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SAMMANFATTNING 
Introduktion 
Ökad globalisering och ökad konkurrens för företag har gjort att de tvingas ändra sin 
syn på flödeskedjan, från supply chain management till demand chain management. 

Företaget Martela upplever en ökad konkurrens och en vikande marknad. De har på-
börjat ett förändringsprogram för att återta marknadsandelar. Ett av delprojekten har 
som mål att återställa förtroendet hos kunderna för Martela genom att öka kundnöjdhe-
ten. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa den fysiska distributionens starka betydelse för 
kundnöjdheten. 

Metod 
Vi har använt en kvalitativ metod. Diskussion, intervju och bearbetning av leverans- 
och försäljningsdata har utgjort stommen i vårt sätt att samla information i vårt arbete. 
Det har varit en iterativ process där vi har gått mellan empiri och teori för att kunna ana-
lysera resultatet. En stor del av arbetet har varit tolkningar, där teorin såväl som vår 
bakgrund har haft betydelse i analysen och diskussionen. 
 
Slutsats 
Kundnöjdheten spelar stor roll för att konkurrera inom kontorsmöbelbranschen. Ett led i 
att kunden blir nöjd är att den fysiska distributionen fungerar tillfredställande. Genom 
att fokusera på skadefria leveranser som kommer på utlovad tid och med relevant in-
formation så skapas förutsättningar för en bra distribution och nöjda kunder. 
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ABSTRACT 
Introduction 
An increased globalization and competition has forced companies to change their view 
on the supply chain, from supply chain management to demand chain management. 

The company Martela is experiencing an increased competition and a declining market. 
They have started a program for change in order to reclaim market shares. The goal of 
one of the sub-projects is to increase the customers’ confidence on Martela in order to 
increase customer satisfaction. 

Purpose 
The purpose of this study is to illustrate the strong significance of physical distribution 
on customer satisfaction. 

Method 
We have used a qualitative method. We have gathered information for this paper by 
means of discussions, interviews and data processing of delivery and sales. It has been 
an iterative process in which we have moved from empiric data to theory and then back, 
in order to analyze the result. A significant part of this paper are interpretations, in 
which the theory as well as our background had an influence in the analysis and the dis-
cussion. 

Conclusions 
Customer satisfaction plays an important role in order to compete in the office furniture 
market. One step towards making the customer satisfied is to have a satisfactory physi-
cal distribution. The conditions for a good distribution and satisfied customers can be 
created by focusing on damage-free deliveries on time along with the relevant informa-
tion. 
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1 INLEDNING 
Ökad globalisering och ökad konkurrens för företag har gjort att de tvingas ändra sin 
syn på flödeskedjan, från supply chain management till demand chain management. 

1.1 Bakgrund 
"Från ax till limpa" är ett gammalt begrepp som vill visa att flödeskedjan börjar med en 
råvara och slutar som en färdig produkt. I dagens flödeskedjor som är mer komplexa 
och vida kan det gamla begreppet skrivas om till "från hage till mage". Ytterligare en 
förändring som blir allt tydligare i flödeskedjorna är att kedjan utgår från kundperspek-
tivet, d.v.s. "från mage till hage" (Paulsson, Nilsson & Tryggestad, 2000). 

Det finns ingen produkt eller tjänst som det råder brist av i världen. Om det visar sig att 
det dyker upp någon är det snabbt ett antal företag som ger sig in i branschen. Det inne-
bär att det finns en global överkapacitet. Detta leder till köparens marknad, vilket inne-
bär att maktbalansen i distributionskanalerna förändras och kunderna tar över kontrollen 
och som nämns ovan utgår kedjan från kundperspektivet (Lumsden, 2005). 

Detta resonemang för även Dag Ericsson i Hulténs (2005) artikel. Han menar att det 
finns ett behov av att vända på logistikens fokus, från supply chain management till de-
mand chain management, där demand chain management betonar slutkundens roll. Här 
måste logistikens effektiva flöden kopplas ihop med marknadssidans kunskaper om 
kundvärde. För att bli mer kostnadseffektiva outsourcar många företag sin tillverkning, 
men transportsträckorna blir längre, vilket ger ökade ledtider och en ökad risk. Det gäll-
er att se på totalkostnaden och i den lägga med förlorade intäkter genom långa ledtider 
och bristande kundanpassning. Detta kräver att företaget måste känna till kundens be-
hov och beteende. Detta utrycks som "Sista ledet i flödet blir avgörande för fram-
gången". Många företag arbetar idag efter principerna med lean, d.v.s. kostnadseffekti-
vitet i form av inre effektivitet eller produktivitet - att göra saker rätt. Men för att vinna 
kampen mot konkurrenterna måste företaget även använda sin marknadskunskap när de 
bygger sina logistiknätverk. Det innebär att de proaktivt måste se möjligheterna istället 
för hoten och snabbt kunna svara upp mot förändringar i efterfrågan - att göra rätt saker. 
Detta benämns som agile logistics och det sträcker sig genom hela flödeskedjan. För att 
möta kundens behov kan det innebära att det blir dyrare i något led tidigare i kedjan, 
men som nämns ovan är det totalkostnaden som är intressant. Ericsson kallar detta "lön-
sam ineffektivitet", profitable inefficiency. 

En viktig del i det logistiska flödet mot kunden är den fysiska distributionen, d.v.s. pro-
cessen från det att den färdiga produkten finns tillgänglig att distribuera till den är på 
plats hos kunden (Jonsson & Mattsson, 2005). Detta bör ske så kostnadseffektivt som 
möjligt samtidigt som önskad leveransservice upprätthålls (Aronsson, Ekdahl & 
Oskarsson, 2004). 

1.2 Problemformulering 
Ökad globalisering har lett till ökad konkurrens, vilket generellt kräver snabbare distri-
bution med ett ökat tempo som följd. Detta ställer högre krav på logistikprocessen. 
Konkurrensen utgörs därmed till stor del av servicerelaterade frågor. För att vara kon-
kurrenskraftiga krävs att företag har förmågan att vidga produktkonceptet till ett servi-
cekoncept. 
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Tidigare låg företagens fokusering kring själva produkten och försäljningen med ett 
lean tänkande i tillverkningsprocessen. Logistiken mot kund var av sekundär betydelse, 
både för kund och producent, i och med att konkurrensen var lägre och kraven på ledti-
derna var så låga så att eventuella förseningar drunknade däri. Numera är förväntning-
arna högt ställda och allt ska ske på mycket kort tid. Fokus har flyttats och logistikpro-
cessen mot kund får därmed en alltmer framskjutande roll (Jonsson & Mattsson, 2005). 

Kundservice, ur ett logistiskt perspektiv, innefattar alla de aktiviteter med anknytning 
till materialflödet som skapar mervärde för kund. Dessa aktiviteter sker både före or-
dern, från ordern till leveransen, vid leveransen och efter leveransen. Kundservicen, el-
ler leveransservicen, om det gäller från order till genomförd leverans, kan mätas på oli-
ka sätt, till exempel leveransprecision, leveranssäkerhet, leveranstid och leverans-
flexibilitet. Hur kunden uppfattar servicen beror på hur väl företaget lyckas med de oli-
ka delarna och hur kunden värderar dem sinsemellan (Johnsson & Mattsson, 2005). 

En omfattande del i leveransservicen utgörs av den fysiska distributionen. Som nämns 
ovan är det processen från det att den färdiga produkten finns tillgänglig att distribuera 
till den är på plats hos kunden (Jonsson & Mattsson, 2005). Utformningen av informa-
tionsflödet och det fysiska flödet i distributionen påverkar leveransservicen.  

Vid utformandet av distributionen ställs företag inför flera olika frågeställningar:  

Hur ska den fysiska distributionen designas för att uppnå en högre grad av kundnöjdhet 
och därmed skapa bättre förutsättningar för företaget att vara konkurrenskraftig? 

Hur kan den fysiska transporten utformas för att distributionen ska vara effektiv? 

Hur ska informationsflödet utformas, både externt och internt, för att distributionen ska 
vara effektiv? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa den fysiska distributionens starka betydelse för 
kundnöjdheten. 

1.4 Avgränsning 
I denna uppsats har vi valt att avgränsa oss till den fysiska distributionen, med det me-
nar vi den del i logistikprocessen som sker från det att produkten är redo att levereras 
från leverantörens kaj fram till kund. De produkter som distribueras är ömtåliga. I vårt 
fall är kunden återförsäljarna och den distribution som behandlas är den som följer med 
ordinarie ordrar, ej projektordrar. 

1.5 Målgrupp 
Läsaren av denna uppsats förutsätts ha grundläggande kunskaper inom logistik och sup-
ply chain management. I uppsatsen kommer vi inte att definiera eller förklara ord och 
begrepp som är allmänt vedertagna inom området. 

 

 



 

 3

1.6 Disposition 
Figur 1.1 beskriver strukturen i uppsatsen. 

INLEDNING
Kapitel 1 inleder uppsatsen med
en bakgrund, problemformulering
och syfte. Vidare beskrivs av-
gränsningar, målgrupp och dispo-
sition.

FÖRETAGSPRESENTATION
Kapitel 2 består av en presenta-
tion av företaget Martela.

TEORI
Kapitel 3 behandlar teorin kring
vår problemformulering och vårt
syfte för att ge en inblick och en
djupare förståelse för ämnet.

METOD
Kapitel 4 beskriver tillväga-
gångssättet som har använts i
uppsatsen. Det beskriver även hur
det empiriska materialet har
samlats in. Det avslutas med en
diskussion kring trovärdigheten.

EMPIRI
Kapitel 5 redovisar den empiriska
studien inom den fysiska distri-
butionen i Martela och hur åter-
försäljarna upplever denna.

ANALYS
Kapitel 6 består av en analys av
de uppgifter som framkommit i
empirin i kombination med teorin
och författarnas egna tolkningar.

DISKUSSION och SLUTSATS
Kapitel 7 avslutar uppsatsen med
en diskussion och en slutsats där
det sker en återkoppling till syf-
tet.

 

Figur 1.1  Disposition av uppsatsen (egen bearbetning). 
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2 FÖRETAGSPRESENTATION 
Företaget Martela upplever en ökad konkurrens och en vikande marknad. De har på-
börjat ett förändringsprogram för att återta marknadsandelar. Ett av delprojekten har 
som mål att återställa förtroendet hos kunderna för Martela genom att öka kundnöjd-
heten. 

1945 grundades Martela i Finland. Från början tillverkades enbart enkla kontorsstolar. 
Idag är Martela marknadsledande på den finska marknaden och svarar för nästan 50% 
av kontorsmöbelmarknaden för kontor, skola och offentlig miljö. För att ytterligare öka 
sina marknadsandelar förvärvades Morgana kontorsmöbler i Bodafors år 1990 och det 
nya namnet på det förvärvade företaget blev Martela Morgana AB. 1996 byter Martela 
Morgana AB namn till Martela AB. 

De nordiska länderna är hemmamarknader, men egna bolag och agenter finns över en 
stor del av Europa. Koncernen förfogar över fem produktionsanläggningar i Sverige, 
Finland och Polen. Tillverkningen av kontorsmöblerna är kundorderstyrd. Ett stort antal 
underleverantörer förser Martela med komponenter som monteras av Martela. Leverans 
och professionell installering är viktiga delar av Martelas service. 

Martela-koncernen har varit listade på Helsingforsbörsen sedan 1986. Under 2004 var 
omsättningen 101 miljoner Euro. Antalet anställda uppgår till 660 personer i hela kon-
cernen, varav drygt 500 arbetar i Finland, knappt 100 i Bodafors och de resterande ar-
betar i Polen. 

I början på 2000-talet möttes Martela av en ökad konkurrens och en avtagande marknad, 
vilket gav vikande resultat. Den totala efterfrågan på kontorsmöbler i Finland och Skan-
dinavien har fallit med cirka 40 procent sedan toppen under år 2000.  

Sedan 2001 har Martela haft en ny vision, där de inte bara tillverkar och säljer kontors-
möbler, utan de ska "skapa arbetsplatser som skapar arbetsglädje, gemenskap och har-
moni". 

För att återta marknadsandelar har Martela tagit fram ett förändringsprogram med sju 
olika delprojekt. Ett av dessa projekt går under namnet P3 Leveranssäkerhet - logistik. 
Målet för P3 är att återställa förtroendet för Martela AB som säker leverantör genom att 
minska antalet missnöjda kunder till 0. Detta uttrycks som "Ett Martela", vilket bland 
annat innebär att Bodafors tar ansvar för samtliga inkommande beställningar, leveranser 
och aviseringar från återförsäljarna i Sverige och Norge. 

Martela AB, Bodafors, Sverige kommer hädanefter att kallas MAB. Martela Oy, Num-
mela, Finland kallas hädanefter MOY. Allmän referens till Martela som koncern eller 
företag benämns Martela. 
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3 TEORI 
Vår teorisökning kan liknas vid ett travekipage. Hjulets nav är transportstrategin, som 
genomsyras i transportplaneringen i form av flera ekrar. Själva däcken, som är fyllda 
av risker, transportskador och emballage, ska vara så jämna och följsamma som möj-
ligt. De ska klara av de ojämnheter som kan förekomma i omgivningen. Kunden är kus-
ken som sitter nöjd i sulkyn och håller i tömmarna och styr ekipaget. Den kraftfulla häs-
ten bildar tillsammans med sulkyn det fokala företaget, som till syvende och sist kan av-
göra hur ekipaget ska springa. Genom en bra synkronisering och samarbete mellan alla 
delarna kan ekipaget hävda sig i den hårda konkurrensen. Må bästa ekipage vinna! 

 

Figur 3.1  Sambanden i vår teorisökning (egen bearbetning). 

3.1 Kundnöjdhet 

3.1.1 Supply chain management eller demand chain management 
Konkurrensen på dagens globala marknad, kortare produktlivscyklar och höjda förvänt-
ningar från kunderna har ökat uppmärksamheten kring flödeskedjorna. Detta tillsam-
mans med en kontinuerlig utveckling inom kommunikations- och transporttekniken 
kräver förändringar i kedjorna och dess sätt att ledas (Simichi-Levi, Kaminsky & Simi-
chi-Levi, 2003). 

Det finns många författare som har definierat supply chain management. Mentzer, De-
Witt, Keebler, Min, Nix, Smith och Zacharia, (2001) använder sig av följande defini-
tion: 

"The systematic, strategic coordination of the traditional business functions and 
the tactics across these business functions within a particular company and 
across businesses within the supply chain, for the purposes of improving the long-
term performance of the individual companies and the supply chain as a whole." 

(Mentzer m.fl., 2001, s. 18) 

De poängterar även att slutkunden anses vara en del i kedjan. Även Coyle, Bardi och 
Langley (2003) använder sig av denna bredare definition och menar att exempelvis de-
mand chain management är en synonym till supply chain management.  

Men enligt Lumsden (2005) går det att göra en uppdelning av kedjan i två delar, en sup-
ply chain och en demand chain, se figur 3.2. 
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Figur 3.2  Supply chain and Demand Chain (Lumsden, 2005). 

Som nämns inledningsvis sker det en förändring mot köparens marknad, vilket motive-
rar en uppdelning av flödeskedjan för att kunna fokusera mer på kunden. 

