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Abstract 
Purpose – The practical purpose of the study is to find an efficient logistics solution 
that takes in to consideration the cost, delivery performance and delivery quality for a 
furniture manufacturer. To fulfil the purpose three objectives have been formulated:  

1. To map a furniture manufacturer’s logistics flows and identify any potential 
wastes.  

2. To present an efficient logistics solution for a furniture manufacturer operating 
in the Nordic countries.  

3. To investigate the effect of outsourcing on delivery performance and delivery 
quality for a furniture manufacturer.  

The academic purpose of the study is to investigate if existing theories in Lean and 
value stream mapping can be applied to logistics flows to map and improve efficiency. 
This is fulfilled by achieving the first two objectives stated above.  

Method – In order to achieve the purposes literature studies have been conducted in 
order to give a theoretical background on the subject. A case study was conducted in 
order to test the theories against empirical data gathered at a furniture manufacturer. 
The empirical data was gathered by interviews and document studies.  

Findings – The furniture manufacturer’s logistics flows were mapped and evaluated 
using an improvement model from the Lean theory. The mapping identified a number 
of wastes and areas of improvement. A future state with a more efficient flow could 
then be stated. In order to implement the future state some logistics activities may need 
to be outsourced to a third party. By using evaluation tools a supplier may be selected 
without negative impact on delivery performance or delivery quality.  

Implications – The study has shown that methods for value stream mapping can be 
used in more areas than practiced today. By using Lean tools companies can identify 
wastes within their logistics processes and thereby achieve a more efficient 
management. 

Limitations – The scope of the study is relatively limited and for a more generalisable 
result additional flows at the studied company as well as other companies would have 
to be studied. When mapping logistics flows at international corporate groups a 
common strategy for streamlining flows is important already at the beginning of the 
improvement. The study was conducted at a distribution centre in Sweden and no 
consideration was taken to other parts of the group. Transports has traditionally been 
regarded as a non-value adding activity but in order to conduct the study transports had 
to be defined as value adding since distribution of products is necessary.  

Keywords – Transportation value stream mapping, outsourcing, delivery performance, 
delivery quality, value stream mapping, Lean logistics 

 



Sammanfattning 

ii 

Sammanfattning 
Syfte – Studiens praktiska syfte är att finna en effektiv logistiklösning som tar hänsyn 
till kostnader, leveransprecision och leveranskvalitet för ett företag inom 
möbelbranschen. För att uppnå syftet har tre delmål formulerats:  

1. Att kartlägga ett möbelföretags logistikflöden och identifiera eventuella 
slöserier.  

2. Att ta fram en effektiv logistiklösning för ett möbelföretag med tillverkning i 
nordiska länder.  

3. Att utreda påverkan på leveransprecision och leveranskvalitet vid 
outsourcing av logistikverksamhet hos ett möbelföretag. 

Studiens akademiska syfte är att undersöka om befintliga teorier inom Lean och 
värdeflödesanalys kan tillämpas för att kartlägga och förbättra effektiviteten i 
logistikflöden. Detta uppfylls genom att uppnå de första två delmålen formulerade 
ovan.  

Metod – För att uppnå syftena har litteraturstudier använts för att lägga en teoretiskt 
grund inom ämnet. Vidare genomfördes en fallstudie för att testa teorierna mot empiri 
insamlad hos ett fallföretag inom möbelbranschen. Empirin bestod av intervjuer och 
dokumentstudier.  

Resultat – Fallföretagets logistikflöden kartlades och utvärderades med hjälp av en 
förbättringsmodell från teorin. Kartläggningen visade på ett antal slöserier och 
förbättringsområden i flödet. Ett önskat framtida läge med ett effektivare flöde kunde 
därefter ritas upp. För att kunna genomföra det önskade framtida läget kan vissa 
logistikaktiviteter behöva outsourcas till en tredje part. Genom att använda verktyg för 
utvärdering kan leverantör väljas utan negativ påverkan på leveransprecision och 
leveranskvalitet.  

Implikationer – Studien har visat att metoder för värdeflödesanalys kan användas inom 
fler områden än vad som görs idag. Med hjälp av de verktyg som finns inom Lean kan 
företag synliggöra slöserier inom sina logistikprocesser och därmed få en mer effektiv 
hantering.  

Begränsningar – Studiens omfattning är relativt begränsad och för ett ännu mer 
generaliserbart resultat skulle fler flöden hos fallföretaget samt hos andra företag 
behöva studeras. Vid kartläggning av logistikflöden hos internationella koncerner är en 
gemensam strategi för att effektivisera flödena viktig redan vid starten av 
förbättringsarbetet. Studien är genomförd vid en logistikcentral i Sverige och hänsyn 
har inte tagits till övriga delar i koncernen. Transporter har i klassisk värdeflödesanalys 
betraktats som en icke värdeskapande aktivitet men för att kunna genomföra studien 
har de behövt lyftas till att vara en värdeskapande aktivitet som är nödvändig för att 
distribuera företags produkter.  

Nyckelord – Värdeflödesanalys inom transport, outsourcing, leveransprecision, 
leveranskvalitet, flödeskartläggning, Lean logistics 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 
kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess delmål. Därtill beskrivs studiens 
omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Industriell tillverkning har de senaste 150 åren utvecklats från att ha varit främst en 
regional verksamhet till att bli global. Företag har tillverkning och försäljning av sina 
produkter i flera olika länder vilket ställer helt nya krav på försörjningskedjor och 
transportlösningar (Friedli, Mundt, & Thomas, 2014). Globaliseringen inom ekonomin 
och industrin innebär både fördelar och utmaningar för företagen (Christopher, 2011). 
Industrikoncerner som vill dra nytta av skalfördelar genom specialiserad tillverkning 
vid organisationens olika anläggningar har behov av effektiva logistiklösningar och 
distributionskanaler (Christopher, 2011; Harrison & Hoek, 2011). 

Kundservice kan enligt Slack och Lewis (2011) brytas ner i fem olika prestationsmål: 
snabbhet, pålitlighet, flexibilitet, kostnad och kvalitet. Alla dessa fem är nästintill 
omöjliga för företag att uppfylla samtidigt; företag måste istället bedöma vilket eller 
vilka prestationsmål som är viktigast för just deras kunder. Christopher (2011) 
diskuterar begrepp såsom leveransprecision och leveranssäkerhet, som också kan ses 
som olika mått på prestationsmål. Mattsson (2012, s. 136) definierar leveransprecision 
som: ”i vilken utsträckning som leverans sker vid den leveranstidpunkt som 
överenskommits med kunden". Leveransprecision fungerar som ett prestationsmål för 
företag som levererar mot kundorder och alltså inte levererar från lager. Med 
prestationsmålet leveranssäkerhet mäts om rätt produkter har levererats i rätt kvantiteter 
(Mattsson, 2012).   

Transporter är nödvändigt för alla verksamheter som rör tillverkning och distribution 
(Savy, Dablanc, & Frémont, 2012). Transporter kan ske exempelvis via lastbil, tåg, båt, 
flyg eller pipeline (Grant, Lambert, Stock, & Ellram, 2006). Transporter skapar värde 
för kund genom att produkter levereras till dem i tid, i oskadat skick och i de förväntade 
kvantiteterna. Om en produkt inte finns tillgänglig vid den tidpunkt produkten behövs 
kan det uppstå dyra kringkostnader för producerande företag i form av förlorad 
försäljning och missnöjda kunder. Då transportkostnader står för en stor del av företags 
totala logistikkostnader kan de, beroende på produktens värde, stå för mer eller mindre 
av produktens slutpris till kund (Grant et al., 2006).  

Produkters olika egenskaper påverkar hur de kan transporteras och de medförande 
kostnaderna. Grant et al. (2006) delar in produkternas egenskaper i fyra kategorier: 
densitet, stapelbarhet, lätt- eller svårhet att hantera och ansvar. Densitet refererar till 
förhållandet mellan vikt och volym för produkten. Generellt sett är produkter med låg 
densitet dyrare att transportera räknat per kilo. Med stapelbarhet menas hur pass bra 
produkten kan fylla utrymmet i transportfordonet. Stapelbarheten beror på produktens 
storlek, form, ömtålighet och andra fysiska egenskaper. Hur produkten är att hantera 
står i relation till stapelbarheten; enhetligt formade produkter är enklare att hantera än 
udda formade produkter. Svårhanterade produkter är därmed också dyrare att 
transportera. Ytterligare faktorer som spelar in vid kostnaden av transporter är saker så 
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som om produkten klassas som farligt gods eller om produkten kräver särskilt 
packningsmaterial. Ansvaret för produkterna under transport är även det en viktig 
aspekt. 

Prissättning av produkter i företagssammanhang, business-to-business (B2B), är nära 
sammanlänkat med uppfattningen av värde (Ellis, 2011). Genom att ta reda på vad 
kunden faktiskt förväntar sig av den köpta produkten kan tillverkare undvika överarbete 
där resultatet inte värdesätts av kunden. Dessa icke värdeskapande aktiviteter definieras 
enligt Lean som slöserier (Petersson, Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 
2009). Värde skapas av hur nöjd kunden är med hela affären och inte enbart av priset 
för den köpta produkten eller servicen. Konkurrenter strävar efter att skapa mer värde 
för kunden genom aktiviteter så som produktdesign, flexibilitet i produktion och service 
i form av leverans och eftermarknadsstöd (Ellis, 2011).  

Sverige är EU:s sjunde största möbelproducent och den tredje största europeiska 
exportören av kontorsmöbler. Svensk möbelindustri inklusive produktion av 
köksinredningar omfattar idag totalt 2226 företag varav 828 är företag med anställda. 
Omsättningen för Sveriges produktion av möbler och köksinredningar uppgår till 22 
miljarder kronor (TMF, 2016).   

1.2 Problembeskrivning 
Leveransprecision är inom logistiken ett tydligt definierat begrepp som beskriver 
huruvida en leverans sker vid den med kunden överenskomna tidpunkten (Mattsson, 
2012). Då detta inte tar hänsyn till kvaliteten på transporten som utförs krävs ytterligare 
ett begrepp för att kunna beskriva problemet som skall studeras. Baserat på Coyle et al. 
(2003) definierar Srinivasan (2004) ”7 R” i logistiken: att säkerställa tillgängligheten 
till 

1. Rätt produkt 
2. I rätt kvantitet 
3. Och i rätt skick 
4. På rätt ställe 
5. I rätt tid 
6. Till rätt kund 
7. Till rätt kostnad 

Punkterna 4, 5 och 6 beskriver leveransprecision medan punkterna 1, 2 och 3 berör 
kvaliteten på leveransen. Fortsatt i rapporten kommer därför begreppet leveranskvalitet 
att användas vilket åsyftar att transporten utförts utan anmärkningar för skadat gods 
eller saknade kollin.  

Möbler är skrymmande produkter som lätt kan skadas vid transport. Med undantag för 
företag som levererar sina möbler i platta paket, så är möbler som levereras helt eller 
delvis monterade svåra att emballera och stapla på ett transporteffektivt sätt. Detta 
ställer krav på transportörer att kunna utföra sitt uppdrag med bibehållen 
leveranskvalitet. Då möbler som är tillverkade mot kundorder skadas vid transport 
uppstår leveransförseningar till kunden. Ersättning för fraktskadat gods är reglerad i lag 
och begränsad till 150 kronor per kilo (Notisum, 2015). Detta innebär att fraktskador, 
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utöver de implikationer leveransförseningar kan ha på kundrelationen, blir ett kostsamt 
problem för tillverkaren.  

Transporter i urbana miljöer ställer transportföretag inför ytterligare problem. 
Stockholm är en växande stad och ekonomi, vilket skapar behov av fler leveranser för 
att näringslivet skall fungera (Blomquist, 2014). Jämfört med liknande städer i Europa 
ligger Stockholm i framkant gällande trafiksituationen men trots det kan det tidvis vara 
svårt med framkomligheten i staden. En lösning på detta är enligt Blomquist (2014) att 
ordna samleveranser så att varje näringsidkare endast får en leverans om dagen istället 
för flera. Genom att samlasta gods utanför stadens gränser och endast åka med en 
leverans in till stadskärnan skapas bättre trafiksituation i staden, säkrare leveranstider 
för mottagare och en mer hållbar miljö genom minskade transporter (Savy et al., 2012). 
Grant et al. (2006) beskriver det här sättet att arbeta som konsolidering av gods.  

1.3 Syfte och delmål 
I problembeskrivningen framgår att möbler är varor som ställer krav på transportörerna 
främst med avseende på kvalitet av leveransen. Ett sätt för möbeltillverkare att 
säkerställa leveranskvaliteten är att själva ombesörja transporterna till kund. Genom 
detta sänker de kostnaderna för transportskador men på grund av låg fyllnadsgrad och 
täta turer blir varje enskild transport kostsam. Vidare framgår av samma beskrivning att 
leveranser till urbana miljöer innebär speciella logistiska utmaningar. Studiens 
fallföretag står inför just sådana utmaningar och mot bakgrund av detta har studiens 
praktiska syfte definierats som: 

Att finna en effektiv logistiklösning som tar hänsyn till kostnader, 
leveransprecision och leveranskvalitet för ett företag inom 
möbelbranschen.  

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre delmål. Om transporter och 
logistikverksamhet sköts i egen regi hos ett företag är det viktigt att i möjligaste mån 
exkludera icke värdeskapande aktiviteter i detta flöde. För att kunna identifiera dessa 
aktiviteter måste flödet kartläggas. Därmed är studiens första delmål:  

1. Att kartlägga ett möbelföretags logistikflöden och identifiera eventuella 
slöserier.  

Då transportkostnader har en direkt påverkan på lönsamheten är det önskvärt att finna 
en lösning som är såväl kostnadseffektiv som högkvalitativ med avseende på både 
leveransprecision och leveranskvalitet, vilket kan sammanfattas som effektivt. Därmed 
är studiens andra delmål:  

2. Att ta fram en effektiv logistiklösning för ett möbelföretag med tillverkning i 
nordiska länder.  

Om det i kartläggningen visar sig att fallföretagets transporter är ineffektiva i nuvarande 
form bör andra alternativ utredas, där outsourcing av logistikverksamheten kan vara ett 
alternativ. För möbeltillverkare är leveransprecisionen och leveranskvaliteten viktig för 
att säkerställa en hög servicenivå till kunderna, vilket kan försämras om 
logistikverksamheten outsourcas till en tredje part. Därmed är studiens tredje delmål: 
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3. Att utreda påverkan på leveransprecision och leveranskvalitet vid 
outsourcing av logistikverksamhet hos ett möbelföretag. 

För att uppnå delmål 1 och 2 behöver existerande metoder och teorier för 
värdeflödesanalys tillämpas i en ny kontext. Dessa metoder brukar vanligtvis användas 
för att kartlägga processer i tillverkning eller tjänsteproduktion. Med anledning härav 
uppfyller studien ett ytterligare akademiskt syfte:  

Att undersöka om befintliga teorier inom Lean och värdeflödesanalys 
kan tillämpas för att kartlägga och förbättra effektiviteten i 
logistikflöden.  

