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SAMMANFATTNING 
Distributionen har kommit att bli en nyckelfaktor i dagens logistiksystem i och 
med att företag önskar uppnå skalfördelar i sin produktion genom fokuserade 
fabriker samtidigt som dagens kunder kräver alltmer kundanpassade produkter 
och leveranser till kortare ledtider. Syftet med denna studie är att undersöka om 
transitlagerstrategin, som ett komplement till den centraliserade och den 
decentraliserade distributionsstrategin, kan erbjuda företag konkurrensfördelar. 
Studien visar att transitlagerstrategin kan ge stora konkurrensfördelar genom 
att den erbjuder relativt korta leveranstider utan att produkterna behöver 
lagerhållas lokalt, vilket ger lägre lagerhållningskostnader och en lägre 
kapitalbindning. För att lyckas med strategin krävs en god planering, 
kundsamarbete, marknadskännedom och ett informationssystem som klarar av 
att stödja strategin. 
 
1. INTRODUKTION 
Nuförtiden är det stora flertalet försörjningskedjor internationella till sin 
karaktär vilket handlar om att material kan anskaffas från hela världen och 
tranformeras till produkter i utvalda regioner, för att sedan säljas globalt 
(Christopher et al., 2006). Utifrån ett logistikperspektiv inleddes denna 
globalisering med tillämpandet av så kallade fokuserade fabriker vilket betyder 
att ett fåtal fabriker, där varje fabrik fokuserar på ett fåtal produkter, tar hand om 
produktionen för hela världsmarknaden (Skinner, 1974). På senare tid har 
globaliseringen emellertid också lett till en ökad konkurrens vilket kan utläsas 
av utökade produktsortiment, förkortade produktlivscykler och ökad 
kundanpassning av produkter (Christopher et al., 2004). Då företag fortfarande 
vill uppnå skalfördelar i sin produktion genom fokuserade fabriker samtidigt 
som kunderna kräver mer kundanpassade produkter till allt kortare ledtider så 
blir distributionen en nyckelfaktor för att bli framgångsrik (Waters, 2006).  
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I litteraturen behandlas vanligen två huvudstrategier för distribution av ett 
företags produkter till marknaden; den centraliserade och den decentraliserade 
distributionsstrategin (Olhager, 2000). Fördelen med den centraliserade strategin 
är att den ofta leder till en högre servicenivå till en lägre kostnad, nackdelen är 
att kunden kan behöva vänta lite längre på sina produkter (Jonsson och 
Mattsson, 2005). I direkt motsatt leder den decentraliserade strategin ofta till 
kortare leveranstider och att en större flexibilitet kan erbjudas kunden, 
nackdelen är att en produkt kan behöva lagerhållas på fler platser vilket leder till 
högre lagerhållningskostnader (Jonsson och Mattsson, 2005).  
 
Beroende på hur många centrallager som finns i det globala 
distributionssystemet skulle en övergång från distribution via lokallager till 
centrallager kunna påverka leveranstiden avsevärt men fortfarande vara 
intressant ur kostnads- och kapitalbindningssynpunkt. På marknader där kunden 
är van och rent av kräver kortare leveranstider uppstår dock en konflikt. Här 
vore det på så sätt önskvärt med ett alternativ till huvudstrategierna som 
försöker kombinera deras fördelar, det vill säga ett alternativ som ger kortare 
leveranstid än för den centraliserade strategin och lägre kostnader och 
kapitalbindning än för den decentraliserade strategin. På senare tid har frågan 
väkts om inte en transitlagerstrategi skulle kunna erbjuda detta alternativ. 
 