Enligt Lee, Olson, Trimi och Rosacker (2005) så har globalisering och digitaliseringen 
lett till en förändrad syn på internationella affärer. Under 1900-talet var affärssystemen 
fokuserade på intern optimering. Nu, under 2000-talet, krävs att affärssystemen är mer 
öppna och fokuserar på demand chain, för att kunna serva kunden bättre. 

Enligt Morash (2001) finns det två huvudsakliga kategorier av supply chain strategier; 
kostnadseffektivitet (operational excellence) och kundnärhet (customer closeness). Fö-
retag som eftersträvar operational excellence är oförtröttliga när det gäller att söka vä-
gar att minimera kostnader, eliminera mellanhänder i produktionsstegen och reducera 
transaktioner och andra friktionskostnader. Den andra kategorin är relaterad till kund-
närhet, som kan stödja affärsstrategier av olika slag genom hög nivå på värdeskapande 
kundservice, proaktiv kvalité (do it right the first time) och gemensam kommunikation 
och interaktion med kunder. 

Effekten av avancerade informations- och kommunikationsteknologier under de senaste 
tio åren, speciellt den kraftiga ökningen i användandet av internet och e-business, har 
enligt Lee m.fl. (2005) lett till enorma förändringar i supply chain management. Driv-
kraften bakom dessa förändringar är den nyligen bemyndigade kunden (empowered cus-
tomer), speciellt e-kunden. Den kanske viktigaste förändringen som e-kunden har gett 
supply chain management är omvändandet av kedjan till demand chain management. 
Lee m.fl. (2005) menar att vissa forskare pekar på att medan supply chain management 
är ett push system och demand chain management är ett pull system, är deras aktiviteter 
nedströms i grunden desamma. De anser sålunda att skillnader mellan supply chain ma-
nagement och demand chain management är överflödiga. Lee m.fl. (2005) håller dock 
inte med om detta utan menar att medan vissa företag arbetar exklusivt med antingen 
supply chain management eller demand chain management, använder sig andra av både 
supply chain management och demand chain management. 
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Strategin för ett företag behöver därmed inte vara antingen kostnadseffektivt eller kund-
nära utan kan vara i kombination. Van Hoek och Harrison (2001) menar att det är ingen 
idé att vara smidiga (agile) och lyhörd mot kund (responsive) om kedjan inte är effektiv, 
d.v.s. om det finns slöserier i kedjan och den är dåligt strukturerad. Även Dag Ericsson 
är inne på samma linje i Hulténs (2005) artikel. Ericsson menar att logistikens effektiva 
flöden måste kopplas ihop med marknadssidans kunskaper om kundvärde. Många före-
tag arbetar idag efter principerna med lean, d.v.s. kostnadseffektivitet i form av inre ef-
fektivitet eller produktivitet - att göra saker rätt. Men för att vinna kampen mot konkur-
renterna måste företaget även använda sin marknadskunskap när de bygger sina logis-
tiknätverk. Det innebär att de proaktivt måste se möjligheterna istället för hoten och 
snabbt kunna svara upp mot förändringar i efterfrågan - att göra rätt saker. Detta be-
nämns som agile logistics. Ericsson använder begreppet ”lönsam ineffektivitet” (profi-
table inefficiency) och gör en jämförelse med ett depåstopp i ett Formel 1-lopp. Det är 
snabbt och effektivt samtidigt som det är ordentligt påkostat, men kombinationen är 
nödvändig för att du ska vinna loppet, d.v.s. vinna kunden. För att möta kundens behov 
kan det innebära att det blir dyrare i något led tidigare i kedjan, men som nämns ovan är 
det totalkostnaden som är intressant (Hultén, 2005). 

3.1.2 Kundservice 
Att möta kundens behov och skapa ett mervärde för kunden kan ske genom att hålla en 
hög nivå på sin kundservice. Kundservicen påverkas, enligt Jonsson och Mattsson 
(2005), genom leveransservice, informationsutbyte och logistiktjänster, vilket ger en 
mix av mer eller mindre viktiga delar i servicen. Kundserviceåtaganden kan, enligt 
Jonsson och Mattsson (2005), delas in i fyra olika faser, service före order, service från 
order till leverans, service under leverans samt service efter leverans. Då vi i denna upp-
sats tittar på upplägget av logistikprocessen i gränssnittet mot återförsäljare, kommer vi 
att koncentrera teorin kring fasen service under leverans, den fysiska distributionen. 

Om en vara finns tillgänglig på ett färdigvarulager för omedelbar leverans är ett mått på 
hög lagerservicenivå, vilket kan utgöra ett önskemål från kunden. De flesta kunder läg-
ger stor vikt vid leveranstidens längd och att utlovad leveranstid hålls, leveranspreci-
sion. Leveranssäkerhet är ett annat mått på kundservice, som mäter leveransens kvalité i 
termer av att rätt vara levereras i rätt kvantitet. Kvalitetsfel kan uppstå, men inte upp-
täckas, i leverantörens processer. De kan även orsakas under transporten och hanter-
ingen efter det att varan skickats iväg. Att kunna anpassa sig till och tillmötesgå föränd-
rade önskemål från kunden under pågående order är att ha hög leveransflexibilitet. Det 
är inte ovanligt att kunden med kort framförhållning ändrar tidpunkten för leveransen 
eller orderkvantiteten. Genom ett informationsutbyte mellan involverade parter kan pla-
neringsosäkerheten minska, exempelvis transparent information om materialflödet. Yt-
terligare ett exempel som kan ha en positiv påverkan på kundservicen är de kringtjänster 
som många produkter kompletteras med (Jonsson & Mattsson, 2005). 

Jonsson och Mattsson (2005) pekar också på att det är viktigt att balansera kostnaderna 
för kundservice med de intäkter som servicen förväntas ge upphov till. Kundservice på-
verkar kostnaderna direkt och ju närmare 100% kundservice som erbjuds desto högre är 
marginalkostnaden. Intäktssidan påverkas också, men är dock mycket svårare att upp-
skatta. Om en höjd kundservicenivå även skapar förutsättningar för ett högre försälj-
ningspris medför det en omedelbar effekt på intäkterna. Om konkurrenskraften stärks 
genom höjd kundservice kan försäljningen på sikt öka. Det gäller att kunna ha en förstå-
else för sambandet mellan kostnader och intäkter vid olika nivåer på kundservice, då yt-
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terligare ökning av kundservicen kan innebära en överprestation som kostar mer än den 
genererar i mervärde och intäkter. 

Christopher och Gattorna (2005) menar att då konkurrensen ökar, som den har gjort un-
der den senaste tiden, tvingas företag att se bortom det konventionella. Till exempel har 
företag under en lång tid accepterat att den relativa kostnaden för kundservice (cost-to-
serve) har ökat exponentiellt i takt med att servicenivån mot kunden har ökat. 

På senare tid har dock företag kommit till insikt med att denna ekvation är påverkad av 
både över- och underservice som leder till direkt låg kostnadseffektivitet och förlorade 
vinstmöjligheter. Det mer realistiska synsättet är att de relativa servicekostnaderna 
(cost-to-serve) faktiskt minskar (till en viss punkt) när servicenivån ökar, se figur 3.3. 
Detta inträffar dock bara genom förbättrad allokering av företagets resurser, strategic 
alignment. Om företag vill skapa en hållbar operationell och finansiell verksamhet mås-
te de synkronisera sina strategier, kultur och ledarskap med kundernas. Nyckeln ligger i 
att kunna tolka marknaden och gå bortom ekonomiska koncept och titta på det mänskli-
ga beteendet, d.v.s. kundens beteende (Christopher & Gattorna, 2005). 

 

Figur 3.3  Sambandet mellan kostnad och service utifrån olika synsätt (Christopher och 
Gattorna, 2005). 

3.2 Fysisk distribution 
Den del av logistikprocessen som förser kunderna med varor och ser till att kunden får 
förväntad leveransservice är distributionen. Storhagen (2003) skiljer på det allmänna 
begreppet distribution och fysisk distribution. Det förstnämnda omfattar alla aktiviteter, 
både fysiska och administrativa, som sker för att företagets produkter ska göras dispo-
nibla för kunderna. Det kan vara både marknadsföring, val av distributionsstruktur, lag-
ring och transporter. Den fysiska distributionen är ett snävare begrepp och avser alla ak-
tiviteter som hänger samman med utflödet av produkter från producent till slutkund, 
outbound logistics, se figur 3.4. Outbound logistics omfattar både fysiska och administ-
rativa aktiviteter inklusive informationsutbyte. 

 

 



 

 9

 

Figur 3.4  Relationer mellan försörjning, produktion, distribution och logistik (Storha-
gen, 2003). 

Som framgår av figur 3.5 kan en produkt distribueras direkt från tillverkaren till slut-
kunden. Alternativt kan en eller flera mellanhänder medverka, exempelvis grossister 
och detaljister/återförsäljare. Kedjan av företag kallas distributionskanal. Ett och samma 
företag kan använda sig av flera olika distributionskanaler beroende på vilken kund det 
gäller, exempelvis kan en stor kund kan erhålla leveransen direkt, medan en mindre 
kund kan erhålla leveransen via en eller flera mellanhänder. Hanteringen och lagringen 
blir mer omfattande när fler mellanhänder används (Aronsson m.fl., 2004).  

Tillverkare 

 

Användare/Slutkund 

Detaljist 

Grossist 

Figur 3.5  Olika distributionskanaler (Aronsson m.fl., 2004). 

Hur distributionsstrukturen ska utformas beror på vilka roller som mellanhänderna ska 
ha och hur samspelet mellan dem ska organiseras. Exempel på roller som en mellanhand 
kan ha är konsolideringsrollen. Den innebär att mellanhanden, exempelvis en återför-
säljare, representerar flera olika företag och distribuerar deras produkter till slutkun-
derna. En annan roll är kontaktrollen, då mellanhanden har funktioner såsom tekniskt 
stöd och andra typer av kundsupport. Genom närheten till slutkunden kan en effektivare 
kundservice upprätthållas (Jonsson & Mattsson, 2005). 

Enligt Storhagen (2003) har den fysiska distributionen av färdigvaror en utsatt position 
eftersom den utgör det sista ledet i flödet mot kunden. Då det kan förekomma störningar 
i tidigare led, måste distributionen fånga upp och hantera sådana om inte kunden ska 
drabbas. För att logistiken ska fungera är därför valet av transport- och hanteringsut-
rustning, dess kapacitet och flexibilitet viktiga beslut. Då konkurrensen ökar och våra 
flöden tvingas bli effektiva blir marginalerna för sådana störningar mindre och mindre. 
Det kan därför finnas anledning att lämna ett billigt men osäkrare transportmedel och 
övergå till ett säkrare men dyrare alternativ (Storhagen, 2003). 



 

 10

3.2.1 Transportstrategi 
Enligt Coyle, Bardi och Novack (2000) är den fysiska distributionen en del i den totala 
logistikfunktionen. De strategiska och operativa besluten som fattas när det gäller dis-
tributionen måste stödja de strategier och mål som finns i den logistiska funktionen och 
i företaget som helhet. Modern ledningsstrategi fokuserar på en optimering mellan olika 
delar inom den logistiska sektorn. Då transporterna ofta är en av de största logistikkost-
nadsposterna kan beslut inom detta område ha negativ eller positiv effekt på det totala 
utförandet i distributionen. 

Vilken strategi som ett företag väljer för den fysiska distributionen av produkter och 
dess val av distributionsstrukturer har stor betydelse för dess förmåga att konkurrera och 
dess möjlighet till lönsamhet. Produkterna måste nå kunderna på ett kostnadseffektivt 
sätt. För att kunna göra distributionen så effektiv som möjligt är det viktigt att förstå vad 
det är för nyttovärden som distributionen genererar. Det är även väsentligt att känna till 
de distribuerande företagens roller i försörjningskedjorna. Det är kunden som avgör vad 
som är nyttovärden i distributionen (Jonsson & Mattsson, 2005). 

Ett transportköpande företag ställs inför en rad externa och interna faktorer vid beslut 
om transporter. Exempel på externa faktorer är beteendet hos konkurrenter, leverantörer 
och kunder, vilket utgör förutsättningarna för företagets verksamhet. Andra externa fak-
torer som skapar förutsättningarna för företagets transportverksamhet är lagstiftning och 
regleringar, transportsättens ekonomiska förutsättningar, teknologiska förändringar samt 
transportföretagens agerande. Interna faktorer som påverkar valet av transporter är ex-
empelvis produktens förpackningssätt, volym och värde. Beroende på var i livscykel-
kurvan som produkten befinner sig är kraven olika när det gäller leveransservice och ef-
fektivitet i transportsystemet. Vilken nivå på kundservice som företaget vill ha när det 
gäller ledtid och tillförlitlighet styr i hög grad beslutet om transporter. Andra interna 
faktorer som måste tas hänsyn till är hur distributionskedjan ser ut, d.v.s. om distribu-
tionen sker via grossist, återförsäljare eller direkt till konsument och antal färdigvarula-
ger och var de ska lokaliseras. Vem som ska betala och vem som kan påverka kostna-
derna och utförandet spelar också en roll vid transportvalet. Strategin för transporterna 
avser att balansera de olika externa och interna faktorerna och den resulterar i en plan 
som definierar begränsningar och möjligheter för företaget. (Tarkowski, Ireståhl & 
Lumsden, 1995). 

Distributionen är viktig för ett företag och dess inverkan på kund och kostnad är stor. 
Det är därför viktigt att det finns en medvetenhet kring detta inom företaget. För att nå 
framgång inom detta område, menar Byrne (1993), krävs ett korsfunktionellt lednings-
engagemang som bör fungera som en process som involverar inköp, produktion och fy-
sisk distribution, och måste interagera med försäljning och marknadsföring. Detta enga-
gemang måste även nå upp till verkställande ledningen i företaget. 

Ett mer framskjutet arbetssätt är där leverantörerna/transportörerna har en representant 
stationerad utan ersättning hos kunden. Detta går under benämningen JIT II och skapar 
en snabbare återkoppling, med mindre byråkrati, än det klassiska arbetssättet där un-
derleverantören med jämna mellanrum besöker kunden. Det ger leverantörerna/ trans-
portörerna möjlighet att hantera sitt kundkonto istället för att reagera på det. Fördelarna 
för kunden är uppenbara då de får ytterligare en ”medarbetare” utan kostnad som lägger 
order, ser till att priserna är korrekta och bevakar leveranserna. Dessutom kan kunden 
reducera den egna personalen. Vidare är representanten ständigt tillgänglig för diskus-
sion, etc. Fördelarna för leverantörerna/transportörerna är minskade försäljningskostna-
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der, ökad försäljning samt att de får ett s.k. evergreen kontrakt (inget slutdatum på kon-
traktet, utan det gäller löpande) (McClenahen, 1991; Dixon, 2000). 

3.2.2 Transporter med speciella krav 
Som nämns ovan finns det ett antal produktrelaterade faktorer som påverkar kostnaden 
och logistiken. Då produkten har ett högt värde tenderar transporttarifferna att vara hög-
re eftersom risken för stöld är högre. Om det inträffar, är ersättningskostnaden högre. 
Även emballeringskostnaden tenderar att öka om värdet på produkten är högt, för att 
undvika skador. Hanteringen av sådana produkter är ofta mer sofistikerad och sker med 
dyrare utrustning (Coyle m.fl., 2003). 