För att uppfylla delmålen och därmed uppnå det praktiska såväl som det akademiska 
syftet kommer en fallstudie att genomföras. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien avser att finna en effektiv logistiklösning för företag inom möbelbranschen och 
kommer enbart att omfatta transporter från tillverkaren till kunder som är andra företag, 
det vill säga ett B2B-sammanhang.  

Företag kan ha flera varuflöden från lager eller logistikcentraler till slutkunder. 
Sjötransport är ett vanligt transportmedel vid import av större sändningar skrymmande 
gods. I vissa fall är omlastning och sampackning med gods från andra 
tillverkningsenheter nödvändigt men inte alltid. Detta innebär att gods som ankommer 
till färjeterminaler i Sverige körs till logistikcentraler och sedan tillbaka till kunder som 
befinner sig i färjeterminalens geografiska närhet. Den aktuella studien kommer att 
koncentrera sig på flödena mellan den mottagande färjeterminalen i Sverige, via 
företagets logistikcentral, till slutkund i de fall då slutkunden befinner sig i den 
mottagande färjeterminalens geografiska närhet. Flöden som går vidare från företagets 
egna logistikcentral till andra orter än de som befinner sig i den mottagande 
färjeterminalens geografiska närhet kommer inte att tas med i studien, inte heller vidare 
export från logistikcentralen i Sverige.  

Figur 1 är en generell illustration på vilka delar av logistikflödet som kommer att 
omfattas av studien.  
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Figur 1: Studiens omfång och avgränsningar 

1.5 Disposition 
En illustration över dispositionen kan ses i Figur 2. Det första kapitlet inleds med en 
bakgrund till problemområdet, följt av problembeskrivning, syfte, delmål och slutligen 
studiens avgränsningar. I andra kapitlet beskrivs metoderna som har använts för att 
uppnå studiens syfte. Rapportens tredje kapitel beskriver de teorier som har använts för 
att uppfylla studiens syfte och delmål. Fjärde kapitlet presenterar den empiri som 
studien har genererat från fallföretaget. I kapitel fem analyseras sedan den insamlade 
empirin från kapitel fyra mot teorin från kapitel 3. I rapportens sista kapitel, kapitel sex, 
presenterar författarna sina  slutsatser och avslutar slutligen rapporten med att diskutera 
begränsningar och vidare studier. 

 

Figur 2: Disposition av rapportens uppbyggnad 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 
studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan delmål och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för 
att uppnå studiens delmål. Figur 3 illustrerar kopplingen mellan studiens delmål och 
använda metoder.  

 

Figur 3: Koppling mellan delmål och metod 
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Delmål 1 och 2 i kapitel 1.3 är beroende av varandra vilket innebär att delmål 1 behöver 
uppnås för att delmål 2 skall kunna uppnås. Delmål 3 går att uppnå utan att delmål 1 
och 2 är uppnådda men blir relevant i och med att en möjlig lösning på delmål 2 är 
outsourcing.   

För att uppnå delmål 1 har litteraturstudier, intervjuer och värdeflödesanalys använts. 
Delmål 2 har uppnåtts med hjälp av kartläggningen i värdeflödesanalys från delmål 1, 
litteraturstudier och dokumentstudier av dokument tillhandahållna av fallföretaget. 
Delmål 3 har uppnåtts genom litteraturstudier och dokumentstudier av dokument 
tillhandahållna av fallföretaget samt dokument från en tredjepartslogistiker.   

2.2 Arbetsprocessen 
För att uppnå studiens delmål och uppfylla syftena har processen delats in i följande 
fem deluppgifter:  

• Förstudie 
• Litteraturstudier 
• Empiriinsamling 
• Analys 
• Rapportskrivning 

I Figur 4 synliggörs de olika deluppgifterna på en tidsaxel. Förstudien bestod av 
övergripande informationssökning inom ämnet och fördjupning inom problemområdet. 
Litteraturstudierna påbörjades direkt efter att förstudien var färdig och pågick delvis 
samtidigt som empiriinsamlingen. Det teoretiska ramverket har ändrats och justerats 
utefter den insamlade empirin på fallföretaget. Mot slutet av empiriinsamlingsfasen 
påbörjades analysfasen, vilken avslutade hela arbetsprocessen. Rapportskrivningsfasen 
påbörjades under förstudien och pågick under hela arbetsprocessen.  

 

Figur 4: Studiens arbetsprocess 

2.3 Ansats 
För att uppnå studiens delmål och uppfylla syftena har ett teoretiskt ramverk formats ur 
de litteraturstudier som genomförts. Detta teoretiska ramverk har sedan applicerats på 
den insamlade empirin från fallföretaget. Genom att undersöka om befintliga teorier 
inom Lean är tillämpbara på den empiriska datan har ett deduktivt angreppssätt använts. 
Vissa anpassningar och egna tolkningar av existerande teorier har behövt göras för den 
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specifika tillämpningen  i fallstudien. Detta innebär att studien har induktiva inslag 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011; Patel & Davidson, 2011).  

Under empiriinsamlingen har både intervjuer och dokumentstudier genomförts. 
Intervjuer är kvalitativa studier, de är vanligen verbala och behandlar "mjuka" data med 
till exempel tolkande analyser (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011; Patel & Davidson, 
2011). Dokumentstudierna har behandlat historisk, numeriska data från företaget och 
har därför ett kvantitativt inslag (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011; Patel & 
Davidson, 2011).  

2.4 Design 
Studien beskriven i den här rapporten har genomförts i form av en fallstudie. En 
fallstudie är en undersökning på en mindre, avgränsad grupp (Patel & Davidson, 2011). 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) menar att när forskning presenteras kan den 
uppfattas som abstrakt och svår att applicera på den egna kontexten. Fallstudier 
underlättar att tillämpa forskning på konkreta situationer. Det utvalda fallföretaget är 
ett internationellt företag inom kontorsmöbelbranschen. De bedriver tillverkning och 
försäljning av möbler för kontor och offentliga miljöer. Företaget har tillverkning vid 
flera anläggningar i Europa och i nuläget utförs leveranser till kunder inom Sverige i 
egen regi till en hög kostnad. Detta är en situation som kan förekomma i många 
branscher vilket gör problemet intressant att studera. Den studerade analysenheten är 
fallföretagets logistikflöde. Då studien endast undersökt en analysenhet (logistikflödet) 
inom en kontext (endast ett fallföretag) är fallstudiedesignen av holistisk karaktär (Yin, 
2014).  

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod av litteraturstudier och insamling av empirisk data från 
fallstudieobjektet.   

2.5.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudierna har genererat grundläggande teoretiska kunskaper inom relevanta 
ämnen genom olika källor så som böcker, vetenskapliga artiklar och uppsatser. Källorna 
har hittats med hjälp av Jönköping University Högskolebiblioteks söktjänst Primo, 
databasen Scopus samt Google Scholar. Sökord som har använts återfinns i Tabell 1.   

Tabell 1: Sökord 

Sökord Träffar 
Primo 

Träffar 
Scopus 

Third party logistics  3928 1708 
3PL 1950 678 
Third party logistics outsourcing 1495 631 
Logistics outsourcing 6996 1415 
Transport damages furniture 0 5 
”Lean logistics” 92 79 
Value stream mapping logistics 277 69 
Value stream mapping transport 0 47 
Consolidation logistics 3363 585 
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Sökresultaten har sedan begränsats till för studien relevanta områden genom att välja 
ämnesområde samt sökningar inom sökträffarna i respektive databas. Sökorden har 
även kombinerats i olika varianter för att hitta fler relevanta resultat.   

2.5.2 Intervjuer 
Ett flertal intervjuer har gjorts med personer på fallföretaget, se Tabell 2. Dessa 
personer har valts ut med avseende på deras funktion hos företaget och förmåga att 
bidra till att uppnå studiens syften och delmål. Alla intervjuer har utförts på plats på 
fallföretaget. Den första intervjun genomfördes som en del av förstudien och var därför 
av ostrukturerad karaktär för att skapa en övergripande bild av arbetet. De följande  
intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär. I en semistrukturerad intervju är 
frågorna förberedda innan intervjun (se Bilaga 1) men tillåter fria svar och följdfrågor 
som dyker upp baserat på de svar som framkommer (Patel & Davidson, 2011). Den 
första intervjun som ingick i förstudien spelades inte in medan följande intervjuer 
spelades in.  

Tabell 2: Genomförda intervjuer 

Datum Syfte  Roll Metod Tid 
2015-11-06 Förstudie Production and 

sourcing manager 
Ostrukturerad 2h 

2016-03-23 Samla information 
för att påbörja 
flödeskartläggning 

Production and 
sourcing manager 

Semistrukturerad 2h 

2016-04-07 Komplettera 
flödeskartläggning 

Ansvarig 
godsmottagning och 
inleverans 

Semistrukturerad 0,5h 

2016-04-07 Komplettera 
flödeskartläggning 

Ansvarig för 
utleveranser 

Semistrukturerad 1h 

2016-04-07 Komplettera 
flödeskartläggning 

Orderläggare Semistrukturerad 0,25h 

Intervjusvaren har sedan använts till att sammanställa kartläggningen i 
värdeflödesanalysen.  

2.5.3 Dokumentstudier 
För en analys av nuläget med avseende på antal order och transporter har 
dokumentstudier genomförts. Studien är baserad på dokument tillhandahållna av 
fallstudieföretaget, se Tabell 3. Dokumentstudierna syftade till att ge en generell 
uppfattning om skillnaderna mellan olika logistiklösningar. De parametrar som 
undersöktes var som ovan nämnts: antal order och transporter.  

Tabell 3: Genomförda dokumentstudier 

Datum Syfte Metod 
2016-04-08 Order- och transportstatistik Läsa dokument 
2016-04-08 Logistiktjänster från externa 

företag 
Läsa dokument och hemsidor 
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Marknadsanalys 
Inom ramen för dokumentstudierna har en marknadsanalys för logistiktjänster gjorts. 
Analysen syftade till att undersöka erbjudanden från olika tredjepartslogistiker.   

2.6 Dataanalys 
Empirin består av två block; dokument och  intervjuer, som samlats in och analyserats 
för att sedan matchas mot det teoretiska ramverket. Som Figur 5 visar har insamlad 
empirisk data från dokument och intervjuer analyserats och passats ihop med teorier 
från tidigare kapitel. Det här arbetssättet kallas enligt Yin (2014) mönsterpassning. 
Dokumentstudierna har resulterat i att vissa beräkningar har behövt göras för att kunna 
använda datan och stödja påståenden från intervjuer. Beräkningarna har även använts 
för att verifiera antaganden om fyllnadsgrad och lönsamhet för transporterna som gjorts 
utifrån dokumentstudierna.   

 

Figur 5: Studiens dataanalys 

2.6.1 Intervjuer 
Vid intervjutillfällena togs anteckningar samt att intervjuerna spelades in. När 
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Intervjusvaren användes vidare för att genomföra nulägeskartläggningen i 
värdeflödesanalysen.  

Intervjuerna med Production and sourcing manager gav en övergripande bild av flödet 
och bidrog till att kartlägga den delen som behandlade produktionen i Finland och de 
externa transporterna. Informationen från de intervjuerna överlappade samstämmigt 
information som erhölls vid senare intervjuer. Vidare användes information från de två 
första intervjuerna vid fastställandet av kriterier för leveranskvalitet som kom att 
användas vid utvärdering av möjliga 3PL-leverantörer.   

Intervjun med ansvarig för godsmottagning och inleverans användes till att rita upp 
delen av flödet från det att fraktsedlar från Finland mottages vid logistikcentralen i 
Småland tills att godset är inlevererat i systemet och är sorterat. Intervjun med ansvarig 
för utleveranser ledde till att flödet från sorterat gods till lastning och utleverans kunde 
kartläggas. Slutligen användes intervjun med orderläggaren för att få en komplett bild 
av orderprocessen från det att en kundorder mottages till att en internorder skickas till 
Finland.  

2.6.2 Dokumentstudier 
Fallföretaget tillhandahöll dokument innehållande order- och transportstatistik 
sammanställt för 2015. Utifrån dessa dokument gjordes beräkningar på hur stor andel 
av företagets leveranser som gick till kunder i Stockholmsområdet samt fyllnadsgrader 
för transporterna och vilka kostnader företaget har för outnyttjad kapacitet då de betalar 
ett fast pris för sina transporter oavsett fyllnadsgrad.  

Marknadsanalys 
Inom ramen för dokumentstudierna genomfördes även en marknadsanalys för att 
utvärdera tredjepartslösningar som skulle kunna bli aktuella vid eventuell outsourcing. 
Då fallföretaget uttryckt oro för ökad andel transportskador vid outsourcing var 
utvärdering av logistikföretagen enligt ett antal uppsatta kriterier viktigt. Fem olika 
tredjepartslogistiker undersöktes med utgångspunkt från uppsatta kriterier från 
Vaidyanathan (2005) i avsnitt 3.4.1 om leveransprecision och leveranskvalitet. De 
utvärderades sedan mot kriterierna och vilka leveranslöften de gav.   

2.6.3 Värdeflödesanalys 
För att få en överblick av nuläget i fallföretagets logistikflöde har en 
värdeflödeskartläggning genomförts. Detta gjordes för att kartlägga hela flödet och med 
hjälp av detta identifiera värdeskapande aktiviteter och om det eventuellt fanns icke 
värdeskapande aktiviteter i flödet som kunde elimineras, det vill säga en 
värdeflödesanalys. Traditionell värdeflödesanalys utförs vanligen genom att kartlägga 
processer i tillverkning eller tjänsteproduktion men att tillämpa dessa teorier på 
transport- och logistikflöden är enligt Villarreal, Garcia och Rosas (2009) mindre 
vanligt och är intressant att forska vidare inom då det är en effektiv metod för 
förbättringsarbete.  
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Kartläggningen som gjorts i studien har utgått från den traditionella 
värdeflödesanalysens processinriktning och symboler, enligt Petersson et al. (2009), 
som sedan har anpassats till transportverksamhet utifrån det teoretiska ramverket. 
Befintlig forskning inom värdeflödesanalys för transporter har gjorts med speditören i 
fokus och därmed inriktats på att förbättra effektiviteten ur det perspektivet (Villarreal, 
2012; Villarreal, Garza-Reyes och Kumar, 2016). Fallföretaget i den gjorda studien är 
ett producerande företag och transportverksamhet är för dem enbart en stödfunktion 
vilket har krävt att den använda teorin behövts anpassas i enlighet med fallstudien. I 
och med detta har en induktiv teoretisk analys gjorts.  

2.7 Trovärdighet 
Studien får en hög reliabilitet då de genomförda dokumentstudierna utförts på ett 
standardiserat sätt och dokumenterats väl. Med en hög reliabilitet menas att tidigare 
forskning kan upprepas med samma resultat (Yin, 2014). Detta har eftersträvats genom 
att använda ett standardiserat arbetssätt och en väl dokumenterad arbetsprocess.  

Patel och Davidson (2011) menar att en nackdel med att spela in intervjuer är att 
intervjupersonerna svarar mer restriktivt när svaren spelas in. Ett alternativ till att spela 
in intervjuer är att föra anteckningar under tiden, vilket kräver träning hos den som 
intervjuar. De intervjuer som genomfördes i studien, med undantag av den första 
intervjun, spelades in för att säkerställa att ingen information gick förlorad. Genom att 
spela in intervjuer kan intervjuaren koncentrera sig på dialogen med intervjupersonen 
utan att riskera att svar eller delar av svaren inte registreras. 

