 
utförande likadant utformat som kostnadsförslag 1. Vidare undersökning 
krävs av transportföretag B. 

• Gruppen tycker att lösningen med en konsolideringspunkt teoretiskt är den 
bästa för Företag X. Detta för att Företag X ska kunna inrikta sig helt på 
sin kärnverksamhet och överlåta transporterna till ett externt företag som 
kan hantera dem på ett mer effektivt sätt. Detta examensarbete visar dock 
att Transportföretag A inte är ett lämpligt tredjepartslogistikföretag för att 
tillhandahålla en konsolideringspunkt åt Företag X på grund av de höga 
kostnadsförslagen.  

 

7.1 Förslag på fortsatt arbete 
Gruppen har fått information från Företag X om att de planerar att anlita ett 
tredjepartslogistikföretag för att sköta transporterna till slutkonsument åt alla 
Företag X:s butiker i Sverige. Vill Företag X undersöka om de kan spara pengar 
genom att anlita ett tredjepartslogistikföretag för övriga butiker i Sverige föreslår 
gruppen följande:  

• Att Företag X ber sina butiker att för en period framåt, förslagsvis sex 
månader, att bokföra all information om transporter till slutkonsument 
som tredjepartslogistikföretaget behöver för att kunna tillhandahålla 
tillförlitliga konstadsförslag. Denna information består av postnummer till 
slutkonsumenterna, snittvolym per dag och antal leveranser per dag.  

• Att butikerna även bokför nuläget så noggrant som möjligt. Till exempel 
hur mycket personal som arbetar enbart med transport till slutkonsument, 
hur många mil de kör i snitt per tur och vad de betalar för fordon. Detta 
för att jämförelsen mellan butikernas befintliga kostnader och 
transportföretagets kostnadsförslag ska bli rättvisande. 
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Dessa förslag gäller generellt för företag som levererar någon typ av gods och som 
vill undersöka om de kan sänka sina transportkostnader med hjälp av ett 
tredjepartlogistikföretag.
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Bilagor 
Bilaga 1 Enkät till butikerna gällande transportkostnader till kund. 
Bilaga 2 Formler för uträknandet av de totala transportkostnaderna.  
Bilaga 3 Data som Transportföretag A behövde för att få fram 

kostnadsförslagen. 
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Bilaga 1  
Egen regi 
     
Hur sköts detta idag?  
Hur många bilar har ni?  
Försäkringskostnad? (år)  
Underhållskostnader såsom reparationer och service? (år)
Har i något avtal med bil/bensin?  
 Hur ser det avtalet ut?  
   
Hur många arbetar heltid med detta?  
(Med detta menas alltså inte ren lagerpersonal utan bara personal som jobbar 
med att leverera gods till slutkund. Chaufförer, lastning, lossning, administrativt arbete osv.) 
 Vad kostar den personalen per år?  
Hur många dagar i veckan kör nu ut produkter till kunder?
   
Hur många procent av era kunder hämtar tyngre gods själva?
Har ni fast pris för leverans eller är det beroende på avstånd till kund?  
 Pris?  
Hur många kunder i genomsnitt kör ni ut till i veckan?  
Hur långt kör ni i genomsnitt i varje tur? (Mil)  
Hur långt kör ni i genomsnitt varje år? (Mil)  
Hur stor volym körs ut per tur? (Kubik)  
Hur stor volym körs ut per år? (Kubik)  
Hur många kunder kör ni till i genomsnitt per tur?
  
Köper tjänsten
 

 
     

Hur ser ert avtal ut? (per/h, per/kubik el. per/mil)
 Vad kostar det per år? 
Hur många dagar i veckan kör nu ut produkter till kunder?
 Är det fasta leveransdagar? 
   