En annan faktor som påverkar kostnaden i den fysiska distributionen är produktens den-
sitet, d.v.s. förhållandet mellan vikt och rymd. En produkt som väger lätt jämfört med 
den rymd som den upptar har låg densitet, till exempel möbler. Transportörernas tariffer 
är uppbyggda på så sätt att produkter med låg densitet är förhållandevis dyra att trans-
portera (Coyle m.fl., 2003). 

Produktens känslighet för skador är en tredje faktor som inverkar på kostnaden och va-
let av transportsätt. Detta genom att det krävs mer emballering och blir dyrare då det 
ofta krävs speciellt anpassat transportsätt (Coyle m.fl., 2003). 

En fjärde faktor som genererar dyrare transport och som är nära relaterat till produktens 
känsligheten är att det kan krävas speciell utrustning för att hantera det känsliga godset 
(Coyle m.fl., 2003). 

Kostnaden för transporten bör därför ställas i relation till det gods som ska transporte-
ras, både med hänsyn till krav på tidsaspekten och med hänsyn till godsets värde, vikt, 
volym och hanterbarhet. Att godset ska komma fram snabbt och effektivt måste ställas i 
relation till vilken transportkostnad som godset kan bära. Kan transporten kosta mer än 
värdet av godset? 

Enligt Briggs (1997) är det alltid en utmaning att transportera känsligt gods på vägarna 
utan att behöva oroa sig för skador eller förseningar. Han anser att lösningen ligger i att 
anlita transportörer som har de speciella förutsättningarna som krävs för att kunna 
genomföra det på ett säkert sätt. De kan dessutom ge ett mervärde förutom själva trans-
porten genom till exempel att leverera inte bara till en dockningsstation utan direkt till 
kund eller med filtövertäckning. Förarna kan också ha bättre kunskap om produktspeci-
fika frågor. 

3.2.3 Transportkostnader 
 

“You can't manage what you don't measure and you can't control what you don't 
manage.” 

(Bradley, 2003, s 42) 

Varje process har sina nyckelfaktorer eller KPI’er (Key Performance Indicators). Enligt 
Ackerman (1988) så gäller för transportbranschen först och främst leveransprecision. 
Tätt därefter kommer kommunikation och kontroll. Med andra ord, behovet av att 
snabbt kunna få reda på var godset befinner sig. Dessutom är förhållandet reklamationer 
till fraktvolym av mycket viktig betydelse samt hur transportföretaget hanterar reklama-
tionerna. Vidare menar Ackerman (1988) att det är av vikt hur transportören klarar spe-
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ciella krav såsom hantering av udda storlekar och underliga förpackningar. Dessa 
KPI’er har direkt eller indirekt påverkan på transportkostnaderna. 

Pewe (2002) menar att det finns en utbredd men felaktig uppfattning att låg fraktkostnad 
kännetecknar en väl handlagd sändning. Men som framgår av figur 3.6 utgör fraktkost-
naden bara en del av de kostnader som förknippas med transporten. Kostnaderna som 
döljer sig under vattenytan är inte lika tydliga, men nog så stora och viktiga. I vissa fall 
kan totalkostnaden för distributionen sänkas om fraktkostnaden tillåts var högre. Trans-
porterna kan exempelvis skräddarsys efter olika kunders behov, vilket kan medföra läg-
re distributionskostnader samtidigt som det kan ge ett ökat goodwill-värde för företaget. 
Om rätt transportmedel används kan kostnaderna för emballage minskas, alternativt kan 
en noggrannare emballering till ökad kostnad ge minskade fraktkostnader. För att hitta 
den bästa sammansättningen av dessa variabler bör en totalkostnadsanalys ske. 

Enligt Coyle m.fl (2003) är totalkostnadsanalys ett arbetssätt som inbegriper minime-
ring av den totala kostnaden och påvisar samverkan mellan de ingående variablerna. 

 

Figur 3.6  Transportkostnader (Pewe, 2002). 

Enligt Pewe (2002) är den viktigaste delen i den fysiska distributionen att kunna styra 
och kontrollera flödet med precision. Ett sätt att få kontroll över transporten är att före-
taget väljer rätt leveransvillkor, för att kunna genomföra leveransen på rätt sätt. Väsent-
lig och korrekt information måste följa distributionen ut mot kund. Distributionssystem 
som är effektiva, med klara förutsättningar och korrekt utnyttjande av företagets resur-
ser ger en bra hantering av materialflödet med lägre distributions- och kapitalkostnader 
som följd. För att detta ska lyckas menar Pewe (2002) att det krävs en effektiv styrning 
där externa och interna flödes- och informationssystem integreras. 

Bradley (2003) pekar på att företag som insisterar på att göra sina kunder ansvariga för 
frakten genom att låta dem själva arrangera den (hämtning med egen bil eller annan an-
litad transportör) kan komma att inbjuda till onödiga extrautgifter för kunden, vilket kan 
göra dem mindre konkurrenskraftiga. Om allt annat är lika så skulle kunden föredra att 
få leveranserna till sig och inte att få den extra belastning en transporthantering medför. 
Företaget kan också vara betydligt större än kunden, vilket medför att företaget kan tro-
ligtvis förhandla lägre transportpriser genom volymuppköp, än den mindre kunden. 
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3.2.4 Transportplanering - att samordna eller inte 
Att optimera ett distributionsnät med många mottagare som är geografiskt spridda med 
olika mottagarvolymer och olika krav, är mycket komplext. Det går därför inte att an-
vända enkla optimeringar utan att först acceptera grova förenklingar. Dessutom måste 
transportköparen anpassa sig till rådande omgivningar och omständigheter vilket ytter-
ligare försvårar optimeringen (Lumsden, 1998). 

En transport som går direkt från leverantören till kunden vid varje enskild order utan 
koppling till andra transportuppdrag är den enklaste och mest traditionella transporten. 
Transporttidpunkten bestäms utifrån det enskilda fallet, leveranstiden hålls i de flesta 
fall och leveransflexibiliteten är hög. Faktorer som talar för direktleveranser är exem-
pelvis få förbrukare, produktion mot order och att det förekommer återköp (Jonsson & 
Mattsson, 2005). 

Jonsson och Mattsson (2005) menar vidare att kostnaden för transporten beror på hur 
kapaciteten utnyttjas i transporten, hur hög fyllnadsgraden är i fordonet. Att ha hög le-
veransservice och korta ledtider genom regelbundna transporter som direktleveranser 
ger innebär högre kostnader. Genom att planera och samordna ett antal mindre sänd-
ningar till ett färre antal större, höjs kapacitetsutnyttjandet samtidigt som transportkost-
naden per transporterad viktenhet sänks. Jonsson och Mattsson (2005) pekar på olika 
faktorer som talar för att samordna transporten, exempelvis när det finns krav på snabba 
leveranser, när det finns flera mindre förbrukare, när det är frekventa order eller när 
kundkretsen är spridd. Om en produkt är etablerad och standard, d.v.s. den befinner sig i 
mognadsstadiet i sin produktlivscykel, är även samordning av transporten lämplig. Tar-
kowski m.fl. (1995) visar på en del andra faktorer som också måste vara uppfyllda för 
att en samordning ska kunna göras, bl.a. att någon måste administrera samordningen, att 
lastbärarens funktion och varornas egenskaper måste klara av en samordning samt att 
det måste finnas en balans i flödena för att det ska finnas ett intresse att samordna. Tar-
kowski m.fl. (1995) menar vidare att godsflödet inte behöver ha samma avsändningsort 
och destinationsort, men det måste finnas någon sträcka som är gemensam för samtliga 
flöden. Flöden med gemensamma riktningar som samordnas med flöden i motsatt rikt-
ning, returtransporter, är en annan typ av samordning. 
 
Samordningen av leveranser kan ske på flera olika sätt, exempelvis (Jonsson & Matts-
son, 2005); 
 
• Fasta leveransdagar 
• Brytpunktsdistribution 
• Turbilstrafik 
• Balanserade flöden 
 
Genom fasta leveransdagar undviks många småleveranser till samma destination. Le-
veranstiden blir dock ibland några extra dagar. Men då leveranserna sker vid givna tid-
punkter, ofta med mycket snäva leveransfönster, kan leveransprecisionen normalt för-
bättras. 

Vid brytpunktsdistribution (hub & spoke) samordnas flera godsflöden mellan så kall-
ade brytpunkter, hubbar. Alla flöden möts i brytpunkten, där byter godset rutt till andra 
destinationer. I brytpunkten, som består av en terminal, delas godset upp, sorteras, mel-
lanlagras och lastas om. Brytpunktsdistribution kräver att transportvolymerna är till-
räckligt höga så att transporterna i båda riktningarna kan ske med fulla laster med den 
frekvens som önskas. Detta alternativ kräver en extra omlastning vilket kan ge högre 
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hanteringskostnader jämfört med direktleveranser. Brytpunktsterminalen bör ligga cent-
ralt i området där det finns närhet till leverantörer eller kunder. 

Turbilstrafik (slingbilar) är ett annat sätt att samordna leveranser. Med detta menas att 
flera stopp för lastning görs längs en transportslinga inom en avgränsad region. Därefter 
sker omlastning i en brytpunkt eller direkt transport av hela lasten till slutlig mottagare. 
Det omvända innebär att transporten går från leverantören direkt till flera kunder längs 
med en transportslinga. Genom turbilstrafik kan orderkvantiteterna minskas och leve-
ransfrekvensen öka jämfört med direktleveranser. I det förstnämnda fallet är det kunden 
som har samordningsansvaret, och tvärtom i det sistnämnda. Båda parter kan ta hjälp av 
en tredjepartslogistiker. När leverantören använder sig av turbilstrafik, måste kunderna 
anpassa sina beställningar och sin verksamhet till de tidpunkter då turbilen kommer. Om 
en kundorder innehåller flera orderrader kan det även finnas behov av intern samord-
ning inom det leverande företaget. 

Slutligen ska nämnas att företag ska, så långt som möjligt, försöka minska de obalanser 
som uppkommer mellan de ingående och utgående transporterna. Obalans kan också 
uppkomma i returflödet, om exempelvis tomma specialutformade lastbärare tar upp stor 
del av transportutrymmet. Genom att samordna transporterna kan obalanserna minskas 
och därigenom minskas även transportkostnaderna per transporterad viktenhet. 

Genom att använda en tredjepartslogistiker kan man åstadkomma en konsolidering av 
transportbehoven utan att ha en fast struktur (som företaget äger själv) (Jonsson & 
Mattsson, 2005). 

3.3 Information 
Då synen på logistik har utvidgats, från att omfatta ett företags interna resurser och akti-
viteter till att inkludera samordning och koordinering av nätverk, har detta även påver-
kat synen på informationsflödena. Allt oftare uppfattas informationsflödena som mer 
centrala än de fysiska flödena för att uppnå effektivitet i logistikprocessen (Jonsson & 
Mattsson, 2005). 

Att hantera flödet av information är en nyckelfaktor för både den inre och yttre effekti-
viteten i flödeskedjor. Det måste ske ett ömsesidigt utbyte av informationen för att max-
imera kedjans flöde. Information som delas kan finnas tillgänglig i realtid. Om den ock-
så har en hög grad av integritet och noggrannhet, kan den avsevärt minska osäkerheten 
(Coyle m.fl., 2003). Information som kan ge mervärde för kunden kan vara information 
om leveranstider och leveranskvantiteter när det gäller tiden före order. Från lagd order 
och under leverans är det information om leveransförseningar och var godset befinner 
sig som är intressant (Jonsson & Mattsson, 2005). Coyle m.fl. (2003) betonar också att 
det finns en synergieffekt mellan information och kundservice i de logistiska funktio-
nerna i flödeskedjan. Information i rätt tid och av hög kvalité gör det möjligt att förbätt-
ra kundservicen och även sänka kostnaderna, vilket kan ge lägre priser mot kunden. 

Att dela information mellan olika parter i flödeskedjan kan vara en utmaning. Men om 
det hanteras på rätt sätt och det finns ett förtroende mellan parterna kan alla nyttja dess 
fördelar (Weiss & Andersson, 2004). 
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3.4 Transportskador och Emballage 
 

“The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is 
forgotten” 

(okänd författare) 

Enligt Coyle m.fl., (2000) är en indirekt transportservicekostnad om godset skadas eller 
förloras i transporten. Skadat gods har samma effekt på lagerkostnader och stockouts 
kostnader som opålitlig transit time har. Skadat eller förlorat gods finns inte tillgängligt 
när det efterfrågas och orsakar kostnader för processen att kräva skadestånd eller legala 
åtgärder för att få ersättning. Det orsakar också försäkringspremiebetalningar för att 
skydda sig mot transportskador. 

Transportskador kan ha en mängd olika orsaker, bl.a. bristfälligt emballage, tål inte 
sampackning med annat gods, slarv och vårdslös hantering, etc. Det finns ett klart sam-
band mellan transportskador och hur godset förpackas (Lumsden, 1998). Se figur 3.7. 

 

 

Figur 3.7  Förpackningens effektivitet (Lumsden, 1998). 

Kostnaden för emballage kan variera beroende på vilket transportmedel som väljs. Om 
det är färre antal omlastningar och varsammare hantering, medför detta enklare och bil-
ligare emballage. Enklare emballage innebär oftast lägre emballagevikt, vilket i sin tur 
ofta medför en reducering av fraktkostnaden. Detta är en viktig avvägning enligt Pewe 
(2002). Lumsden (1998) menar även att emballaget kan, efter utförd funktion, vara svårt 
att hantera av kunden på grund av platsbrist. Leverantören bör därför ta emballaget i re-
tur. Detta gäller även om värdet på emballaget är högt. Det bör dock poängteras att ett 
effektivt alternativ till denna omvända distribution är att minska emballaget och an-
vända lastbärare av standardform där det är möjligt. 

3.5 Sammanfattning teori 
För att ett företag ska kunna vara konkurrenskraftigt krävs att logistikens effektiva flö-
den kopplas ihop med marknadssidans kunskaper om kundvärde. Många företag arbetar 
idag efter principerna med lean - att göra saker rätt. Men för att vinna kampen mot kon-
kurrenterna måste företaget även använda sin marknadskunskap när de bygger sina lo-
gistiknätverk – att göra rätt saker. Detta innebär att kundnöjdheten bör hållas i fokus när 
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ett företag utformar sin transportstrategi och distributionsstruktur. Viktiga delar för att 
uppnå hög kundservicenivå är att begränsa transportskadorna och riskerna samt att förse 
kunden med information. 

Företaget ska se den fysiska distributionen utifrån ett totalkostnadsperspektiv. 

Travekipaget som beskrivs inledningsvis i detta kapitel symboliserar det samspel och 
den följsamhet som bör finnas mellan de olika delarna i ett företags logistikprocess i 
gränssnittet mot kunden för att skapa kundnöjdhet och konkurrenskraft. 
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4 METOD 
Vi har använt en kvalitativ metod. Diskussion, intervju och bearbetning av leverans- 
och försäljningsdata har utgjort stommen i vårt sätt att samla information i vårt arbete. 
Det har varit en iterativ process där vi har gått mellan empiri och teori för att kunna 
analysera resultatet. En stor del av arbetet har varit tolkningar, där teorin såväl som 
vår bakgrund har haft betydelse i analysen och diskussionen. 

4.1 Undersökningens ansats 
I den här uppsatsen har vi relaterat teorin och verkligheten, empirin, utifrån ett induktivt 
arbetssätt. Detta innebär, enligt Patel och Davidsson (2003), att verkligheten studeras 
först utan förankring i etablerad teori. Det insamlade materialet och informationen utgör 
sedan grunden för formuleringen av teorin. I vårt fall har vi studerat empirin kring fö-
retaget Martela. Vi har sedan kopplat ihop de frågor som uppstod med befintlig teori 
inom olika områden. Likt en iterativ process har vi sedan återigen granskat empirin och 
sedan teorin. 