Intern validitet menar Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) avser hur väl begrepp 
och de mätbara definitionerna stämmer överens. Genom att ha ett väl definierat syfte 
och delmål som är rimliga att uppnå möjliggörs att i analys verifiera dessa. Yin (2014) 
menar att den interna validiteten stärks om den empiriska datan stämmer överens med 
det mönster som fåtts från den insamlade teorin. I studien har den insamlade empirin 
kontinuerligt jämförts mot det teoretiska ramverket för att utvärdera metodens 
tillämplighet på fallet så att empiri och teori stämmer överens.  

Med extern validitet menas graden av generaliserbarhet på det påvisade resultatet (Patel 
& Davidson, 2011). Då studiens praktiska syfte uppfylls genom att studera ett flöde hos 
ett företag får det praktiska syftets resultat låg generaliserbarhet då enskilda företags 
flöden kan se väldigt olika ut. Resultatet av det akademiska syftet, det vill säga prova 
och anpassa metoder för värdeflödesanalys för förbättring av logistikflöden, går 
däremot att applicera på andra företags flöden vilket innebär en hög grad av 
generaliserbarhet.  
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
delmål som formulerats. 

3.1 Koppling mellan delmål och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att uppnå studiens 
delmål. Figur 6 beskriver kopplingen mellan studiens delmål och använd teori. 

 

Figur 6: Koppling mellan delmål och teori 
För att ge en teoretisk grund till delmål 1, "Att kartlägga ett möbelföretags 
logistikflöden och identifiera eventuella slöserier", beskrivs värdeflödesanalys i det 
teoretiska ramverket. Värdeflödesanalys är ett vanligt första steg inom Lean vilket ger 
en logisk koppling till området Lean logistics som är ytterligare ett område i det 
teoretiska ramverket.  

Delmål 2, ”Att ta fram en effektiv logistiklösning för ett möbelföretag med tillverkning 
i nordiska länder”, utgår från värdeflödesanalysen som syftat till att identifiera 
eventuella icke värdeskapande aktiviteter i logistikflödet. Lean är ett sätt att 
effektivisera olika verksamheter och är relevant då delmål 2 syftar till att finna en 
effektiv logistiklösning.  

För att ge en teoretisk grund till delmål 3, ”Att utreda påverkan på leveransprecision 
och leveranskvalitet vid outsourcing av logistikverksamhet hos ett möbelföretag”, 
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beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: Lean logistics, outsourcing av 
logistik och lönsamhet. Lean logistics är ett sätt att förbättra och effektivisera 
logistikverksamhet. För ett enskilt företag kan ett sätt att genomföra detta vara att 
outsourca sin logistikverksamhet. Outsourcing av logistik är därmed ett centralt 
begrepp i delmål 3 vilket i sin tur kan komma att påverka lönsamheten.  

3.2 Lean logistics 
Teorierna om Lean har sitt ursprung i Toyota Production System, TPS, som är ett 
ramverk av principer för att arbeta med ständiga förbättringar (Petersson et al., 2009). 
Systemet går ut på att identifiera och eliminera slöserier från alla processer och därmed 
kontinuerligt förbättra dem (Goldsby & Martichenko, 2005). 

Toyota identifierade sju olika typer av slöserier inom sina processer, dessa tar Liker 
(2009) upp i The Toyota Way: 

1. Överproduktion 
2. Väntan 
3. Onödiga transporter eller förflyttningar 
4. Överarbetning eller felaktig bearbetning 
5. Överlager 
6. Onödiga arbetsmoment 
7. Defekter 

Med utgångspunkt från Likers (2009) definition av slöserier för produktion, samt hur 
dessa översatts för att passa in på service (Tapping & Dunn, 2006), har Sternberg et al. 
(2012) skapat ett ramverk där de visar på vilka slöserier som finns inom 
transportnäringen, vilket illustreras i Tabell 4. Några är samma som i tidigare 
definitioner av slöserier (Liker, 2009; Tapping & Dunn, 2006), slöserierna onödiga 
transporter och överlager har strukits från Sternberg et al. (2012) modell emedan de ej 
är tillämpliga i ett ramverk som hanterar transporter. Slöserierna resursanvändning och 
olönsamma uppdrag som är relevanta i en sådan kontext har lagts till. Sternberg et al. 
(2012) hänvisar till de sju slöserierna som "seven transportation extended wastes" 
(STEWs).  
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Tabell 4: Sju typer av slöserier inom transportnäringen enligt ett ramverk definierat av 
Sternberg et al. (2012) 

Slöseri Beskrivning Källa 
1. Över-

produktion 
Skapa rapporter som inte läses eller 
behövs, skapa extra kopior, skicka 
samma dokument/information flera 
gånger, skriva in upprepad information i 
flera dokument samt ineffektiva möten.  

Sternberg et al., 
2012 
Definition 
Tapping och 
Dunn, 2006 

2. Väntan Anställda som väntar på nästa steg i 
processen så som lastning och lossning, 
eller som saknar arbetsuppgifter på 
grund av avsaknad av leveranser, 
förseningar eller flaskhalsar i 
processerna.  

Definition från 
produktion Liker, 
2004  
Lastning och 
lossning är tillagt 
av Sternberg et 
al., 2012 

3. Felaktig 
hantering 

Användande av mer resurser än 
nödvändigt för att transportera gods. 
Detta på grund av ineffektiv 
ruttplanering eller körning.  

Sternberg et al., 
2012 

4. Onödiga 
arbets-
moment 

Onödiga rörelser som anställda måste 
utföra inom ramen för sitt arbete såsom 
informationssökning, sträcka sig efter 
varor eller utrusning etcetera. Även att 
gå eller onödig rörelse orsakad av 
felaktig sekvensering är ett slöseri.  

Definition 
Tapping och 
Dunn, 2006 
Rörelse orsakad 
av felaktig 
sekvensering 
tillagt av 
Sternberg et al., 
2012 

5. Defekter Slöseri orsakat av reparationer, 
omleverans, skrotning etcetera, orsakat 
av skador på transporterat gods eller 
utrustning.  

Sternberg et al., 
2012 
Definition Liker, 
2004 

6. Resurs-
användning  
(ny) 

Slöseri orsakat av onödigt mycket 
utrustning och dålig resursplanering.  

Sternberg et al., 
2012 

7. Olönsamma 
uppdrag 
(ny) 

Utförandet av olönsamma 
transportuppdrag på grund av bristande 
information och planering.  

Sternberg et al., 
2012 

Myerson (2012) tar upp ett antal områden inom transport där Lean kan användas för att 
förbättra effektiviteten: 

• Strategiska samarbeten med transportörer för att reducera antalet speditörer och 
utveckla långsiktiga leverantörssamarbeten.  

• Förbättrade transportadministrativa processer och automatiserade funktioner 
vilket kan underlätta optimering av transportplanering och transporter.  

• Cross-docking, när inkommande material snabbt slussas igenom en 
logistikcentral för utgående leverans till kund. Begreppet cross-dock förklaras 
mer ingående i avsnitt 3.4.2.  
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Inom lagerhållning identifierar Myerson (2012) ytterligare ett antal punkter där Lean 
kan vara ett lämpligt arbetssätt för att identifiera och genomföra förbättringar:  

• Väntan på delar, material och information. 
• Onödiga rörelser eller hantering. 
• Ineffektivitet och onödiga steg i processen eller hanteringen. 
• Informationsprocesser och teknikrelaterade problem.   

3.3 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalys är en metod för att kartlägga ett företags flöden, från råmaterial till 
kund. Genom att rita upp och synliggöra olika processer i ett flöde ges en tydlig bild av 
de aktuella aktiviteterna och det går på så sätt identifiera förbättringsmöjligheter. Det 
är en del av Lean och används som ett verktyg i arbetet med ständiga förbättringar 
(Petersson et al., 2009). 

Ett värdeflöde innehåller en mängd processer och kartläggningen av det syftar till att 
identifiera vilka delar av det som är värdeskapande och vilka som inte är det. 
Utgångspunkten för vad som är värdeskapande eller inte bör vara vad som tillför 
kunden ett värde och som kunden är villig att betala för (Petersson et al., 2009). Det 
finns även en tredje kategori aktiviteter, icke värdeskapande men nödvändiga. 
Transporter brukar räknas in i denna kategori då de inte tillför ytterligare produktvärde 
men är nödvändiga för att leverera produkten till kunden. Den enda typen av transport 
som kunder kan vara beredda att betala för är transporten mellan tillverkare och kund 
(Petersson et al., 2009). 

En viktig del av analysen är att kartlägga nuläget för att kunna se vad som kan förbättras 
och hur ett framtida läge kan se ut (Petersson et al., 2009). Vid kartläggningen görs inte 
bara en analys av produkt och materialflöde utan även av informationsflödet. 

Genom att rita upp alla steg och processer i det flöde som skall kartläggas ges en visuell 
bild av flödet vilket underlättar identifiering av slöserier som är syftet med 
kartläggningen (Goldsby & Martichenko, 2005). Varje steg och process utvärderas och 
tiden de tar är den värdehöjande tiden. Tiden mellan de värdehöjande aktiviteterna är 
bufferttid och att betrakta som icke värdehöjande tid. Den totala tid som fås vid 
summering av värdehöjande och icke värdehöjande tid är den totala ledtiden som sedan 
divideras med den värdehöjande tiden för att få en kvot att använda vid jämförelser. 
Målet är sedan att genom förbättringsarbete minska den icke värdehöjande tiden och 
därmed öka kvoten (Petersson et al., 2009). I Figur 7 visas ett exempel på hur en 
värdeflödesanalys kan se ut när flödet ritats upp.  
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Figur 7: Exempel på värdeflödesanalys 
Vid uppritandet av flödeskartan görs åtskillnad mellan elektroniska och manuella 
informationsflöden. Detta görs med hjälp av användandet av olika typer av symboler. 
Andra symboler som används kan vara för att visa på buffertar, fysiska produktflöden, 
processer, transporter och förbättringsmöjligheter. Exempel på olika symboler som kan 
användas illustreras i Figur 8.  

 

Figur 8: Exempel på symboler för värdeflödesanalys  
En svaghet med värdeflödesanalysen som är viktig att ta i beaktande vid dess 
användande är att det som uppfattas som ett värde en kund är villig att betala för inte 
fullt ut kan uppskattas. Företag spekulerar ofta om dessa värden istället för att 
undersöka vad som kan vara verkliga värden (Goldsby & Martichenko, 2005). 

3.3.1 Fördelar med värdeflödesanalys 
Det finns enligt Myerson (2012) många fördelar med att genomföra en 
värdeflödesanalys. Värdeflödeskartan visar de olika kopplingar som finns mellan 
aktiviteter, informations- och materialflöden, alla med en möjlig påverkan på ledtiden 
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i värdeflödet. Detta gör det möjligt att skilja värdeskapande moment från icke 
värdeskapande moment  och se var förbättringar kan göras. Det underlättar även för 
anställda att överblicka och förstå hela flödet och inte enbart den del de själva ingår i. 
På så sätt kan fler se områden som innehåller slöserier och arbeta för att eliminera dem 
(Myerson, 2012).  

En värdeflödesanalys kan även vara ett användbart beslutsunderlag då det visualiserar 
både nuläge och önskat framtida läge. Analysen och kartläggningen är grundad på 
objektiva data och utgör grunden för en implementationsplan. Genom 
värdeflödesanalysen går det att etablera en prioriteringsordning för förbättringar.  
Förbättringarna är av typen som inte kostar något att genomföra eller som på sikt betalar 
sig själva (Myerson, 2012).  

Värdeflödesanalys inom transport 
Forskning om användandet av Lean för att förbättra och effektivisera transporter är 
relativt begränsad (Villarreal et al., 2009). Många definitioner av Lean klassar transport 
som ett slöseri eller en icke värdeskapande aktivitet. I realiteten fungerar transport som 
ett medel för att tillgängliggöra och föra produkter närmare kunden. Det 
överensstämmer med det fjärde punkten i Srinivasans (2004) ”7 R” inom logistik, det 
vill säga på rätt ställe. Därmed kan transport betraktas som en värdeskapande aktivitet 
då den möjliggör för ett företag att distribuera sina produkter (Villarreal, 2012). 

Villarreal (2012) har utifrån tidigare forskning kring Lean och värdeflödesanalys skapat 
ett ramverk för att applicera samma tekniker för att identifiera slöseri inom 
transportsektorn. Utgångspunkten för forskningen är åkeriföretag och de slöserier som 
finns inom den verksamheten. Vidare menar Villarreal (2012) att genom en 
kartläggning av värdeflödet för transporter, och i det identifiera vilka delar som är 
värdeskapande och vilka som inte är det, kan transportaktiviteterna inom 
försörjningskedjan effektiviseras.  

Förbättrad transporteffektivitet 
Modellen i Figur 9 är avsedd att förbättra effektiviteten för transportföretag men delar 
av den behandlar leveranskvalitet och är tillämpbart på effektiviteten på transporter 
även för andra typer av företag. Kapacitetsförluster delas in i låg fyllnadsgrad, 
skillnaden mellan maximal möjlig hastighet och faktisk genomsnittlig hastighet och 
onödiga körsträckor, vilket leder till en övergripande prestanda. Serviceförluster delas 
in i andel kunder som inte servas, behovet som inte uppfyllts och skadade produkter, 
vilket leder till en övergripande servicekvalitet (Villarreal, 2012).  
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Figur 9: Modell för effektivitet inom transport baserad på Villarreal (2012) 
Aktiviteter i flödet kan delas in i in-transit, det vill säga under pågående transport, och 
not-in-transit; det vill säga lossning, lastning eller mellanlagring på en logistikcentral 
(Villarreal, 2012). Vid en sammanslagning av tiderna för in-transit och not-in-transit 
fås den totala ledtiden för transportflödet, denna kan sedan jämföras med tiden varorna 
transporteras in-transit. Om transport enligt ovan betraktas som en värdehöjande 
aktivitet ger detta en kvot som beskriver effektiviteten i transportflödet vilken ett 
företag kan sträva efter att förbättra (Villarreal, 2012).  

Villarreal et al. (2016) har utvecklat metoderna med att förbättra effektiviteten i 
transportflödet genom att utgå från värdeflödeskartläggningen som presenterades av 
Villarreal (2012). I Figur 10 illustreras 4 steg för att med en systematisk metod förbättra 
effektiviteten i transportflödet.  

 

Figur 10: Steg i föreslagen förbättringsmodell baserad på Villarreal et al. (2016) 
1. Värdeflödesanalys (VFA), det vill säga kartlägga processer och flöden och rita 

upp ett nuvarande läge. 
2. Identifiering av transportslöserier, "seven transportation extended wastes" 

(STEWs). Markera slöserier och förbättringsområden med Kaizen-bursts, som 
exemplifieras i Figur 8 ovan, för att visuellt visa dessa.  

3. Definition av en strategi för att eliminera de i föregående punkt identifierade 
slöserierna. Med hjälp av tidigare kartläggning och förbättringsområden kan ett 
önskat framtida läge ritas upp.  