Transitlagerstrategi går ut på att de varor som är under transport ses som ett 
mobilt lager och att företaget aktivt arbetar med att sända iväg produkter till en 
destination där ett förväntat behov finns innan någon kundorder är mottagen 
(Mangan et al., 2008). Det finns många svårigheter med transitlagerstrategin 
som företag måste hantera för att bli framgångsrika. En av svårigheterna som 
måste beaktas är om det inte kommer in någon kundorder innan godset når sin 
destination. Det leder till att en plan måste utarbetas för hur godset ska 
mellanlagras från det att transporten når sin destination tills en kundorder är 
mottagen. Det är också viktigt att kostnaderna för denna mellanlagring inte blir 
för stora och hanteringen för komplex. En annan aspekt som måste tas hänsyn 
till är om strategin kan stödjas av företagets nuvarande informationssystem. 
Svårigheterna ligger bland annat i att hålla ordning på vart godset befinner sig 
och kvantiteten på dessa platser, det gör att beräkningen av möjlig leveransdag 
blir komplicerad. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om transitlagerstrategin, som ett 
alternativ till den centraliserade och den decentraliserade distributionsstrategin, 
kan erbjuda företag konkurrensfördelar. Avsikten har varit att generera 
deskriptiva resultat genom att använda en multipel fallstudie, inkluderade två 
fallföretag. Denna strategi ansågs vara ändamålsenlig på grund av att fallstudien 
är en kvalitativ metod som inte syftar till att generalisera teorier utan att skapa 
en djupare förståelse (Yin, 2003).  Båda fallföretagen (Alfa och Beta) är svenska 
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tillverkare som agerar på global basis inom kemiindustrin. Studien har 
genomförts under 2009. 

 
2. TRANSITLAGERSTRATEGIN 
Det finns inte en distributionsstrategi som passar alla typer av produkter och 
företag utan det är viktigt att kartlägga förutsättningarna och välja strategier 
utifrån dessa. Hur de traditionella strategierna, centraliserad och decentraliserad 
distributionsstrategi, fungerar finns beskrivet i litteraturen (Olhager, 2000). 
Frågor som varför och när de bör användas är också klargjort (Jonsson och 
Mattsson, 2005). Vad som inte finns beskrivet i litteraturen, i någon större 
utsträckning, är hur dessa frågeställningar relaterar till transitlagerstrategin, och 
detta kommer att behandlas i följande avsnitt.  
 
Transitlagerstrategin kan definieras som att de varor som är under transport ses 
som ett mobilt lager och att företaget aktivt arbetar med att sända iväg produkter 
till en destination där ett förväntat behov finns innan någon kundorder är 
mottagen (Mangan et al., 2008). Företaget bör transportera godset till en 
destination så nära det förväntade behovet som möjligt för att snabbt kan skicka 
det vidare till kunderna. Vid val av destination är det också viktigt att beakta 
vart godset kan mellanlagras om det inte kommer in någon kundorder innan 
godset når sin destination. 
 
I och med att transitlagerstrategin bygger på att gods skickas iväg innan 
kundorder inkommer, baserat på ett förväntat behov, planeras godsflödet med 
hjälp av prognoser. En effektiv prognostisering är på så sätt oerhört viktigt för 
att lyckas med strategin. För att kunna distribuera godset till kunderna på ett 
kostnadseffektivt sätt måste företaget exempelvis undvika mellanlagring och 
behov av det avgörs av hur väl prognoserna överrensstämmer med verkligheten. 
 
Hantering av osäkerheter i efterfrågan hanteras traditionellt med hjälp av att ett 
säkerhetslager läggs upp baserat på normal avvikelse mellan prognos och 
verkligt utfall (Jonsson och Mattsson, 2005). Det här tillvägagångssättet 
fungerar inte för transitlagerstrategin utan här måste osäkerheten hanteras på ett 
annat sätt. Transitlagerstrategin går som sagt ut på att gods skickas iväg innan 
kundorder inkommer. Då godset redan kommer att vara skickat när en negativ 
avvikelse uppmärksammas så måste företaget ha varit förutseende och även 
inkluderat en säkerhetskvantitet i leveransen för att kunna hantera avvikelsen. 
Vid transitlagerstrategin är dock även positiva avvikelser allvarliga då det 
skapar behov av mellanlagring. Det betyder att säkerhetskvantiteter kan ställa 
till problem för företaget och här måste företaget hitta en bra balans. 
 
Transitlagerstrategin skulle kunna erbjuda kortare leveranstid än vid den 
centraliserade strategin samt lägre lagerhållningskostnader och kapitalbindning 
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än för den decentraliserade strategin, därför bör den kunna utgöra ett bra 
komplement för vissa typer av produkter, kunder eller marknader. För att 
tillämpa transitlagerstrategin på bästa sätt är det viktigt att ha ett bra 
informationssystem som kan informera om vart godset befinner sig, vart det är 
på väg och när det kommer att vara framme. Företaget måste till exempel vara 
medvetet om att det blir betydligt mycket svårare att hålla ordning på vart gods 
befinner sig genom att de har ett globalt distributionssystem. Resonemanget 
följer nuvarande forskningen inom distribution som trycker på att 
informationssystemen blivit en nyckelfaktor (Mason och Lalwani, 2008).  
 