Det finns dock en risk med att generalisera den teori som växer fram ur det specifika 
fallet. Patel och Davidsson (2003) påpekar att då forskaren har egna idéer och föreställ-
ningar är det oundvikligt att detta påverkar de teorier som arbetas fram, vilket innebär 
att det induktiva arbetet inte är helt förutsättningslöst, trots att det inte utgår från någon 
tidigare teori. Vi är väl medvetna om att vår bakgrund och erfarenhet har påverkat oss i 
vårt arbete (se avsnitt 4.4.3). 

Motsatsen till ett induktivt arbetssätt är deduktivt. Här härleds hypoteser ur befintlig te-
ori som sedan prövas i empirin. Objektiviteten kan därför stärkas, men den befintliga 
teorin kan påverka forskare så att inget nytt observeras (Patel & Davidsson, 2003). 

4.2 Val av metod 
Kvantitativ metod respektive kvalitativ metod är två begrepp inom metodläran. Under-
sökningsämnet och hur det uppfattas samt undersökningens syfte avgör vilken av meto-
derna som ska väljas vid en undersökning (Andersen, 1990/1994). Men som flera för-
fattare påpekar är de båda metoderna inte oförenliga och det råder inget konkurrensför-
hållande dem emellan. Ofta förkommer de i en kombination i en och samma undersök-
ning, med tyngdpunkten åt endera riktningen (Andersen, 1990/1994; Lundahl & Skär-
vad, 1999; Holme & Solvang, 1996/1997). 

Vid användandet av en kvantitativ metod är det som studeras mätbart och informationen 
hämtas från statistiska siffror och analyseras (Holme & Solvang, 1996/1997). Insam-
lingen av data håller hög reliabilitet (Lundahl & Skärvad, 1999). Undersökningsresul-
tatet kan vara beskrivande och förklarande och presenteras numeriskt (Lundahl & Skär-
vad, 1999; Andersen, 1994). Vid användandet av en kvantitativ metod sker undersök-
ningen helt på undersökarens villkor, då det enbart sker en envägskommunikation (An-
dersen, 1990/1994). 

Enligt Andersen (1990/1994) är utgångspunkten för den kvalitativa metoden att varje 
företeelse består av en unik kombination av kvaliteter eller egenskaper. Tyngdpunkten 
ligger i förståelse och tolkningar. I den utpräglade kvalitativa undersökningen lägger ut-
redaren mer vikt vid hur världen uppfattas och tolkas än hur den verkligen är (Lundahl 
& Skärvad, 1999). Erfarenheter, uppfattningar och föreställningar påverkar hur utreda-
ren uppfattar och tolkar en situation, vilket kan vara både en styrka och en svaghet. Det 
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är en svaghet då information från olika håll blir svår att jämföra och det kan vara en 
styrka vid formuleringen av följdfrågor vid en intervju (Holme & Solvang, 1996/1997). 
Det är därför viktigt att vara medveten om hur perspektivet styr tolkningen samt att utgå 
från olika perspektiv (Lundahl & Skärvad, 1999). Till skillnad från en kvantitativ metod 
är den kvalitativa metoden enligt Andersen (1990/1994) en tvåvägskommunikation vil-
ket ger en iterativ process. Detta innebär att formulering och prövning av teori sker sam-
tidigt med informationsinsamlandet, varför alltför detaljplanerade undersökningar bör 
undvikas. Utredaren bör vara beredd att ompröva problemställningar, metoder och an-
greppssätt under processens gång (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Företaget Martela har, som beskrivs i kapitel 2, problem med vikande försäljning och 
har inlett ett förändringsprogram. Via kontakter med Nässjö Näringsliv AB och Inter-
nationella Handelshögskolan i Jönköping uttryckte de sitt behov av hjälp att se över sin 
process. Då företaget självt uttryckte ett behov för analys, vilket i sig skapade förutsätt-
ningar för ett öppet samarbete, samtidigt som ämnesområdet låg i linje med vårt intresse 
och utbildning, har vi valt att skriva om Martela i vår uppsats. Vår studie kretsar därför 
kring detta företag. 

Eftersom syftet med denna uppsats utgår från kundnöjdhet, har vi valt att använda i hu-
vudsak en kvalitativ metod för att kunna beskriva faktorer som påverkar upplägget av 
logistikprocessen i gränssnittet mot återförsäljare. Arbetet har skett genom en iterativ 
process vid teorisökningen med utgångspunkt från företaget och dess problem. Detta 
har inneburit att allt eftersom vi har erhållit information om Martela har vi arbetat vidare 
i vår teorisökning. Detta har även medfört att vi har förändrat vår uppfattning om vad 
som är viktigt och relevant i vår problemställning. 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) kan resultatet från kvalitativa studier inte generali-
seras, i statistisk mening, till att gälla för en population. Men det kan generaliseras för 
att skapa en teori eller för att se ett mönster. 

4.3 Datainsamling 
Enligt Andersen (1990/1994) kan datainsamling ske genom utfrågningstekniker som in-
tervju eller enkät, observationer och dokumentstudier. Vid kvalitativa studier är det 
främst intervjuer och observationer som används. Men då även kvantitativa data kan 
vara aktuellt, enligt Lundahl och Skärvad (1999), kan datainsamlingen ske genom mät-
ningar och analyser av statistiskt material. 

Enligt Andersen (1990/1994) är intervjusituationen en kommunikationsprocess där två 
personer påverkar varandra. Då detta är oundvikligt är det viktigt att i möjligaste mån 
vara medveten om detta och därigenom försöka minska påverkan. Detta är något som vi 
har arbetat med under våra besök på företaget och våra kontakter med återförsäljarna. 

En intervju kan vara strukturerad eller inte. En strukturerad intervju är informationsori-
enterad och frågorna slutna med inskränkta svarsmöjligheter. Frågeformuleringen och 
ordningsföljden mellan frågorna är bestämd i förväg. Utfrågning av flera personer sker 
på exakt samma sätt och ger vanligtvis hårda kvantitativa data. En icke-strukturerad in-
tervju har öppna frågor med möjligheter att formulera svaren själv och svara på flera 
olika sätt beroende på erfarenhet och attityd. Intervjun blir flexibel och situationsanpas-
sad och ger vanligtvis mjuka kvalitativa data. Denna form är både informationsoriente-
rad och personorienterad (Lundahl & Skärvad, 1999; Andersen, 1994). 
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Om man intervjuar personer som inte är relevanta för undersökningen så kan hela un-
dersökningen bli missvisande utifrån det ursprungliga syftet (Holme & Solvang, 
1996/1997).Vid val av intervjupersoner är det också viktigt att vara uppmärksam på när 
det föreligger specifika intressen hos de intervjuade personerna (Lundahl & Skärvad, 
1999). 

Vår kvalitativa studie innehåller flera olika metoder för datainsamling. Den domineras 
av kvalitativa data och datainsamlingsmetoder, men innehåller även hårda fakta från en 
kvantitativ datainsamling. Den kvalitativa datainsamlingen grundar sig framförallt på 
icke-strukturerade intervjuer och diskussioner med utvalda personer både från Bodafors 
och Finland. Personerna har i de flesta fall valts ut av Martela, men i vissa fall har vi 
själva utsett dem. Urvalen har varit naturliga då de personer som intervjuats också har 
varit ansvariga för de respektive områdena som uppsatsen berör. 

Inledningsvis erhöll vi övergripande information om Martela, främst från vår kontakt-
person på MAB, men även från personer i projektledningen för P3. Denna information 
gav oss en insyn i de frågeställningar som Martela hade och även en möjlighet att for-
mulera inriktningen på uppsatsen. 

När vi hade fått tillräckligt med information om företaget förberedde vi våra besök med 
frågor, som utgjorde utgångspunkten vid våra intervjuer och diskussioner. Huvuddelen 
av våra samtal har varit med ansvarig person för utleveranser, där vi har ställt frågor 
kring de tekniska och logistiska lösningarna kring transporterna och dess information. 
Vid fem tillfällen har vi haft 1-2 timmars intervjuer av berättande karaktär, varför vi har 
spelat in intervjuerna för att inte missa någon information. Vid intervjuer med vår kon-
taktperson på MAB, vars funktion är controller, har frågorna varit av allmän karaktär 
med korta faktabaserade svar, varför vi har funnit det tillräckligt att föra skriftliga an-
teckningar. Vi har även vid olika tillfällen haft diskussioner med kundsupport både på 
MAB och MOY samt inköp och försäljning på MAB. Vid ett tillfälle hade vi ett kort 
avstämningsmöte med Martelas produktions- och logistikdirektör. Vid de sistnämnda 
diskussionstillfällena har vi även då funnit det tillräckligt att föra skriftliga anteck-
ningar. Vi har även haft ett informationsutbyte via e-mail och telefon med inblandade 
parter, för att göra avstämningar och ställa följdfrågor. 

Vid kontakterna med Martela har vi varit medvetna om personernas egna intressen i re-
lation till den information och de svar som vi har erhållit. Vi har därför i efterbearbet-
ningen av svaren även diskuterat hur de intervjuade svarat på det sätt de gjort och jäm-
fört våra bedömningar. 

Vidare genomfördes intervjuer med tre återförsäljare till MAB. De återförsäljare vi valt 
har varit koncentrerade till transporter med NFB och Schenker. Dessa två transportörer 
utgör majoriteten av de transporter som sker (närmare 70%) och kan också betraktas 
som transportstrategiska motpoler till varandra. Vi har gjort en gemensam sammanställ-
ning av samtliga svar för alla återförsäljarna. Anledningen till detta är att återförsäljarna 
har varit mycket olika i storlek och de har olika förutsättningar och befattningar. Dess-
utom har den tid de haft möjlighet att lägga på intervjuerna varierat. På grund av av-
stånden så skedde intervjuerna via telefon. Vi har valt att se till helheten och försökt hit-
ta tendenser mellan de olika återförsäljarna, antingen om det har varit likheter eller 
skillnader som kommit fram. Det frågeformulär som användes (se bilaga 3) utgjorde en 
utgångspunkt för diskussion, mer än en strikt enkätundersökning. 

I vår kvantitativa datainsamling har vi med hjälp av ansvarig person för utleveranser 
och vår kontaktperson fått tillgång till leverans- och försäljningsstatistik under perioden 
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januari 2004 till juni 2005. Denna statistik har vi sedan vidarebearbetat utifrån vårt be-
hov. 

4.3.1 Primär- och sekundärdata 
Det finns två olika typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är material 
som utredaren själv samlar in. Detta kan ske genom intervjuer eller observationer. Se-
kundärdata är material som är insamlat av andra i annat syfte. Vid datainsamling gäller 
det att säkerställa materialets precision, validitet, reliabilitet och relevans i förhållande 
till studiens syfte och problemställning (Lundahl & Skärvad, 1999). 

I denna uppsats har vi använt oss av både primärdata och sekundärdata. I den empiriska 
studien med intervjuer och öppen konversation har vi erhållit primärdata, som vi i kom-
bination med teorin har tolkat utifrån våra erfarenheter och kunskaper. De sekundära 
källorna som vi har använt har varit företagsinterna dokument såsom kvalitetsdokument 
samt årsredovisning för Martela. Vi har även erhållit och bearbetat leverans- och för-
säljningsstatistik under perioden januari 2004 till juni 2005. Via de olika tranportörernas 
hemsidor har vi hämtat data som rör respektive transportör. 

4.4 Trovärdighet 
Beroende på vilken metod som väljs skiljer sig kvalitetskriterierna åt. Trovärdigheten i 
datainsamlingar rör validitet och reliabilitet. Dessa begrepp är dock tillämpliga vid mät-
ningar med mätinstrument vid kvantitativ metod. Vid användandet av en kvalitativ me-
tod är det undersökaren själv som är mätinstrumentet i och med att han tolkar den in-
samlade datan (Kjaer Jensen, 1991/1995). 

Vid dessa tolkningar är det svårt att vara objektiv. Eriksson och Wiedersheim-Paul 
(2001) påpekar dock att det kan finnas en vilja att sträva mot en "begränsad objektivi-
tet". Detta kan uttryckas i att det finns relevans i val av det som studeras, trolighet i slut-
satser med resultat som är rimliga och väl underbyggda, neutralitet vid analys av under-
sökningsmaterialet samt en balans mellan olika intressen. 

4.4.1 Validitet - Giltighet 
Om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva har 
undersökningen hög validitet eller giltighet (Andersen, 1990/1994). Kjaer Jensen 
(1991/1995) påpekar att forskningsintervjuns giltighet endast kan bestämmas utifrån 
dels ett klargörande av vad forskaren vill ha information om i jämförelse med om det är 
den önskade informationen som han erhåller och dels ett klargörande om varför forska-
ren vill ha den informationen, d.v.s. hela undersökningens värde i relation till dess syfte.  

Det finns två olika aspekter på validitet, inre och yttre validitet (Eriksson & Wieder-
sheim-Paul, 2001). Andersen (1990/1994) använder orden intern och extern validitet för 
att beskriva detsamma. Inre (intern) validitet avser överensstämmelsen mellan innehållet 
i den nominella definitionen och den operationella definitionen, d.v.s. hur väl överens-
stämmer ett visst begrepp som definieras teoretiskt, med den operationella definitionen 
som används vid mätningen. Enligt både Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) och 
Andersen (1990/1994) är det svårt att få en fullständig överlappning mellan de båda de-
finitionerna. Det gäller att så lång det är möjligt se till att de operationella definitionerna 
är giltiga. Det går även att använda en eller flera indikatorer (mätinstrument) på de vik-
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tigaste teoretiska definitionerna. Om dessa olika indikatorer sammanfaller är detta ett 
tecken på bra indikatorer för den teoretiska definitionen. 

Med yttre (extern) validitet avses om resultatet överensstämmer med verkligheten och 
om undersökningen är tillämpbar även i andra situationer, generaliserbarhet. Den yttre 
validitet kan endast konstateras genom empirisk prövning (Andersen, 1990/1994). 

Enligt Kjaer Jensen (1991/1995) anses det vara lättare att nå hög validitet vid använd-
ning av kvalitativ metod jämfört med kvantitativ metod. Detta beror på att undersökaren 
kan fördjupa sig genom att ställa flera olika frågor om samma ämne, för att se till att det 
svar som erhålls är det som frågas om. 

Då vår datainsamling har skett genom diskussioner och öppna intervjuer har vi hela ti-
den haft möjlighet att ställa följdfrågor om något har varit oklart eller otillräckligt. Vi 
har även utöver besöken på företaget och kontakterna med återförsäljarna haft kontakt 
med Martela vid ett flertal tillfällen, både via telefon och e-mail, då vi har begärt för-
tydligande eller kompletteringar av erhållna svar. Då antal intervjuade återförsäljare är 
begränsat har vi varit noga vid urvalet, för att få en så bred bild av återförsäljarnas upp-
fattning som möjligt, som motsvarar uppsatsens syfte. Det arbete vi genomfört har varit 
specifikt för Martela. Det har dock framkommit att Martelas distributionssituation inte 
är unik varför en generalisering kan vara möjlig. Vi anser att vi, genom detta tillväga-
gångssätt, har förstärkt validiteten. 