4. Implementation av den i föregående punkt definierade strategin för att uppnå 
det önskade framtida läget.  
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3.4 Outsourcing av logistikverksamhet 
Porter (1985) delar in ett företags olika processer i två kategorier: primära aktiviteter 
och stödjande aktiviteter. De primära aktiviteterna är: ingående logistik, produktion, 
utgående logistik, marknadsföring och försäljning samt service. Stödjande aktiviteter 
är: ledarskap och administration, personalavdelning, utveckling och inköp. 
Konkurrenskraft skapas när dessa aktiviteter utförs bättre än vad konkurrenterna kan 
erbjuda. Grant et al. (2006) skriver att många företag under 1980-talet började förstå att 
de inte effektivt kunde utföra alla dessa aktiviteter själva. Företagen började då titta på 
tredjepartsspecialister för att utföra uppgifterna som inte ansågs vara det egna företagets 
kärnkompetens, vilket är avsikten med outsourcing. Christopher (2011) menar att 
företag måste analysera varje enskild aktivitet som företaget utför för att utvärdera om 
de har en verklig konkurrensfördel för just den aktiviteten, annars kanske företaget bör 
överväga att outsourca aktiviteten till en partner som kan erbjuda bättre kostnad eller 
värde.  

Solakivi, Töyli och Ojalas (2013) forskning visar att företag värdesätter flexibilitet i sin 
logistikverksamhet högre än den billigaste lösningen. Medan det oftast finns 
underliggande starka ekonomisk skäl till beslutet att outsourca vissa aktiviteter så bidrar 
beslutet ändå till att skapa ytterligare komplexitet i försörjningskedjan. Effekten av att 
outsourca aktiviteter är att vidga värdekedjan utanför det egna företagets gränser; 
försörjningskedjan blir värdekedjan (Christopher, 2011). Värde skapas inte bara inom 
det egna företaget utan av alla enheter som är sammankopplade.  

När företag har utvidgat sin försörjningskedja internationellt har de tvingats möta 
problemet med hur deras globala logistikverksamhet skall utformas och struktureras. 
Olika företag har enligt Christopher (2011) kommit fram till samma slutsats: effektivitet 
i global logistik kan endast uppnås genom större inslag av centralisering. Det här står i 
kontrast till mycket konventionell kunskap som oftast säger att beslutsansvar bör 
utvecklas och decentraliseras till åtminstone den strategiska affärsenhetsnivån (Brahm 
& Tarziján, 2015). Det här traditionella synsättet har uttryckt sig i att många företag har 
en stark lokal ledning vilket gynnar lokala initiativ men blir dysfunktionellt när globala 
strategier skall integreras.  

Det är tydligt att det trots outsourcing ändå är att föredra lokalt beslutsfattande inom 
vissa områden, så som försäljningsstrategier. Implementering av globala strategier kan 
därför anpassas och ta hänsyn till nationella skillnader och behov. Christopher (2011) 
ger fyra generella riktlinjer för att balansera lokalt styre med globalisering och 
centralisering:  

• Den strategiska struktureringen och övergripande kontrollen av logistikflöden 
måste vara centraliserade för att åstadkomma kostnadsoptimering över hela 
världen. Bara genom centraliserad planering och samordning av logistik kan 
företag lyckas med de dubbla målen av kostnadsminimering och 
servicemaximering.   

• Kontrollen och ledningen av kundservice måste vara förlagd mot kraven för 
specifika marknader för att säkerställa att konkurrensfördelar vinns och 
upprätthålls.  

• Eftersom trenden ökar att outsourca allt utom kärnkompetens så ökar också 
behovet av global samordning.  



Teoretiskt ramverk 

23 

• Ett globalt logistikinformationssystem är en förutsättning för att möjliggöra att 
lokala behov tillgodoses samtidigt som global kostnadsoptimering uppnås.   

Outsourcing av logistik involverar ofta tredjepartslager och användning av 
kontrakterade transportföretag (Grant et al., 2006).  

3.4.1 3PL 
Företag inom tredjepartslogistik (3PL) varken tillverkar, förbrukar eller säljer material 
men tillhandahåller logistiktjänster till andra företag (Baudin, 2004). Vidare ger Baudin 
(2004) även exempel på olika aktiviteter ett 3PL-företag kan erbjuda:  

• Fordonsparksstyrning: tillhandahålla och hantera fordon och förare.  
• Tjänsteframtagning: design av logistiktjänster för kunder.  
• Materialkontroll: tillhandahålla ett informationssystem för EDI, 

avvikelserapportering och mottagshantering.  
• Materialhantering: sekvensering, ompackning och konsolidering genom cross-

dockning.  
• Ruttplanering: planera operativa rutter och sekvenser på leveransadresser samt 

tillhandahålla ett system för spårning i realtid för kunder.  
• Leverantörsplanering: arbeta med leverantörer på upphämtningstider, 

avvikelser, krav för returbara behållare och produktionsmaterial samt vid behov 
träning i Lean tillverkning.  

• Transportplanering: transporttjänster från renodlade åkerier för att komplettera 
3PL-företagets egna resurser.  

• Lagerhållning: lager och distributionscentraler som kan fungera åt flera kunder 
samtidigt.  

En kostnadsfördel med att använda ett oberoende transportföretag är att de är bättre på 
att fylla en lastbil även på tillbakavägen än vad det egna företaget är. Genom att kunna 
öka fyllnadsgraden på lastbilarna kan oberoende transportföretag erbjuda sina tjänster 
till en billigare kostnad än vad många företag själva kan ordna i egen regi (Levy, Weitz, 
& Dhruv, 2014).  

Det finns även en varumärkesskyddad term 4PL™ vilken är myntad av konsultfirman 
Accenture. Baudin (2004) skriver dock att det är svårt att se en tydlig skillnad mellan 
3PL och 4PL™.  

Val av 3PL-leverantör 
När ett företag bestämt sig för att outsourca logistikfunktionen till en tredje part finns 
det enligt Vaidyanathan (2005) ett antal faktorer och utvärderingskriterier att ta i 
beaktande, se Figur 11.  
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Figur 11: Kriterier för 3PL-utvärdering (Vaidyanathan, 2005) 
Dessa faktorer och kriterier ligger till grund för ett ramverk som Vaidyanathan (2005) 
skapat för att identifiera och utvärdera funktioner en 3PL-leverantör skall utföra. Detta 
ramverk illustreras i Figur 12. 
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Figur 12: Ramverk för 3PL-leverantörsfunktioner och utvärderingskriterier baserad 
på Vaidyanathan (2005) 
Vidare har Vaidyanathan (2005) satt upp en utvärderingsprocess företag kan använda 
sig av vid valet av 3PL-leverantör. Figur 13 beskriver denna process som innefattar en 
preliminär genomgång baserad på kvalitativa faktorer såsom renommé. Utifrån 
kvalitativa och kapacitetsmässiga faktorer väljs en 3PL-leverantör.  

 

Figur 13: Utvärderingsprocess för 3PL-leverantörer baserad på Vaidyanathan (2005) 
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3.4.2 Lagerhållning 
Lagerhållning definieras ofta som förvaring av produkter (Coyle et al., 2003). Det kan 
även definieras som den del av ett företags logistiksystem som lagrar produkter 
(råmaterial, delar, produkter i arbete, färdigvaror) på och mellan ursprungspunkt och 
den punkt där produkten används, samtidigt som det ger information till ledningen om 
status, skick och disposition för de lagerförda produkterna (Grant et al., 2006). Termen 
distributionscentral används ibland men termerna är inte identiska där lager är en mer 
generell benämning (Grant et al., 2006).   

Distributionscentraler har funktionen att underlätta flödet av lager från leverantör till 
kund för att reducera kostnaden som associeras med höga lagernivåer och öka servicen 
för att möta varierade förväntningar från kunder (Keller & Keller, 2013). Trots att 
distributionscentraler är ett slags lager och förvarar produkter för framtida behov menar 
Keller och Keller (2013) att funktionaliteten och bidraget från distributionscentraler 
överstiger det av ett traditionellt lager. Distributionscentraler utför enligt Levy et al. 
(2014) flera aktiviteter: 

• Samordna ingående transporter; mottag, kontroll, lagring och cross-docking.  
• Få varor ”floor-ready”; produkterna redo att direkt exponeras i butik.  
• Samordna utgående transporter.  

En funktion av lager är även att utjämna produktionen genom att det vid till exempel 
säsongsprodukter går att producera produkter tidigare än behovet uppstår och lägga på 
lager (Coyle et al., 2003). När kunder beställer en mix av olika produkter i samma order 
är det inte säkert att alla dessa tillverkas i samma fabrik. Genom att lagret agerar 
mellanhand kan därmed orderfyllnaden bättre säkerställas (Coyle et al., 2003).  

Olika typer av lager 
Coyle et al. (2003) och Keller och Keller (2013) beskriver att det finns tre generella 
typer av lager hos 3PL-företag: allmänt lager, kontraktslager samt privat lager. Allmänt 
lager är flexibla och ofta minst kostsamma (Keller & Keller, 2013). Företag utan stora 
lageransamlingar eller med stora säsongsbaserat lager kan dra nytta av ett allmänt lager 
(Coyle et al., 2003). Ett lager kan fungera som ett allmänt lager för flera olika kunder 
men samtidigt vara ett kontraktslager för en individuell kund som kräver mer 
specialiserad hantering, värdeskapande aktiviteter och tillägnat utrymme (Keller & 
Keller, 2013). 

Kontraktslager är enligt Coyle et al. (2003) en anpassad form av allmänt lager som bör 
användas av företag som strävar efter kvalitet och service ”över medel”. Keller och 
Keller (2013) menar att det bör finnas ett kontrakt gällande service, förväntningar, 
ansvar och pris för både allmänt lager och kontraktslager men att båda parter har mer 
som står på spel vid kontraktslager. Dessa kontrakt är av långtidskaraktär på grund av 
de specifika tjänster som utförs och investeringar i utrymme, utrustning och träning av 
personal för att kunna tillhandahålla dessa tjänster vilka enbart är till för att tjäna den 
enskilda kunden (Keller & Keller, 2013). Företag kan överväga ett kontraktslager när 
produkterna kräver särskild hantering, kittning eller lättare tillverkning/montering 
(Keller & Keller, 2013).  
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Privata lager-strategier är nödvändiga när företag anser att service och kostnaden av 
distribution kan göras bättre i egen regi än att outsourca dessa aktiviteter till en tredje 
part (Keller & Keller, 2013).  

Cross-docking 
Istället för att ta emot och lagra in produkter i ett fysiskt lager kan distributionscentraler 
rationalisera hanteringen för att snabbare få igenom produkter. Det här arbetssättet 
medför ofta cross-docking vilket innebär att ingående produkter lastas av, sorteras efter 
mottagare och lastas på utgående lastbil utan att någonsin lagras in i det fysiska lagret 
(Grant et al., 2006). En bred definition av cross-docking enligt Kulwiec (2004) är: 
förflyttningen av material från en inkommande lastbil till en utgående lastbil utan att 
materialet faktiskt går in i lagret eller förvaras.  

Företag får ibland leveranser där lastbilen inte är helt full, less-than-truckload (LTL), 
och att skicka produkter långt med LTL-pris är mer kostsamt än att skicka fulla lastbilar 
(Coyle et al., 2003). Genom att skicka LTL-kvantiteterna en kortare sträcka till eller 
från ett lager bidrar lagerhållningen till att företag kan konsolidera mindre 
försändningar till en större sändning.  

3.5 Lönsamhet 
Transport är den enskilt största kostnaden inom ett företags logistikverksamhet (Savy 
et al., 2012). Detta innebär att hantering av transportkostnader har en direkt påverkan 
på ett företags lönsamhet.    

Christopher (2011) skriver att en huvudorsak till att det är svårt för företag att anamma 
en integrerad strategi till logistik- och distributionsstyrning är att företagen saknar 
ändamålsenlig kostnadsinformation. Genom att behandla den totala 
distributionsverksamheten som ett komplett system, där hänsyn tas till att beslut i ett 
kostnadsområde även berör andra områden, påverkas kostnadsredovisningen för hela 
organisationen.   

Effekterna av trade-offs värderas oftast på två sätt: sett till inverkan på totala 
kostnaderna och inverkan på försäljningsintäkterna. Till exempel kan en förändring 
medföra ökade totala kostnader men även ökade försäljningsintäkter. Om skillnaden 
mellan intäkter och kostnader blir större än innan kan förändringen ändå ses som en 
lyckad kostnadseffektivisering. Utan en redovisningsmetod med tillräcklig fokus på 
logistikkostnader är det väldigt svårt att identifiera till vilken grad en särskild trade-off 
är kostnadsmässigt fördelaktig (Christopher, 2011; Coyle et al., 2003).  
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. Vidare 
beskrivs empirin som samlats in för att uppnå studiens delmål. 

 
Figur 14: Empirins koppling till delmål och syften 
I Figur 14 ses hur den insamlade empirin från fallföretaget kopplas till studiens delmål 
och syften.  

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallstudien har utförts inom en koncern verksam i flera nordiska länder med att tillverka 
och sälja kontorsmöbler. Fallföretaget är den svenska produktionsenheten som även har 
en intern logistikcentral för distribution inom Sverige och vidare export. Tillverkning 
sker till stor del i Finland men även vid den svenska produktionsenheten. Koncernen 
har ett gemensamt affärssystem men det krävs manuell hantering för kontakt mellan de 
olika enheterna. Företaget har valt att inte använda sig av systemets modul för 
streckkodshantering.  

I Sverige finns dels produktionsenheten med den interna logistikcentralen, dels ett 
försäljningsbolag. Försäljningsbolaget tar in kundordrar och vidarebefordrar dessa till 
den svenska produktionsenheten.  

Transporter till kunder i Sverige sker varje vecka med sex olika bilar som går en 
bestämd slinga och alltid på samma veckodag. Vid större projekt kan även transporter 
ske direkt till kund. Lösningen med fasta slingbilar togs i bruk i början av 2000-talet 
för att komma till rätta med de stora problem företaget hade med godsskador i samband 
med transporter. Frakten är inkluderad i slutpriset och transportkostnader är inget som 
fallföretaget kan fakturera kunderna. Fallföretagets transportflöde mellan 
anläggningarna i Finland och Sverige samt leveranser till kunder i Stockholmsområdet 
illustreras i Figur 15. Detta flöde, vilket denna studie omfattar, är särskilt intressant att 
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studera närmre då godset transporteras samma sträcka två gånger utan att något värde 
tillförs produkterna.  

 

Figur 15: Det studerade transportflödet 

4.2 Aktiviteter hos fallföretaget  
Fallföretagets olika aktiviteter som relaterar till det studerade flödet har delats in i 
orderläggning, produktion Finland, hantering av inkommande gods samt hantering av 
utgående gods. De olika aktiviteterna beskrivs nedan.  

4.2.1 Orderläggning 
Orderläggare på produktionsenheten i Sverige mottar order från försäljningsbolaget och 
lägger sedan in ordern i affärssystemet. I detta stadie läggs all information gällande 
slutkund in i systemet. Ordern bryts ner i produktionsorder för Finland och Sverige där 
Finlandsordern hanteras av en inköpare som lägger en internorder till 
produktionsenheten i Finland. På internordern finns inte informationen om slutkund 
med utan bara ett internordernummer.   