Det finns redan modeller framtagna för att underlätta valet av 
distributionsstrategi, men dessa behandlar endast den centraliserade och den 
decentraliserade distributionsstrategin. Exempelvis har Harrison och van Hoek 
(2008) tagit fram en modell som baserar valet på tre faktorer: (1) Lång eller kort 
leveranstid, (2) Låg eller hög efterfrågevariation, och (3) Fokus på 
distributionskostnader eller lagerhållningskostnader. De har valt ut dessa 
parametrar för att de har en stor påverkan på distributionen.  
 
Eftersom transitlagerstrategin kan betraktas som en hybrid av den centraliserade 
och den decentraliserade distributionsstrategin har den vävts in i denna modell, 
vilket framgår av Figur 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Val av distributionsstrategi. Baserad på Harrison och van Hoek (2008) 
Transitlagerstrategin har placerats in där kunderna kräver en relativt kort 
leveranstid och där efterfrågan är stabil. Strategin kan inte på ett 
kostnadseffektivt sätt erbjuda hur kort leveranstid som helst och den är inte 
aktuell vid hög efterfrågevariation då risken är för stor att en betydande mängd 
gods måste mellanlagras samtidigt som det kan uppstå många bristsituationer. 
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Strategin har inte placerats in som en helt ersättande strategi utan som ett 
komplement. För att tydliggöra detta har transitlagerstrategin placerats in med 
streckade linjer.  
 
Den utvecklade modellen syftar till att hjälpa företag att hitta den 
distributionsstrategi, eller kombination av strategier, som bäst kan ta hänsyn till 
företagets premisser för specifika produkter, kunder eller marknader. Den utgör 
emellertid endast ett beslutsunderlag och företaget kan behöva inkludera 
ytterligare beslutsvariabler för att välja distributionsstrategi. 
 
För att göra modellen mer användbar så har varje parameter graderats med en 
skala från 1 till 5. Detta för att underlätta företagets val genom att de då kan 
göra en tabell för sina kundsegment och produktgrupper där de värderar varje 
parameter. Vad siffrorna 1-5 betyder per parameter redovisas i Tabell 1.  
Tabell 1: Gradering av variabler 
Siffra Leveransledtid Efterfrågevariation Fokus på… 
1 Mycket kort Mycket låg Stort fokus på distributionskostnader 
2 Kort Låg Fokus på distributionskostnader 
3 Medel Medel Fokus på båda 
4 Lång Hög Fokus på lagerhållningskostnader 
5 Mycket lång Mycket hög Stort fokus på lagerhållningskostnader 
 
För att praktiskt tillämpa denna modell bör en tabell skapas som visar hur 
företaget värderar de olika variablerna per kundsegment och produkt, det 
ställningstagandet tas utifrån vad kunderna kräver och vad företaget prioriterar. 
   
3. METOD 
För denna studie ansågs det induktiva angreppssättet vara det mest lämpliga på 
grund av att syftet var att öka kunskapen om hur transitlagerstrategin kan skapa 
konkurrensfördelar i ett globalt distributionssystem. Studien har inga normativa 
ambitioner utan avsikten har varit att generera deskriptiva resultat genom att 
använda en multipel fallstudie, inkluderade två fallföretag. Båda fallföretagen 
(Alfa och Beta) är svenska tillverkare som agerar på global basis inom 
kemiindustrin. De valdes på grund av att de idag arbetar med 
transitlagerstrategin i någon form. Fallstudie ansågs vara en ändamålsenlig 
strategi på grund av att det är en kvalitativ metod som inte syftar till att 
generalisera teorier utan att skapa en djupare förståelse kring studieobjektet 
(Yin, 2003). 
 
