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Abstract 
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Abstract 

Purpose - The purpose is to investigate if a merge-in-transit-solution can be used 
in the distribution of cloth samples within a cloth company to reduce costs, 
shorten lead time and maintain control. 

Method - A case study was conducted in cooperation with Didriksons to achieve 
the purpose of the study. Methods such as interviews and documentation studies 
were the basis for the collection of empirical data, which has continuously been 
analyzed against the study's theoretical framework. Thereby the study findings 
were generated. 

Findings - The findings show that a merge-in-transit (MIT) solution would be 
preferable in the clothing industry due to the time constraints available for fast 
delivery. Furthermore, it appears that it is vital to get the communication between 
actors in the supply chain to integrate if an MIT solution should be used. 

A MIT solution can reduce the direct transport costs by 69 percent, while the 
study shows that the capital and tariff costs are reduced. Increased inventory costs 
will be incurred due to hiring a terminal with the MIT service that will be added. 
As far as lead time, the total lead time is reduced by 15 percent, meaning that 
suppliers have more time to produce and can reduce the number of deliveries. If 
the suppliers produce more to the first delivery, it will generate that the salesman 
can get a better overview of the collection, which make the purchasing process 
easier and results in higher revenue. When it comes to the control, it can be 
equated with the control in the current situation. 

Implications - The study findings has been made regardless to the prototype 
stage, which means that the complexity of  the clothing industry has been omitted. 
The result can still be helpful for companies that are searching for a solution to 
transform their distribution channel. Thus more quantitative calculations need to 
be conducted before any implementations. Furthermore, it is recommended to 
evaluate the majority of third party logistics providers to whether they can be 
relevant partners for a MIT solution.  

Key words – Merge-in-transit, cloth samples, terminal localization, distribution 
channels  
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet är att undersöka om en merge-in-transit-lösning kan användas vid 
distributionen av prover inom ett klädföretag för att säkerställa låga kostnader, 
korta ledtider och kontroll. 

Metod – En fallstudie har gjorts i samarbete med Didriksons för att uppnå 
studiens syfte. Datainsamlingsmetoder såsom intervjuer och dokumentstudier har 
legat till grund för insamlandet av empiri, som kontinuerligt har analyserats mot 
studiens teoretiska ramverk. Därigenom har studiens resultat utformats.  

Resultat - Resultatet visar på att en merge-in-transit (MIT)-lösning skulle vara att 
föredra inom klädbranschen på grund av de tidskrav som finns på snabba 
leveranser. Vidare framgår det att det är av största vikt att få kommunikationen 
mellan aktörerna i försörjningskedjan att integrera om en MIT-lösning ska 
användas.  

En MIT-lösning kan sänka de direkta transportkostnaderna med 69 procent, 
samtidigt som studien tyder på att kapitalbindningen och tullkostnaderna minskas. 
Ökade lagerhållningskostnader kommer att uppstå på grund av inhyrandet i en 
terminal med MIT-tjänsten som tillkommer. Vad gäller ledtiden kommer den 
totala ledtiden att reduceras med 15 procent, vilket innebär att leverantörerna får 
längre tid på sig att producera och kan minska antalet delleveranser. Genom att 
leverantörerna producerar mer till första delleveransen får försäljarna mer i sin 
första leverans, och därigenom genereras en bättre helhetsförståelse över 
kollektionen som i sin tur leder till bättre beställningsunderlag och mer intäkter. 
Gällande kontrollaspekten kan den likställas med den konroll som finns i 
dagsläget. 

Implikationer - Studiens resultat har tagits fram utan att ta hänsyn till 
prototypstadiet, vilket gör att den komplexitet som råder inom klädbranschen har 
utelämnats. Resultatet kan ändå vara till hjälp för företag som funderar på att 
förändra sin distributionskanal, men innan förändringen bör noggrannare 
kvantitativa kostnadsberäkningar utföras än de som gjorts i denna studie. Vidare 
rekommenderas det att utvärdera flertalet tredjepartslogistiker om huruvida de kan 
vara aktuella partners vid en MIT-lösning, samt hur förutsättningarna för 
integrationen mellan aktörernas informationssystem ser ut. 

Nyckelord – Merge-in-transit, klädprover, terminallokalisering, distributions-
nätverk 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

iii 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................. 1 
1.2 PROBLEMBESKRIVNING ............................................................................................................... 5 
1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................ 6 
1.4 OMFÅNG OCH AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................. 7 
1.5 DISPOSITION ............................................................................................................................... 7 

2 Teoretiskt ramverk ................................................................. 8 

2.1 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH TEORI .................................................................. 8 
2.2 KLÄDINDUSTRINS KOMPLEXITET ................................................................................................ 9 
2.3 DISTRIBUTIONSNÄTVERK .......................................................................................................... 10 
2.4 LOGISTIKKOSTNADER ............................................................................................................... 12 
2.5 MERGE-IN-TRANSIT (MIT) ........................................................................................................ 14 

3 Metod och genomförande ..................................................... 18 

3.1 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD .............................................................. 18 
3.2 ARBETSPROCESSEN ................................................................................................................... 19 
3.3 ANSATS ..................................................................................................................................... 19 
3.4 FALLSTUDIE .............................................................................................................................. 20 
3.5 DATAINSAMLING ...................................................................................................................... 21 
3.6 DATAANALYS ........................................................................................................................... 23 
3.7 RELIABILITET OCH VALIDITET ................................................................................................... 24 

4 Empiri ..................................................................................... 26 

4.1 FÖRETAGSBESKRIVNING ........................................................................................................... 26 
4.2 PROVHANTERING OCH -DISTRIBUTION IDAG .............................................................................. 28 

5 Analys ...................................................................................... 31 

5.1 NULÄGE .................................................................................................................................... 31 
5.2 FRÅGESTÄLLNING 1 .................................................................................................................. 32 
5.3 FRÅGESTÄLLNING 2 .................................................................................................................. 36 
5.4 LEVERANTÖRER UTANFÖR KINA ............................................................................................... 40 

6 Diskussion och slutsatser ...................................................... 44 

6.1 RESULTAT ................................................................................................................................. 44 
6.2 IMPLIKATIONER ........................................................................................................................ 47 
6.3 METODDISKUSSION ................................................................................................................... 47 
6.4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER .................................................................................. 49 

Referenser ..................................................................................... 50 

Bilagor ........................................................................................... 52 

BILAGA 1: TYNGDPUNKTSBERÄKNINGAR ........................................................................................... 52 
BILAGA 2. LEVERANTÖRSINFORMATION ............................................................................................ 54 
BILAGA 3: SÄNDNINGSSTORLEK TILL FÖRSÄLJARNA I NULÄGET ........................................................ 55 
BILAGA 4: KOSTNADER OCH LEDTIDER, NULÄGE ............................................................................... 56 
BILAGA 5: KOSTNADER OCH LEDTIDER, ALTERNATIV 1 OCH 2 ........................................................... 58 
BILAGA 6: DIREKTLEVERANSER FRÅN LEVERANTÖRER UTANFÖR KINA ............................................. 60 
BILAGA 7: SAMLASTNING I SVERIGE FÖR LEVERANTÖRER UTANFÖR KINA ........................................ 61 

 



Innehållsförteckning 

iv 

Figurförteckning 

FIGUR 1 - PROCESSER I ETT KLÄDFÖRETAGS FÖRSÖRJNINGSKEDJA 2 
FIGUR 2 – PARAMETRAR SOM ÄR VIKTIGA FÖR KLÄDPROVER 3 
FIGUR 3 - MATERIALFLÖDEN VID CROSS-DOCKING OCH MERGE-IN-TRANSIT 4 
FIGUR 4 - EXEMPEL PÅ ETT KLÄDFÖRETAGS FÖRSÖRJNINGSKEDJA FÖR KLÄDPROVER 

UTAN SAMLASTNING I TERMINAL 4 
FIGUR 5 - ARBETETS AVGRÄNSNINGAR OCH OMFÅNG 7 
FIGUR 6 - KOPPLING MELLAN TEORI OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 8 
FIGUR 7 - BESLUTSDIAGRAM OM HURUVIDA MIT SKA IMPLEMENTERAS (BASERAT PÅ 

ALA-RISKU ET AL., 2003) 15 
FIGUR 8 - KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD 18 
FIGUR 9 - ARBETSPROCESSEN 19 
FIGUR 10 - DATAANALYS 23 
FIGUR 11 - GEOGRAFISK SPRIDNING AV FÖRSÄLJARE SAMT QC 27 
FIGUR 12 - GEOGRAFISK SPRIDNING AV LEVERANTÖRER FÖR HÖST-

/VINTERKOLLEKTIONEN 2014 27 
FIGUR 13 – TERMINALENS PLACERING OCH LEVERANTÖRERS GEOGRAFISKA 

SPRIDNING 33 
FIGUR 14 – TYNGDPUNKT, TERMINALPLACERINGAR OCH LEVERANTÖRERS 

GEOGRAFISKA SPRIDNING 34 

Tabellförteckning 

 

TABELL 1 INTERVJUSTUDIER 22 
TABELL 2- FÖRSÄLJARNAS EFTERFRÅGAN 29 
TABELL 3- SAMMANSTÄLLNING AV TRANSPORTRELATIONER, TRANSPORTKOSTNAD 

OCH ANTAL DELLEVERANSER FÖR EN FÖRSÄLJARE I NULÄGET 30 
TABELL 4- MÖNSTERPASSNING 36 
TABELL 5- UTVÄRDERING AV EN OCH TVÅ TERMINALER 39 
TABELL 6 - TOTALA TRANSPORTKOSTNADER OCH LEDTIDER FÖR 

DIREKTLEVERANSER OCH SAMLASTNING 43 
TABELL 7 - UTVÄRDERING AV SAMLASTNING OCH DIREKTLEVERANSER 43 
TABELL 8 - UTVÄRDERING AV NULÄGE OCH MIT-LÖSNING 46 

 

 

 

 



Inledning 

1 

1 Inledning 

Inledningsvis beskrivs i detta kapitel bakgrunden och de bakomliggande motiven för studiens 

genomförande. Problematiken framförs innan studiens syfte presenteras tillsammans med två 

frågeställningar som har argumenteras fram. Därefter presenteras studiens omfång och 

avgränsningar för att avslutningsvis uppvisa arbetets disposition.  

1.1 Bakgrund  
De senaste decennierna har det blivit alltmer vanligt att svenska klädföretag agerar 
globalt. Teknikutvecklingen har lett till att kunder kan beställa varor från hela 
världen (Wu, 2010). Kundkraven har därmed ökat och kunderna efterfrågar 
innovativa produkter till låg kostnad och med snabb leverans. Som en konsekvens 
av de ökade kundkraven har den globala företagsvärldens konkurrens hårdnat 
(Srinivasan, 2012). För att stärka varumärket och vara konkurrenskraftig har 
verksamheter idag kunder och produktionsanläggningar utspritt i flertalet länder. 
Majoriteten av svenska klädföretag väljer att försöka sänka produktions-
kostnaderna, och därmed priset, genom att flytta produktionen till ett land där 
arbetarna är lågavlönade och tillgången på råmaterial är hög (Hale, 2000; 
Christopher et al., 2004). Kraven på innovativa produkter genererar att 
produktlivscykeln blir allt kortare (Srinivasan, 2012; Christopher et al., 2004) och 
klädindustrin har fått mer än två säsonger per år (Hale, 2000; Christopher et al., 
2004). Att konkurrera på en global marknad innebär att aktörerna i försörjnings-
kedjan måste integrera över landsgränser på ett effektivt sätt för att hålla den 
leveranstid och service som krävs (Thomassey, 2010).  

En försörjningskedjas utformning varierar från företag till företag, men vad som 
är gemensamt för de flesta klädföretag, oavsett utformning, är att det finns 
likartade processer som genomförs innan produktionen kan starta. De första 
processerna karaktäriseras av att prototyper av plagg utvecklas av ett designteam 
tillsammans med företagets leverantörer och försäljare. Prototyperna skickas 
vanligtvis upprepade gånger mellan parterna för att de på så sätt ska komma till 
konsensus om produkternas design och egenskaper (Simoni, 2003). När de olika 
prototyperna har fastställts påbörjas nästa process som utgörs av att en prov-
kollektion tas fram innan slutproduktionen sker. Designern färdigställer prov-
designen och skickar den därefter till leverantörerna. Leverantörerna följer 
designen och producerar klädprover som sedan skickas till försäljarna. Processerna 
illustreras i Figur 1. Provkollektionen har samma egenskaper som de slutgiltiga 
produkterna (Simoni, 2003), dock görs endast ett fåtal som används som visnings-
exemplar och som utgör underlag för försäljares beställningar. När försäljarna har 
bestämt vilka prover och i vilken kvantitet de vill ha dem, lägger de beställningar 
hos leverantörerna. Den sista processen kännetecknas av att de olika leverantör-
erna tar emot beställningarna och anpassar slutproduktionen efter dessa, för att 
därefter skicka de färdiga produkterna till försäljarna.  
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Figur 1 - Processer i ett klädföretags försörjningskedja 

Framtagningen av prototyper och provkollektion kallas gemensamt för 
produktframtagningen, och tar olika lång tid för olika produkter. Eftersom det 
inte finns beställningar i detta skede finns en osäkerhet i huruvida produkterna 
kommer att beställas och därmed produceras. Produktframtagningen är därför den 
del av flödet som är mest kritisk eftersom den endast baseras på prognos gällande 
beställningar och ledtider (Thomassey, 2010). Provkollektionen utgör den mest 
kostsamma processen i produktframtagningen. Kostnaden för att producera 
provkollektion är tre till fem gånger så hög som för den vanliga produktionen av 
den orsaken att det görs få exemplar och produktionen måste ställas om flertalet 
gånger, i vissa fall sker tillverkningen till och med manuellt (Simoni, 2003). Även 
om företaget inte tjänar några pengar på provkollektionen är den nödvändig och 
viktig, eftersom den är grundläggande för vad som ska beställas in och produceras 
framöver. Utan proverna kan ingen försäljning ske, eftersom försäljarna inte vet 
vad de kan beställa, vilket i sin tur kan leda till förlorade intäkter. 

En viktig del att beakta vid hanteringen av provkollektionen är distributionen av 
klädprover, det vill säga från det att gods skickas från leverantörer till försäljare. 
Distributionen av klädprover påverkar inte plaggens kvalitet, dock kan 
kostnaderna, ledtiderna och kontrollen som upprätthålls i försörjningskedjan 
påverkas. Med en effektiv distribution kan kontroll upprätthållas samtidigt som 
kostnaderna kan sänkas och ledtiderna minska. I Figur 2 visas de fyra parametrar 
som är viktiga att ta hänsyn till vad gäller klädprover. Eftersom kvalitet inte 
påverkas av distributionen har den placerats i mitten av tringeln.  

Provkollektionen har en tidsaspekt som är viktig att ta hänsyn till eftersom 
proverna måste finnas hos försäljarna för att beställning ska ske i tid, det vill säga 
så de hinner produceras och komma till butik innan säsongsstart. Att leverans sker 
utan någon form av samordning i avseende på prover, skulle innebära höga 
kostnader samtidigt som hanteringen skulle bli mer krävande och svårkontrollerad 
för både leverantörer och försäljare. Genom att införa en terminal för samordning 
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av godset från olika leverantörer kan en effektivare distribution skapas (Jonsson & 
Mattsson, 2005). 

 

Figur 2 – Parametrar som är viktiga för klädprover 

Det finns två huvudsakliga alternativ till samordning i en terminal; merge-in-
transit (MIT) och cross-docking. Båda alternativen grundar sig i att samordning 
ska ske under distribution, utan att godset lagerhålls i ett distributionslager 
(Jonsson & Mattsson, 2005; Lumsden, 2012). För att det ska vara möjligt måste 
ankommande och avgående transporter organiseras, vilket innebär att en central 
tidsaspekt finns att beakta vid planeringen (Lumsden, 2012). Alternativen skiljer 
sig åt i vissa avseenden och lämpar sig därför i olika situationer. Cross-docking 
innebär att en stor leverans av snabbrörligt gods från en eller flera leverantörer 
delas upp för att sedan samlastas med annat gods som ska till samma mottagare 
eller region (Jonsson & Mattsson, 2005; Gümüş & Bookbinder, 2004). Med 
avseende på att ha ett så jämt flöde som möjligt ska godset lämna terminalen med 
första transport till rätt destination. Metoden är passande att använda för gods 
med konstant efterfrågan samt för standardgods där varje enskild leverans utgör 
värde för mottagaren (Ala-Risku et al., 2003; Gümüş & Bookbinder, 2004). MIT 
är istället att föredra när varje enskild delleverans var för sig inte är relevant, utan 
endast alla delleveranser ihop är av värde. Metoden lämpar sig även när 
mottagaren av praktiska skäl inte kan ta emot delleveranser (Ala-Risku et al., 
2003). Detta tillvägagångssätt för samordning innebär att gods från olika 
leverantörer konsolideras för att en komplett order ska kunna levereras, det vill 
säga att den första delleveransen måste vänta tills det att den sista har anlänt till 
terminalen innan hela leveransen sänds (Jonsson & Mattsson, 2005; Lumsden, 
2012). MIT är jämfört med cross-docking mer flexibel vad gäller kundperspektivet 
eftersom kundens order blir komplett med en fullständig leverans medan det med 
cross-docking inte är säkert att komponenterna i en kundorder kommer i en och 
samma leverans (Ala-Risku et al, 2003). Hur leveranser är fyllda beror därmed på 
vilken av samordningsmetoderna som används (Ala-Risku et al., 2003). 
Samordningsmetoderna illustreras i Figur 3. 
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Figur 3 - Materialflöden vid cross-docking och merge-in-transit 

Båda samordningsmetoderna ställer höga krav på informationsflödet mellan de 
olika parterna och på att godset kommer fram i rätt tid. Att ha kontroll över 
försörjningskedjan och dess informationsflöden samt veta hur den är utformad är 
därför en förutsättning för att kunna använda metoderna (Lumsden, 2012). Ett 
exempel på hur ett klädföretags utformning av försörjningskedja kan se ut utan 
terminal illustreras i Figur 4. 
 

 

Figur 4 - Exempel på ett klädföretags försörjningskedja för klädprover utan 

samlastning i terminal  
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1.2 Problembeskrivning 
Provhanteringsprocessen är en nödvändig och dyr process (Simoni, 2003) och det 
finns goda möjligheter att effektivisera den genom att få en bättre samordning av 
informations- och godsflödet. Det finns dock ett antal aspekter som gör att 
systemet blir komplext, det är många faktorer som måste stämma överens, vilket 
försvårar effektiviseringen.  

Kläders produktlivscykel har generellt blivit kortare de senaste åren, från det att en 
ny produkt tas fram dröjer det inte länge innan nästa produkt måste påbörjas 
(Srinivasan, 2012; Thomassey, 2010). En kort produktlivscykel ställer höga krav på 
klädföretag för att skapa mode i en snabbare takt. Att öka antalet säsonger som 
finns och samtidigt inte missa säsong leder till att proverna är extremt tidskänsliga. 
Vidare har globaliseringen lett till att transportsträckor och ledtid har ökat på 
grund av att distributionskedjan har blivit längre. Provernas tidskänslighet i 
kombination med distansen som finns mellan försörjningskedjans aktörer gör att 
ledtidsreduktion i distributionen är en faktor som står i centrum och som är viktig 
att beakta. 

För att förkorta provernas ledtid utan att försämra kvaliteten, används till 
mestadels det snabbaste och mest kostsamma alternativet, flygplan, som transport-
medel. Eftersom klädföretag vanligtvis har flera leverantörer med olika långa 
produktionstider kommer ett visst antal prover att levereras i delleveranser. Det 
genererar att det skickas mer frekventa leveranser under provernas tidsperiod och 
kostnaderna ökar för att fyllnadsgraden på transporterna därmed blir låg (Simoni, 
2003). Om en tredje part hyrs in ökar kostnaderna istället på grund av att gods 
med låg volym genererar en högre fraktsats än gods med hög volym (Lumsden, 
2012). 

När leveranserna inte kommer samlade utan i delleveranser, har försäljarna svårare 
att få kontroll och hantera dessa. Om provkollektionen inte ankommer samtidigt 
saknas ett helhetsperspektiv för försäljarna, vilket försvårar beställningsprocessen 
eftersom de inte kan jämföra plaggen med varandra. Därmed finns en risk att 
beställningar inte läggs i tid om förseningar i försörjningskedjan sker. Kontroll är 
därför en annan viktig faktor att beakta vid utformandet av en distributionskedja; 
att ha ständig kontroll över att processerna sker på rätt sätt och att proverna inte 
hamnar på fel destination, så att ytterligare transporter behövs. I en kontrollerad 
försörjningskedja minimeras risken att inte hinna med att leverera till säsongsstart 
och därmed kan företaget vara med och konkurrera om marknadsandelar.  