Hur många procent av era kunder hämtar tyngre gods själva?
Har ni fast pris för leverans eller är det beroende på avstånd till kund?  
 Pris?  
Hur många kunder i genomsnitt kör ni ut till i 
veckan?   
Hur långt kör ni i genomsnitt i varje tur? (Mil)
Hur långt kör ni i genomsnitt varje år? 
(Mil)    
Hur stor volym körs ut per tur? (Kubik)
Hur stor volym körs ut per år? (Kubik)
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Bilaga 2 
 

Personalkostnader:  
Antagen bruttolön per månad * 12 månader * sociala avgifter = personalkostnad 
en heltidsanställd per år 
Personalkostnad en heltidsanställd per år * antal anställda knutna till transport till 
slutkonsument = Total personalkostnad per år 
 
Fordonskostnader: 
Egen regi:  
Försäkringskostnad per år + service- och reparationskostnad per år + avskrivning 
alt. Leasingkostnad per år + bränslekostnad per år = Fordonskostnad per år 
 
Köper tjänsten: 
Kostnad per stopp (kund) * antal stopp (kunder) per år = Fordonskostnad per år 
 
Göteborg: 
Nedan följer beskrivningar av beräkningar för kostnader och data för samtliga 
butiker i Göteborgsområdet. 
 
Butik G1: 
 
Personalkostnad= Personalkostnad en heltidsanställd per år * antal anställda 
knutna till transport till slutkonsument enligt uppgift från butik 
 
Fordonskostnad= 
Försäkring per år:   Enligt uppgift från bilförsäljaren 
+Service- och reparationskostnad per år:  Enligt uppgift från bilförsäljaren 
+Avskrivning per år:   Enligt uppgift från bilförsäljaren 
+Bränslekostnad per år:   Antal körda mil per år * bränsleförbrukning 
per mil * dieselpris per liter 
 
Övrig information som saknades från butik GI var antal levererade kubikmeter gods per 
år. Från information insamlad från butik G3 kunde ett samband dras gällande 
antal anställda och mängden kubikmeter gods utlevererat till slutkonsument per år. 
Detta genom att antal kubikmeter gods per år dividerades med antal anställda 
knutna till transporterna.  
 
Antal levererade kubikmeter gods per år för G1 beräknades sedan på följande sätt: 
Antal anställda knutna till transport till slutkonsument * antal kubikmeter gods per 
heltidsanställd 
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Butik G2: 
 
Antal anställda knutna till transport till slutkonsument angavs ej från butiken. Detta 
beräknades därför på följande sätt: Antal kubikmeter gods levererat till 
slutkonsument per år/antal kubikmeter gods per heltidsanställd 
 
Personalkostnad= Personalkostnad en heltidsanställd per år * antal anställda 
knutna till transport till slutkonsument beräknat enligt ovan 
 
Fordonskostnad= 
Försäkring per år:   Enligt uppgift från bilförsäljare 
+Service- och reparationskostnad per år:  Enligt uppgift från butik G2 
+Leasingkostnad per år:   Leasingkostnad per månad enligt uppgift 
från bilförsäljare * 12 
+Bränslekostnad per år:   Antal körda mil per år * bränsleförbrukning 
per mil * dieselpris per liter 
 
Butik G3: 
 
Personalkostnad= Personalkostnad en heltidsanställd per år * antal anställda 
knutna till transport till slutkonsument enligt uppgift från butik 
 
Fordonskostnad= 
Försäkring per år:   Enligt uppgift från butik G3 
+Service- och reparationskostnad per år:  Enligt uppgift från butik G3 
+Avskrivning per år:   Enligt uppgift från bilförsäljare 
+Bränslekostnad per år:   Antal körda mil per år * 
bränsleförbrukning per mil * dieselpris per liter 
 
Butik G4: 
 
Personalkostnad= Personalkostnad en heltidsanställd per år * antal anställda 
knutna till transport till slutkonsument enligt uppgift från butik 
 
Fordonskostnad= 
Försäkring per år:   Enligt uppgift från bilförsäljare 
+Service- och reparationskostnad per år:  Enligt uppgift från bilförsäljare 
+Avskrivning per år:   Enligt uppgift från bilförsäljare 
+Bränslekostnad per år:   Antal körda mil per år * 
bränsleförbrukning per mil * dieselpris per liter 
 
 
 
 
 



Bilagor 

53 

Stockholm: 
Nedan följer beskrivningar av beräkningar för kostnader saknad data för samtliga 
butiker i Stockholmsområdet. 
Butik S1: 
 
Butik S1 hade inte angett hur mycket personal som var knuten till transport till 
slutkonsument. Eftersom denna butik ej använder sig av egen personal vid 
leverans till slutkonsument kunde inte tidigare samband mellan antal kubikmeter 
gods och antal anställda användas. Därför gjordes ett antagande gällande hur lång 
tid det tar att lossa och lasta en kubikmeter gods. Denna tid multiplicerades sedan 
med mängden gods som levereras hem till kund. Denna siffra multiplicerades 
sedan med två eftersom godset en gång lossas av personalen, då det kommer till 
butiken, och en gång lastas ut på en lastbrygga, då det ska till slutkonsument.  
 