För att ge en ökad förståelse genom att undersöka studieobjektet från flera 
perspektiv samlandes empiriska data in från flera källor. Primärt är studien 
baserad på djupgående intervjuer med nyckelpersoner inom fallföretagen. I 
Tabell 2 finns information om respondenterna i fallstudierna. 
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Tabell 2: Information om respondenter i fallstudierna 
Fallföretag Intervjuer Kompetenser Nivå i företaget 
Alfa 4 Logistik, Transport, IT, Försäljning Strategisk, Taktisk, Operativ 
Beta 1 Logistik, Transport Strategisk, Taktisk 
 
Intervjuerna genomfördes under 2009; den huvudsakliga intervjumetoden var 
digital inspelning i kombination med anteckningar och längden på intervjuerna 
var omkring 120 minuter. För att erhålla relevant information från 
respondenterna så förberedes intervjuerna noga innan, enligt halv-strukturell 
metodik. Vidare fick respondenterna läsa igenom den transkriberade texten 
efteråt för att undvika eventuella missförstånd. 
 
För att säkerställa validiteten i denna studie utfördes en deltagarkontroll, vilket 
innebär att respondenterna i efterhand fått ta ställning till om de beskrivningar 
och tolkningar forskaren har gjort är riktiga. För att öka sannolikheten för hög 
reliabilitet har genomförda intervjuer och studiens arbetsmetod dokumenterats. 
 
4. FALLSTUDIER 
 
4.1. Alfa   
Alfa är ett multinationellt företag som har byggt upp ett globalt 
distributionssystem genom fokuserade fabriker, centrala och lokala lager. De 
använder primärt den centraliserade och den decentraliserade strategin för att 
försörja sina kunder med produkter, men har på senare tid också börjat använda 
sig av transitlagerstrategin i begränsad utsträckning.  
 
Transitlagerstrategin används idag som ett komplement till de traditionella 
distributionsstrategierna i Kina. Den används främst till stora kunder med ett 
stabilt behov och för produkter med en hög volym. Syftet med att använda 
strategin är att kunna erbjuda kunderna en kort leveranstid utan att behöva 
lagerhålla stora kvantiteter lokalt. Den används också utifrån ett säljperspektiv 
vilket går ut på att säljarna i Kina tackvare transitlagerstrategin kan förhandla 
priset mycket senare. Det innebär att de kan erbjuda marknadsmässiga priser så 
nära leveranstillfället som möjligt och detta är en viktig framgångsfaktor på 
deras marknad bestående av många konkurrenter och där kunder överlag 
fokuserar på att kunna pressa priserna. 
 
Transitlagerstrategin fungerar på så sätt att en plan kring det förväntade behovet 
tas fram med hjälp av prognoser. Planen sträcker sig tre år framåt och har en 
periodlängd på en månad. Prognoserna och planen uppdateras fyra gånger per år 
genom att säljarna tar kontakt med kunderna för att få en uppfattning om det 
förväntade behovet de kommande månaderna. Planen innehåller information om 
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vilka produkter som ska skickas, hur mycket som ska skickas, vilken destination 
produkterna ska ha samt när i tiden det ska nå destinationen. 
 
För att gardera sig mot osäkerhet i efterfrågan så transporteras en större 
kvantitet än det förväntade behovet. Detta är möjligt på grund att företaget idag 
har relativt lätt att mellanlagra de produkter som inte säljs under transporten i 
deras lokala lager. Destinationer är i detta fall hamnar och företaget försöker 
välja hamnar så nära det förväntade behovet som möjligt samt hamnar där 
lokala lager finns i närheten. När i tiden godset ska nå destinationen beräknas 
idag så nära det uppskattade kundbehovet som möjlig. 
 
Företaget upplever administrationen av transitlagerstrategin och kostnaderna 
förknippande med detta som ett kritiskt område. Exempelvis är 
handläggningstiden en timma extra per order som går via transitlagerstrategin 
jämfört med en order som går via den centraliserade strategin. Det beror på att 
det inte har ett tillräckligt informationssystem för att hantera strategin och det 
blir mycket manuellt arbete.  

 
4.2. Beta  
Beta är ett multinationellt företag som har byggt upp ett globalt 
distributionssystem genom att använda 40 produktionsanläggningar kombinerat 
med centrala och lokala lager. De använder primärt den centraliserade och den 
decentraliserade distributionsstrategin för att försörja sina kunder med 
produkter, men har på senare tid också börjat använda sig av 
transitlagerstrategin i begränsad utsträckning. 
 