Sammanfattningsvis är det tre övergripande aspekter som leder till komplexiteten 
av distributionen; tid, kostnad och kontroll. Komplexiteten uppkommer av att 
aspekterna är så beroende av, och sammanlänkade med, varandra att det blir svårt 
att skilja dem åt och därför är det vanligtvis en utmaning för klädföretag att 
hantera provkollektionen på ett effektivt sätt. Det finns risker att kostnader ökar 
om förseningar uppstår. Förseningar i sin tur kan uppkomma om företaget inte 
har kontroll över sina flöden och processer. För att hitta den effektivaste 
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lösningen måste företag planera distributionskedjans utformning så att dessa 
trade-off1 balanseras. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår det att provhanteringsprocessen är komplex, 
vilket har lett till att det är en utmaning för klädföretag att effektivisera den. En 
anledning till komplexiteten är att företag söker efter låga produktionskostnader 
och på så sätt lokaliserar produktionen i de delar av världen som skapar bäst 
kostnadsfördelar. Detta för att möta marknadens priskrav som uppstått när 
kunder kan göra affärer globalt. Ytterligare anledningar som bidrar till en komplex 
försörjningskedja är att materialflödet i distributionen ofta består av flertalet 
delleveranser i små kvantiteter. Dessutom används i de flesta fall flyg för att 
leverera produkterna i tid till marknaden, vilket ökar kostnaderna avsevärt med 
varje ofrivillig delleverans. Med hänsyn till den rådande situationen och de 
aspekter som påverkar problematiken är inte cross-docking ett lämpligt alternativ 
eftersom provkollektionen önskas vara komplett. Däremot framkom, i 
bakgrunden, att MIT i motsats är att föredra när denna problematik finns. Det 
resoneras därför kring om en MIT-lösning kan skapa en effektivare distribution 
genom att konsolidera flera delleveranser till en större leverans. Resonemanget har 
lett fram till att syftet är:  

Att undersöka om en merge-in-transit-lösning kan användas vid distributionen av klädprover 
inom ett klädföretag för att säkerställa låga kostnader, korta ledtider och kontroll. 

För att kunna besvara syftet vad gäller möjligheten att ett klädföretag kan använda 
sig av en MIT-lösning vid distributionen av klädprover och samtidigt säkerställa 
låga kostnader, korta ledtider och kontroll, måste det först undersökas vilka krav 
som ställs för att en MIT-lösning ska fungera. Vidare behövs även information om 
hur en sådan lösning skulle fungera med de processer som finns i klädbranschen. 
Därför har den första frågeställningen formulerats enligt följande: 

1. Hur kan en merge-in-transit-lösning för distributionen av klädprover se ut i ett klädföretag? 

För att undersöka huruvida alternativa lösningar kan säkerställa att distributionen 
av prover fungerar, utifrån kriterierna tid, kostnad och kontroll, har en 
frågeställning enligt följande formulerats: 

2. Kan en merge-in-transit-lösning för klädprovdistributionen i ett klädföretag säkerställa låga 
kostnader, korta ledtider och kontroll? 

För att besvara frågeställningarna har en fallstudie utförts på ett svenskt kläd-
företag. Fallstudien möjliggjorde insamling av empiri som, allteftersom den in-
samlats, har jämförts med teorin för att därigenom kunna uppnå studiens syfte.  

                                                 
1
 Trade-off innebär att faktorer motverkar varandra, om den ena faktorn ändras kommer den andra 

också att ändras fast i motsatt riktning (Aronsson et al., 2003) 
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1.4 Omfång och avgränsningar 
Arbetets omfång har begränsats till att gälla endast distributionen av klädprover, 
det vill säga från det att provplaggen är producerade hos leverantören tills det att 
de når försäljarna. Avgränsningen motiveras av de höga kostnader som uppstår 
eftersom majoriteten av leveranserna sker med flyg, eftersom det finns ett krav på 
att distribueringen av klädprover ska ske snabbt.  

Med motivet att det hör till vanligheterna att svenska klädföretag har leverantörer i 
Kina kommer studien att endast beröra terminallokalisering baserat på 
leverantörer som är lokaliserade i Kina. Terminallokaliseringen kommer möjligtvis 
påverka eventuella leverantörer som befinner sig utanför Kina. De kommer då att 
granskas och analyseras utefter terminallokaliseringen, men påverkar inte var 
terminalen bör placeras. 

 

Figur 5 - Arbetets avgränsningar och omfång 

Trots att prototypstadiet har inverkningar på leveranserna och framförallt 
leveransdatumet för klädproverna, kommer det inte att beröras i arbetet. 
Författarna utgår från att majoriteten av leveranserna sker i utsatt tid och att om 
förseningar uppkommer är det på grund av material- och produktionsförseningar. 
I Figur 5 illustreras arbetets omfång med röd markering. 

1.5 Disposition 
Arbetet är indelat i sex huvudavsnitt och inleds med kapitel ett genom att 
presentera bakgrunden och de problem som ligger till grund för studien. Baserat 
på bakgrunden och problembeskrivningen presenteras sedan studiens syfte följt av 
de nedbrytningar som har lett fram till två frågeställningar. Därefter påvisas 
arbetets omfång och avgränsningar för att tydliggöra vilken del arbetet kommer att  
beröra. Kapitel två berör den teori som legat till grund för studien följt av kapitel 
tre där bland annat den valda ansatsen och de tillvägagångssätt som använts för att 
uppnå studiens syfte presenteras. Efter metodkapitlet presenteras ett empirikapitel 
som i nästa kapitel analyseras ihop med teori för att avslutningsvis diskuteras och 
resultera i studiens slutsatser.
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2 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras den teori som har samlats in för att ligga till grund för studien. Först 
visas en överskådlig bild för den koppling som gjorts mellan studiens frågeställningar och den 
insamlade teorin för att sedan i text beskrivas mer djupgående och därefter presentera det 
teoretiska ramverket.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Studiens teorikapitel är till stor del uppbyggt efter de två frågeställningarna som 
med studien ska besvaras. En koppling har därför gjorts mellan frågeställningarna 
och den teorin studien är baserad på. Figur 6 tydliggör vilka teorier som används 
för respektive frågställning.  

 

 

Figur 6 - Koppling mellan teori och frågeställningar 

Inledningsvis ges en beskrivning av komplexiteten som råder i klädbranschen för 
att därigenom skapa en djupare förståelse för frågeställningarna. För att besvara 
studiens första frågeställning kommer teorin behandla distributionsnätverks 
utformning och dess roll för att uppnå en konkurrenskraftig verksamhet. Teorin 
kommer att beröra terminallokalisering varvid information ges om vilka aspekter 
som påverkar beslutsfattandet när en terminal ska upprättas samt hur geografiska 
tyngdpunkter kan beräknas. Vidare behövs det även en mer utförlig beskrivning 
av MIT än vad som framgår i bakgrunden; vad det är, hur ett företag ska gå 
tillväga när de utvärderar om de ska införa MIT samt vilka möjligheter och 
begränsningar samlastningsmetoden medför. Teorierna om MIT kommer att ligga 
till grund för att besvara den första frågeställningen såväl som den andra. 
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Som stöd för att besvara den andra frågeställningen behövs även information om 
logistikkostnader såsom transport-, lagerhållnings-, kapitalbindnings- samt brist- 
och förseningskostnader. Logistikkostnader och kapitalbindning utgör två av 
logistikens effektivitetsvariabler. I syfte att mäta och följa upp befintlig prestation 
och utvärdera effekterna är det viktigt att en verksamhet identifierar de 
logistikrelaterade kostnaderna och kapitalbindningen (Jonsson & Mattsson, 2005). 
Här ges även information om hur de olika kostnaderna påverkar varandra och 
vilka trade-off som finns.  

2.2 Klädindustrins komplexitet 
”Efterfrågan på produkter som påverkas av mode kan inte bli prognostiserad. 
Istället behöver vi komma ihåg att modebranschen är ett komplext system som 
vanligtvis åstadkommer höga nivåer av ”kaos”.” (fritt översatt från (Christopher et 
al., 2004)) 

Modebranschen är, möjligtvis, en av de mest krävande utmaningar för logistiker 
att effektivisera. Branschen karaktäriseras av korta produktlivscykler eftersom 
produkterna påverkas av mode och säsonger. Hög instabilitet finns på grund av att 
efterfrågan på produkterna är föränderlig av samma anledning, vilket vidare leder 
till att det finns en låg förutsägbarhet och tillförlitliga prognoser är svåra att 
utforma på grund av osäkerheten i efterfrågan. Att produkterna finns tillgängliga 
på marknaden i rätt tid är viktigt eftersom flertalet av modebranschens 
konsumenter handlar på impuls. Att vara nära marknaden är därför, för 
modebranschen, avgörande (Christopher et al., 2004). 

De kombinerade effekterna av att ständigt konkurrera och förnya sina kollektioner 
med produkter som har svårberäknelig efterfrågan genererar att det, på grund av 
osäkerheten, finns en utmaning för modeföretag att uppnå en effektiv 
försörjningskedja och anpassa denna efter och reagera på kundbehoven 
(Christopher et al., 2004). Traditionella sätt att möta efterfrågan har varit att ha 
prognosbaserade lager, med risk att lagerhålla för mycket eller för lite. Trenden att 
outsourca2 produkter och material globalt, till en lägre kostnad, har lett till ökad 
komplexitet som har påverkat branschen och dess logistik (Christopher et al., 
2004). Ledtiderna ökar om distributionen inte kan skötas på ett effektivt sätt. Det 
är inte bara distansen som påverkar att ledtiderna ökar, utan även förseningar och 
variationer i de interna processerna i båda ändar av försörjningskedjan. Vidare 
resulterar det i att mer lager hålls hos de respektive aktörerna för att säkerställa att 
leverans kan ske och konsekvensen av att hålla lager blir att produkternas 
inkuransrisk ökar. Snabbhet och flexibilitet är nyckeln till att hantera osäkerhet 
och variationer i efterfrågan. Istället för att lägga för mycket energi på att förlita sig 
på halvtrovärdiga prognoser bör företagen fokusera på ledtidsreduktion eftersom 
det leder till att prognoserna har en kortare prognoshorisont och risken för 
missvisande utslag blir lägre (Christopher et al., 2004). 

                                                 
2
 Outsourcing innebär att ett företag överlåter delar av sin verksamhet till ett annat företag (Aronsson et 

al., 2003) 
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Kortare produktlivscykler gör att tiden är avgörande. Vid förseningar försummas 
en betydelsefull försäljningsmöjlighet som förmodligen inte kommer att upprepas 
och verksamheten får därmed endast en chans att leverera till marknaden 
(Christopher et al., 2004). Modebranschen är föränderlig, efterfrågan är svår att 
förutsäga, och därmed finns det ett behov av att ha en flexibel försörjningskedja. 
För att försörjningskedjan ska kunna besvara marknadskraven snabbare krävs att 
aktörerna i kedjan är integrerade. Från att tidigare ha haft samarbete med 
hundratals, om inte tusentals, leverantörer har klädbranschens verksamheter 
minskat antalet leverantörer för att fokusera mer på att samarbeta långsiktigt med 
ett fåtal väl utvalda, som tillsammans kan utgöra en reaktiv försörjningskedja 
(Christopher et al., 2004). Att koordinera och integrera material- och 
informationsflödet aktörerna emellan är vitalt om modeföretag ska kunna reagera 
snabbt på verklig efterfrågan. 

2.3 Distributionsnätverk 
En försörjningskedja består av olika aktörer såsom leverantörer, transportörer och 
kunder, där leverantören använder transportören för att transportera gods eller 
tjänster till kunden (Jonsson & Mattsson, 2005). Den geografiska spridningen av 
aktörerna gör styrningen av försörjningskedjan komplex och svår att hantera. En 
avgörande faktor för att uppnå en effektiv försörjningskedja är att distributions-
strukturen baseras på strategiska beslut som grundas på lokaliseringen av 
aktörerna (Bjørnland et al., 2003; Jonsson & Mattsson, 2005). Utformningen av 
distributionsstrukturen är avgörande för huruvida ett företag kan leverera sina 
produkter eller tjänster ut till kund på ett kostnadseffektivt sätt och därmed vara 
konkurrenskraftig på marknaden. Det mest effektiva distributionsalternativet är 
direktleveranser där godset går med en transportenhet direkt från leverantören till 
kunden. Metoden ställer minimala krav på samordning med andra aktörer 
samtidigt som leveranstiden blir optimal. Eftersom godset går direkt till kunden 
minskar totalt antal lager i kedjan på grund av att det inte sker någon lagerhållning 
i mellanlager. Vidare kan förändringar ske nära inpå leveransdatumet, vilket leder 
till ökad leveransflexibilitet. Leveransflexibilitet innebär förmågan att möta 
eventuella kundförändringar efter det att orden är lagd exempelvis gällande 
leveranstidpunkter och ändrad orderkvantitet. Direktleveranser är dock svårt att 
tillämpa i en försörjningskedja eftersom antalet transportrelationer3 blir många på 
grund av att kunden vanligtvis har flertalet leverantörer och leverantören har 
flertalet kunder (Lumsden, 2012; Ala-Risku et al., 2003). Generellt är kundbehovet 
från ett företags respektive leverantörer sällan tillräckligt stort för att motsvara ett 
transportmedels fulla kapacitet, utan det rör sig för det mesta om leveranser i små 
volymer. Små godsvolymer genererar i att transporterna blir underutnyttjade och 
fyllnadsgraden låg. Vidare leder det till att det totala antalet transporter kommer 
öka eftersom antalet relationer mellan aktörerna är maximal. Det innebär att 
direktleveranser inte är ekonomiskt försvarbart mellan samtliga aktörer i nätverket 
(Lumsden, 2012). 

                                                 
3
 En transportrelation uppstår varje sträcka gods transporteras i en försörjningskedja (Jonsson & 

Mattsson, 2005)  
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På grund av de ekonomiska aspekterna och det låga resursutnyttjandet, brukar 
vanligtvis ett företags gods samordnas i en terminal av en tredje part (Jonsson & 
Mattsson, 2005). Tredjepartslogistikern kan finna det billigaste, snabbaste och 
säkraste alternativet för distributionen (Abrahamsson & Sandahl, 1996). Genom 
att anpassa transportmedlets storlek efter godsvolymen från leverantörerna till 
terminalen går det att öka fyllnadsgraden på transporterna. En mindre enhet kan 
till exempel fyllas och användas vid transport från leverantörer till terminalen, 
medan en större transportenhet används vid utleverans efter konsolideringen. 
Konsolideringen kan bland annat bestå av sortering, samlastning och 
ompaketering av det inkommande godset för att anpassa det efter kundens behov 
(Lumsden, 2012). Genom samlastning går det möta efterfrågan om snabba, mer 
frekventa leveranser med låg volym och ändå uppnå hög fyllnadsgrad eftersom 
godset samordnas med gods vars mottagare befinner sig i samma region 
(Lumsden, 2012; Bjørnland et al., 2003). 

2.3.1 Terminallokalisering 
Den fysiska placeringen av terminalen är direkt avgörande för huruvida effektivitet 
kan uppnås i distributionen. Det krävs därför noggrann planering när en ny 
terminal ska upprättas (Jonsson & Mattsson, 2005). Hänsyn måste tas till tillgångar 
på mark, närhet till storstad eller industricentra, personal i närheten, kundkrav och 
andra aspekter som företaget inte kan påverka. Vidare måste hänsyn tas till den 
geografiska möjligheten och infrastrukturen i området där terminalen ska vara 
lokaliserad för att godsflödet ska fungera. Dessa faktorer påverkar inte bara 
lokaliseringen utan påverkas även av varandra, vilket gör att de bör vägas mot 
varandra (Lumsden, 2012).  

Det finns olika kvantitativa metoder som kan tillämpas för att få en optimal 
terminalplacering. Simuleringar är ett exempel på en sådan typ av metod. De är 
dock svåra att tillämpa när de påverkande faktorerna blir många eftersom 
simuleringsmodellen blir komplex och därmed svår att bygga upp. Utformas 
modellen rätt blir den ett kraftfullt verktyg för att beräkna terminalens lokalisering. 
En förenklad simuleringsmetod som är vanligt förekommande när flertalet 
faktorer står i förhållande till varandra är tyngdpunktsmetoden. Denna metod 
beräknar tyngdpunkten i vilken terminalen bör ligga endast ur en kvantitativ 
aspekt och bortser från de kvalitativa faktorer som också påverkar upprättandet. 
Därmed borde också kvalitativa observationer göras utifrån var terminalen 
beräknas bli placerad (Lumsden, 2012). 

Tyngdpunktsmetoden 
Det vanligaste sättet att beräkna tyngdpunkten är utifrån kundernas behov i ett 
givet distributionsområde. Det kan även finnas andra aspekter som det tas hänsyn 
till såsom leverantörers placeringar och deras respektive andel av producerad 
efterfrågan (Lumdsen, 2012). Metoden används för att minimera transportarbetet 
för distributionen och den förutsätter att samtliga enheters positioner kan placeras 
ut i ett koordinatsystem (Xi, Yi), där i är aktörerna som observeras. Vid fallet när 
tyngdpunkten enbart beräknas utifrån kundernas geografiska placeringar och 
efterfråga benämns koordinaterna Xki och Yki, där k står för kund. Därefter ges 
varje kund ett viktat värde baserat på dess efterfråga uttryckt i volym (Vki). 



Teoretiskt ramverk 

12 

Volymen kan baseras på olika kvantitativa termer såsom antal containrar eller antal 
pallar. Kunderna får genom sina placeringar i koordinatsystemet och genom 
volymen ett mått på det direkta transportarbetet (tonkm eller kubikmeterkm) och 
därmed en given betydelse för terminalens placering (Xki*Vki, Yki*Vki). Metoden 
genererar endast en terminal vilken ges koordinaterna X och Y, medan antalet 
kunder som knyts till terminalen är obegränsade. Terminalens exakta placering fås 
när X- och Y-koordinaterna beräknas med formlerna nedan: 

   
          

      
 i= 1,……, n 

   
          

      
 i= 1,……, n 

 
En förutsättning för att metoden ska kunna användas är att kostnaden för att 
flytta godset måste vara lika högt per tonkm (eller kubikmeterkm) oberoende av 
var i området godset finns, mängden som ska transporteras samt om godset 
transporteras till eller från terminalen (Lumsden, 2012).  

2.4 Logistikkostnader 
I en försörjningskedja uppstår kostnader som påverkades av olika faktorer. 
Uppdelningen av kostnaderna kan variera, beroende på vad det är för typ av 
verksamhet i vilken kostnaderna uppstår. Det som är viktigt vid beräkning av 
verksamhetens totalkostnad är att den uppdelning som valts hålls, så att kostnader 
inte beräknas mer än en gång i de fall de passar in under fler uppdelningar 
(Jonsson & Mattsson, 2005). Totalkostnaden som uppstår i ett företags 
distributionsflöde påverkas av de olika kostnadernas trade-off. Det är därför 
viktigt att inte suboptimera utan istället försöka finna kostnaden som totalt sett är 
lägst för hela flödeskedjan (Aronsson et al., 2003). 

2.4.1 Transportkostnader 

Transportkostnader uppstår när gods förflyttas samt om godsskador uppstår vid 
hanteringen under transport (Jonsson & Mattsson, 2005). Transportkostnaderna 
berör aktiviteter såsom lastning, förflyttning, omlastning och lossning av gods vid 
transporter mellan företagets egna anläggningar samt till och från externa 
leverantörer och kunder (Aronsson et al., 2003). Den totala transportkostnaden 
påverkas av ett antal faktorer som beskrivs nedan.  

Transportsträcka 

Transportsträckan är en faktor som till hög grad påverkar den totala transport-
kostnaden. Med transportsträcka menas det avstånd som gods transporteras 
mellan två aktörer i en försörjningskedja. Ju längre sträcka desto högre blir 
förmodligen kostnaden (Jonsson & Mattsson, 2005).  

Tullkostnader 
Tullkostnader uppstår när ett företag har globala aktörer i sin försörjningskedja 
och gods måste levereras över landsgränser. Tullkostnaden brukar beräknas som 
en procentsats av fraktkostnaden tillsammans med artikelvärdet på godset 
(Tullverket, 2010).  

Transportmedel 
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Valet av transportmedel avgör till stor del hur höga transportkostnaderna blir. 
Lastbil, flygplan, tåg och båt är transportmedel som alla har olika för- och 
nackdelar ur både kostnads-, tids- och miljösynpunkt. Deras framkomlighet i 
infrastrukturnätverk varierar, vilket även påverkar valet av transportmedel. 
Flygplan är det transportmedel som går snabbt och står för högst kostnad, medan 
leveranser med fartyg är det mest långsamma och billigaste alternativet. Med 
hänsyn till ovanstående är det vanligt att kombinera olika transportmedel för att få 
en transport som passar ett företags leveranskrav (Lumsden, 2012).   

2.4.2 Lagerhållningskostnader 
Med lagerhållningskostnader menas de kostnader som finns för att äga och driva 
ett lager. Det innebär exempelvis personal-, utrustnings- och hanteringskostnader 
samt de kostnader som finns för lagerlokaler i form av antingen avkastning eller 
hyra. Kostnaderna delas vanligen upp efter de kostnader som uppstår vid 
godsmottagning, själva lagerhållningen och kostnader för hantering av utgående 
gods (Aronsson et al., 2003). 

2.4.3 Kapitalbindning 
Kapitalbindning innebär att ett företag binder sitt kapital i produkter genom att 
lagerhålla dessa. Kapitalbindningskostnaden som uppstår beräknas genom att 
multiplicera medellagernivån, det vill säga den genomsnittliga nivån laget har 
under en tidsperiod, med värdet på produkterna (Jonsson & Mattsson, 2005). 
Produkter som ligger på en lagerhylla kan jämföras med pengar som företaget inte 
kan använda. Genom att minska kapitalbindningen frigörs kapital som kan 
användas för att göra nyinvesteringar som i sin tur kan generera högre intäkter för 
företaget (Aronsson et al., 2003). Produkter lagerhålls inte enbart i lager, utan 
finns även bundet under den tid det transporteras. Kapitalbindningskostnaden 
under transport beräknas genom att multiplicera efterfrågan av godset med 
genomloppstiden, som i sin tur motsvaras av transporttiden (Jonsson & Mattsson, 
2005).  