4.4.2 Reliabilitet - Tillförlitlighet 
Hur tillförlitlig är informationen som framkommer i en undersökning? I vilken utsträck-
ning ger ett tillvägagångssätt samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika om-
ständigheter? Dessa frågor besvarar graden av reliabilitet i en undersökning (Andersen, 
1990/1994). Reliabilitet är en nödvändig förutsättning för validitet. 

Den kvalitativa undersökningsmetoden har svårigheter med tillförlitligheten jämfört 
med den kvantitativa metoden, där det kan förekomma en hög grad av standardisering 
vid datainsamlingen. Vid öppna intervjuer däremot, är det svårt att bedöma de total in-
tervjuernas tillförlitlighet i och med att de är genomförda på olika sätt (Kjaer Jensen, 
1991/1995). 

För att stämma av vår tolkning av informationen har vi vid ett antal tillfällen låtit repre-
sentanter på Martela ta del av våra sammanställningar. Den bearbetning som vi har gjort 
av leverans- och försäljningsdata har vi stämt av med ansvarig person för utleveranser 
respektive vår kontaktperson. Som nämns ovan har även ljudupptagningar skett för att 
undvika missuppfattningar. 

4.4.3 Vår bakgrund 

Som nämns ovan bygger kvalitativ metod på tolkningar och värderingar. Då vi har ar-
betslivserfarenhet inom olika områden, främst inom produktion, logistik och ekonomi, 
har detta påverkat vår teorisökning och våra tolkningar och värderingar i vårt uppsatsar-
bete. Det har gett oss en bra grund att utgå ifrån och förmodligen underlättat i många 
avseende när det gäller att skapa frågor för att nå undersökningens syfte.  

Men vår bakgrund kan också ha påverkat uppsatsarbetet på det sätt att vi har varit be-
gränsade i vårt synsätt och kringskurna i olika tolkningar. I vilken utsträckning detta har 
påverkat är dock svårt för oss att säga. 
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5 EMPIRI 
MAB använder sig av flera olikartade transportörer i sin distribution till återförsäl-
jarna. Återförsäljarnas och MAB's egna uppfattning om hur bra distributionsstrukturen 
och transportörernas agerande är sammanfaller i stort. Det framgår tydligt vilken typ 
av transportör som lever upp till återförsäljarnas krav. Dock används andra typer av 
transportörer i mycket stor utsträckning. Det förändringsarbete som Martela har på-
börjat ligger i linje med det resonemang som förs i bakgrunden, det vill säga, att sätta 
kunden i fokus för att öka kundnöjdheten och anpassa logistiknätverket därefter. Detta 
kan innebära att det kommer att ske en förändring i valet av transportörer. 

5.1 Den fysiska distributionen 
Att transportera kontorsmöbler, speciellt bordsskivor och ben, är komplicerat. Det är 
ofta skrymmande delar som inte går att packa effektivt på en standardpall. Bordsski-
vorna är dessutom mycket ömtåliga, minsta repa innebär en reklamation. Det är därför 
av stor betydelse hur transportören tar hand om och vårdar godset. Ju fler omlastningar, 
desto högre är risken för en skada. MAB's uppfattning är att de stora, generella trans-
portaktörerna använder sig ofta av omlastningar och använder truck vid lossning och 
lastning. Medan de mindre, specialiserade aktörerna anlitas för direktleveranser och de 
kan hantera godset för hand med flera personer som hjälps åt. De större aktörerna kan 
pressa priset med sina slimmade och effektiva transporter, men det kräver mer emballe-
ringsmaterial och tar längre tid att emballera. 

5.1.1 Flödet från Finland 
MOY använder Schenker för sina exportleveranser. En bil går på onsdagar från Num-
mela med gods till Sverige. På NFB Transport Systems AB's terminal i Stockholm las-
tas godset av som ska till återförsäljarna i Stockholmsregionen. Sedan fortsätter bilen 
till Bodafors med resterande gods och är framme fredag. I leveransen kan även finnas 
gods som ska vidare till Norge om ordern är lagd i Bodafors av återförsäljarna i Norge. 
Det går även en bil på fredagar från Nummela direkt till Bodafors, den är framme på 
måndagen. 

En bil går på fredagar från Nummela med gods som återförsäljarna i Norge har beställt 
direkt i Finland. Bilen stannar hos en återförsäljare och avlämnar deras gods, och fort-
sätter sedan till Scandpoint terminalen i Oslo och lastar av resten. 

Godset som går till Oslo avlastas komplett i terminalen. De norska återförsäljarna om-
besörjer därefter hämtning av godset. 

Transporten till Bodafors innehåller även komponenter från finska underleverantörer i 
Nummela, Sala och Åbo till MAB. På samma sätt tar bilen sedan vägen via MOY's 
komponentleverantörer i södra Sverige, bland annat i Totebo, Nässjö och Mjölby. 

Under 2004 levererades cirka 4 650 m3 gods till de norska återförsäljarna. Till MAB le-
vererades totalt cirka 5 680 m3 gods, varav cirka 2 590 m3 gods var till återförsäljarna i 
Stockholmsregionen. Alltså drygt 10 300 m3 gods transporterades från Finland under 
2004. 
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5.1.2 Flödet från Bodafors 

5.1.2.1 NFB Transport Systems AB (NFB) 
NFB är framför allt en flyttfirma som flyttar kontor och bohag i Sverige, i Europa och 
övriga kontinenter. De magasinerar bohag och lagrar kontorsmöbler i sina terminaler. 
De erbjuder dock kundanpassade lösningar och i MAB's fall innebär detta att de använ-
der en lösning med slingbilar (turbilar) för södra Sverige. NFB omsätter drygt 200 
MSEK (NFB Transport Systems AB, 2005). 

Slingbilarna går enligt en förutbestämd turlista oavsett godsmängd. MAB betalar NFB 
på månatlig basis med ett fast milpris för körd sträcka plus en summa per lossning/ 
stopp. Vissa slingor plockar också upp komponenter från MAB’s leverantörer. Slingbi-
larna är fyra till antalet:  

 Slinga 1 (måndag, tisdag): Halmstad, Göteborg, Tibro 
 Slinga 2 (onsdag): Malmö, Ystad, Helsingborg, Ängelholm, Båstad 
 Slinga 3 (torsdag): Göteborg, Borås, Jönköping 
 Slinga 4 (fredag): Växjö, Emmaboda, Kalmar 

Se sträckningarna i bilaga 1. 

Slingbilarna transporterade en total volym på 12 000 m3 gods under perioden januari 
2004 till och med juni 2005, det vill säga 18 månader. Nedan framgår respektive sling-
bils totala volym: 

 Slinga 1: 4 343 m3

 Slinga 2: 2 784 m3

 Slinga 3: 3 682 m3

 Slinga 4: 1 196 m3

Två gånger per vecka kör NFB även en rutt mellan Bodafors - Stockholm/Uppsala, med 
gods som ska till återförsäljarna i Stockholm och Uppsala. Volymen gods som trans-
porterades med denna rutt är, under samma period som ovan, 4 491 m3.NFB har en ter-
minal i Stockholm som idag används för det inkommande Finlandsgodset och som skall 
vidare till återförsäljarna i Stockholmregionen. NFB har en person stationerad i Boda-
fors för att övervaka lastning och lossning. På så vis minimeras dispyter angående 
transport- och lastningsskador. Totalt motsvarar ovanstående godsmängd ca 44% av den 
totala mängden transporterat gods för Sverige och Norge.  

Schemalagda transporter motsvarar dock 65% av transportvolymen, det vill säga den 
mängd NFB skulle ha haft om de körde allt till ”sina” återförsäljare. Skillnaden beror då 
på att någon annan, i detta fall Schenker, tagit dessa transporter i stället.  

MAB's uppfattning om NFB är att de ger en bra service, har en god hantering av godset 
och kan lösa det mesta. MAB har hög påverkansgrad på dem, med det innebär också ett 
högre pris. 

5.1.2.2 Schenker 
Schenker producerar transporter samt logistik- och informationstjänster. De är rikstäck-
ande och har frekventa avgångar. De ingår i ett globalt nätverk vilket medför att de har 
en hög transporttäckning och tillhör en av de största spelarna på transportmarknaden. 
Schenker i Sverige omsätter cirka 10 000 MSEK och hanterar omkring 16 miljoner ton 
gods per år med 4 000 fordon. Schenker har 4 200 anställda plus ytterligare 7 000 per-
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soner i 300 samverkande åkerier. Genom sin stora transportvolym och möjligheter till 
samordning kan de hålla relativt låga fraktpriser (Schenker Stinnes Logistics, 2005). 

Martela använder framför allt Schenker för extraordinära transporter utanför de ordinära 
rutterna, så när som rutten till Dalarna och Gästrikland, som är en reguljär rutt (fredag). 
Omfattningen av de ordinära transporterna motsvarar endast 3% mätt i relation till det 
försäljningsvärde som säljs hos ÅF på deras ordinarie rutter. Dock sker extraordinära 
transporter i regel varje arbetsdag. Volymen uppgick till 9 226 m3 gods under samma 
18-månadersperiod som ovan eller 24% av totalt utlevererat gods för Sverige och Norge 
vilket ger 21% i extraordinära transporter. Anledningen till dessa transporter är antingen 
förseningar i tillverkningen, speciella mottagartider som slingbilen inte klarar av, samt 
orter som inte ingår i det ordinarie flödet. Uppfattningen hos MAB är att Schenker an-
vänds vid de transporter där det inte har hittats något bättre alternativ. 

Vid större sändningar (mer än ca 15 m3 eller 2 flakmeter) kör Schenker godset direkt till 
återförsäljaren. För mindre sändningar går det via terminal och omlastas. 

5.1.2.3 DFDS Transport AB (DFDS) 
DFDS med inrikes och utrikes landstransporter finns på 26 orter i Sverige. De har en 
omsättning på 4 miljarder SEK och har 1 350 anställda. DFDS utför landbaserade trans-
porter inom Sverige och hela Europa (DFDS Transport AB (Road), 2005). 

DFDS Växjö är den transportör som MAB har använt sig av under längst tid. I nuläget 
använder de DFDS Växjö för transporterna direkt till respektive återförsäljare i Norge. 
Dock om leveransvolymen är mindre än 4 m3 så sker omlastning i terminal i Växjö. Le-
veranser sker måndagar och torsdagar. Levererad volym gods under perioden januari 
2004 till och med juni 2005 uppgick till 8 384 m3 , vilket motsvarar 22% av den totala 
volymen för Sverige och Norge. 

5.1.2.4 LBC Sweden AB (LBC) 
LBC har specialiserat sig på möbeldistribution och är den största möbeltransportören i 
Sverige. Från fabrik till butik med ett minimum av omlastningar. Bilarna hämtar godset, 
kör det till Tibro där det sedan omedelbart lastplaneras för avgång enligt turlista. De har 
även komplett lagerservice eller tillfälliga buffertlager. LBC med dotterbolag hanterar 
årligen cirka 1,5 miljoner kubikmeter gods med en omsättning på cirka 450 MSEK. De 
marknadsför speciellt sin kvalitet och nämner en reklamationsnivå på 1,5 promille av 
samtliga transporter (LBC Sweden AB, 2005). 

LBC servar orterna Karlstad och Örebro för MAB's räkning. Under perioden januari 
2004 till och med juni 2005 handlade det om 363 m3 gods till återförsäljarna på dessa 
orter eller ca 1%. De hämtar godset i Bodafors på fredagar och kör ut det till återförsäl-
jarna på onsdagar. Enligt MAB hade Schenker denna rutt tidigare, men då återförsäl-
jarna protesterade fick LBC ta över. 

5.1.2.5 SmålandsLogistik 
SmålandsLogistik är en lokal transportör som är specialiserad på södra Sverige. De har 
en omsättning på cirka 250 MSEK och har ungefär 150 fordon i sin flotta (Smålands-
Logistik, 2005). 

Smålands Logistik kör på Kristianstad en gång per vecka för MAB's räkning (torsda-
gar). Under 18-månadersperioden, se ovan, levererade Smålands Logistik 453 m3 gods 
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eller ca 1% åt MAB. Enligt MAB användes tidigare Schenker, men samarbetet med 
dem avbröts då de ej kunde erbjuda tillräcklig kvalitet till en specifik återförsäljare. 

5.1.2.6 Setterbergs Åkeri 
Setterberg Åkeri är en liten åkare från Skänninge som ansvarar för MAB's leveranser till 
Norrland. Under perioden januari 2004 till och med juni 2005 levererades 1 768 m3 (ca 
5%) gods av Setterbergs. Då åkaren är ensam och inte har några overheadkostnader till 
någon speditör kan priset hållas nere. Hämtningen av godset sker på fredagar. Enligt 
MAB sker ett mycket bra samarbete med Setterbergs, där även återförsäljarna är posi-
tiva. 

5.1.2.7 ProCab AB 
ProCab AB är ett Nässjöföretag som bland annat utför godstransporter, expresstrans-
porter och inrikestransporter. MAB anlitar ProCab AB för leveranser till Norrköping 
och Linköping. ProCab används även vid expressbud till övriga orter vid vissa tillfällen. 
Schemalagda volymer motsvarar ca 3%. Inget värde fanns att tillgå för de verkliga vo-
lymerna. 

5.1.2.8 Sammanfattning transportörer 
Nedan visas en sammanställning av transportörerna som MAB använder, figur 5.1. Des-
sa är uppdelade i generella eller specialiserade respektive stora eller små. Med generella 
menas transportörer som åtar sig alla sorters uppdrag medan specialiserade har riktat in 
sig på möbeltransporter. Stora transportörer är internationella med stor geografisk täck-
ning medan de små har en regional eller lokal täckning med relativt små egna resurser. 
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Setterbergs Åkeri 
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Figur 5.1  Klassificering av transportörer (egen bearbetning). 
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I figur 5.2 nedan ges en sammanställning över hur MAB’s planerade och extraordinära 
transporter sker. Av de alternativ som används är de flesta samordnade. Av dessa är de 
flesta dessutom utan omlastningar. 
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Setterbergs Åkeri  x     

ProCab AB  x   x  

Smål.Logistik  x     

LBC   x    

1) Direktleverans  3) Stockholm 
2) Samordnad leverans  4) Dalarna och Gästrikland 

Figur 5.2  MAB's transportplanering (egen bearbetning). 

I figur 5.3 nedan framgår att NFB är MAB’s största tranportör samt att Schenker och 
DFDS har ungefär samma volymer. Övriga har relativt små volymer. Som nämnts ovan 
saknas statistik för ProCab. 
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Figur 5.3  Verklig transportvolym i m3, 2004-2005 1:a halvåret (egen bearbetning). 
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Som nedanstående figur 5.4 visar finns det en stor differens mellan schemalagda trans-
porter och verkliga för NFB och Schenker. Detta beror på att det krävs transporter på 
andra tider än vad NFB’s slingbilar är schemalagda för och MAB har valt Schenker som 
alternativ transportör. 