4.2.2 Produktion i Finland  
Produktionsenheten i Finland skickar gods till Sverige två dagar i veckan, måndagar 
och onsdagar, och i genomsnitt fem till sex lastbilar i veckan. Det här leveransschemat 
ligger kvar sedan det endast skickades i genomsnitt två bilar i veckan. En order kan 
delas upp och skickas med olika bilar. Godset märks upp i Finland med 
internordernumret. Transporten sker sedan genom att lastbilen går med båt från Finland 
direkt till logistikcentralen i Sverige utan omlastning.  

4.2.3 Hantering av inkommande gods 
Godset ankommer till färjeterminal i Sverige dagen efter att det skickats från Finland. 
Samma eftermiddag som godset lastas på bilen i Finland får godsmottagaren vid 
logistikcentralen i Småland fraktsedlar med information om vad som skickats. 

Produktion Finland Färjeterminal Finland Färjeterminal Stockholm

Cross-dock Småland

Kund Stockholm
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Godsmottagaren skriver då ut adressetiketter för transporten inom Sverige och matchar 
ihop med internordernumret på fraktsedeln från Finland.  

När godset ankommer till logistikcentralen i Sverige lastar godsmottagaren av allt och 
ställer det på inkommande godstorg. Godsmottagaren får sedan systematiskt gå igenom 
godset för att märka upp med adressetiketter, bocka av på fraktsedeln från Finland och 
sedan kontinuerligt flytta godset till godstorg för sorterat gods utefter leveransort. Efter 
att allt gods är uppsorterat på godstorg för sorterat gods levererar godsmottagaren in 
leveransen i affärssystemet. Skulle arbetsbördan bli för stor för godsmottagaren att 
ensam kunna utföra arbetsuppgifterna finns lagerpersonal att tillgå som extraresurs.  

4.2.4 Hantering av utgående gods 
Utgående transporter till kunder sker varje dag. Dagen innan godset skall levereras ut 
från logistikcentralen i Sverige flyttar lagerpersonal godset från godstorg för sorterat 
gods till utgående godstorg. Kundordrar levereras ut ur affärssystemet och fraktsedlar 
för transport i Sverige skrivs ut och sätts på godset. Godset lastas sedan på bilen med 
den order som skall levereras sist längst in på bilen.  

4.3 Transporter till Stockholmsområdet 
Transporter till kunder i Stockholmsområdet går för närvarande på tisdagar. Från 
Stockholms slingibl levereras gods till återförsäljare och kunder med kapacitet att ta 
emot leverans från en större lastbil. Det rör sig om ordrar omfattande en viss volym. 
Små beställningar, exempelvis paket eller enstaka artiklar, samt leveranser till adresser 
där större bilar saknar tillträde levereras till en logistikpartner med lokaler i södra 
Stockholmsområdet. Därifrån levereras sedan detta gods ut till beställaren.  

4.4 Transportstatistik 
Fallföretagets orderstatistik för 2015 kan ses i Tabell 5. Tabellen visar totalt antal order 
och vikt samt hur mycket som går tillbaka till Stockholmsområdet där färjan ankommer 
från Finland. Tabellen visar även hur många order som gick till logistikpartnern i 
Stockholm under 2015.  

Tabell 5: Orderstatistik 2015 

  
Totalt antal order (st) 2158 
Total vikt (kg) 2 170 000  
Antal order till Stockholm (st) 321 
Vikt till Stockholm (kg) 366 000 
% order till Stockholm (%) 15 
% vikt till Stockholm (%) 17 
Antal order till logistikpartner i Stockholm 49 

Fyllnadsgraden för slingbilen till Stockholm kan ses i Tabell 6. Stockholmsbilen är en 
av de slingbilar med högst fyllnadsgrad och endast slingan Linköping-Norrköping har 
en högre fyllnadsgrad med 100%. Genomsnittet för alla slingor kan ses i Tabell 7. 
Fallföretaget betalar en fast summa för varje slingbil oavsett utnyttjande av 
lastkapaciteten. Baserat på kostnaden för varje bil, vilket debiteras per vecka, har en 
schablon tagits fram för vad den outnyttjade kapaciteten beräknas kosta. Statistiken förs 
per vecka hos fallföretaget vilket i tabellerna har slagits samman till månader, baserat 
på vilken månad veckorna inföll 2015. Detta innebär att en månad i beräkningarna kan 
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ha fyra eller fem veckor. Vissa veckor har dessutom transporter inte gått alla slingor 
vilket också tagits hänsyn till när beräkningarna gjorts.  

Tabell 6: Fyllnadsgrad slingbil till Stockholm, 2015 

Månad Fyllnadsgrad 
(%) 

Kostnad outnyttjad 
kapacitet (kr) 

Januari 43 22 800 
Februari 59 16 400 
Mars 86 5 600 
April 77 11 500 
Maj 74 10 400 
Juni 78 6 600 
Juli - - 
Augusti 80 8 000 
September 88 6 000 
Oktober 94 2 400 
November 76 9 600 
December 93 2 100 
Totalt 2015 77 101 400 

 

Tabell 7: Genomsnittlig fyllnadsgrad samtliga slingbilar 

Månad Fyllnadsgrad 
(%) 

Kostnad outnyttjad 
kapacitet (kr) 

Januari 58 92 400 
Februari 60 96 000 
Mars 64 86 400 
April 66 95 200 
Maj 63 85 100 
Juni 58 71 400 
Juli - - 
Augusti 78 52 800 
September 74 78 000 
Oktober 68 76 800 
November 71 69 600 
December 70 54 000 
Totalt 2015 66 857 700 

4.5 Logistiktjänster 
Möbler är en typ av produkt som ställer höga krav på logistiken och leveranserna för 
att tillfredsställa kraven från tillverkare och kund. Fallföretagets nuvarande 
transportlösning togs fram för närmre 15 år sedan på grund av höga kostnader orsakade 
av transportskador. Då lösningen fungerat väl och skadorna minskat avsevärt har inga 
alternativ undersökts. Numera finns transportföretag specialiserade på möbellogistik 
som har stor erfarenhet av att transportera möbler. De arbetar med fokus på 
leveranssäkerhet och kvalitet och erbjuder en rad tjänster inom möbellogistik.  
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4.5.1 Leverantörsnätverk 
Ett antal logistikföretag har gått samman och skapat ett nätverk, MACH-3000 Alliance 
(2016), för möbeldistribution som spänner över hela Europa. De hanterar både 
leveranser mellan företag (B2B) och från leverantör till kund (B2C).  

Transporterna sköts av personal som är specialiserade inom möbeltransport och med 
bilar speciellt avsedda för ändamålet. Möbeltillverkarna som anlitar en speditör 
ansluten till nätverket har den fördelen att all kommunikation sker med en 
kontaktperson hos speditören på det lokala språket (MACH-3000 Alliance, 2016). Inom 
närverket erbjuds även kunderna en spårningstjänst så att möbeltillverkaren alltid kan 
få en aktuell status på sin försändelse.  

Nätverket erbjuder utöver rena transporttjänster även lagerhållning i ändamålsenliga 
lokaler med utbildad personal som hanterar möbler och annat ömtåligt gods. Övriga 
tjänster som erbjuds möbeltillverkaren är bland annat aktiviteter såsom lagerplanering, 
returhantering, ompackning, märkning, tullklarering och möbelmontering (MACH-
3000 Alliance, 2016).  

4.5.2 Företagsleverans 
Tjänsten Företagsleverans som levereras av företaget LGT Logistics (2016a) används 
vid distribution av kontorsmöbler från tillverkaren till kund. Det kan även vara leverans 
från eller till agenter och logistikcentraler. Leveranserna sker både som direktleveranser 
eller som styckegods vid mindre försändelser. Rutten planeras för att ge optimal 
leveranstid till en låg kostnad och leveransen sker till överenskommen plats, på 
överenskommen tid och utan skador. LGT Logistics (2016a) utlovar 99,96% 
leveransprecision med avseende på både tid och kvalitet.   

4.5.3 Projektleverans 
Vid större inredningsprojekt ställs ofta ytterligare krav än vid leverans till en 
återförsäljare. För dessa projekt erbjuds Projektleverans av LGT Logistics (2016b) som 
är en mer kvalificerad tjänst och som är direkt kopplad till ett specifikt projekt. Det kan 
vara att en större mängd möbler och övrig inredning skall levereras till den aktuella 
adressen på ett preciserat datum. Vid dessa typer av leveranser kan korttidslagring vara 
nödvändigt för att kunna köra ut allt gods vid en preciserad tid. Likaså omlastning om 
leveransadressen inte tillåter leverans från lastbilar med trailer. Projektleveranser 
innehåller ofta både transport, cross-docking, lagerhållning, inbärning till rätt plats och 
på uppgjorda tider. För projektledaren finns en web-portal tillgänglig där denne kan 
följa samtliga transporter (LGT Logistics, 2016b).  
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5 Analys 
I kapitlet tillämpas metoderna ur det teoretiska ramverket på det empiriska materialet 
för att uppnå studiens delmål.  

5.1 Delmål 1: Att kartlägga ett möbelföretags logistikflöden 
och identifiera eventuella slöserier.  
Fallföretaget har inte tidigare kartlagt sitt transportflöde och vet därför inte vilka 
aktiviteter som är överflödiga. De vet inte heller vilka delar av logistiktjänsterna som 
deras kunder är villiga att betala för, vilket är en svaghet enligt Goldsby och 
Martichenko (2005). 

I detta avsnitt redovisas den kartläggning som gjorts baserat på den insamlade empirin 
från fallföretaget. De olika aktiviteter som förekommer vid fallföretagets logistikcentral 
definieras och tolkas. 

Logistikcentralen fungerar som en distributionscentral då det där utförs aktiviteter som 
enligt Levy et al. (2014) hör till en distributionscentrals uppgifter. Bland annat 
konsolideras gods från olika produktionsenheter vilket enligt Coyle et al. (2003) innebär 
en ökad orderfyllnad. Fallföretagets logistikcentral fungerar även som ett utjämnande 
lager då produktionsenheten i Finland saknar nödvändig lagringskapacitet vid större 
leveranser. Det här kan jämföras med vad Coyle et al. (2003) benämner säsongslager.  

I nuläget använder sig fallföretaget av en privatlager-strategi då de, precis som Keller 
och Keller (2013) hävdar, anser att lagerhållning och distribution sköts bättre i egen 
regi. Givet den låga lagernivån hos fallföretaget skulle allmänt lager enligt Coyle et al. 
(2003) vara ett alternativ men då produkterna kräver speciell hantering och utbildad 
personal är detta inte ett alternativ. Keller och Keller (2013) menar att kontraktslager är 
ett bra alternativ för ett företag med behov liknande fallföretagets.  

Verksamheten vid fallföretagets logistikcentral kan med Grant et als. (2006) definition 
benämnas cross-docking då inga produkter lagerhålls. Godset som passerar 
logistikcentralen är producerat mot order och hanteringen syftar till att konsolidera 
transporter till beställande kund. Kulwiec (2004) definierar cross-docking som 
förflyttning av material från inkommande till utgående bil vilket är vad fallföretagets 
logistikcentral gör. Godset kan bli stående på logistikcentralen i uppemot en vecka 
beroende på ankomstdag och destination men då godset placeras på godstorg och inte 
lagerhålls anses funktionen för logistikcentralen vara cross-docking och inte lager. Av 
den anledningen har verksamheten vid logistikcentralen benämnts cross-dock Småland 
i kartläggningen.   

Kartläggningen som kan ses i Figur 16 är gjord utifrån teorierna kring 
värdeflödesanalys som anpassats för det specifika fallet. Flödet som kartlagts är inte ett 
traditionellt värdeflöde som brukar ses inom industriell tillverkning utan ett flöde av 
logistikaktiviteter och hantering av gods. Begrepp som total ledtid samt värdehöjande 
tid (Petersson et al., 2009) är inte tillämpliga i det flöde som finns hos fallföretaget 
varför dessa utelämnas från kartläggningen. Däremot inkluderas relevanta 
tidsangivelser såsom leveransdagar, transporttid och mellanlagringstid.   
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Figur 16: Kartläggning av logistikflöden 
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Kartläggningen visar att flödet initieras i Sverige genom att produktionsenheten mottar 
en kundorder från försäljningsbolaget. Efter orderregistrering och skapande av 
inköpsorder till den finska produktionsenheten går det över till ett separat flöde i 
Finland som är frikopplat från det svenska flödet som kartläggningen berör. 
Produkterna bedöms återgå till den svenska delen av flödet vid ankomst till 
färjeterminalen i Sverige. Vidare går godset direkt till logistikcentralen i Småland där 
det cross-dockas och skickas vidare till kund 

Kartläggningen syftar till att visuellt illustrera godsflödet i fallföretaget och med hjälp 
av denna kunna identifiera slöserier och förbättringsområden, vilket Goldsby och 
Martichenko (2005) menar är nyttan med att rita upp alla steg och processer i ett flöde. 
Petersson et al. (2009) menar att transporter generellt är att betrakta som icke 
värdeskapande, med undantag om kunden är villig att betala för frakten från 
tillverkaren. Då fraktkostnader enligt fallföretaget är något som är och även 
fortsättningsvis måste vara inkluderat i priset på produkterna skulle fallföretagets 
transporter enligt Petersson et al. (2009) vara att betrakta som en icke värdeskapande 
aktivitet men för att Lean ska vara ett effektivt förbättringsverktyg även för transporter 
förutsätter det att transporterna betraktas som en nödvändig process. Villarreal (2012) 
hävdar att transporter är en värdeskapande aktivitet då det möjliggör för företaget att 
distribuera sina produkter, vilket är vad fallföretaget gör. Srinivasan (2004) menar att 
värde för kunden skapas om  produkten är på rätt ställe vilket innebär att transporter är 
nödvändiga för att skapa kundnytta. Med stöd av detta betraktas fallföretagets 
transporter mellan produktionsenhet och slutkund som en värdeskapande aktivitet i 
flödet.  

Flödet som kartlagts hos fallföretaget innefattar inga produktionsaktiviteter varför 
transporter inom logistikcentralen såväl som till och från logistikcentralen är 
nyckelprocesser som behöver beskrivas för att kunna identifiera slöserier och onödiga 
processer. Kartläggningen i Figur 16 visar både informations- och produktflöden samt 
vilka personalresurser som utför de olika processerna. Denna typ av kartläggning är 
enligt Myerson (2012) användbar då det underlättar för att skilja mellan värdeskapande 
och icke värdeskapande processer. Vidare menar Myerson (2012) att kartläggningen 
kan fungera som beslutsunderlag då den visualiserar både nuläge och ett önskat 
framtida läge. 

Kartläggningen utgör steg 1 i Villarreal et al. (2016) 4-stegsmodell som visas i Figur 
10 i avsnitt 3.3.1. Förbättringsmodellen använder en för transporter anpassad 
värdeflödesanalys som utgångspunkt för förbättringsarbetet. I Villarreals (2012) 
värdeflödesanalys för transporter görs åtskillnad mellan aktiviteter under pågående 
transport (in-transit) och övriga logistikaktiviteter (not-in-transit). Transporter som för 
varan till kunden är den aktivitet som betraktas som den värdeskapande delen av flödet 
medan övriga aktiviteter enbart bygger på den totala ledtiden från produktion till 
leverans anses som icke värdeskapande delar av flödet. Några av de övriga aktiviteterna 
är icke värdeskapande men nödvändiga och några är enbart icke värdeskapande och bör 
om möjligt elimineras. 