2.4.4 Brist- och förseningskostnader  
När en order är försenad och riskerar att inte kunna levereras enligt 
överenskommelse, tillkommer extra kostnader för att lindra eventuella 
konsekvenser. Kostnaderna kan uppstå till exempel om produktionen är försenad 
och ett snabbare transportmedel och en snabbare distributionskanal måste 
användas för att leveransen ska nå kunden i utsatt tid. Dessa kostnader kallas 
brist- och förseningskostnader och uppstår när kompenserade aktiviteter är 
nödvändiga (Aronsson et al., 2003).  

I extrema fall kan denna typ av kostnad vara hög och innebära förödande 
konsekvenser som, på grund av att försäljning uteblir, att kunden förloras. Brist- 
och förseningskostnader är svåra att uppskatta och beror i stor utsträckning på 
hur situationen ser ut när bristen inträffar (Aronsson et al., 2003). 

2.4.5 Logistikens totalkostnad och trade-off 
Det som är av intresse när logistiska kostnader beräknas är den totala kostnaden 
för hela flödet. Vissa kostnader kan i ett scenario sänkas medan samma scenario 
leder till att kostnader ökas i en annan del av verksamheten. Därför är det viktigt 
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att optimera den totala kostnaden och inte se till varje enskild kostnad som 
uppstår (Lumsden, 2012).  

2.5 Merge-in-transit (MIT) 
Den största utmaningen och det huvudsakliga målet med en försörjningskedjas 
aktörer är att erbjuda sina kunder värdefulla lösningar utan att öka företagets 
kostnader. Kundvärde skapas traditionellt genom att ha ett brett produktsortiment 
med låga priser, vilket genererar höga lagernivåer om företaget samtidigt ska 
tillfredsställa kundkravet på korta ledtider. Samlastning med hjälp av MIT 
möjliggör att leverantörer kan erbjuda ett brett produktsortiment utan att 
lagerhålla produkterna centralt och på så sätt balansera den trade-off som råder 
mellan kundvärde och företags vinster. 

2.5.1 Vad är MIT? 
MIT är en samlastningsmetod där gods konsolideras i en terminal, från flertalet 
leverantörer, till en komplett kundorder (Ala-Risku et al., 2003). Om inte alla 
delleveranser i en kundorder infinner sig i terminalen samtidigt, måste den första 
inleveransen vänta i terminalen till det att den sista har ankommit. Det innebär att 
det sker en senareläggning av kundordens utleverans, med hänsyn till att den inte 
kan leverans med första möjliga transport (Ala-Risku et al., 2003; Kärkkäinen et 
al., 2003; Lumsden, 2012; Croxton et al., 2003). Terminallayouten skiljer sig från 
traditionella lager eftersom det krävs golvyta för att genomföra MIT, vilket 
medför att terminalen har en begränsad volymkapacitet (Croxton et al., 2003; 
Kärkkäinen et al., 2003). Godset ska förenas under förflyttning eftersom det finns 
en viktig tidsaspekt att ta hänsyn till och ingen lagerhållning får ske i terminalen. 
Lumsden (2012) ställer ett krav på att godset måste samlastas inom två dygn för 
att det inte klassas som lagerhållning. Vidare påpekar O´Leary (2000) dock att 
lagerhållning är acceptabelt under en kort tidsperiod men att det inte är syftet med 
MIT.  

2.5.2 Utvärdering om huruvida MIT ska tillämpas 
För att utvärdera om MIT passar en verksamhets distributionsnätverk har Ala-
Risku et al. (2003) tagit fram ett flödesdiagram som beslutsunderlag för huvuvida 
MIT ska implementeras eller inte. Figur 7 baseras på flödesdiagramet där tre 
beslutsfrågor avgör om processen ska gå vidare eller avslutas. Figuren ligger till 
grund för textens disposition. För att upprätthålla ett bättre beslutsunderlag borde 
största fokus ligga på skillnader som följer vid införandet i förhållande till nuläge. 

Del 1: Val av MIT-partners 
För att utvärdera om MIT skulle kunna appliceras på en verksamhets distribution 
krävs att produkter identifieras som passar för ett sådant distributionsalternativ. 
Komponenter som utgör en förenad enhet och bör samlastas borde skickas från 
antingen ett lager eller med MIT. Lager har däremot inte den tidsaspekt som MIT 
ställer krav på, och likt direktleveranser har MIT en kortare ledtid jämfört med 
lagerhållna produkter (Ala-Risku et al., 2003). MIT används med fördel för 
produkter med högt värde, som har kort livscykel och/eller är skrymmande (Ala-
Risku et al., 2003; Jonsson & Mattsson, 2005; Kärkkäinen et al., 2003). Genom att 
sänka lagernivåerna kan de höga kostnaderna för kapitalbindningen av högvärdigt 
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gods reduceras. Produkter med korta livscykler har höga inkuranskostnader och 
bör därför lagerhållas kortast möjliga tid för att minska kostnaderna. Att 
skrymmande gods inte bör lagerhållas beror på att de tar stor lageryta och är svåra 
att hantera, lagerhållningskostnaden påverkas i stor utsträckning när stora lager 
krävs (Ala-Risku et al., 2003). Det som karaktäriserar produkternas egenskaper gör 
att MIT är passande för dynamiska branscher, såsom dataindustrin där godset är 
högvärdigt och konsolidering är väsentligt (O´Leary, 2000). Variantspridning av 
produkternas komponenter kan ske senare i försörjningskedjan eftersom samtliga 
komponenter därmed inte måste lagerhållas centralt utan konsolidering sker 
snabbt i MIT-terminalen (Kärkkäinen et al., 2003). 

 

Figur 7 - Beslutsdiagram om huruvida MIT ska implementeras (baserat på Ala-Risku 

et al., 2003) 
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För att införa MIT bör endast ett fåtal leverantörer med passande produkter 
utvärderas (O´Leary, 2000). Det är flertalet aspekter som påverkar vilka leverant-
örer som är passande; de måste kunna leverera utefter kundorder, ha produkterna 
tillgängligt eftersom inga säkerhetslager finns i distributionen, ledtiden från 
leverantörerna måste vara accepterade av kunderna och inte fluktuera (Ala-Risku 
et al., 2003) eftersom förutsägbara ledtider underlättar koordineringen av 
tidskritiska materialflöden (O´Leary, 2000).  

Vanligtvis är det en tredjepartslogistiker som utför MIT (O´Leary, 2000) och bör 
inkluderas i utvärderingsprocessen på grund av att denna har en central roll för 
införandet. När utvärdering görs är det faktorer som konsolideringsmöjligheter, 
koordinering av komplexa informations- och materialflöden och möjligheten till 
att spåra gods som beaktas (Ala-Risku et al., 2003).  

Efter identifiering av potentiella produkter, leverantörer och tredjepartslogistiker 
modelleras distributionskedjan. För att avgöra distributionsnätverkets utformning 
lokaliseras kunder och leverantörer geografiskt och med uppskattning av 
godsvolym. Aktiviteter som utförs i distributionskedjan inkluderas i utvärderingen 
om huruvida MIT är passande, vilka väljs anpassat utifrån varje individuell 
verksamhet (Ala-Risku et al., 2003). En vanlig uppdelning är att aktiviteter fördelas 
utefter transportering, lagerhållning, konsolidering och fakturering (Ala-Risku et 
al., 2003; O´Leary, 2000). 

Del 2: Utvärdering av MIT-aktiviteter 
Först identifieras distributionsaktiviteterna och dess tillhörande kostnader i 
nuläget, för att därefter jämföras med samma aktiviteters kostnader i MIT-
alternativet. Plock- och mottagningsaktiviteter samt aktiviteter som relateras till 
lager hör till lagerhållningskostnaderna, konsolideringsaktiviteter härrör MIT-
leveranser och transportaktiviteter beror på hur distributionsnätverket är utformat. 
De trade-off som uppstår mellan de olika alternativen måste utvärderas utefter 
aspekter som var kostnader uppstår samt hur samtliga aktörer och distributions-
kedjan påverkas (Ala-Risku et al., 2003). 

Del 3: Implementering av MIT 
För att MIT ska vara genomförbart krävs det att informationsutbytet mellan 
försörjningskedjans aktörer flödar effektivt (O´Leary, 2000). Identifiering av 
leveranser från olika leverantörer är nödvändigt för att tredjepartlogistiken ska 
kunna sammanstråla de komponenter som tillsammans utgör en kundorder. 
Oavsett hur MIT-aktiviteter är kontrollerade, är det av största vikt att aktuell och 
uppdaterad information finns tillgänglig för hela distributionskedjan. Det görs 
enklast genom ett informationssystem som integrerar kommunikationen (Ala-
Risku et al., 2003; Lumsden, 2012; O´Leary, 2000). Informationssystemet 
underlättar koordineringen av inkommande transporter till sammanstrålningen. 
Vidare blir även godset i terminalen lätthanterligt eftersom informationssystemet 
kan integrera med scanningskoder som godset försetts med (O´Leary, 2000; 
Kärkkäinen et al., 2003). Kontroll upprätthålls med systemet när godset kan spåras 
och uppdateringar sker kontinuerligt. Att integrera informationen med för många 
parter kan innebära risker i informationsspridning och information kan komma i 
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fel händer (O´Leary, 2000). Att kraftig integrera sin information med en 
tredjepartslogistiker innebär vidare att verksamheten kommer att ha svårt att 
ersätta denna. Det är inte heller möjligt att kunna utnyttja fördelarna med att 
använda sig av olika tredjepartslogistiker (Ala-Risku et al., 2003). 

2.5.3 Möjligheter och begränsningar 
Det finns flertalet fördelar med att implementera MIT i ett distributionsnätverk. 
Kraven på att det ska gå fort och att inget gods ska lagerhållas genererar att den 
totala lagernivån kan sänkas. Minskade lagernivåer leder i sin tur till att flexibilitet 
möjliggörs för hela försörjningskedjan (Kärkkäinen et al., 2003) och kapital frigörs 
när det inte binds i lager, samtidigt genereras en lägre inkuransrisk (O´Leary, 2000; 
Ala-Risku et al., 2003; Kärkkäinen et al., 2003). Att inte lagerhålla minskar led-
tiderna från leverantör till kund samtidigt som kunden kan få en komplett order, 
vilket leder till ökad kundservice. En annan faktor som ökar kundservicen är att 
produktsortimentet kan breddas tack vare möjligheten till sen variantspridning.  

Vidare finns det vissa särskilda krav som måste uppfyllas för att en MIT-
implementering ska bli framgångsrik. Genomförandet måste planeras noggrant, 
verksamhetsrelationer måste hanteras och tekniska krav i termer av informations-
system måste upprättas. Det finns en komplexitet i att hantera och konfigurera all 
information som krävs för att sammanstråla delleveranser från flertalet 
leverantörer, vilket för många företag är en stor utmaning. Informationssystem 
som krävs för kommunikationen är en kostsam investering och vilken aktör som 
står för kostnaden är inte självfallet. Kommunikation angående om hur 
kostnaderna allokeras är därmed viktigt innan implementering genomförs. Risken 
finns att kunden inte vill betala extra för den bättre logistiklösningen (Kärkkäinen 
et al., 2003). Att dela information leder till risker i form av att obehöriga kan ta del 
av information som inte berör dem. En annan osäkerhet som uppstår vid 
införande av MIT är att det inte finns några säkerhetslager som täcker upp för 
avvikelser och därmed ställs krav på leverantörernas lagertillgänglighet (O´Leary, 
2000). Leverantörerna får även andra leveranskrav när godset måste paketeras 
utefter specifika kundorder för att möjliggöra terminalhanteringen. 
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3 Metod och genomförande 

Under detta kapitel redovisas det tillvägagångssätt som använts för att besvara studiens syfte. 
Kapitlet inleds med en beskrivning av kopplingen mellan frågeställningar och använda metoder, 
sedan ges en beskrivning av arbetsprocessen, för att därefter presentera datainsamlingsmetoderna 
som använts och hur metoderna har analyserats. Avslutningsvis påvisar författarna hur studien 
kan erhålla hög reliabilitet och validitet.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att besvara studiens frågeställningar har data samlats in genom litteraturstudier 
och en parallellt genomförd fallstudie där empirisk data insamlats. Olika 
datainsamlingsmetoder har används för att samla in lämplig data utifrån studiens 
frågeställningar. Kopplingarna mellan tillvägagångssättet och studiens 
frågeställningar illustreras i Figur 8.  

 

Figur 8 - Koppling mellan frågeställningar och metod  

Anledning till att litteraturstudier användes för att besvara både frågeställning ett 
och två var för att få en djupare förståelse för vilka aspekter som är viktiga att 
tänka på innan en MIT-lösning införs. Figur 6 påvisar mer specifikt vilka 
litteraturer som legat till grund för att besvara respektive frågeställning. För att 
bedöma hur en MIT-lösning skulle påverka ett redan befintligt distributions-
nätverk och vilka parametrar som skulle komma att ändras gjordes en fallstudie, 
vilket både frågeställning ett och två kunde baseras på. Intervjuer hölls för att 
utvinna information om företagets befintliga distributionsnätverk och aktörerna 
som är involverade samtligt som de även låg till grund för frågeställning två i syfte 
att få information om hur företaget upprätthåller kontroll och hur branschens 
komplexitet skulle påverkas vid införandet. Dokumentstudierna låg till grund för 
att i frågeställning ett få fram information som skulle påverka upprättandet av en 
terminal och beräkningarna som låg till grund för det. För frågeställning två 
studerades dokument för att erhålla information om hur nuläget ser ut och 
därigenom beräkna kostnader och ledtider för att efter detta jämföra dessa med de 
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som fall ut av MIT-lösningen. I följande avsnitt presenteras mer ingående de 
metoder som använts för att uppnå studiens syfte.  

3.2 Arbetsprocessen 
Studien kan delas in i fem övergripande faser och illustreras med hjälp av ett 
Gantt-schema i Figur 9. Tidsramen som funnits till förfogande har varit vår-
terminen 2014 och har därmed sträckt sig från januari till maj.  

 

Figur 9 - Arbetsprocessen 

Den inledande fasen problemdefinition innefattade att välja ett ämnesområde som var 
lämpligt att utreda ur både ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv. När 
ämnesområdet hade fastställts återstod att identifiera de problem och utmaningar 
som fanns inom området för att därigenom formulera studiens syfte. Under fasen 
val av tillvägagångssätt diskuterades vilka metoder som skulle användas för att 
angripa problemet. Eftersom det beslutades att en fallstudie skulle utföras 
innefattade denna fas även att bestämma de metoder som användes för att samla 
in empiri samt vilka dataanalysmetoder som skulle användas för att analysera den 
insamlade empirin.  

Litteraturstudien påbörjades i början av januari för att hitta relevanta teorier inom 
ämnesområdet. Dessa teorier användes för att bygga upp studiens teoretiska 
ramverk som senare i arbetsprocessen kom att ligga till grund för analysen. 
Parallellt med litteraturstudien skedde empiriinsamling genom fallstudien. 
Inledningsvis i denna fas fokuserades det på att få en grundlig förståelse för 
studiens ämnesområde och de problem som råder. Under mars och april 
tillämpades de datainsamlingsmetoder som beslutats användas i tidigare fas för att 
besvara studiens frågeställningar och därmed uppnå syftet. I fasen dataanalys har 
insamlad data analyserats allteftersom den samlats in. Fasen blev dock mer 
intensiv under april och maj.    

3.3 Ansats 
Studien bygger på en explorativ ansats med avseende på att studiens omfång berör 
ett relativt outforskat område; distribution av klädprover i klädindustrin. Trots att 
teorierna om MIT är utforskat, motiveras studien beröra ett område som inte 
tidigare belysts eftersom information om huruvida MIT lämpar sig för 
distributionen av klädprover är begränsad. Björklund & Paulsson (2003) och Patel 
& Davidsson (2011) hävdar att ansatsen är att föredra när det finns lite kunskap 
eller information helt saknas inom ett område, och att syftet är att uppbringa en 
grundläggande förståelse för vidare studier.  

Det teoretiska ramverket är uppbyggt av en litteraturstudie som baseras på 
logistikkostnader och distributionsnätverk. Ramverket har sedan jämförts med 

Problemdefinition

Val av tillvägagångssätt

Litteraturstudier

Empiriinsamling

Dataanalys

Januari Februari Mars April Maj
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empirisk data som har samlats in genom en fallstudie, för att därefter kompletteras 
i takt med att ny data framkommer. Denna vetenskapliga inriktning benämns 
abduktion, vilket tillåter författarna att vara flexibla och öppna för oväntade 
händelseresultat under studiens gång (Patel & Davidson, 2011). När det gäller den 
metodiska inriktningen präglas studien av kvalitativa undersökningsmetoder men 
det finns även inslag av kvantitativa. Kvalitativa undersökningsmetoder syftar till 
att fördjupa kunskapen kring problematiken (Justesen et al., 2011). Därmed kan 
förståelsen för komplexiteten som råder för provers hantering och distribuering 
ökas. De kvantitativa undersökningsmetoderna användas för att beräkna och 
analysera placering av en möjlig terminal. Författarna anser att ansatsens 
metodiska och vetenskapliga inriktning lämpar sig för att besvara arbetets explora-
tiva syfte och frågeställningar.  

3.4 Fallstudie 
Med hänsyn till den begränsade tillgången av litteratur inom ämnesområdet, 
ansågs en fallstudie vara en lämplig undersökningsstrategi för att uppnå studiens 
syfte. Strategin grundar sig i att flertalet datainsamlingsmetoder, såsom intervjuer, 
dokumentstudier och observationer, används för att få en djupare förståelse för 
ett eller ett fåtal undersökningsobjekt (Ahrne & Svensson, 2011). Vidare skriver 
Yin (2011) att strategin är att föredra vid explorativa undersökningar där aktuella 
företeelser kan studeras i dess verkliga kontext. Fallstudiens design grundas på två 
dimensioner där den första dimensionen baseras på om det är en enfallsstudie eller 
flerfallsstudie, medan den andra beskriver antalet analysenheter inom varje fall 
(Ahrne & Svensson, 2011; Yin, 2011) 

Designen på undersökningen har varit enfallsstudie där en analysenhet har 
studerats. I urvalsprocessen söktes ett svenskt klädföretag som har distribution av 
klädprover i en global försörjningskedja. Dessa krav ställdes för att hitta ett 
lämpligt företag där en fallstudie skulle generera insamling av empiri, och 
därigenom möjliggöra uppfyllandet av studiens syfte. Marshall (1996) benämner 
tillvägagångssättet, när fallet väljs ut för att passa studiens teorier, för teoretiskt 
urval. Eftersom det finns flertalet aspiranter som uppfyller kraven blev urvals-
gruppen svårhanterlig. Vidare gjordes ett bekvämlighetsurval baserat på den 
geografiska placeringen av företagen inom urvalsgruppen, och resulterade i att 
klädföretaget Didriksons AB i Borås utsågs till fallföretag. Företaget ligger på ett 
rimligt avstånd och uppfyller kraven för studien. Ytterligare faktorer som ledde till 
att Didriksons blev valt som fallstudieföretag var att det fanns ett intresse hos 
företaget att effektivisera sin klädprovsdistribution. För att undvika att sammanslå 
den naturliga uppdelning som finns mellan säsonger har författarna valt att endast 
se till en analysenhet, klädprovsdistributionen av höst-/vinterkollektionen AW14. 
Valet av analysenhet är på grund av att fallföretagets två säsonger, AW14 och 
SS144, inte har avsevärda skillnader vad gäller faktorer som påverkar dess 
terminallokalisering. För tyngdpunktsberäkningar se Bilaga 1. 

Valet av designen motiveras av författarnas önskemål om att få en fördjupad 
förståelse för ett enskilt fall snarare än att få en övergripande förståelse för 
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 Vår-/sommarkollektionen 2014 
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multipla fall. Det skapas en helhetssyn för det enskilda företaget (Yin, 2011) och 
det ger en bättre inblick i problemet (Ahrne & Svensson, 2011). Yin (2011) 
påpekar svårigheterna med att generalisera resultatet från enskilda fallstudier när 
det inte finns andra fall att jämföra med. Didriksons uppfyller kriterierna för att 
vara ett typföretag i branschen på grund av att de har flertalet leverantörer i Asien, 
större delen av sin marknad i Europa, hanterar många delleveranser och använder 
flyg vid distribution av sina klädprover. Problematiken med att generalisera 
resultaten från fallstudien kommer därmed inte att vara överhängande eftersom 
Yin (2011) menar på att resultatet blir lättare att generalisera om fallföretaget är ett 
typexemplar i branschen. Även om de exakta resultaten representerar Didriksons 
verksamhet kommer metoderna som används för att få fram resultaten kunna 
användas vid andra fallstudier.  

3.5 Datainsamling 
De data som ligger till grund för studien har samlats in med hjälp av olika metoder 
för att utvinna rätt och nödvändig information. Det teoretiska ramverket byggdes 
upp genom en litteraturstudie. De undersökningsmetoder som använts i fall-
studien är intervjuer och dokumentstudier. Nedan följer en mer detaljerad 
beskrivning om hur datainsamling har genomförts.  