Övriga transportörer visar ingen påvisbar skillnad mellan schemalagda och verkliga 
transporter. Dock kan nämnas att ProCab borde ha en skillnad då de även används som 
expressbud vid små iltransporter, men ingen statistik finns över detta. 
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serad på försälj-
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ning utifrån verk-
ligt transporterad 

volym 

 
 
 
 

Differens 
NFB 65% 44% -21% 

Schenker 3% 24% +21% 

DFDS 22% 22% +/-0% 

Setterbergs Åkeri 5% 5% +/-0% 

ProCab AB 3% 3%* +/-0%* 

Smål.Logistik 1% 1% +/-0% 

LBC 1% 1% +/-0% 

* Dokumentation för ProCab’s verkliga volym fanns ej att tillgå. För att ej ge en skev bild av den övriga 
statistiken används här schemalagda värden. 

Figur 5.4  Volymfördelning mellan transportörer (egen bearbetning). 

5.1.3 Transportkostnader 
Idag är ca 8-9% av den totala produktkostnaden fraktkostnader och ca 1,5-2% är kost-
nader för emballage. Detta är dock enbart de direkta, synliga kostnaderna. 

NFB’s slingbilar kostar per kilometer och avlastningsstopp, tur och retur. Detta betyder 
att kostnaderna är halvfasta i den bemärkelsen att om en återförsäljare i en stad inte har 
något gods och slingbilen på så sätt kan köra en kortare sträcka så betalas enbart den 
kortare sträckan och naturligtvis utgår ingen avlastningsavgift för den återförsäljaren. 

Övriga transportörers avgiftsstruktur följer gängse tariffer inom transportbranschen, vil-
ket innebär en koppling till kubikmeter eller flakmeter och kilometer enligt givna ska-
lor. I kilometerberäkningen utgår debitering för varje avlastningskaj oberoende av om 
dessa ligger nära varandra och går i samma transport. Ett exempel kan vara att om en 
transportör kör till fyra olika mottagare i Sandviken skulle det betyda att kilometerde-
biteringen blir fyra gånger sträckan Bodafors – Sandviken, enkel resa, även om en och 
samma lastbil används. Dessa tariffer gäller oavsett om det är ordinarie eller extraordi-
nära transporter. 
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5.1.4 Transportskador 
Ingen total bild kan ges av kostnaderna för transportskador för MAB. Det finns viss sta-
tistik över antal reklamationer. Den innehåller dock ingen information över antal ska-
dade produkter eller värde, varför en sammanställning inte blir relevant utan snarast 
missvisande. 

Accepterade transportskador ersätts av transportören. Det kan dock i vissa fall vara svårt 
att fastställa var skadan har skett, då står MAB för kostnaden. Det uppstår dock mer-
kostnader hos både MAB och hos återförsäljaren i form av ny transport, mer hantering, 
administrativt arbete, etc., även om kostnaden för den direkta transportskadan tagits av 
transportören. Dessutom erhålls en goodwillförlust då förseningar uppstår. 

Den uppfattning som både MAB och återförsäljarna har är att transportskadorna ökar 
med antalet omlastningar. 

5.1.5 Emballering 
Det skiljer sig åt hur MAB respektive MOY hanterar sina transporter och därmed hur de 
emballerar godset. MAB anlitar externa transportörer för alla sin leveranser, vilket in-
nebär att de i nuläget emballerar allt gods (projektleveranser undantagna). MOY å andra 
sidan har Martela-unika transportbilar som levererar i Helsingfors med omnejd. Vid 
dessa leveranser körs allt gods oemballerat. Vid MOY's exportleveranser sker dock 
noggrann emballering i kartonger och vid övriga leveranser inom Finland sker emballe-
ringen likt den som MAB har. 

MAB använder samma emballering oavsett om godset skall gå direkt till återförsäljaren 
eller om det ska omlastas via en terminal. 

5.1.6 Informationsflöde 
Det informationsflöde som behandlas i uppsatsen är det som berör återförsäljarna i 
samband med orderprocessen. Vid orderläggning på produkter som tillverkas i Bodafors 
lägger återförsäljare i Sverige och Norge sin order till MAB's Kundsupport i Bodafors. 
Hos Kundsupport sker registrering och mottagning av ordern i orderverktyget Office-
Maker. Ordern frisläpps till Produktion & Logistik i Bodafors. Därefter skickas en or-
derbekräftelse ut med information om leveranstid och leveransinnehåll. När återförsälja-
ren har godkänt ordern skickas information om detta till Produktion som startar tillverk-
ningen för att senare låta Logistik leverera. 

När det gäller orderläggningen på produkter som tillverkas i Finland ser det något an-
norlunda ut. Idag lägger norska återförsäljare sin order antingen direkt till Finland via 
fax eller till Bodafors, om ordern även innehåller Bodaforstillverkade produkter. Alla de 
svenska återförsäljarna lägger sin order i Bodafors. MAB skickar vidare dessa ordrar till 
MOY, idag görs detta i form av en OfficeMaker kopia som skickas via e-mail. I Finland 
läggs både norska och Bodaforsordrar in i OfficeMaker. I framtiden kommer svenska 
ordrar läggas direkt i OfficeMaker, varefter de överförs som inköpsordrar till Finland. I 
nuläget lägger en person i Nummela in norska order i OfficeMaker och en annan person 
i Nummela lägger in de svenska.  

Orderbekräftelse skickas till norska återförsäljare samt till Kundservice i MAB. Om det 
vid orderläggningen är klart att leveransen kommer att ske vid flera tillfällen meddelas 
detta direkt i orderbekräftelsen. Transportören/speditören får information då bil beställs 
för leverans till Norge eller Sverige. Därefter överförs ordrarna automatiskt till fabriks-
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systemet Avantt i Nummela. Vid leveransförseningar skickas ett e-mail från MOY till 
MAB. Om det uppstår en rest skickas en ny orderbekräftelse (fax/e-mail) med det nya 
innehållet av orderhandläggaren i Finland till Kundservice i Bodafors. Om det uppstår 
en rest i sista sekund, skickas ett meddelande till Bodafors om detta.  

Dock i vissa fall kommer ej denna information om restorder MAB till del. Vidare råder 
en oklarhet över orderläggning från Norge då de inte följer den angivna processen och 
fortfarande lägger order i Finland. 

Med leveransen följer en packsedel/följesedel där det framgår vilket gods som levereras. 
Parallellt skickas ett e-mail med packsedeln/följesedeln till MAB. Det finns inga upp-
gifter om det är något som är restnoterat på ordern. För att få information om vad som 
saknas matchar en person från Kundservice fakturan från MOY med ordern som är lagd 
av återförsäljaren. 

Idag har Martela olika systemplattformar inom Finland respektive Sverige, men inom 
kort kommer en gemensam plattform i form av en databas att införas. Denna är tänkt att 
användas inom hela koncernen. Även om det finns ett övergripande system kommer i 
praktiken det att finnas två orderprocesser. En för MOY och en för MAB. De sköter och 
konfirmerar sina ordrar var och en för sig och lägger ordrar hos varandra som om det 
vore vilken underleverantör som helst. 

5.2 Kundnöjdhet 

5.2.1 Skillnader mellan MAB och MOY 
Som nämns i företagspresentationen möttes Martela av en ökad konkurrens och en av-
tagande marknad i början på 2000-talet. För att återta marknadsandelar har Martela tagit 
fram ett förändringsprogram med flera delprojekt. Ett av dessa projekt går under namnet 
P3 Leveranssäkerhet - logistik. Målet för P3 är att höja förtroendet för Martela AB som 
säker leverantör genom att minska antalet missnöjda kunder till 0.  

Bakgrunden är dels att MOY och MAB har haft olika synsätt på olika marknader och 
dels att det tidigare inte har varit tillräckligt fokus på kundnöjdhet, utan istället har man 
fokuserat på volymproduktion. 

Tidigare har MOY tagit emot ordrar från sina kunder, återförsäljare, både i Sverige och 
Norge och levererat direkt från Nummela i Finland. I nuläget ska alla beställningar från 
norska och svenska återförsäljare göras till MAB, men så sker inte alltid. Leveranserna 
till Norge kommer i vissa fall även direkt från Nummela. Detta kan uppfattas hos åter-
försäljarna som ett splittrat beteende. Personalen i MAB känner att de saknar informa-
tion om eventuella brister i leveranserna från Finland, vilket visar sig när återförsäljarna 
kontaktar dem för leveransbesked. De leveranser som Finland gör till Norge är fritt 
Oslo, därifrån får respektive återförsäljare själv ombesörja och betala frakten. Vid leve-
ranser från MAB till de norska återförsäljarna ombesörjer och betalar MAB leveransen 
hela vägen till återförsäljaren. Beställningar av Finlandstillverkade produkter från öv-
riga återförsäljare i Sverige, transporteras från Finland till Bodafors för att samlastas 
med övrigt gods i ordern. 

Att uppnå "Ett Martela", innebär bland annat att MAB tar ansvar för samtliga inkom-
mande beställningar, leveranser och aviseringar från återförsäljarna i Sverige och Nor-
ge. Det förändringsarbete som Martela har påbörjat ligger i linje med det resonemang 
som förs i inledningen, det vill säga att vara konkurrenskraftiga genom att sätta kunden i 
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fokus och anpassa logistiknätverket därefter. Att öka kundnöjdheten och sätta kunden i 
fokus kan ske på flera olika sätt och på flera olika nivåer genom ett effektivt fysiskt flö-
de och ett effektivt informationsflöde. 

5.2.2 Kunderna - återförsäljarna 
Försäljningen i MAB sker till största delen via återförsäljare. I vissa fall förekommer 
det att MAB säljer direkt till slutkund vid större projekt, men oftast går även storkunds-
avtalen via återförsäljarna. MAB har 45 återförsäljare i Sverige och 26 i Norge (se bi-
laga 2). Som nämns ovan i företagspresentationen, har MAB nyligen tagit över hela an-
svaret för återförsäljarna i Sverige och Norge, vilket innebär att återförsäljarna ska lägga 
sina order till MAB, oavsett om det är produkter som tillverkas i Finland eller i Sverige. 

Tre återförsäljare har intervjuats. Frågorna som användes som utgångspunkt för diskus-
sionen finns i bilaga 3. Resultatet av dessa intervjuer ges nedan. 

De kriterier som lyfts fram som viktiga för en leverantör av möbler är dels kvaliteten på 
varan (inga skador) och dels att varorna kommer fram på utlovad tid. Dessutom, om den 
utlovade tiden inte kan hållas, är det viktigt att detta meddelas tidigt tillsammans med 
nytt leveransdatum. En anledning till varför utlovad leveranstid är viktig, är att återför-
säljarna i många fall har montörer redo att montera kontorsmöblerna hos slutkunden. 

5.2.2.1 Skador 
Återförsäljarna menade att det var stor skillnad i skador beroende på om leveranserna 
skedde med slingbil eller med extraordinär transport. En återförsäljare uppgav dock att 
de inte märkt någon större skillnad i kvalitet mellan de två transportsätten. Denne upp-
gav dock samtidigt att då det rörde sig om större transporter (en stor återförsäljare med 
höga volymer) medförde detta att det skedde i regel inga omlastningar i deras fall, även 
då transporterna gick med extraordinär transport. 

En återförsäljare bedömde att ”99% av skadorna beror på omlastningar”. De menade att 
om ingen omlastning sker minskar skadorna drastiskt. Ingen statistik över transportska-
dor fanns dock att tillgå vid intervjutillfällena. 

Låg kvalitet skapar, förutom olika merkostnader, förseningar till kund. Vidare är det 
ibland svårt att få acceptans på reklamationerna och speciellt om varorna har omlastats. 

5.2.2.2 Leveransprecision 

Samtliga återförsäljare hävdade att de får säkrare leveransprecision och bättre informa-
tion om leveranserna, vid transport med slingbil. Om omlastning sker blir oftast infor-
mationen om var godset är sämre. ”I värsta fall kan godset stå 2-3 dagar på en terminal 
och ingen kan ge besked om var det tagit vägen”. 

5.2.2.3 Övrigt 

Martelas ledtid från order till leverans upplevs överlag som mycket bra och bättre än 
branschstandard. 

Det Martela kan förbättra är, enligt återförsäljarna, bättre kontroll på packningen, d.v.s. 
att rätt produkt är packad. De nämner även bättre emballering, exempelvis används fri-
golit som packmaterialet för bordsskivornas hörn, medan flera andra leverantörer valt 
stabilare material. 
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Vid jämförelse med andra leverantörers transporter framgick att samma situation råder 
som för Martela, d.v.s. om dedicerade transporter används var skadorna och leverans-
förseningarna låga. Om extraordinära transporter med omlastningar används, är skade-
frekvensen och leveransförseningarna betydligt högre. Exempelvis upplevs Schenker 
likvärdiga med DHL i den bemärkelsen. 

5.3 Sammanfattning empiri 
Distributionen av kontorsmöbler är komplicerad då godset både är ömtåligt och 
skrymmande. Ju fler omlastningar, desto högre är risken för en skada. MAB's uppfatt-
ning är att de stora, generella transportaktörerna använder sig ofta av omlastningar och 
använder truck vid lossning och lastning. Medan de mindre, specialiserade aktörerna an-
litas för direktleveranser och de kan hantera godset för hand med flera personer som 
hjälps åt. De större aktörerna kan pressa priset med sina slimmade och effektiva trans-
porter, men det kräver mer emballeringsmaterial och tar längre tid att emballera. 

MAB använder sig av flera olikartade tranportörer i sin distribution till återförsäljarna. 
De schemalagda transporterna avviker från de verkliga transporterna när det gäller val 
av transportör. Anledningen till att en annan transportör genomför transporten än vad 
som planerats är antingen förseningar i tillverkningen eller speciella mottagartider som 
slingbilen inte klarar av. En extraordinär transport uppstår även vid leveranser till orter 
som inte ingår i det ordinarie flödet.  

Återförsäljarnas och MAB's egna uppfattning om hur bra distributionsstrukturen och 
transportörernas agerande är, sammanfaller i stort. De kriterier som lyfts fram som vik-
tiga för en leverantör av möbler är dels kvaliteten på varan, d.v.s. inga skador, och dels 
att varorna kommer fram på utlovad tid. Dessutom, om den utlovade tiden inte kan hål-
las, är det viktigt att detta meddelas tidigt tillsammans med nytt leveransdatum. 

Det framgår tydligt vilken typ av transportör som lever upp till återförsäljarnas krav. 
Dock används andra typer av transportörer i stor utsträckning. Det förändringsarbete 
som Martela har påbörjat ligger i linje med det resonemang som förs i bakgrunden, det 
vill säga, att sätta kunden i fokus för att öka kundnöjdheten och anpassa logistiknätver-
ket därefter.  

 Hur ska den fysiska distributionen utformas för att skapa ett enhetligt intryck för 
Martela hos återförsäljarna? 

 Hur ska den fysiska distributionen ske för att vara så effektiv som möjligt? 

 Hur ska Martela och dess återförsäljare kunna vara ett travekipage som tillsammans 
vinner loppen? 
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6 ANALYS 
Enligt Simichi-Levi m.fl. (2003) har den ökade konkurrensen ökat fokus på flödesked-
jorna. Detta förekommer även inom kontorsmöbelbranschen. Fokuseringen på kundser-
vice och inte bara produkten är tydlig. Detta innebär att gränssnitten mot kund blir allt 
viktigare att hantera på rätt sätt. Genom att välja ”rätt” distributionsmetod för sina 
produkter kan kundnöjdheten påverkas i en positiv riktning.  

6.1 Kunden 
Under de senaste åren har konkurrensen på kontorsmöbler ökat vilket också är giltigt i 
Martelas fall. Återförsäljarna har därmed fått en ökad makt i relationen med producen-
terna av möbler. Det har således skett en förändring mot köparens marknad och ett be-
hov av att förändra synen på flödeskedjan, vilket ligger i linje med det resonemang som 
bl.a. Simchi-Levi (2003) för. 