Transitlagerstrategin används idag istället för de traditionella strategierna för två 
kunder i England. De här två kunderna köper stora volymer av 
standardprodukter. Syftet med att använda strategin är att kunna erbjuda 
liknande leveranstider till kunderna som de vant sig vid när produktion och 
lagerverksamhet fanns i England. Ett annat motiv var att företag tyckte det var 
svårt att hålla en exakt leveranstid till kunderna när intermodla transporter 
behövde användas. Strategin blev då ett sätt att reducera riskerna och därigenom 
skapa säkra leveranstider.  

 
Transitlagerstrategin fungerar på så sätt att en prognos över vilka kvantiteter 
som ska distribueras framställs för respektive kund. Prognosen sträcker sig ett år 
framåt och revideras tre gånger per år. Avgörande för när en order placeras är 
kundernas historiska ordermönster i kombination med orderläggarens känsla 
och erfarenhet. Orderläggaren har även löpande kontakt med säljaren i England 
för att få information om kundernas förändrade behov. Hur lång tid innan ett 
förväntat behov en order beräknas vara framme avgör orderläggaren och det är 
transportören som avgör till vilken hamn som godset ska transporteras. Eftersom 



Plans tillämningskonferens (Växjö, Sverige) 

behovet varierar så behöver företaget gardera sig mot osäkerheter och det gör de 
genom att alltid överbeställa en viss kvantitet. Det möjliggörs genom att godset 
kan lagras i hamnen utan större problem.  
 
Företaget upplever administrationen av transitlagerstrategin och kostnaderna 
förknippande med detta som ett kritiskt område. Exempelvis sker större delen av 
administrationen manuellt av en person på grund av att företaget saknar 
informationssystem för att hantera transitlagerstrategin på ett effektivt sätt. Det 
här har inneburit att företaget bland annat inte följer upp hur länge godset blir 
stående i hamn.  
 
5. ANALYS 
Fallföretagen avvänder sig primärt av den centraliserade och den 
decentraliserade distributionsstrategin men har också börjat använda sig av 
transitlagerstrategin i begränsad utsträckning. Transitlagerstrategin kan 
definieras som att de varor som är under transport ses som ett mobilt lager och 
att företaget aktivt arbetar med att sända iväg produkter till en destination där ett 
förväntat behov finns innan någon kundorder är mottagen. Alfa använder 
strategin som ett komplement för kunder i Kina som köper stora volymer av 
produkter med ett stabilt behov medan Beta använder strategin för två kunder i 
England.  
 
Fallföretagen använder sig av transitlagerstrategin för att den genererar 
konkurrensfördelar genom att erbjuda relativt korta leveranstider utan att behöva 
lagerhålla stora kvantiteter lokalt, vilket ger lägre lagerhållningskostnader och 
en lägre kapitalbindning. I ett av företagen används strategin också utifrån ett 
säljperspektiv vilket handlar om att säljarna tackvare strategin kan förhandla 
priset senare. Det innebär att de kan erbjuda marknadsmässiga priser så nära 
leveranstillfället som möjligt och detta är en viktig framgångsfaktor på 
marknader bestående av många konkurrenter och där kunder överlag fokuserar 
på att pressa priserna. 
 
En viktig frågeställning som måste behandlas för att lyckas med 
transitlagerstrategin är vart godset ska transporteras. Enligt teorin bör företag 
transportera godset till en destination så nära det förväntade behovet som 
möjligt för att snabbt kunna skicka det vidare till kunderna när order inkommer. 
Det här stämmer delvis överens med hur de båda fallföretagen arbetar. Alfa 
försöker alltid välja en destinationshamn där de har stora kunder eller lokala 
lager, det är viktigt att kunna leverera snabbt till kund men även att på ett 
smidigt sätt kunna hantera eventuell mellanlagring. För fallföretaget Beta blir 
valet av destinationshamn inte så svårt, de använder endast strategin för två 
kunder och transporterar till de hamnar som är närmast de kunderna. Enligt 
teorin är det också viktigt att beakta vart godset ska mellanlagras om det inte 
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kommer in någon kundorder innan godset når sin destination. Fallföretagen har 
byggt upp egna lösningar för att hantera mellanlagringen. Alfa hanterar 
mellanlagringen genom att välja destinationer, i form av hamnar, nära lokala 
lager. Om ingen kundorder inkommer kan godset tillfälligt tas hand om på det 
lokala lagret. Beta har framförallt löst det genom att förhandlat fram flera 
fridagar i hamnen.  
 