3.5.1 Litteraturstudie 
För att besvara studiens frågeställningar och syfte har litteraturstudien som 
genomförts inledningsvis baserats på studier om terminalers generella inverkan på 
en försörjningskedja för att sedan bygga vidare på information om samlastnings-
metoden MIT. Processer i en provhantering kan ha inverkningar på hur MIT ska 
utformas, men eftersom tillgängligheten på materialet om huruvida MIT lämpas i 
distributionen av klädprover är begränsad har MIT endast studerats i allmänhet. 
Vidare berörs information om kontroll och ledtider i en försörjningskedjas distri-
bution. Eftersom klädprovers distribution inte är vidare utforskad i den 
akademiska världen har litteraturstudien endast omfattat det övergripande 
distributionsnätverket. Avslutningsvis finns underlag för att beskriva de kostnader 
som kan uppstå vid distribueringen i en försörjningskedja. 

Vid sökningen av litteratur har framförallt sökmotorerna Primo och Google 
Scholar används. Sökmotorerna resulterade i artiklar, böcker och rapporter som 
har tillhandahållits genom databaser såsom Emerald och Science Direct. För att 
sökningen skulle frambringa lämpligt underlag användes sökord som apparel 
industry, efficient supply chain management, terminal och merge-in-transit. 
Genom att läsa tidigare skrivna rapporter inom ämnesområdet har inspiration 
hämtats och de referenser som angetts har resulterat i ytterligare läsning.  

3.5.2 Intervjuer 
Intervjuer har utförts för att få ett helhetsperspektiv av provhanteringen inom 
företaget. Genom att hålla intervjuer ges primärdata till undersökningen, det vill 
säga data som samlats in i syfte att användas i den aktuella studien och som 
därmed är av direkt relevans för studiens syfte (Björklund & Paulsson, 2003). Yin 
(2011) skriver att det finns olika strukturer för intervjuer och att informations-
källan är en av de viktigaste vid fallstudier. Intervjuobjekten har bestått av 
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personer med olika befattning, och därmed olika kunskaper om flödeskedjans 
processer. Genom att välja intervjuobjekt utifrån dess befattning kunde författarna 
få olika perspektiv på hur processerna ser ut och därmed få olika infallsvinklar. 
För att förstärka kunskapen om provhanteringen och dess distribution hölls fram-
förallt semistrukturerade intervjuer. Intervjuformen kännetecknas av att ämnes-
områdena är bestämda på förhand (Björklund & Paulsson, 2003) och att frågorna 
är mer allmänt formulerade än vid ett strukturellt intervjuschema (Bell & Bryman, 
2005). Ordningsföljden mellan frågorna kan varieras, och beroende på exempelvis 
respondentens svar på tidigare frågor kan författarna uppfatta att en annan fråga 
kommer mer naturligt i sammanhanget. Det finns en möjlighet till att ställa 
ytterligare frågor, att utifrån det som uppfattas viktigt för respondenten formulera 
frågor efterhand, istället för att likt en strukturerad intervju ha förutbestämda 
frågeställningar (Bell & Bryman, 2005; Björklund & Paulsson, 2003). Under en 
intervju var VD:n, logistikansvarige och inköparen närvarande, för att på så sätt få 
hög tillförlitlighet i svar om klädindustrins komplexitet. Framförallt var VD:n 
närvarande på större delen av nästan alla möten, dock inte de som ägde rum med 
tredjepartslogistikern och produktutvecklingschefen.  

Tabell 1 Intervjustudier 

 
 
Det hölls även en semistrukturerad intervju med en transportplanerare på ett 
tredjepartslogistik-företag för att insamla empiri gällande infrastrukturen och 
möjligheter till terminallokalisering i Kina. För information om transportkostnader 
och ledtider hölls strukturerade intervjuer med VD:n på samma företag eftersom 
det var specifika kvantitativa uppgifter som söktes. Information om intervjuerna 
sammanställs i Tabell 1.  

Intervjuobjekt Tidsåtgång

(befattning) (min)

120 Semistrukturerad Klädindustrin

Provhantering

Transportörer 

Leverantörsrelationer

180 Semistrukturerad Provers egenskaper

Leverantörsplaceringar

Kundplaceringar

60 Semistrukturerad Klädindustrin

Leveransdatum

Antal delleveranser

80 Semistrukturerad Klädindustrin

70 Semistrukturerad Volym
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30 Semistrukturerad Leverantörsavtal
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3.5.3 Dokumentstudier 
I alla fallstudier är dokument av skilda slag högst relevant. Genom att studera hur 
dokument och interna brev har distribuerats kan slutsatser dras om en organisa-
tions nätverk (Yin, 2011). Författarna valde att tillämpa denna metod för att 
åskådliggöra var på kartan fallföretagets samtliga leverantörer befinner sig. Denna 
kvantitativa information gav författarna underlag för att beräkna den geografiska 
tyngdpunkten för en möjlig terminal. Information om prover (antal, vikt, volym), 
leverantörsinformation (antal delleveranser, typ av provplagg), uppgifter om 
försäljare (efterfrågan, placering) och terminalhantering (ledtider, antal del-
leveranser) samt annan fakta som studiens beräkningar har baseras på har också 
införskaffats via dokumentstudier gällande fallföretagets höst-/vinterkollektion 
AW14. 

3.6 Dataanalys  
Data har insamlats och kontinuerligt analyserats under studiens gång. Eftersom 
distributionen av klädprover är ett relativt outforskat område kan studien inte 
enbart baseras på information från litteratur utan resultat från fallföretaget har 
varit nödvändigt för att besvara studiens syfte. Därigenom, som tidigare beskrivits, 
har data inte enbart samlats in genom litteraturstudien utan även av en fallstudie 
som innefattade intervjuer och dokumentstudier. Litteraturstudien låg till grund 
för det teoretiska ramverket och fallstudien utgjorde information till den empiri 
som användes i studien. Analyserna har baserats på mönsterpassning mellan 
empiri och teori, det vill säga datainsamlingen från fallstudien har jämförts med 
den teori som utgör det teoretiska ramverket. I Figur 10 visas de processer som 
har genomgåtts för att komma fram till studiens resultat.  
 

 

Figur 10 - Dataanalys 

3.6.1 Beräkningar 
Vid beräkningen av terminalens lokalisering har tyngdpunktsmetoden används för 
att på så sätt säkerställa var den optimala placeringen är belägen. För att underlätta 
beräkningarna skapades ett kalkylblad i Microsoft Excel där varje leverantör i 
terminalens uppsamlingsområde radades upp. Eftersom leverantörerna skickar 
olika många delleveranser och antalet lådor varierar, utgjorde dessa parametrar det 
viktade värdet som användes för beräkningen av terminalens placering. För att 
kunna placera ut leverantörerna i ett koordinatsystem, och därmed få leverantörer-
nas koordinater, användes Google Maps som verktyg. Vid en sökning anges 
sökresultatets latitud- och longitudkoordinater, vilket författarna valde att använda 
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som X- respektive Y-koordinat för leverantörerna. När koordinaterna var fast-
ställda multiplicerades först X-koordinaten med varje leverantörs antal lådor och 
delleveranser, för att därefter summeras. Koordinatsummering divideras sedan 
med totala antalet lådor och delleveranser från samtliga leverantörer för att få fram 
en optimal latitudkoordinat. Samma metod användes vid beräkning av Y-koordin-
aten. De beräknade koordinaterna skrevs sedan in i Google Maps för att generera 
ett underlag till den optimala placeringen av terminalen.  

Vidare har beräkningar även gjorts baserat på de siffror som dokumentstudierna 
genererat. Beräkningarna resulterade i en kostnadsmodell vars syfte var att ligga till 
grund för att besvara den andra frågeställningen. Vid beräkning av kostnader har 
uppdelning gjorts, för att undvika att räkna dem dubbelt, utifrån det som passar 
Didriksons. Nedan görs en presentation om vad som innefattas i respektive 
kostnadsställe. 

Transportkostnad: Innefattar de kostnader som uppstår för direkt 
transportarbete, det vill säga att transportera gods från en punkt till en annan. 
Didriksons använder sig av en tredjepartslogistiker för att transportera sitt gods, 
därför innefattar transportkostnaden både en rörlig och en fast del. 

Lagerhållningskostnader: Innefattar de kostnader som finns för att driva 
terminalen; hyra, personalkostnader och kostnader för MIT. I denna ingår även 
hanteringskostnaden för godsmottagningen hos försäljarna. Dessa kostnader 
kommer att beaktas ur ett kvalitativt perspektiv, bortsett från de lagerhållnings-
kostnader som uppstår vid upprättandet av MIT-lösning. Den information som 
kostnaderna utgår ifrån är Lumsdens (2012) tidsperspektiv på två dagar vad gäller 
hantering i terminalen.  

Kapitalbindning: Berör hur mycket pengar som är bundet i gods och kommer i 
studien endast beröras kvalitativt. Eftersom mängden och värdet på godset som 
flödar är detsamma i de framtida lägena som det är i nuläget, kommer 
kapitalbindningen att påverkas av hur lång tid det ligger bundet antingen i en 
terminal eller under tranport. 

Med hänsyn till att det är samma mängd gods med samma artikelvärde som 
kommer att flöda i de framtagna alternativen och nuläget, innebär det att 
kapitalbindningen endast kommer att påverkas av hur lång tid godset ligger bundet 
antingen i en terminal eller under transport.  

Brist- och förseningskostnader: Innefattar de kostnader som uppstår när godset 
kommer försent till försäljarna. Även denna kostnad kommer att behandlas på ett 
kvalitativt sätt.  

3.7 Reliabilitet och validitet 
Studiens tillförlitlighet har löpande säkerställts på grund av att kriterierna 
reliabilitet och validitet har utvärderats under hela studiens gång. Reliabilitet 
innebär i vilken utsträckning samma resultat fås om en undersökning genomförs 
på nytt; om resultatet blir detsamma eller om det påverkas av slumpmässiga eller 
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tillfälliga betingelser (Bell & Bryman, 2005; Björklund & Paulsson, 2003). Målet 
med reliabilitet är att minimera de betingelser som påverkats av slumpen och som 
vid annat tillfälle inte skulle genera samma resultat trots att samma tillvägagångs-
sätt använts (Yin, 2011). För att i denna studie uppnå en hög reliabilitet har därför 
en och samma företeelse undersökts med hjälp av flera olika metoder. Detta kallas 
för triangulering och enligt Björklund & Paulsson (2003) höjs på så vis studiens 
tillförlitlighet eftersom studieobjektet belyses från olika perspektiv och samma 
syfte uppnås med olika tillvägagångssätt. Vidare har trianguleringen förstärkts 
ytterligare eftersom flertalet personer varit intervjuobjekt i undersökningen och 
dessa har haft olika befattningar i fallföretaget. För att hög reliabilitet ska uppnås 
krävs att studien även ska kunna genomföras vid ett senare tillfälle och fortfarande 
uppnå ett likvärdigt resultat, något som dokumentationen ligger till grund för (Bell 
& Bryman, 2005).  

Begreppet validitet kan klassificeras utifrån om den är intern eller extern. Måttet 
på den interna validiteten baseras på i vilken utsträckning det som avses mätas 
verkligen mäts (Bell & Bryman, 2005; Björklund & Paulsson, 2003). Utifrån 
studiens bakgrund och problembeskrivning formulerades frågeställningar som lagt 
grund för att besvara studiens syfte. Detta klargjorde en tydlighet i vad som avsetts 
mätas och besvaras. Vidare lades detta som grund för att påvisa hög validitet. 
Under intervjuerna ställdes tydliga, icke vinklade frågor vilket kan öka validiteten 
av resultatet (Björklund & Paulsson, 2003). Triangulering användes såväl för att 
säkerställa hög validitet som för hög reliabilitet. För att frånkomma det faktum att 
litteratur kan vara vinklad och missvisande har en datatriangulering använts där 
olika datakällors information ställts emot varandra. I de fall källan har varit av det 
äldre slaget har ännu en källa säkerställt att innehållet fortfarande är aktuellt.  

Extern validitet innebär graden av studiens generaliserbarhet, huruvida resultaten 
från en undersökning kan generaliseras till att gälla annat än den specifika 
undersökningskontexten i den undersökningen utfördes (Bell & Bryman, 2005). 
För att uppnå hög extern validitet användes ett, för klädindustrin, typföretag som 
fallföretag. På så sätt kommer de resultat som fås av studien kunna passa in på fler 
företag i branschen (Yin, 2011). 
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4 Empiri 

Den empiri som samlats in från fallstudien kommer i detta kapitel att redovisas. Inledningsvis 
ges en företagsbeskrivning följt av en presentation om hur distributionen av klädproverna ser ut i 
dagsläget utifrån kostnader, ledtider och kontroll.  

4.1 Företagsbeskrivning 
Didriksons är ett svenskt klädföretag som grundades 1913. Didriksons är idag 
marknadsledande inom sitt segment för moderna funktionella kläder. Företaget 
har under hundra år sålt funktionskläder som med åren har fått förbättrade mate-
rialegenskaper och utvecklats från att vara enkla oljeplagg till att vara vattentäta 
plagg med andningsförmåga. De har även vidareutvecklat sin nisch till att inte 
enbart gälla regnrelaterade funktionskläder utan de säljer idag även funktions-
kläder som tål köld, vind och snö. Även om företaget påverkas av säsongerna vad 
gäller färger och form kommer alltid funktion i första hand. Didriksons anser att 
det är viktigt att designers och andra utvecklare av plaggen finns nära marknaden 
för att kunna ta tillvara på åsikter och rådande trender. Större delen av marknaden 
finns idag i Europa och företaget har därför fortfarande kvar sin kärnverksamhet i 
Sverige som bland annat består av designers och utvecklingsteam. På så sätt kan 
de gemensamt med sina kunder och leverantörer ständigt förbättra och utveckla 
plaggen till bästa kvalitet för en långsiktig hållbar produktstandard. 

Det görs två kollektioner per år, en vår-/sommarkollektion och en höst-/vinter-
kollektion. Innan en ny kollektionsstart produceras klädprover som ska utgöra 
underlag för försäljares inköp. Varje försäljare har ett säljkontor och en kundbas i 
form av flertalet återförsäljare i respektive land där företaget har marknad. Figur 
11 visar företagets marknader. Inför varje ny säsong har försäljarna möten med 
återförsäljarna där proverna visas och återförsäljarna lägger beställningar baserade 
på vad de tror slutkunden kommer att efterfråga. 

Didriksons har idag ingen egen tillverkning utan all produktion outsourcas till 
leverantörer belägna i framförallt Kina men de finns även i Bangladesh, Indien, 
Baltikum och Turkiet. På grund av klädernas säsongberoende har leverantörer 
som producerar för vinterkollektionen möjligtvis inte lika hög kompetens vad 
gäller produktion av sommarkläder, därmed kan leverantörer variera något 
beroende på vilken säsong som råder. För mer exakta placeringar av leverantörer 
för höst-/vinterkollektionen se Figur 12. Didriksons har ett kontor beläget i 
Peking, Kina, för att vara nära sina leverantörer. Kontoret kallas för Quality 
Control (QC) och personalen där besöker leverantörerna veckovis för att utföra 
kvalitetskontroll av plaggen och för att säkerställa att leverantörerna håller sina 
avtal. QC markeras med svart i Figur 11. 



Empiri 

27 

 
Figur 11 - Geografisk spridning av försäljare samt QC 

 

 

Figur 12 - Geografisk spridning av leverantörer för höst-/vinterkollektionen 2014 
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På grund av att företaget arbetar för att ha de bästa funktionerna på sina kläder 
finns höga utvecklingskostnader i produktframtagningen. Det är därför viktigt att 
försöka minska kostnaderna men samtidigt säkerställa att kvaliteten är oförändrad. 
Den del av produktframtagningen där möjlighet för detta finns är, enligt företagets 
VD, i distributionen. Att sänka de höga distributionskostnaderna kommer inte 
resultera i att klädprovernas kvalitet försämras utan bara att de sammanlagda 
kostnaderna kommer att reduceras. Innan upprättandet av en samlastnings-
terminal i Borås transporterades gods från Didriksons leverantörer direkt till 
försäljarna utan samlastning. Företaget fokuserade inte på kostnader utan försökte 
främst leverera till kortast ledtid. Det genererade maximalt antal 
transportrelationer och höga transportkostnader samtidigt som företaget märkte 
av att frekvensen av fel blev höga och antalet delleveranser maximal. Vidare 
innebar det merarbete för Didriksons när kontroll inte upprätthölls och felen 
ledde till att tid och personal behövde avsättas för att ordna upp leveranserna till 
försäljarna. Därmed värdesätter Didriksons aspekten med kontroll och lägger stor 
vikt vid att leveranserna sker på rätt sätt med produkter som har rätt attribut.  

4.2 Provhantering och -distribution idag 
Idag skickar varje leverantör sina klädprover till Sverige för samlastning innan 
leverans till försäljarna. När proverna är färdigproducerade förpackas de av 
leverantörerna efter försäljarnas order i standardlådor som märks upp med 
respektive försäljares adress. Information gällande leveransstorlekarna från varje 
leverantör finns i Bilaga 2. Efter att godset packats utefter order transporteras det 
till närmsta flygplats där godset tullas ut och förbereds för att flygas till Sverige. 
Transporten till avgångsflygplatsen bokas och betalas av respektive leverantör. 
Didriksons bokar därefter in en transportör som fraktar godset till Sverige. När 
proverna anländer till Sverige måste de tullas in enligt EU:s tullregler för att 
därefter transporteras från ankomstflygplatsen(Landvetter) till Didriksons terminal 
i Borås. I terminalen hanteras proverna manuellt, det vill säga utan utrustning, 
under totalt fyra veckor av en personalstyrka på två personer. Personalen plockar 
godset och sorterar det till respektive försäljare efter adresslapparna som 
leverantörerna märkt lådorna med. När godset är färdigsorterat bokas transport till 
respektive försäljare. För transport till försäljare som inte är medlemmar i EU, 
vilket innefattar Norge, Schweiz och Australien/Nya Zeeland, måste det betalas 
ytterligare tullkostnader som uppstår för att importera godset från Sverige. Övriga 
försäljare befinner sig i länder som är medlemmar i EU, vilket innebär att det 
endast betalas en tullkostnad när godset anländer till Sverige. I Tabell 2 
presenteras respektive marknads efterfråga.  
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Tabell 2- Försäljarnas efterfrågan 

 

Didriksons har för avsikt att varje leverantör ska skicka endast en leverans till 
Borås för att sedan samlasta godset från samtliga leverantörer till en större 
leverans till försäljarna. För att sammanstråla godset från leverantörerna i tid till 
försäljarleveranserna, anger Didriksons ett senast datum när proverna ska anlända 
till Borås-terminalen. Att förseningar kan uppstå på grund av material- och 
produktionsfel gör att företaget uppskattar att de leverantörer som inte klarar av 
att skicka hela kollektionen i en leverans skickar 80 procent av sin totala kollektion 
till det första datumet. Leverantörer som skickar två delleveranser skickar 
resterande 20 procent i nästa leverans, krävs det tre delleveranser skickas tio 
procent vardera i de övriga två leveranserna. Med hänsyn till att det endast är två 
arbetare som utför en manuell hantering i terminalen, hinner de inte sortera och 
samlasta allt gods i tid till den första utleveransen. Det uppskattas till att 80 
procent av det inkommande godset fördelas ut till respektive försäljare. 
Resterande gods ligger kvar i terminalen tills det att nästa leverans anländer från 
leverantörerna. Godset från den första inleveransen samlastas med det nyinkomna 
godset innan det levereras till försäljarna. Även i den andra delleveransen hinner 
inte godset sorteras och 20 procent väntar därmed på den tredje delleveransen 
från leverantörerna. En sammanställning över försäljarnas antal prover per 
leverans finns i Bilaga 3.     

Det förekommer att leverantörer gör misstag, påpekar chefen för produkt-
utvecklingsteamet. Misstag som kan uppstå är att klädproverna märks med fel 
artikelnamn, att leverantörerna skickar fel antal eller att proverna inte ser ut enligt 
specifikation. Det är viktigt att detta upptäcks innan klädproverna kommer till 
försäljarna eftersom återförsäljarna vid säljmötena måste upplysas om eventuella 
fel som ska åtgärdas innan slutproduktionen. Vidare förtydligar produkt-
utvecklingschefen att om återförsäljarna inte blir upplysta om fel och justeringar, 
kan konflikter uppstå eftersom försäljningsexemplaret inte kommer att se ut som 
provplagget. Detta kan generera att Didriksons får missnöjda kunder och dåligt 
rykte. Därför anser företaget att det är av högsta vikt att kontrollera att kläd- 

Försäljare Efterfrågan (st) Efterfrågan (%)*

Danmark 476 4%

Sverige 5506 42%

Island 238 2%

Slovakien 548 4%

Tyskland 2156 16%

Finland 1526 12%

Nederländerna 548 4%

Australien/ Nya Zeeland 128 1%

Norge 1455 11%

Schweitz 548 4%

Kina 130 1%

Totalt 13259 100%

EU
In

te
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

EU

*Avrundat till närmsta heltal
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proverna är estetiskt tilltalande innan de skickas till försäljarna. I Borås-terminalen 
utför de två arbetarna stickprovskontroller på klädproverna för att säkerställa att 
de ser ut enligt överenskommen design. QC-kontoret finns för att, hos 
leverantörerna, göra kontroller innan godset distribueras till Sverige. Ibland 
uppkommer även situationer när Didriksons tar hjälp av en oberörd part som 
granskar, vilket generar en fullständig rapport med bilder och texter om hur 
klädproverna ser ut.  