Uträkningen blev alltså: 
Antal anställda knutna till transport till slutkonsument:  
 
Tidsåtgång för att lasta en kubikmeter gods * antal kubikmeter gods per år * 2 = 
Tidsåtgång i timmar för lastning och lossning av gods per år.   
 
Personalkostnad en heltidsanställd per år/Antal timmar en heltidsanställd arbetar 
per år = Timkostnad per anställd.  
 
Timkostnad per anställd * Tidsåtgång i timmar för lastning och lossning av gods 
per år = Personalkostnad  
 
Lönekostnad per år/ Personalkostnad en heltidsanställd per år = Antal 
heltidsanställda som arbetar med lastning och lossning. 
 
Personalkostnad= Personalkostnad en heltidsanställd per år * Antal anställda 
knutna till transport till slutkonsument enligt uppgift från butik 
 
Fordonskostnad= Kostnad per stopp enligt uppgift från butik S2 * Antal stopp/ 
per år 
 
Butik S2: 
 
Butik S2 hade inte angett hur mycket personal som var knuten till transport till 
slutkonsument. Eftersom denna butik ej använder sig av egen personal vid 
leverans till slutkonsument kunde inte tidigare samband mellan antal kubikmeter 
gods och antal anställda användas. Därför gjordes ett antagande gällande hur lång 
tid det tar att lossa och lasta en kubikmeter gods. Denna tid multiplicerades sedan 
med mängden gods som levereras hem till kund. Denna siffra multiplicerades 
sedan med två eftersom godset en gång lossas av personalen, då det kommer till 
butiken, och en gång lastas ut på en lastbrygga, då det ska till slutkonsument.  
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Uträkningen blev alltså: 
Antal anställda knutna till transport till slutkonsument:  
 
Tidsåtgång för att lasta en kubikmeter gods * antal kubikmeter gods per år * 2 = 
Tidsåtgång i timmar för lastning och lossning av gods per år.   
 
Personalkostnad en heltidsanställd per år/Antal timmar en heltidsanställd arbetar 
per år = Timkostnad per anställd.  
 
Timkostnad per anställd * Tidsåtgång i timmar för lastning och lossning av gods 
per år = Personalkostnad  
 
Lönekostnad per år/ Personalkostnad en heltidsanställd per år = Antal 
heltidsanställda som arbetar med lastning och lossning.    
 
Personalkostnad= Personalkostnad en heltidsanställd per år * Antal anställda 
knutna till transport till slutkonsument enligt uträkning ovan 
 
Fordonskostnad= Kostnad per stopp enligt uppgift från butik S2 * Antal stopp 
per år 
 
Butik S2 hade inte heller angett hur många mil som körs per år. Denna siffra 
räknades fram genom att butik S1:s mil per år dividerades med hur många kunder 
S1 levererar till per år. På så vis beräknades en generell sträcka per kund. Denna 
sträcka per kund multiplicerades därför med antal kunder som butik S2 levererar 
till per år. 
Uträkningen såg alltså ut på följande sätt:  
Antal mil per år= sträcka per kund * antal kunder levererat till per år enligt butik S2 
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Bilaga 3 
 

Volymer 
      Fördelat på butiks nivå. (Fullständiga uppgifter på reps. butik) 

o Vi behöver veta mottagarens postnummer 
o Snittvolym i m3 per order  
o Antal leveranser per dag  

  
Förutsättningar/kunderbjudande alt. önskemål om kunderbjudande 
       Leveransfönster 

o Dagtid 
o Kvällstid  
o Helger 

 
 Leveransform 

o Monteringar (enklare, typ montera ben, sätta ihop soffor & 
liknande)  

o Leverans till bostad (curbside) eller leverans in i fastigheten (Indoor)  
o Enkel- eller dubbelbemannad leverans  
o Bärhjälp ( I det fall leverans skall ske enkelbemannad & kunden inte 

kan vara behjälplig vid leverans)  
 

Övrigt 
o Hur sker leveranserna idag 
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