Hur godsflödet ska planeras är en annan viktigt frågeställning. Enligt teorin 
handlar det i princip om att försöka skapa en så effektiv prognosistering som 
möjligt. Det här stämmer delvis överens med hur de båda fallföretagen arbetar. 
Alfa upprättar en treårsplan och uppdaterar denna genom att de arbetar med en 
rullande prognos som uppdateras fyra gånger per år. Beta upprättar en prognos 
per kund som sträcker sig ett år framåt och revideras fyra gångar per år. 
Prognosen används emellertid endast som en riktlinje och den faktiska mängden 
som skickas bestämmas av orderläggaren. Orderläggaren samarbetar även med 
säljarna och de kommunicerar kontinuerligt. Ett likande tänk återfinns hos Alfa 
då det är säljarna som uppdaterar den rullande prognosen. För att använda 
strategin i en större omfattning än idag är det rimligt att anta att prognosarbetet 
bör ses över. Det är viktigt att konstant arbeta med att förbättra 
prognosmetoderna och underlaget för att minska osäkerheterna och genom det 
kunna erbjuda kunden en bättre service. 
 
En annan viktig frågeställning som måste behandlas för att lyckas med 
transitlagerstrategin är hur osäkerheten i efterfrågan ska hanteras. Enligt teorin 
kan endast negativa avvikelser hanteras genom att företaget är förutseende och 
även inkluderat en säkerhetskvantitet. Det här stämmer överens med hur de båda 
fallföretagen arbetar. För att gardera sig mot osäkerheter sänder Alfa och Beta 
en större kvantitet än det förväntade behovet, för att kunna hålla en hög 
servicegrad. Det är dock viktigt att säkerställa att merkostnaderna för att hålla en 
hög servicegrad inte överstiger merintäkterna. Enligt teorin är det också viktigt 
att beakta att även positiva avvikelser inte är önskvärda då det skapar behov av 
mellanlagring. Det medför att säkerhetskvantiteter kan ställa till problem. Det 
här är inget som hanteras av fallföretag då de på ett relativt smidigt sätt kan lösa 
mellanlagringen. Det kan argumenteras att mellanlagring ses som en naturlig del 
av transitlagerstrategin i fallföretagen som inte aktivt arbetar med att reducera 
den. Detta förhållningssätt kan förklaras med att användandet är strategin drivs 
från försäljningssidan snarare än försörjningssidan. 
 
Båda fallföretagen upplever administrationen av transitlagerstrategin och 
kostnaderna förknippande med detta som ett kritiskt område. Exempelvis sker 
större delen av administrationen i företagen manuellt på grund av att företagen 
saknar informationssystem för att hantera strategin på ett effektivt sätt. Det här 
har inneburit att företagen inte följer upp viktig statistik. Informationssystem är 
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viktigt för att kunna utnyttja transitlagerstrategin på bästa sätt, och därför bör 
fallföretagen arbeta med detta. 
 
6. SLUTSATS 
Syftet med denna studie är att undersöka om transitlagerstrategin, som ett 
alternativ till den centraliserade och den decentraliserade distributionsstrategin, 
kan erbjuda företag konkurrensfördelar. Studien visar att transitlagerstrategin 
kan ge stora konkurrensfördelar genom att den erbjuder relativt korta 
leveranstider utan att behöva lagerhålla produkterna lokalt, vilket ger lägre 
lagerhållningskostnader och en lägre kapitalbindning. Därför kan den utgöra ett 
bra komplement till de traditionella distributionsstrategierna för vissa typer av 
produkter, kunder eller marknader. Den här studien visar att strategin fungerar 
att använda för kunder som köper stora volymer av produkter med en stabil 
efterfrågan. Strategin är således endast intressant för olika typer av 
standardprodukter. För att lyckas med strategin krävs en god planering, 
kundsamarbete, marknadskännedom och ett informationssystem som klarar av 
att stödja strategin. Annars finns risken att en allt för omfattande mellanlagring 
och att kostnaden för den slår ut fördelarna med strategin. Informationssystemet 
bör bland annat underlätta kontroll av vart godset befinner sig, vart det är på väg 
och när det beräknas komma fram. 
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