Kontroll för företaget innebär inte endast leverantörskkontroll och att göra 
stickprovskontroller på klädproverna, utan det inkluderar även att kontroll fås 
över var klädproverna befinner sig under distribution. För att upprätthålla kontroll 
under distributionen sker kontinuerlig kontakt med leverantörerna för att 
säkerställa avgångsdatum, kolli-ID och leveransstatus. Företaget har utvecklat 
relationer med tre transportbolag som sköter distributionen mellan Didriksons 
anläggningar. Författarna har varit i kontakt med en av dem.   

Den totala ledtiden för klädproverna är baserad på när respektive försäljare får en 
komplett provkollektion, vilket varierar mellan 25 och 30 dagar. Den kortaste 
ledtiden för den första delleveransen från leverantörerna till terminalen är tre 
dagar. När första delleveransen når terminalen kan klädproverna börja sorteras 
utefter respektive försäljares order och allteftersom tiden går kommer leverans-
erna från övriga leverantörer att anlända och sorteras. Den totala ledtiden 
innefattar således den första delleveransens kortaste transporttid till terminalen, 
terminaltiden samt tiden det tar till det att den sista delleveransen når de respektive 
försäljarna. Eftersom försäljarna befinner sig olika långt ifrån terminalen är det 
enbart utleveransens ledtid som skiljer den kortaste och längsta ledtiden åt. Båda 
ledtiderna baseras således på Litauens tre dagar till terminalen och terminaltiden 
på 20 dagar. Leveransen till Finland på två dagar genererar den kortaste ledtiden 
(3+20+2=25) och båtleveransen till Island på sju dagar leder till den längsta 
(3+20+7=30). Majoriteten av försäljarna har dock en ledtid på tre dagar ut från 
terminalen vilket genererar att majoriteten av försäljarna får sina klädprover inom 
26 dagar. Den totala transportkostnaden för samtliga leveranser, både till och från 
Borås-terminalen, beräknas till 584 838 kr vilket kan utläsas i tabellerna i Bilaga 4, 
där även mer detaljerad information finns gällande ledtiderna. 

Tabell 3- Sammanställning av transportrelationer, transportkostnad och antal 

delleveranser för en försäljare i nuläget 

 

I Tabell 3 presenteras en sammanställning av informationen som finns i nuläget 
gällande transportrelationer, ledtider, kostnader samt hur många delleveranser det 
genererar för samtliga försäljare.  

Transportrelationer

Kortaste 

ledtid (dagar)

Längsta      

ledtid (dagar)

Transportkostnader 

(kr)

Delleveranser att ta 

emot för en försäljare

Från leverantörer till SE 37 3 3 532658

Terminalen - 20 20 Försumbar

Från SE till försäljare 30 7 2 52180 3

Totalt 67 30 25 584 838 kr                  3

Samlastning i SE
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5 Analys 
Kapitlet inleds med en analys av nuläget för att påvisa vilka förutsättningar som kan ligga till 
grund för att införa en MIT-lösning i distributionen av klädprover. Därefter analyseras första 
frågeställningen utifrån två framtagna alternativ. Vidare analyseras den andra frågeställningen 
även den utifrån de båda alternativen. De två alternativa lösningarna på hur en MIT-lösning 
kan se ut utvärderas utefter om de upprätthåller företagets krav på tid, kostnad och kontroll. 
Kapitlet avslutas med en analys gällande distributionen av klädproverna från leverantörerna som 
ligger utanför Kina. 

5.1 Nuläge  
För att fortsätta vara marknadsledande har Didriksons höga krav på en effektiv 
distribution som säkerställer låga kostnader och korta ledtider. Som det framgår i 
bakgrunden är det något som med tiden har utvecklats till en konkurrensfördel 
inom branschen. Att distribuera via Sverige genererar höga transportkostnader 
eftersom godset transporteras upp till norra delen av Europa för att sedan 
transporteras till försäljarna som, majoriteten av dem, är placerade i södra Europa. 
Totalt sett är det 37 inleveranser från leverantörerna som ska hanteras i Borås-
terminalen innan de skickas ut med 30 delleveranser till samtliga försäljare. Det 
innebär att Didriksons i dagsläget har transportkostnader för 67 transport-
relationer. Transportkostnaden varierar beroende på hur stor andel av kläd-
proverna försäljarna ska ha och hur lång transportsträckan är. Procentuellt ska 85 
procent av godset stanna i Skandinavien eller skickas till Tyskland, vilket medför 
att de tyngsta och volymmässigt största leveranserna transporteras de kortaste 
sträckorna. På grund av att dessa är de dyraste transportsträckorna är det till fördel 
att sträckan från Borås-terminalen till försäljarna är så kort som möjligt eftersom 
en längre transportsträcka i detta fall genererar högre transportkostnader. Det 
gods som ska till försäljarna i Sverige transporteras enbart till Borås-terminalen 
eftersom försäljarna sitter i anknytning till denna. Didriksons behöver därför inte 
betala en extra transportkostnad för leveranserna till försäljarna i Sverige. 

För distributionen till Australien skickas godset från leverantörerna till Sverige för 
att därefter skickas tillbaka i samma riktning de kom ifrån och vidare till 
försäljaren i Australien. Eftersom de flesta leverantörers fabriker är lokaliserade i 
Asien, 17 av 19, kommer transportsträckan bli onödigt lång. Australien står för en 
procent av den totala provproduktionen och kommer på grund av vikten inte bli 
avsevärt dyr. Däremot kommer kostnaden per klädprov att öka eftersom den fasta 
kostnaden för flygfrakten måste fördelas på färre antal klädprover. Australien är 
även ett av de fyra länder som inte är med i EU, vilket medför dubbla 
tullkostnader på grund av att godset måste tullas både in och ut ur Sverige innan 
godset når försäljaren. Problemet är inte markant med avseende på att det endast 
är fyra av 14 länder som påverkas. Trots det är det ändå en aspekt som bör 
beaktas eftersom Norges marknad motsvarar elva procent av den totala prov-
produktionen. Tillsammans med de övriga tre försäljarna är det 17 procent av 
godset som tullas dubbelt på grund av den rådande distributionsstrukturen.  
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Vad gäller lagerhållningskostnaderna för distributionen av proverna i dagsläget är 
de baserade på terminalkostnaden och personalkostnaderna som finns i Borås-
terminalen. Eftersom det inte används någon utrustning för att hantera proverna 
är hanteringsprocessen tidskrävande när det inkommande godset ska hanteras 
manuellt innan det kan levereras ut till försäljarna. Kapitalbindning genereras i 
terminalen eftersom sorteringen sker under 20 dagar, från det att den första 
delleveransen kommer in till det att de sista kan skickas ut. 

Med hänsyn till den aspekten att klädproverna ska vara estetiskt tilltalande och 
likna slutplagget när de kommer till försäljarna, är QC-kontorets veckovisa 
kontroller av leverantörerna avgörande. Fel kan uppmärksammas tidigt i 
produktionen och åtgärder kan utföras innan klädproverna ska distribueras till 
försäljarna. Det genererar minskade avvikelser mellan provets fysiska utformning 
och designteamets idé, samtidigt som försäljarna inte behöver fokusera på att 
informera återförsäljarna om eventuella ändringar som måste utföras till 
slutproduktionen. När prover skickas till försäljarna med kompletterande 
information blir återförsäljarna osäkra på huruvida slutplagget kommer att se ut 
och ställer sig vanligtvis tveksamma till hur försäljningen kommer att påverkas. På 
grund av den osäkerhet som uppstår gällande plaggets säljförmåga kan åter-
försäljarna välja att beställa ett färre antal gentemot hur mycket de hade beställt 
om klädprovet hade sett ut som försäljningsexemplaret. Därmed reducerar 
kontrollen av leverantörerna de konflikter som kan uppstå mellan designer, 
försäljare och återförsäljare om det slutgiltiga plagget inte efterliknar provplagget 
till hundra procent. Skulle det trots kontrollen uppstå avvikelser mellan 
provplaggen och designteamets idé, kan det fångas upp genom stickprovs-
kontrollen som sker i terminalen i Borås, där designteamet finns nära tillhands. I 
de fall proverna inte ser tilltalande ut, kan beslut fattas om att provet inte ska 
skickas till försäljarna eftersom det kan generera ett sämre helhetsintryck av 
kollektionen, och därmed reducera antalet beställningar.  

Genom att i terminalen endast använda sig av manuell hantering genererar att den 
mänskliga faktorn är en aspekt som spelar in och därmed bör beaktas. Att det 
endast är två personer som utför hanteringen under tidspress kan generera fel, 
eftersom säkerställning av att samlastning sker på rätt sätt enbart kontrolleras 
manuellt. Distributionen kan kontrolleras genom att ha kontinuerlig kontakt med 
leverantörerna och transportörerna angående leveransstatus och på så sätt kan de 
faktorer som påverkar att fel uppstår uppmärksammas. Samtidigt får varje leverans 
ett kolli-ID som gör att kontrollen säkerställs ytterligare eftersom godset kan 
spåras.  

5.2 Frågeställning 1 
Hur kan en merge-in-transit-lösning för distributionen av klädprover se ut i ett klädföretag? 

För att besvara frågeställningen krävs att en terminallokalisering görs och att de 
aspekter som är viktiga att beakta vid införandet av MIT därefter appliceras. Det 
har tagits fram två olika alternativ som studien kommer att grundas på; att allt 
gods samordnas i en terminal alternativt i två terminaler. Dessa kommer att 
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presenteras var för sig innan en gemensam utvärdering av implementerings-
aspekterna för MIT påvisar vilket alternativ som är det mest fördelaktiga.  

5.2.1 Alternativ 1: Terminallokalisering av en terminal i Kina 
Det första alternativet som undersökts utgår från att Didriksons väljer att 
samordna samtliga prover från Kina och Hong Kong i en terminal, för att därifrån 
transportera direkt till försäljarna. Beräkningar som har gjorts med tyngdpunkts-
metoden pekar på att den optimala placeringen av terminalen skulle vara i 
närheten av området Zhangdaicun i Shandongprovinsen (se Bilaga 1 för 
beräkningar). Enligt tredjepartslogistikern är detta ingen anknytningspunkt vilket 
försvårar samlastning i området. Utifrån geografiska och infrastrukturella aspekter 
beslutas Qingdao vara en mer lämplig stad för terminalen. Qingdao är en stad som 
enligt tredjepartslogistikern har en betydelsefull internationell handel. Infra-
strukturen är utvecklad och har både hamn-, järnvägs-, flyg- och väganknytningar 
vilket har genererat internationell handel i området. I Figur 13 illustreras den 
beräknade tyngdpunkten med vit markering och den faktiska placeringen av 
terminalen visas med röd markering. De grå markeringarna representerar städer 
där Didriksons har leverantörer. 

 

Figur 13 – Terminalens placering och leverantörers geografiska spridning 

5.2.2 Alternativ 2: Terminallokalisering av två terminaler i Kina 
Det andra alternativet baseras på att två terminaler med olika uppsamlings-
områden för de respektive leverantörerna kommer att upprättas i Kina. Med 
hänsyn till att leverantörerna är lokaliserade runt Peking eller Shanghai, valde 
författarna att dra en gräns för uppsamlingsområdena mellan dessa städer. 
Avgränsningarna är baserade enbart på leverantörernas geografiska spridning och 
tar inte hänsyn till hur många leverantörer som finns i respektive område eller 
antalet klädprover leverantörerna står för.  
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Pekings uppsamlingsområde ansvarar för fyra leverantörer varav tre av dem är 
lokaliserade i Peking. Den fjärde är lokaliserad i Dashiqiao som ligger i nordöstra 
Kina på halvön vid gränsen till Nordkorea. Enligt tyngdpunktberäkningar ska 
terminalen i Pekings uppsamlingsområde placeras i Jiabeiyanxiang som ligger i 
Liaoningprovinsen. Tyngdpunkten saknar dock närhet till en större stad och är 
belägen mellan uppsamlingsområdets två städer. Peking är en av Kinas mest 
utvecklade städer gällande infrastruktur och ses som en logistikknytpunkt enligt 
tredjepartslogistikern. Pekings leverantörer står totalt för 54 procent av klädprovs-
produktionen medan leverantören i Dashiqiao ensam står för 46 procent. Peking 
har dessutom bättre förutsättningar för samlastning då det enligt tredjeparts-
logistikens är en stad med goda internationella förbindelser. Med hänsyn till 
ovanstående samt Didriksons önskemål om att ha samordningen i anknytning till 
QC-kontoret, beslöts därför att terminalen placeras i Peking.  

Det andra uppsamlingsområdet, som benämns Shanghaiområdet, ansvarar för 
uppsamlingen av tio leverantörers gods. En av dem är lokaliserad i Hong Kong, 
två i Fuzhou, som ligger mellan Hong Kong och Shanghai, och resterande sju 
leverantörer är utspridda runtom Shanghai. För att beräkna terminallokaliseringen 
för området användes tyngdpunktsmetoden, vilket resulterade i att terminalens 
optimala placering är på landsbygden väster om staden Fuliang i Jiangxiprovinsen. 
Efter samtal med tredjepartslogistikern beslutades att terminalen skulle placeras i 
Shanghai som är en stor anknytningspunkt med välutvecklad infrastruktur. 
Terminalernas placering illustreras i Figur 14 där den vita markeringen motsvarar 
tyngdpunkten, den röda markeringen motsvarar den faktiska placeringen av 
terminalen och de gråa representerar leverantörerna i Kina-området.  

 

Figur 14 – Tyngdpunkt, terminalplaceringar och leverantörers geografiska spridning  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jiangxi
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De båda alternativen kommer att påverkas på liknande sätt om en MIT-lösning 
skulle införas och parametrarna som är viktiga att tänka på för Didriksons 
analyseras därmed under nästa rubrik.  

5.2.3 MIT i klädbranschen 
Didriksons produkter har korta livscykler något som enligt Christopher (2004) 
karaktäriserar ett företag i modebranschen. För Didriksons klädprover ställs ett 
ännu strängare tidskrav än det som finns för produkterna. Ala-Risku et al. (2003) 
skriver att det är viktigt att företag som vill implementera MIT har produkter som 
lämpar sig för samlastningsmetoden, vilket Kärkkäinen et al. (2003) och Jonsson 
& Mattsson (2005) vidare nämner är bland annat produkter med korta livscykler. 
På grund av dessa parametrar skulle MIT därmed vara ett tänkbart alternativ till 
samordning av klädproverna.  

Vid införandet av en MIT-lösning kommer Didriksons använda en tredjeparts-
logistiker som kommer att utföra samlastningen i en redan befintlig terminal. 
Vikten ligger därför inte i hur MIT utförs fysiskt i terminalen, utan studien syftar 
istället till att påvisa hur distributionen berörs. Om en implementering av MIT ska 
vara möjlig, kommer det att ställas högre krav på leverantörerna än vad det görs i 
nuläget. De kommer dock fortfarande att packa godset efter varje försäljares 
orderstorlek och märka upp lådorna med respektive försäljares adress. Utan denna 
uppmärkning av lådor kan hanteringen inte ske inom den tidsram Lumdsen (2012) 
antyder är två dagar för samlastningsmetoden. Det kommer att bestämmas två 
datum till när allt gods måste anlända till samordningsterminalen, vilket kräver en 
noggrann planering av det inkommande godset för att det ska hinna samlastas till 
respektive försäljare inom tidsramen.  

Med hänseende till planeringen av inleveranserna menar O’Leary (2000) och 
Kärkkäinen et al. (2003) att information måste förmedlas effektivt i försörjnings-
kedjan för att därigenom uppdatera den information som planeringen grundas på. 
Att integrera informationsflödet mellan flödeskedjans aktörer kan göras genom att 
de nuvarande informationssystemen hos de respektive aktörerna kan 
kommunicera med varandra. Det innebär att inget nytt informationssystem måste 
upprättas för att MIT-lösningen ska implementeras, förutsatt att integrationen av 
befintliga system lyckas. Att dela information för att effektivisera flödeskedjan kan 
även innebära en risk menar O’Leary (2000), det är svårt att kontrollera vem som 
har tillgång till information och att uppgifter inte hamnar hos en aktör som inte 
bör ha tillgång till informationen. Med hänsyn till det, måste informationssystemet 
ha användaruppgifter som gör att företagets integritet går att skydda. Det är därför 
viktigt att det finns tillit inom försörjningskedjan vid införandet av MIT. 
Didriksons har få leverantörer vilket gör att risken minskar för okontrollerad 
spridning av informationen och ökar chansen till att informationssystemen mellan 
de olika aktörerna kan integrera effektivt. 

Den aspekt som skulle påverka distributionsstrukturen mest är att leverantörerna 
inte längre kan bestämma var de ska avlämna godset, utan de måste lämna godset 
vid en specifik terminal bestämd av Didriksons. I fallet med upprättandet av en 
terminal kommer transportsträckan till avlämningsplatsen att öka för samtliga 
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leverantörer på grund av att Qingdao inte ligger i direkt anknytning till någon av 
leverantörerna. Om istället två terminaler, Peking och Shanghai, upprättas skulle 
endast fyra leverantörer få en förnyad transportsträcka eftersom resterande 
leverantörer i nuläget väljer att skicka till antingen Peking eller Shanghai. Med 
hänsyn till att Didriksons leverantörer i Kina skickar maximalt två delleveranser i 
nuläget, har författarna utgått ifrån att så är fallet även om MIT skulle användas. 
Det genererar att varje försäljare skulle få två delleveranser från Kina om en 
terminal skulle upprättas. Vid fallet med två terminaler sker en dubblering 
eftersom det är två delleveranser per terminal.  

För att kunna införa en MIT-lösning i ett klädföretags distribution finns ett antal 
aspekter som är viktiga att ta i beaktning och överväga innan ett beslut tas om 
huruvida MIT ska implementeras eller inte. Aspekterna visas i Tabell 4 där kryssen 
motsvarar att kriteriet är uppfyllt och cirklarna motsvarar att aspekten bör studeras 
närmare innan ett beslut fattas. Mönsterpassningstabellen har sammanställts för 
att poängtera hur empirin skiljer sig från teorin. 

Tabell 4- Mönsterpassning 

 
 
Som kan avläsas av tabellen är att Didriksons uppfyller två av de fem kriterier som 
författarna har uppmärksammat i teorin; klädproverna har korta produktlivscykler 
och antalet leverantörer är få, 19 stycken. Kriterier som bör ses över ytterligare är 
terminalhanteringen och den förändring som kommer behöva ske om en MIT-
lösning ska införas, bland annat hur företaget kommer påverkas av de förändrade 
förhållandena av personal, lagerhyra och potentiella samarbetspartners. En annan 
viktig aspekt är att en utförlig kostnadsanalys måste göras både vad gäller de totala 
kostnaderna i nuläget men också en kalkylering av vad en MIT-lösning skulle 
generera för totala kostnader. Därigenom skulle en jämförelse kunna göras mellan 
de två alternativen för att bedöma vilken som är mest gynnsam. Den sista 
aspekten som bör undersökas närmare är hur informationen ska integrera på ett 
effektivt sätt mellan aktörerna samt vilka risker det medför för Didriksons när 
information delas i försörjningskedjan.  

5.3 Frågeställning 2 
Kan en merge-in-transit-lösning för klädprovdistributionen i ett klädföretag säkerställa låga 
kostnader, korta ledtider och kontroll?  

Teori Empiri

Kortlivade produkter X X
Fåtal leverantörer X X
Terminalhantering X O
Kostnadsanalys X O
Integrerat informationssystem X O
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Avsnittet är uppdelat utefter parametrarna ledtid, kostnad och kontroll där varje 
parameter kommer att analyseras med avseende på de båda alternativen. 
Avslutningsvis görs en total jämförelse mellan de båda alternativen för att 
därigenom påvisa vilket alternativ som är mest fördelaktigt vid införandet av en 
MIT-lösning. 

5.3.1 Ledtid 
Som tidigare nämnt innebär en MIT-lösning att allt gods från de respektive 
leverantörerna måste ha anlänt till terminalen, konsoliderats och lämnat inom 
tidsintervallet på två dagar per delleverans, vilket medför att leverantörerna måste 
leverera i tid till det utsatta datumet. Att samordning kommer att ske vid två 
tillfällen till terminalen med en terminaltid på två dagar per tillfälle innebär att total 
terminaltid blir fyra dagar. Tiden kommer inte att påverkas om det är en eller två 
terminaler som upprättas eftersom terminalprocesserna sker parallellt. Oavsett om 
en eller två terminaler upprättas kommer ledtiden ut från terminalerna till 
försäljarna att vara fyra dagar, eftersom ledtiden till Europa och Australien från 
Kina är densamma. Den ledtid som skiljer alternativen åt är den från 
leverantörerna till terminalerna, men eftersom leverantörerna får ett bestämt 
datum till vilken de ska levererat sitt gods till terminalen, innebär det att denna 
ledtid inte kommer att påverka ledtiden ut till försäljarna. Efter godset har 
samordnats levereras det direkt till de respektive försäljarna utan att skickas via 
Sverige vilket genererar snabbare ledtid för godset från Kina.  

5.3.2 Kostnad  
MIT kan innebära att kostnadsfördelningen i försörjningskedjan kan förändras 
mot nuvarande fördelning. Som Kärkkäinen et al. (2003) konstaterar kan det vara 
svårt att allokera kostnader på de olika aktörerna i försörjningskedjan. Vid 
införandet av MIT i de två framtagna alternativen kommer denna situation att 
uppstå på grund av att leverantörerna är tvungna att transportera sitt gods till en 
bestämd terminal istället för till närmsta avgångsflygplats. Som Jonsson & 
Mattsson (2005) påstår kan kostnader påverkas av transportsträckans längd, vilket 
vidare innebär att leverantörer vars transportsträcka ökar möjligtvis kommer få en 
högre kostnad än i nuläget. Det avtal Didriksons har idag, med att leverantörerna 
betalar transportsträckan till avgångsflygplatsen, kommer därmed förmodligen inte 
att gälla för de leverantörer vars transportsträcka till terminalen blir längre än vad 
det är till avgångsflygplatsen i nuläget. Risken är därmed högre att Didriksons 
kommer att behöva betala för transportkostnaderna som uppstår vid 
terminallokalisering i Qingdao eftersom alternativet genererar att samtliga 
leverantörer får längre transportsträckor.  