Vid tillämpning av Villarreals (2012) värdeflödesanalys på fallföretagets logistikflöden 
kategoriseras transporterna till och från logistikcentralen i Småland som in-transit 
medan alla aktiviteter som utförs vid logistikcentralen som not-in-transit. Processerna 
från det att en kundorder mottas till det att godset ankommer färjeterminalen i Sverige 
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tas inte med i denna tolkning då det enbart rör sig om informationsflöden eller det 
frikopplade flödet vid den finska produktionsenheten. Vid en jämförelse mellan tiden 
in-transit och tiden not-in-transit för en leverans som går från produktionsenheten i 
Finland en måndag och skickas till kunder i Stockholmsområdet tisdag nästföljande 
vecka fås kvoten 0,3, se Tabell 8.  

Tabell 8: Beräkning kvot nuläge 

Måndagsbil (från Finland) nuläge 
In transit-tid: 6h till Småland 

 6h till Stockholm  
Not in transit-tid: 5 hela arbetsdagar=40h 

kvot: 12/40=0,3 

Villarreals (2012) teorier om att använda Lean för en förbättrad transporteffektivitet 
utgår från speditören som fokusföretag. Vid tillämpning av teorierna med andra typer 
av organisationer som fokusföretag uppstår ett teoretiskt glapp. Den ovan nämnda 
kvoten fungerar vid jämförelse av samma flöde där delar förbättrats, ritas flödet om blir 
jämförelsen skev och vad som verkar vara en förbättring kan ge en sämre kvot. Vid en 
traditionell tillämpning av Lean-teorier skulle detta betyda att förändringarna inneburit 
en försämrad effektivitet och inte den förbättring som eftersträvats. Av den anledningen 
bör in-transit-tid delas upp i värdeskapande och icke värdeskapande aktivitet som visas 
i Figur 17 med exempel från fallföretagets flöden. 

 

Figur 17: Värdematris 

5.1.1 Slöserier 
Steg 2 i Villarreal et al. (2016) förbättringsmodell som illustreras i Figur 10 i avsnitt 
3.3.1 är att identifiera slöserier, eller så kallade STEWs (seven transportation extended 
wastes). Utifrån kartläggningen i Figur 16 kan ett antal slöserier enligt Sternberg et al. 
(2012) identifieras i flödet. I Figur 18 illustreras slöserierna och förbättringsområden 
med Kaizen-bursts.  
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Figur 18: Kartläggning med förbättringsområden 
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På grund av ett ojämnt leveransflöde från Finland får godsmottagaren en ojämn 
arbetsbelastning under en arbetsvecka. På måndagar får godsmottagaren under 
eftermiddagen leveransbesked från Finland innehållande fraktsedlar på skickat gods. 
Förutsatt att godsmottagaren inte har arbetsuppgifter kvar från föregående vecka 
innebär mottagandet av fraktsedlarna under eftermiddagen det att denne behöver vänta 
på arbetsuppgifter. Väntan är slöseri nummer 2 i Tabell 4 i avsnitt 3.2 som listar 7 
slöserier inom transportsektorn (STEWs). I Figur 18 är Kaizen-burst kopplat till väntan 
markerat med bokstaven A. Det ojämna leveransflödet från Finland kan även leda till 
att godsmottagaren stundtals får så mycket att göra att extra resurser krävs från annan 
lagerpersonal. Även detta är ett slöseri i form av felaktig hantering eller 
resursanvändning enligt Sternberg et als. (2012) definition.  

Vidare visar kartläggningen att godsmottagaren märker om mottaget gods med nya 
adressetiketter för mottagare i Sverige samt bockar av det mottagna godset på 
fraktsedlarna från Finland. Båda dessa kan enligt Sternberg et al. (2012) vara att 
betrakta som slöseri nummer 4 i Tabell 4, det vill säga onödiga arbetsmoment. Detta 
beror på att godset från Finland enbart märks med adressetiketter till logistikcentralen i 
Sverige vilket innebär att arbetsmomentet med att märka godset görs två gånger. I Figur 
18 finns ett antal Kaizen-bursts märkta med B, dessa är kopplade till onödiga 
arbetsmoment relaterade till godsmärkningen.  

När godset är uppmärkt och sorterat görs en inleverans i affärssystemet. Även detta 
moment kan betraktas som onödigt och därmed vara slöseri nummer 4 i Tabell 4. Det 
kan även anses bero på dålig resursplanering, det vill säga slöseri nummer 6 enligt 
Sternberg et al. (2012). Anledningen till att detta moment bedöms vara onödigt är att 
hanteringen skulle kunna göras med hjälp av streckkoder på fraktsedlar och 
godsetiketter samt en streckkodsläsare, i Figur 18 är detta slöseri märkt C. Med en dylik 
lösning skulle affärssystemet leverera in godset automatiskt vid skanningen som görs i 
samband med godsmottagningen. Fallföretagets affärssystem har stöd för 
streckkodshantering men de har valt att inte använda sig av den funktionaliteten.  

Den här studien är avgränsad till att enbart omfatta leveranser i Stockholmsområdet. 
Vid en strikt tolkning av kartläggningen i Figur 16 kan därför hela flödet som benämns 
cross-dock Småland betraktas som ett slöseri i enlighet med Sternberg et al. (2012). En 
möjlig lösning kan vara att skicka godset direkt från färjeterminalen i 
Stockholmsområdet antingen direkt till mottagarna eller för omlastning hos en lokal 
partner. I enlighet med Baudin (2004) bör processen med att skicka gods för cross-
docking i Småland anses som ineffektiv ruttplanering. Detta är även ekvivalent med 
slöseri nummer 3 från Tabell 4, felaktig hantering. Hanteringen ger upphov till väntan 
orsakad av brist på rätt adressmärkning som förhindrar en direktleverans, därför har 
denna del av flödet fått en Kaizen-burst märkt både A och B.  

De identifierade slöserierna med tillhörande förbättringsområden sammanfattas i Tabell 
9.  
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Tabell 9: Sammanfattning över identifierade slöserier 

Klassificering Slöseri Förbättringsområde 
A Väntan Dagliga leveranser och 

adressmärkning till slutkund 
B Onödiga 

arbetsmoment 
Adressmärkning till slutkund 

C Dålig resursplanering 
och onödiga 
arbetsmoment 

Streckkodsanvändning 

Alla ovan nämnda slöserier passar väl in på de punkter där Myerson (2012) visar att 
Lean kan vara ett lämpligt verktyg vid förbättringsarbete inom lagerhållning. Det 
ojämna flödet orsakar väntan på både material och information. Flera moment innebär 
onödig hantering, såsom dubbel adressmärkning. Den manuella inleveransen i systemet 
kan betraktas som ineffektivitet och onödig hantering då bättre alternativ finns. 

5.2 Delmål 2: Att ta fram en effektiv logistiklösning för ett 
möbelföretag med tillverkning i nordiska länder. 
I detta avsnitt redovisas möjliga förbättringar som kan göras med hjälp av 
kartläggningen och de identifierade slöserierna. Steg 3 i förbättringsmodellen av 
Villarreal et al. (2016) är att definiera en strategi för att eliminera slöserierna som 
identifierats i steg 2. Figur 18 visar utöver kartläggningen i Figur 16 ett antal 
förbättringsområden, Kaizen-bursts, i logistikflödet vilket kan likställas med en strategi 
för att eliminera identifierade slöserier.  Genom att eliminera slöserier i flödet och ta 
fram en mer effektiv lösning kan delmålet uppnås. Flera av förbättringsområdena ligger 
utanför flödet som avgränsas i Figur 1 men då de har en direkt påverkan på möjligheten 
att förbättra transportflödet mellan färjeterminalen i Stockholm, cross-dock Småland 
och kunder i Stockholmsområdet anses förbättringarna vara nödvändiga att ta med.    

5.2.1 Eliminering av slöserier 
Problemet med väntan vissa dagar och överbelastning andra dagar för ordermottagaren 
kan åtgärdas genom ett jämnare leveransflöde från Finland. Slöseriet väntan har 
markerats med A i Figur 18. I nuläget kommer leveranserna två dagar i veckan, en 
kvarleva sedan produktionsbilden såg annorlunda ut och det levererades i genomsnitt 
två bilar i veckan till logistikcentralen. Med nuvarande produktionsstruktur levereras 
det fem till sex bilar i veckan men fortfarande med två leveransdagar.  

Information om leveransadress i Sverige finns med på den ursprungliga ordern när den 
läggs in i affärssystemet men följer inte med på internordern som skickas vidare till 
Finland. I Figur 18 har den bristande informationsöverföringen, och till den relaterade 
problem, markerats med B. I Finland görs ingen sortering av gods utifrån slutlig 
leveransadress utan allt märks med internordernummer och lastas på bilarna till Sverige. 
Om utlastningen i Finland kan sortera och märka upp godset beroende på slutlig 
leveransort i Sverige kan slöserierna som finns vid godsmottagningen i Sverige 
minskas. Dubbelarbetet med att märka om godset skulle därmed helt elimineras. 
Anledningen till att denna ommärkning är nödvändig är att leveransinformation saknas 
i den finska delen av affärssystemet. Genom en förändring av den interna 
orderhanteringen skulle denna information följa med ordern genom hela flödet och 
därmed möjliggöra en effektivare märkning och hantering. I enlighet med Myersons 
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(2012) punkter för att genomföra förbättringar inom lagerhållning skulle det här 
teknikrelaterade problemet kunna synliggöras med hjälp av Lean.  

I nuläget görs inleveranser i systemet genom att godsmottagaren först bockar av de 
finska fraktsedlarna och sedan manuellt för in leveransinformationen i affärssystemet. 
Som nämnts ovan finns det systemstöd för att använda sig av streckkoder på 
fraktdokumenten men detta används inte. Vid användning av streckkoder på 
adressetiketter och fraktsedlar som läses av vid godsmottagning blir momentet att 
leverera in mottaget gods i systemet överflödigt. Denna förbättringsmöjlighet har 
markerats med C i Figur 18.   

Om flödet cross-dock Småland anses som ett slöseri för leveranser till 
Stockholmsområdet är en lösning för att eliminera det att det berörda godset inte skickas 
till logistikcentralen i Småland. Detta är möjligt förutsatt att godset kan märkas med 
den svenska leveransadressen redan vid utlastning i Finland samt att leveranserna 
därifrån hanteras på ett sådant sätt att det aktuella godset kan levereras direkt från 
färjeterminalen till kund eller en logistikpartner i Stockholmsområdet. 
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5.2.2 Framtida läge 

 

Figur 19: Önskat framtida läge av logistikflöden hos fallföretaget 
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Efter att flödeskartläggning gjorts och slöserier identifierats bör enligt Petersson et al. 
(2009) ett önskat framtida läge ritas upp. Ett möjligt framtida läge för fallföretaget 
illustreras i Figur 19.  

De förbättringar som krävs för att möjliggöra en förändring av transportflödet har gula 
pilar och text i Figur 19. Direktleverans från färjeterminalen förutsätter att godset är 
märkt med leveransadress redan vid utlastning från produktionsenheten i Finland vilket 
i sin tur kräver att denna information följer med internordern från Sverige. Transporter 
skall avgå från produktionsenheten i Finland måndag till och med torsdag vilket innebär 
att logistikcentralen i Småland kommer att motta leveranser tisdag till och med fredag. 
Detta medför oavsett om vissa leveranser går direkt till Stockholmsområdet ett jämnare 
leveransflöde och en jämnare arbetsbelastning för personalen vid logistikcentralen.  

Ett effektivare flöde för transporter till kunder i Stockholmsområdet är att godset går 
direkt från färjeterminalen i Sverige till kund eller en lokal logistikpartner, vilket utgör 
det övre transportflödet i det önskade framtida läget. Kostnader för att styra om flödet 
i enlighet med detta har inte ingått i studien. Skulle kostnaden för det nya flödet 
överstiga de nuvarande kostnaderna samt att nyttan med en förkortad ledtid inte bedöms 
tillräckligt motiverad kan flödet via logistikcentralen i Småland vara fortsatt 
nödvändigt. Därför finns logistikcentralen fortsatt med i det önskade framtida läget som 
ett möjligt alternativ.  

Vidare har studien enbart behandlat transportflöden till kunder i färjeterminalens 
geografiska närhet medan övriga transportflöden lämnats som tidigare. Tills övriga 
flöden analyserats och eventuella åtgärder rörande framtida lägen för dessa kvarstår 
logistikcentralen i Småland som den enda logistiklösningen. Flera av förbättringarna 
som är nödvändiga för att effektivisera transporterna till kunder i Stockholmsområdet 
har även en positiv påverkan på övriga transportflöden.  

Utöver dessa förbättringar såsom godsmärkning i Finland och dagliga transporter 
föreslås även streckkodsläsning vid mottagande av gods. Även dessa förbättringar är 
gulmarkerade i Figur 19. Användandet av streckkoder och streckkodsavläsning vid 
godsmottagning och inleverans underlättar hanteringen samt ger en ökad 
leveransprecision genom minskad risk för fel orsakade av den mänskliga faktorn. 
Streckkodsavläsning vid godsmottagningen innebär att arbetsmomenten att bocka av 
gods på fraktsedlar samt leverera in godset i affärssystemet kan kombineras till en 
aktivitet som sker automatiskt vid avläsningen istället för att som idag vara två manuellt 
utförda aktiviteter.   

Ledtidsförkortning 
I traditionell värdeflödesanalys och förbättringsarbete enligt Lean-principer är målet att 
öka kvoten mellan värdeskapande tid och total ledtid (Petersson et al., 2009). Villarreal 
(2012) skiljer i sin värdeflödesanalys på tiden som godset är in-transit, det vill säga 
under transport, och not-in-transit, tiden det inte transporteras. Vid tillämpning av 
Villarreals (2012) värdeflödesanalys för transporter kan samma teknik som för kvoten 
mellan värdeskapande tid och total ledtid användas för ledtidsförbättring genom att 
sträva mot en högre kvot mellan in-transit- och not-in-transit-tid. 

Kartläggningen i avsnitt 5.1 visar att den aktuella kvoten mellan in-transit- och not-in-
transit-tid för en leverans som skickas från Finland en måndag är 0,3. Om gods avsett 
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för kunder i Stockholmsområdet, istället för att skickas till logistikcentralen i Småland, 
märks upp med leveransadress redan i Finland och skickas från färjeterminalen i 
Sverige direkt till kund eller till en logistikpartner i Stockholm förkortas den totala 
ledtiden för dessa leveranser avsevärt. Fallföretagets nuvarande partner i Stockholm 
som används för speciella transporter är lokaliserad i de södra delarna av staden och 
leveranstid från deras lokaler till kunder kan uppskattas till i genomsnitt en timme. 
Detsamma gäller för transport från färjeterminalen till logistikpartnerns lokaler. 
Leverans till kund bedöms kunna ske redan samma dag eller i vissa fall dagen efter.  