Enligt Jonsson och Mattsson (2005) är det viktigt att balansera kostnaden för kundser-
vice med de intäkter som servicen förväntas ge upphov till. I en förändrad konkurrens-
situation är det därför av betydelse att omvärdera sin servicenivå för att inte tappa ba-
lansen. 

Enligt Christopher och Gattorna (2005) så ska företaget lyssna in och anpassa sig efter 
kundens önskemål när de allokerar sina resurser. Enligt Jonsson och Mattsson (2005) är 
pålitlighet en av de absolut viktigaste egenskaperna för ett företag. Detta gäller även i 
Martelas fall, där de känner återförsäljarnas önskemål vilka är att i första hand erhålla 
skadefria varor och att utlovad leveranstid hålls. Leveranstidens längd är viktig, men 
den är ändå underordnad de ovan nämnda. 

6.2 Fysisk distribution 
Då konkurrensen ökar och våra flöden tvingas bli effektiva blir marginalerna mindre. 
Detta gäller både ekonomiska marginaler såväl som tidsmässiga. Storhagen (2003) me-
nar att i distributionen i sista ledet mot kunden ska störningar från tidigare led fångas 
upp och hanteras så inte kunden drabbas. Då Martela är marknadsledande när det gäller 
korta orderledtider, skapas förutsättningar för att tillräcklig tid kan avsättas för att dis-
tributionen kan skötas på ett leveransstörningsfritt sätt. 

6.2.1 Transportstrategi 

Att transportoptimera ett fysiskt flöde är komplext (Lumsden, 1998). Det framgår tyd-
ligt när man tittar på hur nätet av transportörer har växt fram genom åren för MAB. En-
ligt Jonsson och Mattsson (2005) kan distributionen ske antingen genom direktleverans 
eller genom någon form av samordning. MAB’s distribution representerar båda alterna-
tiven och de använder sig av flera av de samordningsalternativ som Jonsson och Matt-
son (2005) beskriver. NFB samordnar MAB's behov av transporter enligt slingbilskon-
ceptet. NFB har även två fasta leveransdagar i veckan till Stockholm för MAB's räk-
ning. Det sker en samordning av leveranser när det gäller returflödet då leveranser från 
MAB's leverantörer kopplas på, exempelvis NFB's slingbilar. Transporter via terminal 
sker med Schenker och DFDS, övriga transportörer sker direkt på fasta leveransdagar. 

Genom att samordna via terminaler som stora transportörer gör kan fraktkostnaden hål-
las nere (Jonsson och Mattsson, 2005). Men som Pewe (2002) påpekar är inte fraktkost-



 

 33

naden allt, utan det tillkommer en rad dolda kostnader. Trots att Schenker innebär låga 
fraktkostnader för MAB finns det flera faktorer som talar för att de inte får den lägsta 
totalkostnaden. Omlastningar ger ökade risker för transportskador och leveransförse-
ningar vilket ökar den totala transportkostnaden. Detta medför också en ökad administ-
rationskostnad och ökade retur- och ersättningstransportkostnader. Transportskadorna 
kan dock som Pewe (2002) visar minskas genom förstärkt emballering, men det ger 
både en högre fraktkostnad (fler m3 per produkt) och en högre emballeringskostnad. 
Dessutom får återförsäljarna mer emballage att ta hand om, vilket kan minska kund-
nöjdheten enligt Lumsden, (1998). 

Som figur 5.1 visar använder MAB både stora och små transportörer, samt generella 
och specialiserade. Dessa är kontrakterade för olika typer av transportupplägg, både 
schemalagda transporter och extraordinära transporter. Bakom varje val av transportör 
finns ett specifikt skäl. Det kan vara klassiska prisförhandlingar där lägsta pris får trans-
porten, det kan vara kundernas påverkan på företaget som gör att de byter transportör, 
det kan vara av praktiska skäl där en transportör specialiserat sig på en region, etc. 

De stora transportörerna, såsom Schenker och DFDS, har ett större transportnät och en 
större transportflotta att tillgå och i normalfallet bör detta betyda att de klarar större 
svängningar i transportbehovet jämfört med små transportörer. MAB använder sig av 
fem små och två stora transportörer. Se indelning i figur 5.1. I godsmängd räknat har de 
två stora transportörerna ca 46% av godsmängden och således de små 54%.  

Terminaler och omlastningar används av transportbolagen för att höja effektiviteten och 
flexibiliteten på transporterna. Har man enbart en stor kund eller ett fåtal kunder kan det 
löna sig att transportera direkt till respektive kund, men när antalet kunder växer så väx-
er också behovet av samordning (Jonsson & Mattsson, 2005). MAB’s kundkrets är 
spridd och kunderna är relativt små varför de använder sig till stor del av slingbilar på 
fasta tider för att på så sätt minska transportkostnaderna, öka fyllnadsgraden och således 
öka effektiviteten på transporterna. Deras val överensstämmer med Jonsson och Matt-
son’s (2005) syn på transportplanering som påvisar förhållandet mellan kostnaden och 
fyllnadsgraden på fordonet. 

En skillnad som transportköparen märker när han anlitar en stor respektive en liten 
transportör är den relativa betydelsen man har som kund. När man köper tjänster från en 
stor transportör är man en i mängden och eventuella anpassningar kan vara svåra att få 
genomförda. Däremot för den lilla transportören är man som kund relativt sett mycket 
större varför det oftast är lättare att kunna få transportören att uppfylla kundunika öns-
kemål (Christopher & Gattorna, 2005). Detta är också MAB’s uppfattning om sina små 
transportörer. Ett exempel är NFB’s representant på plats i Bodafors som både enligt 
McClenahen (1991) och Dixon (2000) utgör fördelar både för NFB och MAB. Denna 
representant ger snabbare återkoppling och mindre byråkrati. Dessutom får NFB ett tyd-
ligt ansvar för transporterna då deras representant är närvarande vid lastning, vilket är 
en fördel vid eventuella transportskador. 

Där små leverantörer kan användas utifrån kapacitets-, flexibilitets- och täckningskrav 
finns det fördelar att ha dem i sitt transportnät. Dessa har ett stort intresse av att försäkra 
sig om att ge god service. Ett exempel i MAB’s fall är Setterbergs som har ett litet be-
gränsat uppdrag men ger ett bra mervärde för MAB och återförsäljarna. 

Flödet från Finland styrs från Finland och ligger därför utanför MAB’s kontroll. Detta 
flöde interagerar med MAB’s flöde gentemot återförsäljarna och framför allt då i Norge. 
Som nämns i empirin går allt gods till en terminal i Oslotrakten (förutom till en återför-
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säljare på vägen). Detta skall då jämföras med MAB’s flöde som levererar direkt till 
samtliga återförsäljare i Norge. I och med denna skillnad i transportstrategi mellan 
MOY och MAB får den enskilde återförsäljaren i Norge ett splittrat intryck av Martela 
som ett företag. Istället accentueras intrycket av två företag som arbetar med olika 
transportrutiner. I det ena fallet får återförsäljaren själv ombesörja och bekosta hämtning 
av godset i Oslo, men i det andra fallet sker leveransen direkt till återförsäljarens kaj 
utan fraktdebitering. Enligt Bradley (2003) är det viktigt, om leverantören är relativt sett 
mycket större än kunden, att leverantören inte tvingar sin kund att bekosta och hantera 
transporterna då dels hela försörjningskedjan riskerar att bli mindre konkurrenskraftig, 
och dels att det skapar kundmissnöje. 

Martela har i sitt projekt ”Ett Martela” klart uttryckt att rutiner och processer som mot-
säger ett Martela skall elimineras i möjligaste mån, varför den ovanstående diskrepan-
sen i transportrutinerna kan vara en av dessa. Enligt Coyle m.fl. (2000) måste de strate-
giska besluten som gäller distributionen stödja strategier och mål för företaget som hel-
het. Dessutom menar Byrne (1993) att det bör finnas ett korsfunktionellt ledningsenga-
gemang för att nå framgång inom detta område. 

Enligt Morash (2001) finns det två huvudsakliga supply chain strategier, kostnadseffek-
tivitet och kundnärhet. Dessa två strategier kan hittas i Martela i perspektivet av att den 
ene, MOY, är marknadsledande på sin hemmamarknad och kan ställa upp villkoren för 
denna. Detta betyder att de kan ha en kostnadsinriktad strategi. MAB, som har en an-
nan, mindre framträdande marknadsroll, har valt en mera kundnära strategi. 

Det finns en överensstämmelse mellan MAB’s åsikter om transportbehovet och återför-
säljarnas, vilket påvisar en god förståelse för kundens behov. Enligt Christopher och 
Gattorna (2005) så är det viktigt för att skapa en hållbar operationell verksamhet, att 
synkronisera sin strategi med kunden. Detta har MAB förutsättningar att göra via sitt 
förändringsprojekt, då de har en god insikt i kundens situation. 

6.2.2 Transporter med speciella krav 

Coyle m.fl (2003) menar att det finns produktrelaterade faktorer som påverkar kostna-
den och logistiken. Kontorsmöbler utgör normalt stora otympliga enheter som oftast 
inte kan fraktas på standardpallar och som dessutom är mycket känsliga för repor och 
fukt. Transport av kontorsmöbler har därför sina speciella krav. Normalt sker hantering 
av Martelas produkter till och från lastbilen och inom terminaler med eltruck. Bara hos 
de specialiserade transportörerna erhåller de manuella förflyttningar av godset, vilket 
också Briggs (1997) antyder. 

Det finns transportbolag som specialiserat sig på transport av möbler då det visat sig att 
generella transportbolag ofta inte kan möta de hanteringskrav och andra krav som dessa 
produkter kräver. MAB använder sig av två specialiserade och fem generella transportö-
rer. NFB är en specialiserad transportör och den största transportören MAB använder 
sig av. De står för 44% av alla transporter. LBC, den andre specialiserade transportören 
står för 1% varför de specialiserade står för 45% totalt. 

I nedanstående figur 6.1 visas de för Martela två stora transportörerna. Dessa utgör 
transportstrategiska motpoler, där NFB representerar den specialiserade transportören 
och Schenker den generella, och visar därmed tydligt för- respektive nackdelar med de 
två transportstrategierna. 
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Kostnadsdrivare Schenker NFB 

Direkt fraktkostnad  + - 

Tillgänglighet, frekvens (ger minskade lager och stör-
re anpassning till kundens behov) 

+ - 

Skador - + 

Administrativt merarbete kopplat till skador och leve-
ransstörningar 

- + 

Goodwill tack vare låg skadefrekvens och bra leve-
ransprecision 

- + 

Emballeringskostnad (tid, material samt fraktkostnad) - + 

Returemballage - + 

Figur 6.1 Kostnadsdrivare för fysisk distribution (egen bearbetning). 

Dessa för- respektive nackdelar påverkar den fysiska distributionens totalkostnad. 

Som framgår av bilden ligger fördelarna på den stora, generella transportörer främst på 
en lägre fraktkostnad och högre flexibilitet. De små transportörernas fördelar är framför 
allt en lägre skadefrekvens och allt som med det medför (mindre administration, mind-
re, transporter, mindre förseningar, högre goodwill, etc.). 

6.2.3 Extraordinära transporter 
Fasta leveransdagar används, som nämns ovan, till största delen hos Martela. Schenker 
används dock nästan uteslutande för extraordinära transporter. Endast 3% av transpor-
terna är schemalagda för Schenker, medan 21% är extraordinära, vilket betyder att bara 
12% av Schenkers MAB transporter är schemalagda. De övriga transportörerna följer i 
stort de schemalagda transporterna så när som på NFB som förlorar till Schenker.  

Det som sker extraordinärt är som regel mindre kostnadseffektivt än det som planerats 
och samordnats i god tid med allokerade resurser (Jonsson & Mattsson, 2005). MAB’s 
ickeplanerade transporter går utöver den redan allokerade slingbilen vilket medför att i 
princip betalas dubbla kostnader för dem. Dessutom kräver dessa extra administration, 
eventuell extra emballering, etc. De extraordinära transporterna i MAB’s fall utgör 21%. 
Om en minskning kan ske av denna andel bör således en högre kostnadseffektivitet 
uppnås. Dessutom kommer en ökad kundnöjdhet troligtvis att erhållas då både MAB’s 
och ÅF’s åsikter är att de extraordinära transporterna höjer skadefrekvensen och mins-
kar leverans- och informationssäkerheten. Sannolikt går det ej att helt eliminera dessa 
extraordinära transporter. I de fall då MAB trots allt behöver dem kvarstår det faktum 
att det finns en ökad risk för transportskador och leveransförseningar. 

6.2.4 Transportkostnader 
Att beräkna de totala transportkostnaderna är komplext, om det överhuvudtaget är möj-
ligt med tanke på alla indirekta kostnader som bl.a. skador och förseningar medför, vil-
ket framgår av Pewe (2002) figur 3.6. Det finns dock ett antal samband som är viktiga 
att analysera var för sig för att kunna göra en uppskattning av i vilken härad olika alter-
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nativ ligger gentemot varandra. Enligt Lumsden (1998) finns ett samband mellan för-
packning och skador enligt fig 3.7. 

Utifrån tidigare resonemang kring specialiserade respektive generella transportörer (fig 
6.1) ges att ett liknande samband råder mellan direkta transportkostnader och skador. 
Med andra ord; väljes ett lågkostnadsalternativ visar empirin att fler skador erhålls med 
åtföljande kostnader.  

Förutom de direkta kostnaderna som extra emballage eller skador medför finns också de 
indirekta kostnaderna, samt den goodwillförlust och leveransförseningar som skador 
medför (Coyle m.fl., 2000). Enligt Christopher och Gattorna (2005) är det viktigt att 
tänka på att genom att anpassa sig till kundens önskemål och varken erbjuda under- eller 
överservice, så kan möjlighet ges till att minimera servicekostnaden mot kund i enlighet 
med figur 3.3.  

Med tanke på den flora av transportörer och transportlösningar MAB har blir beräk-
ningar av, och jämförelser mellan dessa lösningar, komplexa och tidskrävande. I ca 24% 
av fallen används Schenker som kan anses vara ett lågkostnadsalternativ. Empirin har 
också visat att denna transportör har en större andel skador. Den extra kostnad som detta 
medför inklusive goodwillförlusten, har ej uppskattats hos MAB. 

Det är också av vikt att i en analys av totalkostnaden ta med i beräkningen den ”lön-
samma ineffektivitet” som Ericsson (Hulten, 2005) nämner. Genom att välja en dyrare 
delprocess kan den totala kostnaden minskas. I MAB fallet skulle det kunna betyda att 
om en specialiserad transportör väljes, så även om de håller en högre direkt frakt-
kostnad, så kan den totala kostnaden, inberäknat de ovan nämnda faktorerna, bli lägre 
än ett mer standardiserat alternativ. 

För att få en så bra bild som möjligt av kundbehov och totalkostnad är det viktigt att 
genomföra mätningar och skapa relevanta nyckeltal. Ackerman (1988) påtalar ett antal 
KPI’er aktuella för transportbranschen och nämner bl.a. förhållandet mellan reklamatio-
ner och fraktvolym som ett viktigt nyckeltal. Just detta nyckeltal är av stor betydelse för 
kundnöjdheten för Martelas kunder. Detta nyckeltal saknas hos MAB i dagsläget. 