Transportkostnaderna från terminalerna till de respektive försäljarna är samman-
ställt i Bilaga 5. Som det framgår är den totala kostnaden för transporten från 
Qingdao 248 651 kronor, och kostnaden för Peking och Shanghai är sammanlagt 
397 135 kronor. Skillnaden i den totala transportkostnaden från terminalerna till 
försäljarna är 148 484 kronor, vilket innebär en skillnad på 23 procent. Det beror 
på att distributionsnätverkets komplexitet minskas i alternativet med en terminal i 
förhållande till alternativet med två terminaler, antalet transportrelationer 
reduceras från 44 till 22. Att ha i åtanke är dock den kostnad som eventuellt 
uppstår om avtalet med leverantörerna förändras.  
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Vad gäller lagerhållningskostnaden kommer denna att påverkas vid införandet av 
MIT. Som Ala-Risku påpekar kommer hanteringskostnaden i terminalen bli hög 
på grund av de krav som ställs på snabb hantering, där kompetent personal och 
rätt utrustning behövs för att utföra konsolideringen. Eftersom Didriksons måste 
hyra in sig i en terminal och låta en tredje part utföra MIT-lösningen uppkommer 
en summa för att utföra tjänsten sammanslagen med terminalhyrans kostnad. 
Kostnadsförslagen för MIT-lösningarna är 15 000 kronor och är baserade på 
tredjepartslogiskens kostnader för personalstyrka, konsolideringstjänst och hyra 
för terminalerna under två dagar. Kostnaden är densamma för samtliga terminaler 
och är oberoende av godsets volym. Det innebär att lagerhållningskostnaden för 
terminalen i Qingdao totalt blir 30 000 kronor (15 000*2=30 000), medan 
lagerhållningskostnaden för Peking och Shanghai kan summeras till 60 000 
(15 000*2+15 000*2=60 000). På grund av att hyran för Borås-terminalen 
kommer att kvarstå, och vara densamma för de båda alternativen, kommer de 
totala lagerhållningskostnaderna i alternativet med MIT att vara högre än vad 
kostnadsförslaget påvisar.  

Med hänsyn till att det är samma mängd gods med samma artikelvärde som 
kommer att flödas i de framtagna alternativen och nuläget, innebär det att 
kapitalbindningen endast kommer att påverkas av hur lång tid godset ligger bundet 
antingen i en terminal eller under transport. Eftersom lagerhanteringen sker 
parallellt om två terminaler upprättas, kommer det innebära att samma mängd 
gods binds under samma tid som det görs i fallet med en terminal. Terminal-
hanteringstiden är två dagar medan leveranstiden är fyra dagar per delleverans, 
vilket innebär att kapital binds under totalt tolv dagar.  

Vad gäller tullkostnaderna kommer dessa att uppstå när godset tullas ut från Kina 
och tullas in i respektive land. De fyra länder utanför EU kommer därmed inte 
längre behöva betala den dubbla tullkostnaden som finns i dagsläget. När 
försäljarna tar emot godset kommer det att uppstå hanteringskostnader hos dem. 
För en ökad service bör denna kostnad bli så låg som möjligt eftersom det är 
försäljaren som står för kostnaden. För fler delleveranser kommer denna kostnad 
att öka eftersom det vid varje inleverans uppstår en fast kostnad för den personal 
som måste tillsättas för mottagning av inleveranserna. Försäljarna kommer att 
erhålla två delleveranser per terminal, vilket innebär två delleveranser i fallet med 
en terminal och fyra delleveranser i fallet med två terminaler. Alternativet med två 
terminaler kommer därmed öka kostnaden för mottagning.  

5.3.3 Kontroll 
I de fall förseningar och brister uppstår, kommer det att drabba företaget och 
försäljarna i den utsträckning att de kommer att försumma en försäljningschans 
som enligt Christopher et al. (2004) förmodligen inte kommer att uppstå igen. 
Eftersom klädprover inte har något säkerhetslager som säkerställer att leverans 
sker i tid, är det extra viktigt att informations- och materialflöden integrerar 
effektivt och att kontroll upprätthålls. Ala-Risku et al. (2003) påpekar dock att ett 
säkerhetslager bör finnas hos leverantörerna för att en MIT-lösning ska fungera. 
Ett informationssystem kan lösa problemet och upprätthålla en effektiv 
integrering mellan aktörerna.  
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Vidare upprätthålls kontroll i MIT-lösningarna även genom att personal från QC-
kontoret, utöver den veckovisa granskningen av leverantörerna, kan övervaka 
samordningen i terminalen. Personalen kan även göra stickprovskontroller för att 
säkerställa att plaggens utseende, antal och annan information stämmer. Sker 
samlastning i två terminaler innebär det ökad arbetsbelastning för QC på grund av 
att övervakningen kommer ske i dubbelt så många terminaler gentemot om det 
endast hade använts en terminal. Tabell 5 visar en jämförelse utifrån aspekterna 
tid, kostnad och kontroll med hänsyn till de båda terminalalternativen. 

Tabell 5- Utvärdering av en och två terminaler 

 
 
Kryssen kan värderas olika, men eftersom de flesta mätningar är kvalitativa är det 
svårt att avgöra vilket kryss som väger tyngst och därmed har de i studien 
värderats på lika sätt. Däremot har de olika parametrarna tid, kostnad och kontroll 
värderats på olika sätt där kontroll har varit den parameter som har haft störst 
betydelse till vilket alternativ som valts. Detta för att kontroll är den parameter 
som kan påverka de andra två parametrarna till det negativa eftersom att om 
kontroll inte upprätthålls kan det leda till att fel uppstår, som i sin tur kan generera 
att både kostnaderna och ledtiderna ökar.  

Eftersom det kommer ske parallell samordning i de båda terminalerna innebär det 
att den totala ledtiden för de båda alternativen är densamma som om en terminal 
upprättas. Vidare kommer alternativen, ur kostnadssynpunkt, även att vara 
densamma utifrån aspekten tullkostnad och det faktum att kostnaden för Borås-
terminalen kommer att kvarstå. Däremot är det fördelaktigt att endast använda en 
terminal med hänsyn till transportkostnaden ut från terminalen, hanterings-
kostnaden för försäljaren och lagerhållningskostnaden. Dessa kostnadsställen 

En terminal Två terminaler

Stickprov lättast utfört X
Få antal delleveranser till 

försäljare X

Lägst antal transportrelationer X
Lägst transportkostnad från 

leverantörerna till terminalen X
Lägst transportkostnad från 

terminalen till försäljarna X

Lägst lagerhållningskostnad X
Lägst hanteringskostnad för 

försäljare X

Lägst tullkostnader X X
Hyra för Boråsterminalen X X
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genererar samtliga lägre kostnader. Fördelen med att använda två terminaler för 
samlastning är att det endast är fyra leverantörer som påverkas av eventuella 
kontraktförändringar gällande vilken part som ska betala för transportsträckan till 
samlastningsterminalen. I fallet med en terminal kan kontraktfrågan istället bli en 
förhandlingsfråga. Med hänseende till huruvida kontroll upprätthålls, är 
alternativet med en terminal avsevärt bättre med hänsyn till att det ur samtliga 
aspekter upprätthålls bättre kontroll än i alternativet med två. Sammanfattningsvis 
är fördelarna för upprättandet av en terminal fler än användningen av två 
terminaler. Därför har författarna beslutat att utvärdera enbart en terminal vidare i 
rapporten.  

5.4 Leverantörer utanför Kina 
Av de fem leverantörer som befinner sig utanför Kina är en placerad i Turkiet, en 
i Litauen och en i Indien samt två i Bangladesh. Leverantörerna kommer att 
påverkas om en MIT-lösning införs, även om de direkt inte kommer att påverka 
själva MIT-lösningen. Således kan distributionsstrukturen komma att förändras 
även för dessa leverantörer och ett beslut måste fattas om hur godset ska 
distribueras. Att låta leverantörerna skicka sitt gods till Kina för samlastning 
innebär att det skickas i motsatt riktning gentemot marknaden, vilket gör att 
ledtiden förlängs samtidigt som kostnaderna ökar. Utifrån dessa aspekter är inte 
distributionsstrukturen att föredra och utesluts. Vidare finns det två återstående 
alternativ; att leverantörerna fortsätter att skicka sitt gods för samlastning i Borås-
terminalen eller att de levererar direkt till försäljarna.  

Nedan presenteras de tänkbara alternativen för leverantörerna utanför Kina. För 
att utvärdera vilket alternativ som är att föredra, avslutas kapitlet med en 
jämförelse för att ställa alternativen mot varandra vad gäller tids-, kostnads- och 
kontrollaspekterna.  

5.4.1 Direktleveranser 
Leveranser som sker från leverantörerna till försäljarna utan någon form av 
samlastning i terminal benämns direktleveranser. Kontroll upprätthålls i 
alternativet med direktleveranser i den bemärkelsen att proverna inte hanteras 
flertalet gånger under distributionen och risken för att prover stjäls eller försvinner 
är låg. Samtidigt innebär direktleveranserna att godset skulle skickas till försäljarna 
utan att säkerställa att proverna är korrekt utformade. Det innebär att stickprover 
inte kan göras och den estetiska kontrollen av klädproverna kommer inte kunna 
göras av Didriksons, inom företaget, anställda innan leveransen når försäljarna. 
Mer ansvar skulle därmed ligga på leverantörerna och Didriksons måste på grund 
av det känna stor tillit till att leverantörerna kan sköta designkontrollen på rätt sätt. 
Didriksons lägger stor vikt vid att klädproverna är korrekt designade och företaget 
ser egentligen helst att en designer inom företaget utför kontrollaspekten på 
proverna eftersom de har varit med under utvecklingen. En lösning på problemet 
skulle annars vara att en extern part besöker leverantörerna och med hjälp av 
bilder på klädproverna uppdaterar Didriksons om klädprovernas kvalitet. Med 
hjälp av den externa parten skulle även andra kontrollaspekter kunna utföras hos 
leverantörerna, såsom om de håller tidplan. 
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Frånsett att riskerna under transport är låg vid direktleveranser, skulle respektive 
försäljare få totalt nio delleveranser att hantera. Det medför att de får sämre 
helhetsperspektiv över kollektionen vilket skulle minska kontrollaspekten för 
försäljarna när beställningar ska göras. Antalet transportrelationer skulle bli 
maximalt och generera sammanlagt 99 transporter för de elva leverantörerna 
(9*11= 99). Antalet transportrelationer påverkar den komplexitet som råder i form 
av vilka leverantörer som har levererat och vilka som ska leverera till vem, genom 
att ha fler transportrelationer försämras kontrollen. Att leveranser skulle ske till fel 
försäljare eller försvinna längs vägen skulle innebära att eventuella extra kostnader 
uppstår för ytterligare transport. Kontrollperspektivet är därmed betydelsefullt 
även för kostnaderna.  

I fallet med direktleveranser försvinner terminalkostnaderna eftersom ingen 
samlastning sker. Detta genererar att lagerhållningskostnader och kapitalbindning i 
en terminal uteblir helt och kapitalet binds enbart i transporten. Dock skulle 
Didriksons fortfarande ha kvar terminalen i Sverige och därmed skulle hyran för 
Borås-terminalen fortfarande kvarstå. Tullkostnaderna skulle bli lägre med tanke 
på att inga dubbla tullkostnader skulle uppstå eftersom godset endast transport-
eras kortast möjliga sträcka utan att tullas in i ytterligare ett land. Volymen på de 
transporter som skickas med direktleveranser skulle för majoriteten av sändning-
arna vara mindre än 0.2m3, vilket skulle kräva mer hantering än om leveranserna 
varit större och av den orsaken minimerat antalet delleveranser. Att ta emot 
flertalet delleveranser innebär att de fasta hanteringskostnaderna hos försäljarna 
kommer att vara lika många som antalet delleveranser, det vill säga maximalt antal. 
Även de fasta transportkostnaderna skulle bli maximala för att antalet transport-
relationer påverkar de fasta transportkostnaderna. Den totala transportkostnaden 
är 213 051 kronor.  

Tidsperspektivet talar för alternativet med direktleveranser på grund av att led-
tiden blir maximalt fyra dagar när leveranserna går direkt från leverantörerna ut till 
försäljare utan samlastning i en terminal. Ledtiden i transporten blir densamma 
som den totala ledtiden eftersom transporten går från den ena aktörerna till den 
andra utan samlastning, vilket vidare innebär att terminaltiden utesluts. För mer 
detaljerad information om volymer, vikter, kostnader och ledtider för respektive 
direktleverans läs Bilaga 6. 

5.4.2 Samlastning i Sverige 

Det andra tänkbara alternativet är att de fem leverantörerna fortsätter skicka sitt 
gods till Sverige där det kommer att samlastas innan det levereras ut till försäljarna. 
Av den orsaken att det kommer att röra sig om betydligt mindre gods, uppskattar 
logistikansvarig att tiden i terminalen kan reduceras till en hantering på totalt två 
dagar, se Bilaga 7. Eftersom det endast är en leverantör som skickar tre del-
leveranser, togs beslutet att den sista sändningen med klädprover inte behöver 
skickas till Sverige, utan kan istället skickas med direktleveranser från leverantören 
till respektive försäljare. Varje försäljare behöver således ta emot och hantera två 
delleveranser från Borås-terminalen och en direktleverans från leverantören i 
Dhaka som står för tre delleveranser. Antalet delleveranser från leverantörerna 
utanför Kina skulle därmed bli totalt tre. Försäljarna kommer följaktligen få ett 
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 helhetsperspektiv relativt väl, inom två dagar kommer de första två 
delleveranserna att levereras sen är det enbart Dhakas gods som behövs för att få 
en komplett order. Att ha få delleveranser kommer i sin tur generera att det 
uppstår färre fasta transportkostnader, eftersom godset samlastas i Borås-
terminalen. Den totala transportkostnaden är 156 247 kronor. Tullkostnaderna 
kommer att vara desamma som i nuläget på grund av att terminalalternativet blir 
detsamma (Borås-terminalen), dock kommer ett lägre antal gods att skickas via 
terminalen än i nuläget eftersom Dhakas tredje leverans sker med direktleveranser, 
dock är troligtvis denna tullkostnad marginell. När det kommer till 
kapitalbindningen uppstår den i transporten såväl som i terminalen. Terminaltiden 
är däremot lägre än i nuläget och transporttiden är högre än i alternativet med 
direktleveranser. Den totala ledtiden för alternativet med samlastning är som 
längst 21,5 dagar (7+1,5+5,5+0,5+7=21,5), baserat på att leverantören som har 
längst transportsträcka till terminalen skickar sin andra delleverans samma dag 
som den första delleveransen når terminalen och därmed sker transporten för den 
andra delleveransen parallellt med terminaltiden (7-1,5=5,5).  

Den tänkta distributionsutformningen skulle innebära åtta transportrelationer in 
till Borås-terminalen, tio stycken ut i två omgångar (eftersom godset som ska till 
Sverige stannar i Sverige) samt elva direktleveranser, det vill säga totalt 39 
transportrelationer (8+2*10+11=39). Distributionsnätverket skulle därmed inte 
bli lika komplext med samlastning som för direktleveranser och kontroll kommer 
att upprätthållas lättare. Dock är risken för att gods försvinner eller stjäls högre 
när hantering under transport sker.  

Det gods som skickas via Sverige och samlastas i Borås-terminalen kommer att 
kontrolleras på samma sätt som i nuläget, genom stickprover och granskning av 
designteamet. Godset som däremot skulle skickas med direktleveranser har samma 
förutsättningar för att upprätthålla kontroll som alternativet där direktleveranser 
från samtliga leverantörer utanför Kina sker. Det skulle således innebära att 
granskning sker av en extern part eller att Didriksons skickar en representant från 
huvudkontoret, alternativt QC, för att utföra leverantörskontrollen.  

5.4.3 För- och nackdelar med direktleveranser och samlastning  
Som tidigare nämnt är det viktigt att kontroll upprätthålls, dels för att Didriksons 
vill göra rätt från början och därmed spara både tid och pengar och dels för att 
inte göra provhanteringen mer komplex än nödvändigt. Vid val av att samlasta 
klädproverna som skickas från de fem leverantörerna utanför Kina kommer 
kontrollen att vara högre än i fallet med direktleveranser. Den enda aspekten som 
talar för motsatsen är att godset som skickas med direktleveranser inte hanteras 
under transporten och därmed är risken för stöld och försvinnande gods lägre än 
vid samlastning.  

Vad gäller kostnaderna är det dessutom dyrt med direktleveranser jämfört med 
samlastning eftersom det uppstår fler fasta transportkostnader (99 mot 39). 
Personalkostnaden för att hantera klädproverna försvinner dock men däremot 
kommer lagerhållningskostnaden i form av terminalhyra fortfarande att kvarstå  
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oavsett alternativ. Hanteringskostnaderna hos försäljarna kommer också att öka 
när de får fasta kostnader för att ta emot fler antal delleveranser än i fallet med 
samlastning som genererar färre delleveranser och därmed minskar kostnaderna. 

Ledtiden skulle i alternativet med direktleveranser bli kortare än om samlastning 
skulle användas, både vad gäller transporttiden men framförallt vad gäller 
terminaltiden eftersom den utesluts helt i fallet med direktleveranser. En 
sammanställning av transportkostnader och ledtider finns i Tabell 6. 

Tabell 6 - Totala transportkostnader och ledtider för direktleveranser och samlastning 

 

 

Tabell 7 - Utvärdering av samlastning och direktleveranser 

 
 
För att påvisa samtliga faktorer i de båda alternativen och ställa dem emot 
varandra har en sammanställningstabell gjorts, Tabell 7. Eftersom alternativet med 
samlastning har fler kryss, samtidigt som kontroll upprätthålls bäst i alternativet, 
har författarna valt att gå vidare med samlastningsalternativet. Alternativet med 
direktleveranser kommer därmed att bortses ifrån vidare i resultatet.   

 

 

  

Direkleveranser Samlastning i SE

Total transportkostnad 213 051 kronor 156 247 kronor

Längsta ledtid 4 dagar 25,5 dagar

Kortaste ledtid 3 dagar 20,5 dagar
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6 Diskussion och slutsatser 

Kapitlet inleds av att studiens resultat presenteras för att därefter behandla de implikationer 
studien berör. Avslutningsvis förs en diskussion kring de valda metoderna som använts för att 
angripa problemet, innan studiens slutsatser ges.     

6.1 Resultat 
Studiens syfte är att undersöka om en merge-in-transit-lösning kan användas vid 
distributionen av klädprover inom ett klädföretag för att säkerställa låga kostnader, 
korta ledtider och kontroll. För att implementera MIT krävs att få leverantörer 
med rätt produkter används och att informationen aktörerna emellan kan integrera 
effektivt. Didriksons uppfyller de kriterier som gör att företaget har möjlighet att 
implementera MIT framgångsrikt.  

En MIT-lösning kan se ut på olika sätt och författarna har valt att ta fram två 
alternativ för terminalupprättning i Kina, alternativet som valdes är samlastning i 
Qingdao. Upprättandet påverkar i sin tur de leverantörer som befinner sig utanför 
Kina, vilket har genererat ytterligare två alternativ varav alternativet med fortsatt 
samlastning i Borås-terminalen valdes. Resultatet kommer att baseras på, och utgå 
ifrån, syftet och aspekterna vad gäller kostnad, tid och kontroll och en jämförelse 
görs mellan nuläget och MIT-lösningens utfall.  

Om leverantörerna i Kina samlastar i Qingdao-terminalen och de leverantörer 
som befinner sig utanför fortsätter att skicka till Borås-terminalen upprätthålls 
lägre kostnader än i nuläget, som innebär att samtliga leverantörer skickar till 
Borås-terminalen för samlastning innan godset når försäljarna. Om MIT-lösningen 
skulle implementeras skulle transportkostnaderna minska på grund av att antalet 
transportrelationer minskar genom samlastning i Qingdao-terminalen. Det skulle i 
sin tur innebära färre transportrelationer till Borås-terminalen än i nuläget. Antalet 
transportrelationer som skiljer dem åt är sex stycken, 67 jämfört med 61. Det 
innebär att MIT-lösningen får ett mindre komplext distributionsnätverk och det 
blir därmed lättare att upprätthålla kontroll.  