Denna förändring skulle ge en not-in-transit-tid på mellan 4-8 timmar där 4 timmar är 
ett genomsnitt för leverans samma dag och 8 timmar är om godset står på terminal en 
hel arbetsdag. Kvoten för dessa leveranstider, se Tabell 10, blir då 0,5 eller 0,25, där 
0,5 innebär en klar förbättring mot den tidigare kvoten om 0,3 medan 0,25 skulle vara 
en försämring. Ett genomsnitt av de två värdena ger kvoten 0,375 vilket är bättre än 0,3. 
Här ses konsekvensen av det teoretiska glappet som tas upp i avsnitt 5.1 då de jämförda 
flödena inte är rakt av jämförbara. Även med en försämrad kvot från 0,3 till 0,25 medför 
denna omläggning av leveransrutt en förkortning av den totala ledtiden med upp till 5 
arbetsdagar då kunden får leverans upp till 1 vecka tidigare än innan. Det är 
ledtidsförkortningen som skall ses som den stora förbättringen, kvoten kan användas 
som en vägledning och hänsyn måste tas till distinktionen som görs mellan 
värdeskapande och icke värdeskapande in-transit-tid i Figur 17..  

Tabell 10: Beräkning värdeskapande kvot för önskat framtida läge 

Måndagsbil (från Finland) med logistikpartner i Stockholm 
In-transit-tid: 1h till logistikpartner i Stockholm 

 1h till till kund från logistikpartner 
Not-in-transit-tid: Sämsta fall: 8h (leverans nästa dag) 

 Bästa fall: 4h (leverans samma dag) 
kvot: 2/8=0,25  

 4/8=0,5 

Fallföretaget menar att kunderna är nöjda med nuvarande transportupplägg. Detta 
grundar sig i att de sällan får klagomål på transporterna och hur de hanteras. Dock har 
ingen undersökning gjorts utan kundnöjdheten är baserad på antaganden gjorda av 
fallföretaget. En förändring av leveranserna till kunder i Stockholmsområdet enligt 
ovan skulle innebära en ledtidsförkortning med upp till fem arbetsdagar. Enligt 
Villarreals (2012) modell för effektivitet inom transport är den övergripande 
servicekvaliteten beroende av kunder som ej betjänas, ouppfyllt behov samt 
transportskador. Fallföretaget saknar helt eller delvis information om ej betjänade 
kunder och ouppfyllda behov hos kunderna vilket innebär att de får svårt att uppskatta 
sin övergripande servicekvalitet.  

Lönsamhet 
Savy et al. (2012) menar att transport av gods står för den enskilt största kostnaden inom 
ett företags logistikverksamhet. Av den anledningen får en effektivare logistiklösning 
en direkt påverkan på företagets lönsamhet.  

Genom att förbättra kommunikationsöverföringen mellan enheterna i Sverige och 
Finland och därmed förbättra logistik- och distributionsstyrningen över hela flödet kan 

0,375 
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organisationen som helhet sänka sina logistikkostnader och förbättra sin lönsamhet. Det 
här menar Christopher (2011) är en svårighet då det ofta saknas en integrerad strategi 
på grund av bristande kostnadsinformation. Ett beslut som tas i en del av verksamheten 
kommer att påverka hela företagets lönsamhet vilket för fallföretaget innebär att höga 
logistikkostnader i Sverige ger en negativ påverkan på hela koncernens lönsamhet.  

5.3 Delmål 3: Att utreda påverkan på leveransprecision och 
leveranskvalitet vid outsourcing av logistikverksamhet hos ett 
möbelföretag 
Fallföretagets nuvarande transportlösning med fasta slingbilar som veckovis levererar 
gods till företagets kunder sker inte med egna bilar eller egen personal men bör ändå 
betraktas som transport i egen regi då bilarna körs med samma chaufförer och enbart 
fylls med fallföretagets gods. Den fyllnadsgrad som anges syftar på utgående gods från 
logistikcentralen i Småland och bilarna förutsätts gå tomma tillbaka.  

5.3.1 Outsourcing 
Christopher (2011) menar att företag måste analysera varje enskild aktivitet som 
företaget utför för att utvärdera om de har en verklig konkurrensfördel för just den 
aktiviteten, annars bör företaget överväga att outsourca aktiviteten till en partner som 
kan erbjuda bättre kostnad eller värde. Fallföretagets kärnverksamhet är att tillverka 
möbler, inte distribuera dem. Som Tabell 6 i avsnitt 4.4 visar var den genomsnittliga 
fyllnadsgraden för stockholmsbilen 77% under 2015. Då fallföretaget betalar ett fast 
pris för slingbilarna oavsett fyllnadsgrad innebär detta att det blir en kostnad för 
outnyttjad kapacitet. Under 2015 uppgick denna kostnad enbart för stockholmsbilen till 
101 400 kronor.  

Total fyllnadsgrad för alla slingbilar under 2015 var 66%, vilket är lägre än för 
stockholmsbilen. Den totala kostnaden för outnyttjad kapacitet uppgick till 857 700 
kronor under 2015, se Tabell 8. Även om denna studie är avgränsad till att omfatta 
endast stockholmsbilen innebär dessa siffror att fallföretagets hela logistikverksamhet 
bör undersökas då fyllnadsgraden enligt Villarreals (2012) modell i Figur 9 i avsnitt 
3.3.1 påverkar transporternas övergripande prestanda, vilket kan sägas vara en del av 
vad som menas med leveranskvaliteten i denna studie. 

Baserat på vad Christopher (2011) samt Grant et al. (2006) skriver om kärnverksamhet 
och outsourcing bör fallföretaget utreda möjligheten att outsourca logistikverksamheten 
helt eller delvis. Vid fortsatt bibehållen verksamhet vid logistikcentralen i Småland 
avseende andra transportflöden än Stockholmsområdet skulle en outsourcad 
verksamhet bidra till ökad komplexitet i försörjningskedjan. Enligt Christopher (2011) 
kan det ändå finnas starka ekonomiska skäl att outsourca trots ökad komplexitet.  

5.3.2 3PL 
Villarreal (2012) visar i sin modell i Figur 9 ett antal effektivitetsmått som 
transportföretag kan att arbeta med för att effektivisera sin verksamhet. Modellen är 
utformad för att hjälpa transportföretag men kan vara applicerbart på fallföretaget då 
nuvarande transportlösning bedöms vara i egen regi. Genom att anlita en 3PL-
leverantör för att hantera företagets frakter samt vissa övriga logistikaktiviteter kan den 
övergripande prestandan och servicekvaliteten, som Villarreals (2012) modell tar upp, 
förbättras. En del av den övergripande prestandan påverkas av låg fyllnadsgrad vilket 
enligt Levy et al. (2014) kan förbättras genom att anlita en tredje part.  
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Baudin (2004) ger exempel på tjänster som en 3PL-leverantör kan erbjuda. Några som 
kan vara relevanta för fallföretaget är materialhantering, lagerhållning och 
transportplanering. Då fallföretagets leveranser består av gods från flera olika 
produktionsenheter kommer en eventuell 3PL-partner utöver transporttjänster behöva 
bistå med de funktioner som idag sköts vid logistikcentralen.   

Fallföretagets oro inför ett eventuellt byte av transportlösning är risken för ökade 
transportskador. Detta beror på tidigare dåliga erfarenheter av att skicka produkter som 
styckegods. Transportskador påverkar enligt Villarreals (2012) modell den 
övergripande prestandan. Då nuvarande transportlösning togs fram för cirka 15 år sedan 
har marknaden för logistiktjänster utvecklats. Det finns numera speditörer som 
specialiserat sig på att hantera möbler och som ger omfattande garantier avseende 
leveranskvalitet och leveransprecision. 

Studien är avgränsad till att enbart omfatta logistikflödet rörande Stockholmsområdet 
men såväl förbättringar från ovanstående avsnitt som outsourcing till en 3PL-leverantör 
kan bidra till att förbättra även övriga transportflöden. Vid outsourcing av ett eller flera 
av fallföretagets logistikflöden uppstår behovet att lagertjänster från en 3PL-leverantör.  

Val av 3PL-leverantör  
Vaidyanathan (2005) listar i Figur 11 i avsnitt 3.4.1 ett antal faktorer och kriterier att ta 
hänsyn till vid outsourcing av logistikverksamhet. För fallföretaget är det främst 
kostnad, prestanda och tjänster som kan bli relevanta faktorer då dessa behandlar 
leveransprecision och leveranskvalitet. Under rubriken kostnader är samtliga kriterier 
viktiga att ta i beaktande vid 3PL-val. Prestandakriterierna bygger på 3PL-leverantörens 
historik avseende leveransprecision och leveranskvalitet. Främst är kriterierna rörande 
leveranser i tid, genomsnittlig ledtid och felaktiga leveranser viktiga för fallföretaget. 
Servicekriterierna som bedöms vara väsentliga är lagerhållningstjänster, kundservice 
och kapacitet. 

Ramverket som Vaidyanathan (2005) skapat baserat på ovan nämnda 
utvärderingskriterier innefattar funktioner som global lagerstyrning, lagerhållning, 
kundservice och transporter. Funktionerna knyts samman av ett globalt 
informationsflöde. Leverantörsnätverket MACH-3000 Alliance (2016) som består av 
flera logistikföretag specialiserade på möbeltransporter uppfyller de kriterier som 
återfinns i ramverket. En medlem av MACH-3000 Alliance skulle sannolikt klara 
utvärderingsprocessen som Vaidyanathan (2005) tagit fram och som visas i Figur 13 i 
avsnitt 3.4.1. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att med hjälp av Vaidyanathans (2005) ramverk 
och utvärderingsprocess kan ett tillverkande möbelföretag, utan risk för försämrad 
leveransprecision och leveranskvalitet, outsourca logistikverksamheten till en tredje 
part. Kundservicenivån kan till och med öka då anlitandet av en 3PL-partner medför 
ökad flexibilitet och möjlighet till tätare leveranser.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 
studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Studien har delvis byggt på den förbättringsmodell i 4 steg som Villarreal et al. (2016) 
tagit fram. De resultat som framkommit i analysen beskrivs nedan utefter studiens 
delmål och avslutas med en återkoppling till studiens akademiska syfte. 

6.1.1 Delmål 1: Att kartlägga ett möbelföretags logistikflöden och 
identifiera eventuella slöserier. 
Delmålet har uppnåtts genom att analysera fallföretagets logistikaktiviteter och jämföra 
dessa mot det teoretiska ramverket vilket resulterat i den uppritade kartläggningen som 
visas i Figur 16 i avsnitt 5.1. Detta var steg 1 i Villarreals et al. (2016) 4-stegsmodell. 
Med hjälp av kartläggningen har den totala ledtiden tagits fram och sedan delats in i in-
transit och not-in-transit. Genom att dividera in-transit-tiden med not-in-transit-tiden 
fås kvoten 0,3, se Tabell 8 i avsnitt 5.1.  

När alla aktiviteter kartlagts och ritats upp har ett antal slöserier kunnat identifieras i 
flödet, vilket är steg 2 i 4-stegsmodellen. Slöserierna beskrivs kortfattat nedan och kan 
även ses i Figur 18 i avsnitt 5.1.1 där de är markerade med A, B och C:  

• Ojämn arbetsbelastning orsakad av ett ojämnt leveransflöde från Finland (A).  
• Väntan orsakad av ett ojämnt leveransflöde från Finland (A). 
• Felaktig hantering eller felaktig resursanvändning, även detta orsakat av ett 

ojämnt leveransflöde (A).  
• Onödiga arbetsmoment med dubbel märkning av gods (B).  
• Dålig resursplanering på grund av dåligt utnyttjande av affärssystemet (C).  
• Ineffektiv ruttplanering då gods skickas Stockholm-Småland tur och retur (A, 

B).  

6.1.2 Delmål 2: Att ta fram en effektiv logistiklösning för ett 
möbelföretag med tillverkning i nordiska länder.  
Steg 3 i Villarreal et al. (2016) förbättringsmodell är att ta fram en strategi för att 
eliminera de identifierade slöserierna. Utifrån kartläggningen och identifieringen av 
slöserier i fallföretagets logistikflöden från delmål 1 har ett flertal förbättringsförslag 
tagits fram:  

• Jämnare leveransflöde från Finland. Leveranser bör avgå varje dag måndag till 
torsdag och ankomma tisdag till fredag, istället för som idag avgå måndag och 
onsdag med ankomst tisdag och torsdag.  

• Gods bör märkas med slutlig leveransadress redan vid produktionsenheten i 
Finland. För att detta skall vara möjligt måste informationen följa med 
internordern från Sverige till Finland vilket den idag inte gör.  
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• Streckkoder bör användas vid godsmärkning och på fraktsedlar för att kunna 
läsa av dessa maskinellt vid godsmottagande och inleverans. Funktionaliteten 
finns i affärssystemet men används inte i nuläget. 

• Gods till kunder i Stockholmsområdet bör skickas direkt till kund eller till lokal 
logistikpartner. Även här krävs att godset är märkt med slutlig leveransadress 
redan från produktionsenheten i Finland.  

I ett önskat framtida läge, så som ritat i Figur 19 i avsnitt 5.2.2, ses flödet med dessa 
slöserier eliminerade och därmed mer effektivt.  

Vid en omläggning av leveranserna till kunder i Stockholmsområdet blir en 
ledtidsförkortning med upp till fem arbetsdagar möjlig. I de fall leveranser måste ske 
med hjälp av en lokal logistikpartner kan kvoten, se Tabell 10 i avsnitt 5.2.2, mellan in-
transit och not-in-transit försämras trots en förkortad total ledtid. Detta beror på att gods 
vid vissa tillfällen kan bli stående upp till en arbetsdag hos logistikpartnern samtidigt 
som in-transit-tiden minskats. Vid snabbare leveranser ses en förbättrad kvot jämfört 
med som ovan 0,3.  

6.1.3 Delmål 3: Att utreda påverkan på leveransprecision och 
leveranskvalitet vid outsourcing av logistikverksamhet hos ett 
möbelföretag  
Fallföretagets transporter fungerar för närvarande som om de vore i egen regi. Deras 
kärnverksamhet är att tillverka möbler och transporter är enbart en stödverksamhet 
vilket gör transporterna lämpliga att outsourca. Den fyllnadsgrad som fallföretaget har 
på sina transporter stärker denna tes. Den totala fyllnadsgraden för fallföretagets 
samtliga slingbilar var 66% under 2015. Fyllnadsgraden för fallföretagets transporter 
avser utgående leveranser och tar ingen hänsyn till om bilarna fylls även på hemvägen 
med gods från annan part. Då de betalar en fast kostnad per bil och inte för volym 
skickat gods får de en kostnad för outnyttjad kapacitet vilket under 2015 uppgick till 
857 700 kronor. Låg fyllnadsgrad påverkar enligt Villarreals (2012) modell, som visas 
i Figur 9 i avsnitt 3.3.1, transporternas övergripande prestanda vilket är en del av vad 
som benämns leveranskvalitet i denna studie.  

Fallföretaget började med nuvarande transportlösning på grund av höga kostnader för 
transportskador. Sedan denna omläggning gjordes i början av 2000-talet har marknaden 
utvecklats och det finns nu speditörer som specialiserar sig på möbler och ger 
omfattande garantier avseende leveranskvalitet och leveransprecision. Vaidyanathan 
(2005) har tagit fram ett ramverk och en utvärderingsprocess som skall hjälpa företag 
att välja rätt 3PL-leverantör utefter deras enskilda behov. Med hjälp av denna modell 
och de kriterier som den bygger på är bedömningen att fallföretaget utan risk för 
försämrad leveransprecision och leveranskvalitet kan outsourca logistikverksamheten 
till en tredje part.  