6.3 Information 
Informationsutbytet internt inom Martela samt informationsutbytet med återförsäljarna 
är av betydelse för kundnöjdheten. Enligt Coyle m.fl. (2003) måste det ske ett ömsesi-
digt utbyte av information för att maximera kedjans flöde. I nuläget finns brister i in-
formationsutbytet mellan MAB och MOY. Ett exempel är när det gäller det förändrade 
orderägarskapet med återförsäljarna i Norge. Där läggs fortfarande order från återför-
säljarna direkt till Finland, vilket enligt de nya rutinerna inte borde ske. Detta genererar 
informationsbrister hos MAB vilket i sin tur påverkar informationen till kund. När ma-
terialet från Finland kommer till Bodafors kan det därför i vissa fall komma utan bak-
omliggande nödvändig information vilket förlänger hanteringstiden och kan skapa irri-
tation hos kunderna. Jonsson och Mattsson, (2005) menar att från lagd order och under 
leverans är det information om leveransförseningar och var godset befinner sig som är 
intressant. Coyle m.fl. (2003) betonar också att det finns en synergieffekt mellan infor-
mation och kundservice i de logistiska funktionerna i flödeskedjan. Information i rätt tid 
och av hög kvalité gör det möjligt att förbättra kundservicen och även sänka kostna-
derna, vilket kan ge lägre priser mot kunden. Att dela informationen kan enligt Weiss 
och Andersson (2004) av flera skäl vara en utmaning. Dock om detta lyckas får alla 
nyttja dess fördelar.  



 

 37

MOY och MAB kommer att ha ett gemensamt system, men som i praktiken kommer att 
fungera som två skilda orderprocesser. Det är därför viktigt att Martela ställer sig frågan 
hur prioriteringar ska ske om det uppstår flaskhalsar i produktionen eller tidigare i ked-
jan som påverkar bägge orderprocesserna. Om prioriteringarna påverkar kundnöjdheten 
är det viktigt, enligt Jonsson och Mattsson (2005), att informationen kring leveransen 
sker på ett för kunden tillfredsställande sätt. 

6.4 Sammanfattning analys 
Det har skett en förändring mot köparens marknad och ett behov av att förändra synen 
på flödeskedjan inom kontorsmöbelbranschen. 

Att transportoptimera ett fysiskt flöde är komplext. MAB’s distribution sker både ge-
nom direktleveranser och genom olika former av samordning. MAB använder både sto-
ra och små transportörer, samt generella och specialiserade. Dessa är kontrakterade för 
olika typer av transportupplägg, både schemalagda transporter och extraordinära trans-
porter. 

Pålitlighet är en av de absolut viktigaste egenskaperna som MAB bör ha enligt deras 
återförsäljare. Pålitligheten gäller både för att hålla lovad leveranstid och för kvalitet på 
produkterna (frånvaron av skador). Leveranstidens längd är viktig, men den är ändå un-
derordnad de ovan nämnda. Transport av kontorsmöbler har sina speciella krav. De ut-
gör normalt stora otympliga enheter som oftast inte kan fraktas på standardpallar och 
som dessutom är mycket känsliga för repor och fukt. Det kan därför krävas speciell 
kompetens för att kunna hantera dessa krav. Idag används framförallt NFB som specia-
liserad leverantör. 

De extraordinära transporter som MAB har är förknippade med otillfredsställelse hos 
både kunderna och MAB. Det används en hög andel extraordinära transporter. 

Den skillnad som finns i transportstrategi mellan MOY och MAB ger den enskilde åter-
försäljaren i Norge ett splittrat intryck av Martela som ett företag. Istället accentueras 
intrycket av två företag som arbetar med olika transportrutiner. 

MOY, är marknadsledande på sin hemmamarknad och kan ställa upp villkoren för den-
na. Detta betyder att de kan ha en kostnadsinriktad strategi. MAB, som har en annan, 
mindre framträdande marknadsroll, har valt en mera kundnära strategi. 

Informationsutbytet internt inom Martela samt informationsutbytet med återförsäljarna 
är av betydelse för kundnöjdheten. I nuläget finns brister i informationsutbytet mellan 
MAB och MOY. 

Fraktkostnaden utgör bara en liten del av den totala distributionskostnaden. Det är vik-
tigt att ha det i åtanke vid valet av transportör och transportsätt. Det skulle kunna inne-
bära att MAB väljer en säkrare transportör, som visserligen kan ha en högre fraktkost-
nad, men som ger en ökad kundtillfredsställelse vilket i sin tur skulle innebära en mins-
kad totalkostnad för företaget.  
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Kundnöjdheten spelar stor roll för att konkurrera inom kontorsmöbelbranschen. Ett led 
i att kunden blir nöjd är att den fysiska distributionen fungerar tillfredställande. Genom 
att fokusera på skadefria leveranser som kommer på utlovad tid och med relevant in-
formation så skapas förutsättningar för en bra distribution och nöjda kunder. 

7.1 Diskussion 
Det visar sig att kundnyttan och kundnöjdheten spelar stor roll för att kunna konkurrera 
på ett verkningsfullt och slagkraftigt sätt inom kontorsmöbelbranschen. För att nå kund-
nöjdhet är den fysiska distributionens utformning en viktig faktor. Detta betyder att fö-
retag som vill kunna verka på ett lönsamt och effektivt sätt inom denna bransch måste 
fokusera på distributionen och dess viktiga beståndsdelar. Produkternas karaktär är att 
de är stora och otympliga samtidigt som de har lätt att skadas. Detta gör att risken för 
skador är hög och detta accentueras speciellt under transporten. Därför värdesätter åter-
försäljarna att transporterna sker på ett sådant sätt att godset anländer oskadat. Dess-
utom, som i alla flödeskedjor, är leveransprecision och information viktigt, men kanske 
mer så i denna bransch då man ofta måste koordinera möblernas ankomst med väntande 
monteringspersonal.  

Först måste företaget försäkra sig om att nå en nivå av skador och förseningar som är så 
låg att den kan anses acceptabel av kunden, därefter kan kostnadsoptimeringar ske i 
form av val av billigaste transportör, etc. För att kunna försäkra sig om att nivån hålls är 
det viktigt att regelbundna mätningar sker för dessa faktorer och att de följs upp på flera 
nivåer i företaget. 

Genom dessa mätningar möjliggörs en kontinuerlig dialog med transportörerna och 
kunderna baserad på fakta om KPI’erna. Vidare lyfts den interna medvetenheten kring 
kvaliteten på distributionsprocessen totalt, samt de enskilda transportörernas prestanda.  

I nuläget ser vi att det finns ett stort missnöje hos både återförsäljarna och MAB med 
avseende på de leveranser som hanteras av stora, generella transportörer och som går 
via terminal. Anledningen till detta är uppfattningen om att skadorna genereras vid om-
lastning på terminalerna. För att åtgärda det utbredda missnöjet är det av vikt att lägga 
hög prioritet på att åtgärda detta. Om inte transportören klarar av att göra omlastningar 
på ett bra sätt så bör transportören undvikas eller så bör godset emballeras bättre. 

De fördelar man ser hos de små transportörerna är att dels har de ett bra rykte hos kun-
derna och dels är de lättare att påverka i de fall som MAB kräver modifikationer av 
transportkonceptet. 

De specialiserade transportörerna har en mycket god produktkännedom och hanterar 
produkterna på ett kvalitets- och leveransmässigt bra sätt. De direkta fraktkostnaderna är 
högre, men kan i ett totalkostnadsperspektiv komma att bli konkurrenskraftiga och in-
nebär en högre kundnöjdhet. MAB bör ta ställning till hur dessa ska användas i framti-
den. 

Den stora frågan som bör ställas på kort sikt är relationen mellan NFB och Schenker. 
Den sistnämnde har en stor andel extraordinära transporter som framför allt är tänkta för 
befintliga körningar. Hur skall detta minimeras för att erhålla en högre kundservicenivå 
och samtidigt sänka de extrakostnader som detta medför?  
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På lång sikt är det också viktigt att ta ställning till vilka krav man ska ställa på trans-
portören och därefter anpassa valet av transportörer därefter:  

• Ska man använda sig av specialiserade transportörer och ska det vara en eller två?  

eller 

• Ska man satsa på en stor generell transportör om man modifierar sitt emballage till-
 räckligt för att kunna hanteras skadefritt via deras terminaler?  

eller 

• Ska man precis som idag hitta en lösning som är en kombination mellan dessa två, 
 samt att man inför exempelvis en differentierad emballering eller inför pallar som 
 kan hanteras med eltruck? 

Vi har sett ett klart samband mellan den fysiska distributionen och kundnöjdheten. Det 
är därför av vikt att distributionsfrågor, som så kraftfullt påverkar kundnöjdheten, koor-
dineras och beslutas på ett enhetligt sätt, och att ansvar och befogenheter går hand i 
hand. Ett sätt att skapa detta är genom en transportsamordnare, s.k. traffic manager, 
som har ansvar över bl.a. transportstrategifrågorna, transporterna, informationen kring 
leveranserna, mätningarna och emballeringsfrågorna. Denne får också ett kundnöjdhets-
ansvar med avseende på distributionen och ska synkronisera sin strategi med företagets 
överordnade strategi. 

Då det inte räcker med att enbart vara kundorienterade är det viktigt att kunna kombi-
nera strategierna kostnadseffektivitet och kundnärhet. I Norgefallet kan exempelvis 
MOY stå tillbaka för MAB’s strategi och därigenom skapa en enhetlig och kundnära 
distributionsstrategi. Däremot för de extraordinära transporterna skulle MAB kunna hit-
ta olika sätt att minska frekvensen av dessa och på så sätt bli mer kostnadseffektiva.  

På den korta tid vi haft möjlighet att arbeta med företaget kan vi urskilja en viss skillnad 
i bakomliggande uppfattningar kring vissa frågor som kan härröras från en skillnad i fö-
retagskulturer inom de respektive företagen. Den skillnad som visas i Norgefallet kan 
vara uttryck för en sådan. Framför allt ges ett intryck av att MAB har en mycket långt 
gången kundtillvändhet. De vill i möjligaste mån ge kunden vad han vill ha. Intrycket 
av MOY däremot, är att deras fokus i första hand ligger på det ekonomiska planet. Om 
det finns en medvetenhet kring dessa skillnader kan de vara en styrka för Martela. MAB 
och MOY kan ta intryck av varandra, då det är viktigt att arbeta med båda strategierna 
parallellt. För att detta ska kunna genomföras effektivt är det viktigt att det finns ett 
korsfunktionellt ledningsengagemang ända upp till högsta ledningen. 

7.2 Slutsats 
Som framkommer i inledningen av uppsatsen så påverkas leveransservicen av hur in-
formationsflödet och det fysiska flödet i distributionen är utformat. Är leveransservicen 
god ges förutsättningar för att kunden blir nöjd. 

Vi har observerat att kundnöjdheten är starkt kopplad till transportörernas förmåga att 
leverera godset skadefritt, på rätt tid och med relevant information. Vi har också sett att 
återförsäljare och MAB har en samsyn på var fokus bör läggas i distributionsfrågor. Vi 
har vidare sett att problematiken kring distributionsfrågorna kan till viss del generalise-
ras inom branschen. Med detta anser vi att vi besvarat uppsatsen syfte, nämligen att be-
lysa den fysiska distributionens starka betydelse för kundnöjdheten. 
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Om travekipaget ska ha en chans att vinna loppet i konkurrensen med de medtävlande 
måste alla delarna samspela och vara koordinerade på ett så bra sätt som möjligt.  

Det vill säga: - För att ett företag ska vara lönsamt och kunna konkurrera på marknaden 
måste det tillsammans med kunden utforma sin transportstrategi, samt se till att det 
finns ett väl fungerande informationsutbyte dem emellan. Därmed skapas förutsättning-
ar för att få en nöjd kund.  

7.3 Kritik av arbetet 
Vi har framförallt tagit ett kundorienterat synsätt i denna studie. Det skulle gå att 
komplettera detta med en mer ekonomisk vinkling där fraktkostnader per transportör re-
dovisats. Detta har inte skett och anledningen har varit att vi ansett att det är svårt att få 
fram ett komplett underlag för vad dessa kostnader är (många indirekta kostnader vid 
exempelvis skador som är svåra att hitta och som ej finns redovisade), varför redovisade 
kostnader skulle ge en skev bild av det verkliga kostnadsläget. Dessutom skulle det vara 
irrelevant för hur kundnöjdheten ser ut för de olika transportalternativen. 

Vi har försökt arbeta på sätt som stärker trovärdigheten i uppsatsen, men är medvetna 
om att vår bakgrund kan ha inverkat på våra intervjuer, tolkningar och analyser av ar-
betet. 

En annan aspekt är att vi intervjuade ett relativt litet antal återförsäljare, men vi bedö-
mer dock att urvalet besvarar de frågeställningar vi haft på ett tillfredställande sätt. Vi-
dare skulle vi ha kunnat intervjua fler personer på MOY för att få en grundligare kun-
skap i koncernens överordnade strategi. Vi har gjort avvägningen att vi kan nå syftet 
med uppsatsen med de kunskaper vi erhållit. 

7.4 Förslag till framtida studier 
Att undersöka kopplingen mellan ett kundorienterat synesätt och ett ekonomiskt syne-
sätt, där man kan skapa en modell för hur totalkostnaden per transportsätt ser ut jämfört 
med hur kundnöjdheten ser ut per transportsätt, skulle kunna vara ett uppslag för fram-
tida studier. Detta skulle då påvisa de dolda kostnader som föreligger för olika trans-
portalternativ och som normalt inte tas med i beslut vid upphandlingar av olika trans-
porttjänster. 
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BILAGA 1   NFB's slingbilar 
 

Slingbilarna 

 Slinga 1 (måndag, tisdag): Halmstad, Göteborg, Tibro 

 Slinga 2 (onsdag): Malmö, Ystad, Helsingborg, Ängelholm, Båstad 

 Slinga 3 (torsdag): Göteborg, Borås, Jönköping 

 Slinga 4 (fredag): Växjö, Emmaboda, Kalmar 

 

BODAFORS 
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BILAGA 2   Martela AB's återförsäljare (försäljn 2004-05A) 
 

 

< 1 milj SEK 1 - 5 milj SEK 5 - 10 milj SEK >10 milj SEK 
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BILAGA 3   Intervjuunderlag återförsäljare 
 

 

Frågor till kunden 

 

1. Vilka kriterier är viktiga för en leverantör till er? 
 

2. Hur möter Martela dessa kriterier? 
 

3. Kan dessa graderas (vad är viktigast, näst viktigast, etc.)? 
 

4. Hur ser ni på Martela jämfört med andra leverantörer (fördelar, nackdelar, unika 
egenskaper, etc.)? 

 

5. Vad skulle ni önska att era leverantörer tänker mer på? 
 

6. Tycker ni att ni får tillräcklig information från dem om orderförseningar, etc.? 
 

7. Hur upplevs ledtiden från order till leverans idag? 
 

8. Håller Martela utlovade leveranstider? 
 

9.  Kommer leveranserna tillräckligt tätt? 
 

10. Har ni speciella krav på er från er kund (exempelvis monteringspersonal som 
kommer vissa dagar, semestrar att passa in, etc.) 

 

11. Hur möter Martela dessa krav? 
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