Den totala transportkostnaden för MIT-lösningen blir 404 898 kronor, det vill 
säga en reducering av nulägets transportkostnader med 69 procent. Även 
tullkostnaderna kommer att minska när godset inte måste tullas både in och ut ur 
Sverige vilket innebär att flera tullkostnader kan sparas med MIT-alternativet. 
Terminalkostnaden för Borås-terminalen kommer att vara densamma. För MIT-
alternativet kan dock personalen istället avsättas till att hantera annat gods än 
klädprover. Däremot uppstår en extra terminalkostnad för terminalen i Kina där 
även en konsolideringskostnad tillkommer. Vidare binds inget kapital i 
terminalerna på grund av att godset inte lagerhålls i alternativet med en MIT-
lösning, varken i Qingdao-terminalen eller i Borås-terminlens nya utfall. 
Kapitalbindning uppstår dock i nuläget eftersom godset lagerhålls i 20 dagar. I 
MIT-lösningsalternativet uppkommer kapitalbindning istället enbart under 
transporten.  
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Ett informationssystem som säkerställer att konsolideringen sker inom 
tidsintervallet på två dagar innebär också en kostnad. Systemet kommer dock 
generera att ledtiden kommer att sänkas med fyra och en halv dag vilket är en 

reducering med 15 procent. Tiden i terminalen är den största skillnaden, från att 
hantera godset i 20 dagar till att endast hantera det sammanlagt fyra dagar (två 
dagar vid två tillfällen i MIT-terminalen parallellt med sammanlagt två dagar i 
Borås-terminalen). Även transporttiden kommer att minimeras eftersom godset 
inte behöver distribueras via Sverige utan kan levereras från Qingdao-terminalen 
direkt till försäljarna. Den tidssparning en MIT-lösning genererar kan utnyttjas av 
företaget på flertalet sätt. Ett alternativ är att ledtidsreduktionen används till att 
låta leverantörerna producera mer gods innan det skickas till försäljarna till samma 
datum som är avsatt i nuläget. Det skulle innebära att försäljarna får en större 
andel av den totala kollektionen vid den första leveransen, vilket i sin tur skapar 
ett bättre helhetsperspektiv och försäljningsunderlag. En annan fördel med att låta 
leverantörerna producera under en längre tid är att antalet delleveranser kan 
reduceras och därmed kan även antalet transportrelationer och kostnaden för 
dessa reduceras. Ett annat alternativ att utnyttja ledtidsreduktionen på, är att 
Didriksons kan tidigarelägga det första datumet som klädproverna ska anlända till 
försäljarna. På så sätt kan försäljarna utöka försäljningstiden med återförsäljarna 
samtidigt som Didriksons skapar konkurrensfördelar på marknaden när deras 
klädprover kan visas upp i ett tidigt skede i säsongen. Trots att färre delleveranser 
skickas från Kina kommer den nya lösningen innebära att försäljarna måste ta 
emot fler leveranser än tidigare eftersom leverantörerna utanför Kina inte kommer 
att skicka till Qingdaoterminalen utan fortsätter att distribuera via Borås. Den 
tredje delleveransen från Dhaka-leverantören kommer dessutom att skickas direkt 
till försäljarna vilket innebär att antalet delleveranser i fallet med en MIT-lösning 
skulle bli sammanlagt fem i jämförelse mot nulägets tre. Det genererar att 
försäljarna kommer få en högre hanteringskostnad än tidigare och möjligtvis 
svårare att få ett helhetsperspektiv på kollektionen. Mottagarkostnaden kommer 
däremot inte påverka Didriksons i lika stor utsträckning som den kostnad som 
skulle uppstå om förseningar uppkommer och viktiga möten med försäljare 
missas. Försäljarna får fler prover snabbare än i nuläget eftersom ledtiden är 
betydligt kortare och därmed minskar risken med att förlora försäljningstillfällen. 

På grund av att det för Didriksons är viktigt att kontroll upprätthålls, framförallt 
med provernas design och utseende måste den nya lösningen innebära att 
kontrollen inte försämras. Att distribuera via en terminal i Kina kommer innebära 
att QC-kontoret har möjlighet att utföra stickproverna som i nuläget utförs av 
Didriksons. För företaget skulle det inte innebära en försämring av kontrollen av 
klädprovernas design utan den skulle likställas med kontrollen i dagsläget. Vidare 
innebär det även att de kommer att fortsätta hantera en del av kollektionen och 
därmed kunna fortsätta se över designen själva. 
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Det integrerade informationssystemet säkerställer att mer kontroll upprätthålls för 
distributionen av klädproverna och Didriksons kan säkerställa var godset befinner 
sig längs transportens väg. Att ha uppsamlingen i två terminaler, Borås och 
Qingdao, genererar att färre delleveranser kommer behöva sammanstråla än om 
allt skickas till Borås. Distributionsnätverkets komplexitet kommer därmed 
minimeras. Se Tabell 8 för en sammanställning av hur de båda alternativen 
upprätthåller parametrarna tid, kostnad och kontroll. 

Tabell 8 - Utvärdering av nuläge och MIT-lösning 

 

 

Som kan utläsas av tabellen är kontrollaspekten lika hög i de båda fallen. Hänsyn 
bör dock tas till att det är olika typer av kontrollparametrar som har utvärderats, 
och när det kommer till kontrollen som försäljarna upprätthåller vid mottagning 
av godset är den lägre vid fallet med en MIT-lösning. Däremot är kontrollen 
under distribution högre i fallet med MIT-lösningen. I nuläget existerar inget 
integrerat system mellan Didriksons aktörer, vilket innebär att tänkbara lösningar 
på integrationen mellan dem måste undersökas innan en MIT-lösning kan 
implementeras effektivt.  
 
Baserat på de undersökningar författarna har gjort är MIT-lösningen att föredra 
vad gäller kostnaderna. Eftersom alla kostnader förutom transportkostnaderna har 
bedömts kvalitativt bör de undersökas närmre för att se hur mycket det skiljer 
mellan alternativens totala kostnader. När det kommer till distributionens ledtid är 
MIT-lösningen att föredra för samtliga mätparametrar författarna har utgått ifrån. 
Sammanfattningsvis är MIT ett alternativ till att samlasta och utifrån aspekterna 
tid, kostnad och kontroll är alternativet att föredra framför nulägets utfall. 

Nuläge MIT-lösning

Stickprov X X
Lägst antal transportrelationer X
Få antal delleveranser till 

försäljare X

Lägst transportkostnad X
Lägst kapitalbindning X
Lägst tullkostnad X
Lägst lagerhållningskostnad X
Lägst hanteringskostnad för 

försäljare X
Lägst kostnad för 

informationssystem X

Ti
d Kortast ledtid X
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6.2 Implikationer 
I denna studie har det undersökts huruvida en MIT-lösning kan säkerställa korta 
ledtider, låga kostnader och kontroll i distributionen av klädprover. Det finns dock 
vissa implikationer som bör beaktas vid utvärdering av resultatet. De trade-off 
som finns i branschen har ställts mot varandra ur ett kvalitativt perspektiv under 

studiens gång. Dock behöver det tas hänsyn till mer kvantitativa aspekter innan en 
MIT-lösning kan implementeras. Att analysera kostnader kvalitativt istället för att 
beräkna dem kvantitativt, leder till att det inte är påvisat att MIT-lösningen sänker 
samtliga kostnader som påverkar distributionen. Istället rekommenderar 
författarna att kvantitativa beräkningar borde göras för samtliga kostnadsställen 
för att påvisa den totala skillnaden. Vidare bör företag ställa kostnaden för 
implementeringen mot de kostnadsbesparingar som MIT-lösningen på lång sikt 
kan generera.  

Eftersom en MIT-lösning kräver att hög tillit finns mellan de olika aktörerna bör 
en noggrann utvärdering av flera tredjepartslogistiker utföras för att säkerställa att 
rätt partner väljs för en effektiv lösning. De trade-off som uppstår kan få olika 
utfall beroende på vilken samarbetspartner som väljs; en partner har möjligtvis en 
lösning till en låg kostnad medan en annan erbjuder kortare ledtider än denne men 
till ett högre pris. Innan distributionsstukturens förändring införs bör det även 
göras undersökningar gällande lagar och krav som ställs i landet där den nya 
terminalen ska användas, samt hur aktörerna i distributionsnätverket påverkas.  

Huruvida en MIT-lösning skulle fungera i praktiken är svårt att avgöra eftersom 
hänsyn inte tagits till de problem som finns i prototypstadiet som i högsta grad 
påverkar klädprovernas distribution. Därför anser författarna att den problematik 
som finns i prototypstadiet bör undersökas närmre innan beslut fattas gällande 
införandet av en MIT-lösning. 

6.3 Metoddiskussion 
En litteraturstudie och en fallstudie har legat till grund för att uppnå studiens syfte. 
Det finns viss kritik gentemot de valda tillvägagångssätten, därför syftar 
nedanstående stycke till att diskutera vad som är bra och hur studien skulle kunna 
göras annorlunda för att därigenom frambringa ett mer trovärdigt resultat. 
Avsnittet är disponerat utefter datainsamling, dataanalys samt reliabilitet och 
validitet.  

6.3.1 Datainsamling 
Studien inleddes med att en övergripande litteraturstudie gjordes inom ämnes-
området för att författarna skulle få en klar bild av de faktorer som ligger till grund 
för problematiken. Därefter gjordes en mer ingående litterär undersökning av de 
komponenter författarna ansåg viktiga. Litteraturernas trovärdighet ökade när 
flertalet publikationer granskades skrivna av olika författare. Eftersom 
informationen i ämnesområdet vad gäller distributionen av klädprover är 
outforskad är litteraturerna begränsade och därmed har författarna fått utgå från 
de olika delarna separat för att därefter hitta kopplingar mellan dem. På grund av 
begränsningen har fokus legat på hur MIT kan implementeras och vilka 
parametrar som är viktiga att beakta vid införandet. Hänsyn har även tagits till 
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olika skribenters synsätt på samlastningsmetoden och därefter har teorierna 
applicerats på klädindustrin.  

Vad gäller fallstudien har empiri insamlats genom intervjuer och dokumentstudier. 
Strukturen på intervjuerna valdes till att vara semistrukturerade, med undantag för 
intervjun med tredjepartlogistikens VD, vilket gjorde att intervjuerna utvecklades 
utefter vad respondenterna svarade. Om en strukturerad intervjuform istället hade 
använts hade risken funnits att författarna inte hade fått en lika stor förståelse för 
branschen och dess komplexitet. Därför anses den valda intervjustrukturen vara 
lämplig för studien. Två av intervjuerna hölls med mer än en respondent, vilket 
kan ses som en svaghet på grund av att det kan påverka respondenternas svar. Det 
genererar även att svaren är svåra att validera jämfört med om intervjuerna hade 
utförts enskilt. Vad som däremot kan ses som en fördel är att respondenterna 
flertalet gånger kunde bistå med ytterligare aspekter till svaren när deras 
specialiserade kunskaper inom branschen skiljde sig åt. 

De dokument som studerats har, tillsammans med uppskattningar från företaget, 
legat till grund för de beräkningar som utförts. Hade författarna gjort 
observationer under distributionen av en provkollektion hade istället primärdata 
kunnat samlas in, och beräkningsunderlagen hade blivit mer precisa. Att göra 
observationer hade även lett till att färre uppskattningar hade varit nödvändiga, 
vilket i sin tur hade påverkat utfallet av resultatet.  

6.3.2 Dataanalys 
För att analysera insamlad data har mönsterpassning använts och på så sätt har 
empirisk data kunnat jämföras mot insamlade teorier. Genom mönsterpassningen 
har det teoretiska ramverket kunnat uppdateras allteftersom empiri insamlats och 
därigenom har irrelevanta teorier sållats bort. Metoden är lämplig när 
ämnesområdet är outforskat eftersom samtliga teorier om MIT möjligtvis inte 
berör distributionen av klädprover.  

Eftersom beräkningsunderlagen till viss del är uppskattningar av företaget har 
detta haft inverkningar på resultatet. Vidare påverkas även resultatet av att 
författarna valt att räkna på genomsnittliga värden, för parametrarna vikt och antal 
klädprover per standardlåda, istället för att ta hänsyn till verkligt utfall.  

6.3.3 Reliabilitet och validitet 
Studiens reliabilitet anses vara hög eftersom det tydligt framgår vilka data-
insamlingsmetoder som legat till grund för att besvara respektive frågeställning för 
att uppnå studiens syfte. Genom tydliga beskrivningar av de valda metoderna går 
det att upprepa studien och få liknande resultat. Vidare har reliabiliteten stärkts 
genom att olika trianguleringar har tillämpats på de olika datainsamlings-
metoderna.  

Triangulering har även använts för att stärka studiens interna validitet. Genom att 
ställa likartade frågor till olika respondenter har svaren kunnat valideras. Däremot 
ställer sig författarna kritiska till de svar som utvanns i gruppintervjuer eftersom 
svaren kan ha blivit vinklade. Den interna validiteten hade kunnat styrkas genom 
att enbart hålla enskilda intervjuer. 
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Vad gäller den externa validiteten anses Didriksons vara ett typexemplar i 
branschen, vilket därmed gör resultatet generaliserbart. Generaliserbarheten hade 
styrkts ytterligare om fler än ett fallföretag hade utvärderats, eftersom en 
jämförelse av de olika företagen hade kunnat göras.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer  
Som nuläget ser ut möter inte företaget de krav som ställs på kostnader och 
ledtider för att fortsätta vara marknadsledande, eftersom leveranserna skickas via 
Sverige innan de distribueras ut till försäljarna. Dock upprätthålls den kontroll 
som för företaget är viktig när de kan göra stickprover på godset med kompetent 
personal som varit med under utvecklingen av klädproverna. Genom att införa en 
MIT-lösning i Qingdao och fortsätta samlasta godset från leverantörerna utanför 
Kina i Sverige, skulle det generera att nulägets transportkostnader minskar med 
404 898 kronor vilket innebär en reducering på 69 procent. Innan upprättandet av 
en MIT-lösning finns det andra kostnadsställen som måste beaktas. Utifrån 
studiens kvalitativa perspektiv kommer tullkostnader att sparas när de dubbla 
tullkostnader som finns i dagsläget kommer försvinna samtidigt som 
kapitalbindningen kommer att minska eftersom den enbart uppstår när godset 
transporteras. Kapital kommer inte längre att bindas i terminalen på grund av att 
tidskraven på MIT gör att godset inte klassas som lagerfört under konsoliderings-
tiden. Däremot kommer det uppstå ytterligare en lagerhållningskostnad när en 
tredjepart kommer anlitas för att utföra konsolideringen.  

Vidare kommer ledtiderna för leverantörerna i Kina att minskas vid införandet av 
MIT. Även leverantörerna utanför Kina kommer att få en reducerad ledtid 
eftersom det inte är lika mycket gods i terminalen vid samlastningen. Den 
tidssparning som görs när samlastning sker i Kina gör att leverantörerna får mer 
tid på sig att producera, vilket leder till större andel i den första delleveransen och 
försäljarna får ett mer komplett försäljningsunderlag vid första delleveransen. Att 
ha fler klädprover färdigproducerade till den första delleveransen kan på lång sikt 
generera en reducering av antalet delleveranser från respektive leverantör. 
Alternativt kan reduceringen i tid leda till att datumet flyttas till att leverantörerna 
ska producera till ett tidigare datum än tidigare och därmed få fram proverna 
snabbare till försäljarna. 

En MIT-lösning ställer höga krav på integrerad kommunikation och 
informationsutbyte i försörjningskedjan, vilket innebär att Didriksons kommer få 
bättre kontroll på sina leverantörer. Vad gäller kontrollen av klädprovernas design 
kan den upprättas genom att QC-kontoret utför stickprovskontroller, medan 
godset från leverantörerna utanför Kina kontrolleras när de samlastas i Sverige. 
Därmed kan en MIT-lösning säkerställa låga kostnader, korta ledtider och kontroll 
i distributionen av klädprover så länge inga brister sker tidigare i utvecklingsfasen. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Tyngdpunktsberäkningar  

AW14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverantörer Stad X Y Antal lådor

Antal 

delleveranser

Antal lådor* 

antal 

delleveranser

Antal lådor* 

delleveranser

*X

Antal lådor* 

delleveranser

*Y

CN Beijing 39,871 116,425 95 2 190 7575,57778 22120,73575

CL Beijing             39,871 116,425 52 2 103 4106,760586 11991,76728

TOX Beijing             39,871 116,425 38 2 76 3030,231112 8848,2943

UN Dashiqiao 40,697 122,46 224 2 447,5 18211,74864 54800,82718

SOP Fuzhou 26,085 119,293 17 2 34,8 907,74582 4151,395286

LON Fuzhou            26,085 119,293 2 2 4,123076923 107,5490185 491,8540834

HA Hangzhou 30,271 120,15 13 1 13,10666667 396,7503208 1574,764925

JF Hong Kong 22,294 114,173 50 2 100 2229,3838 11417,282

HXO Huaian City 33,603 119,004 2 2 3,161290323 106,2298756 376,2053558

AO Hubei 31,746 111,222 69 2 137,25 4357,197106 15265,21099

NT Nanjing            32,071 118,793 77 2 154,2 4945,401245 18317,83156

NH Ningbo            29,875 121,538 93 1 92,52 2763,992811 11244,66134

RS Ningbo            29,875 121,538 13 1 13,04 389,5640538 1584,850669

YB Ningbo            29,875 121,538 1 1 0,95 28,3808168 115,4607466

Totalt 745 1369,651034 49156,51298 162301,1415

P
ek

in
g-

   
   

 

o
m

rå
d

et
Sh

an
gh

ai
o

m
rå

d
et

X Y

35,88980825 118,4981703

Koordinater för en 

terminal

X Y X Y

40,3237209 119,7325468 29,3449598 116,676121

Koordinater för 

Pekingområdet

Koordinater för 

Shanghaiområdet
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SS14 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leverantörer Stad X Y Antal lådor

Antal 

delleveranser

Antal lådor* 

antal 

delleveranser

Antal lådor* 

delleveranser

*X

Antal lådor* 

delleveranse

r*Y

CN Beijing 39,871 116,425 71 2 142,5 5681,683335 16590,55181

TOX Beijing             39,871 116,425 29 2 57 2272,673334 6636,220725

UN Dashiqiao 40,697 122,46 168 2 335,625 13658,81148 41100,62038

SOP Fuzhou 26,085 119,293 17 2 34,8 907,74582 4151,395286

LON Fuzhou            26,085 119,293 2 2 3,092307692 80,66176385 368,8905626

HA Hangzhou 30,271 120,15 10 1 9,83 297,5627406 1181,073694

AO Hubei 31,746 111,222 51 2 102,9375 3267,897829 11448,90824

NH Ningbo            29,875 121,538 69 1 69,39 2072,994608 8433,496007

YB Ningbo            29,875 121,538 1 1 0,7125 21,2856126 86,59555995

Totalt 418 755,8873077 28261,31652 89997,75227

P
ek

in
g-

   
   

 

o
m

rå
d

et
Sh

an
gh

ai
o

m
rå

d
et

X Y

37,38826705 119,0623938

Koordinater för en terminal

X Y X Y

40,38900845 120,2100312 30,11450842 116,2805355

Koordinater för Pekingområdet Koordinater för Shanghaiområdet
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Bilaga 2. Leverantörsinformation 

 

  

Leverantör

Stad

Flygplats

Kategori

Antal prover 

(st)

Antal prover 

(st)/låda

Antal lådor (st)

Vikt/låda (kg)

Vikt totalt (kg)

Antal 

leveranser (st)

Antal prover 

(st)

Antal lådor (st)

Volym (m3)

Vikt (kg)

Antal prover 

(st)

Antal lådor (st)

Volym (m3)

Vikt (kg)

Antal prover 

(st)

Antal lådor (st)

Volym (m3)

Vikt (kg)

C
H

B
e

ijin
g

B
e

ijin
g

B
arn

1324
14

94,6
10

945,7
2

1059,2
75,7

7,26
756,6

264,8
18,9

1,82
189,1

0
0

0
0

C
L

B
e

ijin
g

B
e

ijin
g

Ju
n

io
r

515
10

51,5
10

515,0
2

412,0
41,2

3,96
412,0

103,0
10,3

0,99
103,0

0
0

0
0

TO
X

B
e

ijin
g

B
e

ijin
g

V
u

xe
n

304
8

38,0
11,6

440,8
2

243,2
30,4

2,92
352,6

60,8
7,6

0,73
88,2

0
0

0
0

U
N

D
ash

iq
iao

D
alian

V
u

xe
n

1790
8

223,8
11,6

2595,5
2

1432,0
179,0

17,18
2076,4

358,0
44,8

4,30
519,1

0
0

0
0

SO
P

Fu
zh

o
u

Fu
zh

o
u

O
ve

rall
174

10
17,4

11
191,4

2
139,2

13,9
1,34

153,1
34,8

3,5
0,33

38,3
0

0
0

0

LO
N

Fu
zh

o
u

Fu
zh

o
u

P
U

134
65

2,1
15

30,9
2

107,2
1,6

0,16
24,7

26,8
0,4

0,04
6,2

0
0

0
0

H
A

H
an

gzh
o

u
Sh

an
gh

ai
M

ö
sso

r
983

75
13,1

11,5
150,7

1
983,0

13,1
1,26

150,7
0,0

0,0
0,00

0,0
0

0
0

0

JF
H

o
n

g K
o

n
g

H
o

n
g K

o
n

g
V

u
xe

n
400

8
50,0

11,6
580,0

2
320,0

40,0
3,84

464,0
80,0

10,0
0,96

116,0
0

0
0

0

H
X

O
H

u
aian

 C
ity

Sh
an

gh
ai

V
äsko

r
49

31
1,6

11
17,4

2
39,2

1,3
0,12

13,9
9,8

0,3
0,03

3,5
0

0
0

0

A
O

H
u

b
e

i
Sh

an
gh

ai
V

u
xe

n
549

8
68,6

11,6
796,1

2
439,2

54,9
5,27

636,8
109,8

13,7
1,32

159,2
0

0
0

0

N
T

N
an

jin
g

Sh
an

gh
ai

O
ve

rall
771

10
77,1

11
848,1

2
616,8

61,7
5,92

678,5
154,2

15,4
1,48

169,6
0

0
0

0

N
H

N
in

gb
o

Sh
an

gh
ai

Stickat
2313

25
92,5

10,5
971,5

1
2313,0

92,5
8,88

971,5
0,0

0,0
0,00

0,0
0

0
0

0

R
S

N
in

gb
o

Sh
an

gh
ai

M
ö

sso
r 

978
75

13,0
11,5

150,0
1

978,0
13,0

1,25
150,0

0,0
0,0

0,00
0,0

0
0

0
0

YB
N

in
gb

o
Sh

an
gh

ai
Stö

vlar
38

40
1,0

21
20,0

1
38,0

1,0
0,09

20,0
0,0

0,0
0,00

0,0
0

0
0

0

V
E

C
h

an
n

ai
C

h
an

n
ai

Stickat
665

25
26,6

10,5
279,3

1
665,0

26,6
2,55

279,3
0,0

0,0
0,00

0,0
0

0
0

0

B
A

D
h

aka
D

h
aka

B
arn

592
14

42,3
10

422,9
2

473,6
33,8

3,25
338,3

118,4
8,5

0,81
84,6

0
0

0
0

O
C

D
h

aka
D

h
aka

V
u

xe
n

990
8

123,8
11,6

1435,5
3

792,0
99,0

9,50
1148,4

99,0
12,4

1,19
143,6

99
12

1,19
1,1

G
A

Istan
b

u
l

-
Stickat

538
25

21,5
10,5

226,0
2

430,4
17,2

1,65
180,8

107,6
4,3

0,41
45,2

0
0

0
0

O
M

K
au

n
as

-
Stickat

152
25

6,1
10,5

63,8
1

152,0
6,1

0,58
63,8

0,0
0,0

0,00
0,0

0
0

0
0

To
talt

13259
11633,0

802,0
76,99

8871,4
1527

150
14,41

1665,5
99

12
1,19

1,1

Leverantörer i Kina
Övriga 

leverantörer

Leveran
s 1

Leveran
s 2

Leveran
s 3
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Bilaga 3: Sändningsstorlek till försäljarna i nuläget 