6.1.4 Det akademiska syftet 
Att undersöka om befintliga teorier inom Lean och värdeflödesanalys kan tillämpas för 
att kartlägga och förbättra effektiviteten i logistikflöden.  

Att det akademiska syftet uppfylldes var en förutsättning för att kunna genomföra 
kartläggningarna i delmål 1 och 2. Studien har visat att befintliga teorier inom Lean och 
värdeflödesanalys går att tillämpa för att kartlägga och effektivisera logistikflöden. 
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Studien har påvisat ett visst glapp i den befintliga teorin då den appliceras på 
transportflöden men har ändå dragit nytta av de resultat som framkommit.  

6.2 Implikationer 
Transporter och tillhörande logistikaktiviteter betraktas av de flesta som en nödvändig 
kostnad. Det tillför inget värde till de tillverkade produkterna utöver att de 
tillgängliggörs för företagets kunder. Detta innebär att kostnaden för transporter får en 
direkt påverkan på företagets lönsamhet och att de därför bör sträva efter att ha så 
effektiva transport- och logistiklösningar som möjligt. Kostnadsbesparingar får dock 
inte gå ut över leveranskvaliteten, då ökade kostnader för reklamationer får en negativ 
påverkan på den totala lönsamheten.  

För att få en samlad bild över hela fallföretagets koncernkostnader för logistik och 
transporter krävs en total översyn och kartläggning av alla flöden samt att 
förbättringsåtgärder genomförs över hela koncernen. De slöserier och tillhörande 
kostnader som identifierats i den svenska delen av flödet påverkar för närvarande inte 
resultatet för den finska produktionsenheten. Detta medför att incitamenten att 
genomföra förändringar som ökar arbetsbelastningen och kostnaderna på den finska 
sidan är små. En koncerngemensam strategi för att effektivisera flödena och minska 
kostnader skulle bidra till en samsyn kring kostnader och lönsamhet som för närvarande 
saknas. 

Om fallföretaget väljer att inte skicka gods från färjeterminalen i Stockholm till 
logistikcentralen i Småland och sedan tillbaka till kunder i Stockholmsområdet, utan att 
godset går direkt till kunderna, så kommer även fallföretagets miljöpåverkan att 
minskas då mindre mängd gods behöver transporteras onödiga sträckor. Även genom 
att höja fyllnadsgraden på de transporter som faktiskt behövs kan minskad 
miljöpåverkan åstadkommas.  

Effektiviteten hos ett företags transporter kan kartläggas och bedömas med hjälp av 
värdeflödesanalys så som gjorts i denna studie. Med hjälp av de verktyg som finns inom 
Lean kan företag synliggöra slöserier i sina logistikprocesser och eftersträva att 
eliminera dem för att få en mer effektiv logistikhantering. Lean används vanligen för 
att kartlägga och effektivisera industri- eller serviceprocesser och att använda det för 
logistik och transport är relativt nytt och outforskat. Den forskning som gjorts för att 
tillämpa Lean på logistik är främst inriktad på att effektivisera försörjningskedjor för 
tillverkande företag. Det finns viss forskning gjord på Lean för transporter och då är 
utgångspunkten att effektivisera verksamheten hos transportbolag. De teorierna bedöms 
kunna tillämpas även för att kartlägga logistikprocesser och transportverksamhet hos 
andra företag för att identifiera och eliminera slöserier.  

Kvoten mellan in-transit och not-in-transit som används som ett effektivitetsmått kan i 
vissa fall bli lägre vid en förbättring av den totala ledtiden, vilket vid en klassisk 
tolkning av den värdeskapande kvoten inom Lean skulle innebära en försämring av 
effektiviteten i processen. I den här studien inträffade detta vid ett möjligt scenario, för 
det aktuella flödet möjliggjordes en total ledtidsförkortning med upp till fem 
arbetsdagar, trots lägre kvot, och det är det som skall ses som den stora förbättringen.  
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Då tillämpningen av Lean för transport är mindre vanligt krävs vissa anpassningar av 
teorierna vilket medför att en förbättring av kvoten inte bör vara det enda som tas i 
beaktande vid bedömning av en möjlig förbättring. Kvoten kan användas som en 
vägledning men då är det viktigt att veta hur den används för logistik- och 
transportprocesser. I det aktuella fallet blir kvoten sämre på grund av att viss del av 
tiden som räknas som värdeskapande, det vill säga in-transit, är onödig och därmed 
istället skulle kunna ses som icke värdeskapande. Distinktionen mellan värdeskapande 
och icke värdeskapande in-transit-tid exemplifieras i Figur 17 i avsnitt 5.1. Vid en 
omläggning av Stockholmstransporterna som tidigare föreslagits så blir hela 
transportflödet Stockholm-Småland-Stockholm ett slöseri och den transporttiden kan 
då inte räknas som värdeskapande vilket gör att en jämförelse mellan de två kvoterna 
blir missvisande.  

För att kvoten skall fungera som jämförelsemått måste den avse transporter som går 
samma sträcka. För fallföretaget skulle det kunna vara tillämpligt om hanteringen vid 
logistikcentralen förbättras och godsets genomloppstid i den kortas men 
transportsträckorna som ingår i jämförelsen är desamma.   

6.3 Begränsningar 
De begränsningar som finns i studien diskuteras nedan.  

6.3.1 Resultat 
Studiens omfattning är begränsad till leveransflödet som berör produkter från Finland 
och kunder i Stockholmsområdet. För att få en komplett bild av logistikflödet och hur 
det bäst kan effektiviseras bör en motsvarande kartläggning göras för hela företagets 
logistik- och transportflöden. Studiens fokus har varit att utvärdera flödet av produkter 
som produceras i Finland och har slutlig leveransadress i Stockholmsområdet samt de 
möjliga slöserier som kan finnas i och med att godset skickas för omlastning vid 
fallföretagets logistikcentral i Småland.  

För att kunna bedöma den samlade effektiviteten av verksamheten vid logistikcentralen 
behöver samtliga transportflöden utvärderas. Dessutom behöver hänsyn tas till den 
produktion som sker vid andra enheter än produktionsenheten i Finland. Gods från de 
olika produktionsenheterna behöver konsolideras vid någon punkt i flödet innan vidare 
distribution till kund.  

6.3.2 Metod 
Den forskning som finns inom värdeflödesanalys för transporter sätter transportörerna 
som fokusföretag. Då detta inte stämde med studiens syfte har teorierna anpassats för 
att kunna användas för transporter sett i ett mer generellt perspektiv. Det arbetssätt som 
använts för att ta den insamlade empirin och sedan analysera den befintliga teorin inom 
området har stämt väl överens vilket ändå gör studien relevant och pålitlig.  

Fallstudien har varit nödvändig att för att genomföra kartläggningen som är delmål 1. I 
studien har endast ett transportflöde vid ett företag analyserats. För ett mer tillförlitligt 
resultat hade fler flöden samt företag behövt studeras, vilket det varken fanns tid eller 
resurser för i denna studie. Trots detta kan resultatet av studien anses tillförlitligt då 
empirin stämt överens med den befintliga teorin.  
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En nackdel med att spela in intervjuer kan vara att respondenten är mer försiktig i sina 
svar och att kartläggningen därmed kan bli missvisande. Fördelen är att ovana 
intervjuare får lättare att koncentrera sig på samtalet och information riskerar inte att gå 
förlorad på grund av bristfälliga anteckningar. I den gjorda fallstudien upplevdes inte 
respondenterna vara obekväma med att få sina svar inspelade och intervjusvaren anses 
därför vara korrekta. 

Observationer hade kunnat vara ytterligare en datainsamlingsmetod för att komplettera 
intervjuerna, dokumentstudierna och beräkningarna som gjorts. Fördelen med 
observationer är att det visar information utan subjektiv tolkning vilket inte är fallet i 
exempelvis en intervju där någons uppfattning blir svar på ställda frågor. I studien fanns 
inte tid och möjlighet att genomföra några omfattande observationer utan endast en kort 
översyn av logistikcentralens lokaler hanns med i samband med de gjorda intervjuerna. 
Observationer hade möjligen kunnat bidra med djupare kunskap om företagets 
verksamhet och mer information till studien.   

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Bakgrunden till studien är att många företag som tillverkar svårtransporterade 
produkter har logistiklösningar byggda kring att avhjälpa transportskador. Eftersom 
transporter inte är deras kärnkompetens är transportverksamheten onödigt dyr vilket 
påverkar lönsamheten negativt, vilket ger studiens praktiska syfte: Att finna en effektiv 
logistiklösning som tar hänsyn till kostnader, leveransprecision och leveranskvalitet för 
ett företag inom möbelbranschen. Det praktiska syftet uppfylls i och med att delmål 1, 
2 och 3 är uppnådda.  

Studiens akademiska syfte är: Att undersöka om befintliga teorier inom Lean och 
värdeflödesanalys kan tillämpas för att kartlägga och förbättra effektiviteten i 
logistikflöden. Uppfyllelse av det akademiska syftet var en förutsättning för att 
framgångsrikt kunna genomföra kartläggningen som krävdes i delmål 1 och 2. Det 
akademiska syftet uppfylldes då studien visat att värdeflödeskartläggning är en 
användbar metod för att identifiera slöserier inom transport- och logistikflöden.  

Steg 4 i Villarreal et al. (2016) förbättringsmodell är att implementera den strategi som 
tagits fram för att eliminera de identifierade slöserierna. Steg 1, 2 och 3 för fallföretaget 
beskrivs ovan i rapporten för de i studien inkluderade logistikflödena. Studien har syftat 
till att presentera möjliga förbättringar men att implementera den föreslagna strategin 
är upp till fallföretaget att göra själva. Figur 20 visar en uppskattning av nyttan kontra 
kostnaden för de föreslagna förbättringarna.  
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Figur 20: Kostnad kontra nytta av föreslagna förbättringar 
För tillverkande företag som upplever sig ha för höga kostnader för externa transporter 
rekommenderas att följa Villarreal et al. (2016) förbättringsmodell genom att: 

• Kartlägga sina logistikflöden.  
• Identifiera eventuella slöserier och förbättringsområden.  
• Ta fram en strategi för att eliminera slöserierna.  
• Implementera strategin.  

En möjlig strategi för att eliminera slöserier inom logistikflödena kan vara att outsourca 
den verksamheten till en tredje part. För företag som har svårhanterade och känsliga 
produkter är valet av leverantör särskilt viktigt. Vaidyanathans (2005) ramverk och 
utvärderingsprocess kan vara ett viktigt hjälpmedel i valet av leverantör. Genom att 
välja rätt leverantör går det att säkerställa hög leveransprecision och leveranskvalitet.  

6.5 Vidare forskning 
Värdeflödesanalys inom transporter är ett relativt outforskat område, särskilt sett ur 
tillverkande företags perspektiv. Befintlig teori inom traditionell värdeflödesanalys har 
i studien visat sig vara användbar även för att analysera logistikflöden för tillverkande 
företag. I studien har den forskning som finns på området anpassats för att bättre kunna 
tillämpas på tillverkande företags logistikflöden. Studien har visat att det är möjligt att 
använda befintlig teori på detta sätt men vidare forskning behövs för att ytterligare 
belägga dess tillämpbarhet inom området.  

Den  kvot som används som jämförelsemått vid förbättringar visade sig i studien inte 
helt tillämpbar då vissa förbättringar innebar att ursprungligt och framtida läge inte gick 
att jämföra. Vidare forskning behövs för att definiera de ingående begreppen och hur 
kvoten kan användas som förbättringsverktyg för transporteffektivitet.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
Hur ser företagsstrukturen ut? Vad tillverkas vid respektive anläggning? Hur stora är 
de två anläggningarna i termer av produktionskapacitet och antal anställda?  

Finns det ett gemensamt affärssystem mellan Finland och Sverige?  

Hur mycket tillverkas i Bodafors? Volym? Ordervärde?  

Generellt, hur stor del av en order är produkter från Bodafors?  

Vad är leveranslöftet till kund?  

Hur lång är leveranstiden? Generell ledtid till Bodafors och ledtid till kund?  

Hur ser transportupplägget ut mer i detalj?  

Har ni egna chaufförer och egna bilar eller är det något åkeri som kör turer åt enbart 
Martela? 

Är det olika upplägg i Sverige och i Finland? 

Hur mycket skador uppstår tidigt i transportflödet? Exempelvis vid omlastning i 
samband med båtfrakt?  

Hur ser emballaget ut?  

Statistik - Vi kommer behöva tillgång till försäljningsstatistik och även statistik som rör 
transporter och kostnader för dessa.  

Hur ofta går leveranser från Finland?  

Hur ser leveranserna från Finland ut? Levereras flera kundorder tillsammans? Hur är 
det i så fall packat? 

Hur ofta går leveranser från Bodafors? Går de enligt fastställt schema eller efter behov?  

Hur många leveranser? Per vecka eller månad?  

Vilka volymer rör det sig om? Anpassas bilarna efter volym på något sätt?  

Vad är fyllnadsgraden på bilar både från Finland och från Bodafors?  

Hur ser flödet för en order ut? Hur många steg finns det med en order? 

Hur ser hanteringen ut för ankommande gods från Finland? Lagras det in eller är det 
enbart cross-docking? Hur ofta?  

Hur mycket hantering krävs i Bodafors? Hur mycket arbete lägger ni ner på varje 
leverans från Finland som sedan skall vidare till kund?  

Räknar ni med kostnaden för cross-dockingen på varje order eller ligger det under over-
head kostnader?  
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Finns det en standard för hur leveranser från Finland skall hanteras eller är det mycket 
"manuell handpåläggning"?  

Vad är er egna beräknade kostnad för transporter och hantering inklusive mantimmar?  

Hur ser lönsamheten per leverans ut?  

Hur högt är värdet på en genomsnittligt kundorder?  

Vad tas med i beräkningen av priset/värdet? Är det bara tillverkningskostnader som 
ligger till grund eller finns transporter och extra hantering med som en egen post?  

Hur räknar ni på transportkostnader?  

Hur stora är slingbilarna?  

Får de köra överallt?  

Vad är kostnaden för slingbilarna?  

Har det varit någon dialog med återförsäljarna om slingbilarna?  

Levererar Finland alltid på en bestämd tid eller ibland för tidigt?  

Vad gör de 3 (?) personerna när det inte kommer leveranser från Finland?  

Hur ser inleveranser i systemet ut när det kommer en leverans från Finland?  

Hur lång tid tar det att hantera en bil?  

Vad är det på bilen som kommer? Kompletta order?  

Hur sorteras den bilen upp?  

Hur levereras en kundorder från Finland? Allt på samma bil eller på flera bilar?  

Vilken dag/dagar avgår bilen till Stockholm?  

Hur sker orderregistrering och informationsöverföring till Finland? EDI?  

Är det någon speciell hantering? Manuell handpåläggning eller standardiserat?  

Finns information om slutkund med från början?  

Hur splittras kundordrar som har material från både Finland och Sverige?  