 

 

  

Försäljnings-

regioner

Efterfrågan 

(st)

Efterfrågan 

(%)

Antal 

prover (st)

Volym 

(m3)

Vikt 

(kg)

Antal 

prover (st)

Volym 

(m3)

Vikt 

(kg)

Antal 

prover (st)

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Danmark 476 4% 381 2,21 254,8 73 0,86 98,8 22 0,26 24,7

Sverige 5506 42% 4405 25,58 2947,2 848 9,90 1142,7 253 2,97 286,1

Island 238 2% 190 1,11 127,4 37 0,43 49,4 11 0,13 12,4

Norge 1455 11% 1164 6,76 778,8 224 2,62 302,0 67 0,78 75,6

Tyskland 2156 16% 1725 10,02 1154,0 332 3,88 447,5 99 1,16 112,0

Finland 1526 12% 1221 7,09 816,8 235 2,74 316,7 70 0,82 79,3

Nederländerna 548 4% 438 2,55 293,3 84 0,99 113,7 25 0,30 28,5

Australien/ NZ 128 1% 102 0,59 68,5 20 0,23 26,6 6 0,07 6,7

Slovakien 548 4% 438 2,55 293,3 84 0,99 113,7 25 0,30 28,5

Schweitz 548 4% 438 2,55 293,3 84 0,99 113,7 25 0,30 28,5

Kina 130 1% 104 0,60 69,6 20 0,23 27,0 6 0,07 6,8

Totalt 13259 100% 10607,2 61,595 7097 2042,24 23,843 2752 609,56 7,1488 689,020072

Leverans 1 Leverans 2 Leverans 3
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Bilaga 4: Kostnader och ledtider, nuläge 

Transporter till Borås-terminalen 

Flyg till Borås-terminalen 

 

 
 
 

Vägtransport till Borås-terminalen 

 
 

Transporter från Borås-terminalen till försäljarna 

Från Borås-terminalen väg 

 

 
 

Från 

flygplats

Volym 

(m3)

Vikt 

(kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Beijing 7,26 756,6 42435 4 1,82 189,1 10637 4 - - - -

Beijing 3,96 412,0 23146 4 0,99 103,0 5786 4 - - - -

Beijing 2,92 352,6 17067 4 0,73 88,2 4266 4 - - - -

Dalian 17,18 2076,4 100417 4 4,30 519,1 25133 4 - - - -

Fuzhou 1,34 153,1 7832 4 0,33 38,3 1928 4 - - - -

Fuzhou 0,16 24,7 935 4 0,04 6,2 540 4 - - - -

Shanghai 1,26 150,7 7364 4 0,00 0,0 4 - - - -

Hong Kong 3,84 464,0 22444 4 0,96 116,0 5611 4 - - - -

Shanghai 0,12 13,9 701 4 0,03 3,5 540 4 - - - -

Shanghai 5,27 636,8 30803 4 1,32 159,2 7715 4 - - - -

Shanghai 5,92 678,5 34602 4 1,48 169,6 8650 4 - - - -

Shanghai 8,88 971,5 51903 4 - - - - - - - -

Shanghai 1,25 150,0 7306 4 - - - - - - - -

Shanghai 0,09 20,0 526 4 - - - - - - - -

Channai 2,55 279,3 14904 4 - - - - - - - -

Dhaka 3,25 338,3 18996 4 0,81 84,6 4734 4 - - - -

Dhaka 9,50 1148,4 55527 4 1,19 143,6 6955 4 1,19 143,6 6955 4

Totalt 74,76 8626,8 436908 4 13,99 1620,3 82495 4 1,19 143,6 6955 4

Fl
yg

 t
il

l L
an

d
ve

tt
e

r

Leverans 1 Leverans 2 Leverans 3

Från Volym (m3) Vikt (kg) Kostnad (kr) Ledtid (dagar) Volym (m3) Vikt (kg) Kostnad (kr) Ledtid (dagar)

Istanbul, Turkiet 1,653 180,8 2400 7 0,41 45,2 2400 7

Kanaus, Litauen 0,584 63,8 1500 3 - - - -

Totalt 2,236 244,6 3900 7 0,41 45,2 2400 7

Leverans 1 Leverans 2

Vägtransport 

till Borås-

terminalen

Till 
Volym 

(m3)
Vikt (kg) Kostnad (kr)

Ledtid 

(dagar)

Volym 

(m3)
Vikt (kg) Kostnad (kr)

Ledtid 

(dagar)

Volym 

(m3)
Vikt (kg) Kostnad (kr)

Ledtid 

(dagar)

Varde, 

Danmark 2,21 254,8 2400 3 0,86 98,8 1500 3 0,26 24,7 1000 3

Hunndalen, 

Norge 6,76 778,8 2750 3 2,62 302,0 2000 3 0,78 75,6 1100 3

Hamburg, 

Tyskland 10,02 1154,0 3900 3 3,88 447,5 2100 3 1,16 112,0 1250 3

Karleby, 

Finland 7,09 816,8 1900 2 2,74 316,7 1200 2 0,82 79,3 850 2

Naarden, 

Holland 2,55 293,3 1750 3 0,99 113,7 1250 3 0,30 28,5 750 3

Luhačovice, 

Slovakien 2,55 293,3 2100 3 0,99 113,7 1500 3 0,30 28,5 750 3
Bern, 

Schweiz 2,55 293,3 1950 3 0,99 113,7 1450 3 0,30 28,5 650 3

33,71 3884,4 16750 3 13,05 1506,1 11000 3 3,91 377,1 6350 3

Leverans 1 Leverans 2 Leverans 3

V
äg

tr
an

sp
o

rt
 f

rå
n

 B
o

rå
st

e
rm

in
al

e
n
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Från Borås-terminalen flyg 

 
 

Nuläge från Borås-terminalen båt 

 
 

  

Till 

Volym 

(m3) Vikt (kg) Kostnad (kr)

Ledtid 

(dagar)

Volym 

(m3) Vikt (kg) Kostnad (kr)

Ledtid 

(dagar)

Volym 

(m3) Vikt (kg) Kostnad (kr)

Ledtid 

(dagar)

Sydney, 

Australien 0,59 68,5 3430 4 0,23 26,6 1505 4 0,07 6,7 695 4

Peking, Kina 0,60 69,6 3200 4 0,23 27,0 1450 4 0,07 6,8 600 4

1,20 138,1 6630 4 0,46 53,5 2955 4 0,14 13,4 1295 4

Fl
yg

 f
rå

n
 

La
n

d
ve

tt
er

Leverans 1 Leverans 2 Leverans 3

Till 

Volym 

(m3) Vikt (kg) Kostnad (kr)

Ledtid 

(dagar)

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Båttransport från 

Boråsterminalen

Reykjavik, 

Island 1,11 127,4 2400 7 0,43 49,4 2400 7 0,13 12,4 2400 7

Leverans 1 Leverans 2 Leverans 3
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Bilaga 5: Kostnader och ledtider, alternativ 1 och 2 

Framtida läge alternativ 1 

Flyg från Qingdao till försäljarna 

 
 

Framtida läge alternativ 2  

Flyg från Peking till försäljarna 

 
 

 

 
 
 

Till flygplats

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Köpenhamn 2,17 249,9 10871 4 0,44 50,7 2572 4

Landvetter 24,68 2848,1 12365 4 4,98 577,9 29108 4

Reykjavik 1,08 125,0 6313 4 0,22 25,4 1285 4

Oslo 6,52 752,4 16332 4 1,32 152,7 7715 4

Hamburg 9,75 1125,3 48847 4 1,97 228,3 11514 4

Helingfors 6,89 795,0 34518 4 1,39 161,3 8124 4

Amsterdam 2,44 281,2 14245 4 0,49 57,1 2864 4

Sydney 0,55 63,8 3214 4 0,11 12,9 642 4

Bratislava 2,44 281,2 14261 4 0,49 57,1 2864 4

Basel 2,44 281,2 14261 4 0,49 57,1 2864 4

Beijing 0,50 57,8 2922 4 0,10 11,7 950 4

59,45 6860,8 178149 4 11,99 1392,2 70502 4

Leverans 1 Leverans 2

Fl
yg

tr
an

sp
o

rt
 f

rå
n

 Q
in

gd
ao

Till flygplats

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Volym

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Köpenhamn 1,14 131,1 6663 4 0,29 32,8 1695 4

Landvetter 13,00 1493,5 75985 4 3,25 373,4 18996 4

Reykjavik 0,57 65,5 3331 4 0,14 16,4 818 4

Oslo 3,43 394,5 20048 4 0,86 98,6 5026 4

Hamburg 5,14 590,1 30043 4 1,28 147,5 7481 4

Helingfors 3,63 416,9 21217 4 0,91 104,2 5319 4

Amsterdam 1,28 147,4 7482 4 0,32 36,9 1870 4

Sydney 0,29 33,5 1695 4 0,07 8,4 540 4

Bratislava 1,28 147,4 7481 4 0,32 36,9 1870 4

Basel 1,28 147,4 7481 4 0,32 36,9 1169 4

Beijing 0,26 30,3 1519 4 0,07 7,6 550 4

31,32 3597,6 182945 4 7,83 899,4 45334 4

Fl
yg

tr
an

sp
o

rt
 f

rå
n

 P
ek

in
g

Leverans 1 Leverans 2
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Flyg från Shanghai till försäljarna  

 

 

Till flygplats

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Köpenhamn 3,31 446,8 19288 4 0,72 83,5 4208 4

Landvetter 37,68 5092,2 220356 4 8,23 951,3 48104 4

Reykjavik 1,65 223,4 9936 4 0,36 41,7 2104 4

Oslo 9,95 1345,2 58450 4 2,17 251,3 12683 4

Hamburg 14,89 2011,9 87090 4 3,25 375,9 18996 4

Helingfors 10,52 1421,3 61372 4 2,30 265,5 13443 4

Amsterdam 3,72 502,7 21626 4 0,81 93,9 4734 4

Sydney 0,84 114,1 4655 4 0,18 21,3 1052 4

Bratislava 3,72 502,7 21626 4 0,81 93,9 4734 4

Basel 3,72 502,7 21626 4 0,81 93,9 4734 4

Beijing 0,77 103,4 4676 4 0,17 19,3 993 4

90,77 12266,4 530701 4 19,82 2291,6 115785 4

Fl
yg

tr
an

sp
o

rt
 f

rå
n

 S
h

an
gh

ai

Leverans 2Leverans 1
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Bilaga 6: Direktleveranser från leverantörer utanför 

Kina 

 

 

  

Till flygplats

Volym 

(m3) Vikt (kg) Kostnad (kr)

Ledtid 

(dagar)

Volym 

(m3) Vikt (kg) Kostnad (kr)

Ledtid 

(dagar)

Volym 

(m3) Vikt (kg) Kostnad (kr)

Ledtid 

(dagar)

Köpenhamn 0,09 10,2 526 4 - - - - - - - -

Landvetter 1,06 115,9 6195 4 - - - - - - - -

Reykjavik 0,05 5,1 850 4 - - - - - - - -

Oslo 0,28 30,6 1636 4 - - - - - - - -

Hamburg 0,42 45,8 2455 4 - - - - - - - -

Helsingfors 0,30 32,4 1753 4 - - - - - - - -

Amsterdam 0,10 11,4 575 4 - - - - - - - -

Sydney 0,02 2,6 575 4 - - - - - - - -

Bratislava 0,10 11,4 585 4 - - - - - - - -

Basel 0,10 11,4 575 4 - - - - - - - -

Beijing 0,02 2,4 585 4 - - - - - - - -

Köpenhamn 0,12 12,3 701 4 0,03 3,1 540 4 - - - -

Landvetter 1,35 140,4 7890 4 0,34 35,1 1987 4 - - - -

Reykjavik 0,06 6,2 750 4 0,01 1,5 650 4 - - - -

Oslo 0,36 37,1 2104 4 0,09 9,3 550 4 - - - -

Hamburg 0,53 55,5 3097 4 0,13 13,9 540 4 - - - -

Helsingfors 0,38 39,2 2221 4 0,09 9,8 540 4 - - - -

Amsterdam 0,13 13,9 7598 4 0,03 3,5 540 4 - - - -

Sydney 0,03 3,1 540 4 0,01 0,8 540 4 - - - -

Bratislava 0,13 13,9 759 4 0,03 3,5 550 4 - - - -

Basel 0,13 13,9 759 4 0,03 3,5 540 4 - - - -

Beijing 0,03 2,9 540 4 0,01 0,7 540 4 - - - -

Köpenhamn 0,35 41,8 2045 4 0,45 5,2 2630 4 0,04 5,2 540 4

Landvetter 3,95 476,7 23087 4 5,14 59,6 30043 4 0,49 59,6 2864 4

Reykjavik 0,17 20,9 993 4 0,23 2,6 1344 4 0,02 2,6 540 4

Oslo 1,04 125,9 6078 4 1,36 15,7 7949 4 0,13 15,7 759 4

Hamburg 1,56 188,4 9118 4 2,03 23,5 11865 4 0,19 23,5 1110 4

Helsingfors 1,10 133,1 6429 4 1,43 16,6 8358 4 0,14 16,6 818 4

Amsterdam 0,39 47,1 2279 4 0,51 5,9 2980 4 0,05 5,9 540 4

Sydney 0,09 10,7 540 4 0,12 1,3 700 4 0,01 1,3 540 4

Bratislava 0,39 47,1 2279 4 0,51 5,9 2980 4 0,05 5,9 540 4

Basel 0,39 47,1 2279 4 0,51 5,9 2980 4 0,05 5,9 540 4

Beijing 0,08 9,7 540 4 0,10 1,2 584 4 0,01 1,2 540 4

Köpenhamn 0,060 6,6 550 3 0,015 1,6 550 3 - - - -

Landvetter 0,686 75,0 4000 3 0,172 18,8 1005 3 - - - -

Reykjavik 0,030 3,3 550 3 0,008 0,8 550 3 - - - -

Oslo 0,181 19,8 1057 3 0,045 5,0 550 3 - - - -

Hamburg 0,271 29,6 1583 3 0,068 7,4 550 3 - - - -

Helsingfors 0,192 20,9 1122 3 0,048 5,2 550 3 - - - -

Amsterdam 0,068 7,4 550 3 0,017 1,9 550 3 - - - -

Sydney 0,015 1,7 550 3 0,004 0,4 550 3 - - - -

Bratislava 0,068 7,4 550 3 0,017 1,9 550 3 - - - -

Basel 0,068 7,4 550 3 0,017 1,9 550 3 - - - -

Beijing 0,014 1,5 550 3 0,003 0,4 550 3 - - - -

Köpenhamn 0,021 2,3 550 3 - - - - - - - -

Landvetter 0,242 26,5 1212 3 - - - - - - - -

Reykjavik 0,011 1,2 550 3 - - - - - - - -

Oslo 0,064 7,0 550 3 - - - - - - - -

Hamburg 0,096 10,5 575 3 - - - - - - - -

Helsingfors 0,068 7,4 550 3 - - - - - - - -

Amsterdam 0,024 2,6 550 3 - - - - - - - -

Sydney 0,005 0,6 550 3 - - - - - - - -

Bratislava 0,024 2,6 550 3 - - - - - - - -

Basel 0,024 2,6 550 3 - - - - - - - -

Beijing 0,005 0,5 550 3 - - - - - - - -

Totalt 17,542 2010,6 117 285 kr 13,60 273,31 86 435 kr             1,19 143,55 9 331 kr            

K
u

ri
r/

e
xp

re
ss

fl
yg
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rå

n Is
ta

n
b

u
l 

K
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Fl
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Leverans 1 Leverans 2 Leverans 3
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Bilaga 7: Samlastning i Sverige för leverantörer utanför 

Kina 

Transport till Borås-terminalen 

Flyg  

 

 

Vägtransport  

 

 

Terminaltid i Borås-terminalen 

 

 

Transport från Borås-terminalen 

Flyg  

 

 

 

Från 

flygplats

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Channai 2,55 279,3 14904 4 - - - -

Dhaka 3,25 338,3 18996 4 0,81 84,6 4734 4

Dhaka 9,50 1148,4 55527 4 1,19 143,6 6955 4

Totalt 15,31 1766,0 89427 4 2,00 228,1 11689 4

Leverans 1 Leverans 2

Fl
yg

 t
ill

 

La
n

d
ve

tt
er

Från Volym (m3) Vikt (kg) Kostnad (kr) Ledtid (dagar) Volym (m3) Vikt (kg) Kostnad (kr) Ledtid (dagar)

Istanbul, Turkiet 1,653 180,8 2400 7 0,41 45,2 2400 7

Kanaus, Litauen 0,584 63,8 1500 3 - - - -

Totalt 2,236 244,6 3900 7 0,41 45,2 2400 7

Leverans 1 Leverans 2

Vägtransport 

till Borås-

terminalen

Inleverans 1 Inleverans 2 Totalt

Lådor 86 11 97

Dagar 1,5 0,5 2

Till adress

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Sydney 0,16 18,7 2750 4 0,13 2,5 2650 4

Peking 0,15 16,9 2650 4 0,11 2,3 2450 4

0,31 35,6 5400 0,24 4,8 5100

Leverans 1 Leverans 2

Fl
yg

 f
rå

n
 

La
n

d
ve

tt
er
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Vägtransport  

 

Båt

 

 

Direktleveranser för tredje delleveransen från Dhaka 

 

Till 

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Varde, 

Danmark 0,64 73,2 1900 3 0,50 10,0 1800 3

Hunndalen, 

Norge 1,92 220,5 2850 3 1,49 30,0 2650 3

Hamburg, 

Tyskland 2,88 329,8 2200 3 2,23 44,8 2000 3

Karleby, 

Finland 2,03 233,0 1400 2 1,58 31,7 1300 2

Naarden, 

Holland 0,72 82,4 1450 3 0,56 11,2 1350 3

Luhačovice, 

Slovakien 0,72 82,4 1850 3 0,56 11,2 1650 3

Bern, 

Schweiz 0,72 82,4 1450 3 0,56 11,2 1350 3

13100 12100

Leverans 1 Leverans 2
V

äg
tr

an
sp

o
rt

 f
rå

n
 B

o
rå

st
er

m
in

al
en

Till

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Båttransport 

från Borås

Reykjavik, 

Island 0,32 36,6 1950 7 0,25 5,0 1850 7

Leverans 2Leverans 1

Till flygplats

Volym 

(m3) Vikt (kg)

Kostnad 

(kr)

Ledtid 

(dagar)

Köpenhamn 0,04 5,2 540 4

Landvetter 0,49 59,6 2864 4

Reykjavik 0,02 2,6 540 4

Oslo 0,13 15,7 759 4

Hamburg 0,19 23,5 1110 4

Helsingfors 0,14 16,6 818 4

Amsterdam 0,05 5,9 540 4

Sydney 0,01 1,3 540 4

Bratislava 0,05 5,9 540 4

Basel 0,05 5,9 540 4

Beijing 0,01 1,2 540 4

Totalt 1,19 143,6 9331 4

Leverans 3
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Sammanställning över kostnaderna för samlastning i Sverige samt 
direktleverans för den tredje delleveransen från Dhaka 

 

 

 

Transportalternativ Dellev. 1 Dellev. 2 Totalt

Väg 3900 2400 6300

Flyg 89427 11689 101116

Väg 13100 12100 25200

Flyg 5400 5100 10500

Båt 1950 1850 3800

Flyg/kurir (direkt) 9331 9331

156 247 kr 

Till 

terminalen

Ut från 

terminalen

Kostnad


