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Sammanfattning 
  
Titel: Optimering av distributionsflöden 
        – En fallstudie av ett handelsföretag 
  
Bakgrund 
Distributionen av utleveranser är en viktig del för ett företag då det kräver resurser och god 
planering inom företaget för att få effektivitet och lönsamhet inom det segmentet. Då kunder 
har behov av transporter som förekommer ofta, i vissa fall varje dag, där det ofta förekommer 
små partier av varor (dagligvaror) leder det till att transportresurserna utnyttjas dåligt och 
bilarna skickas iväg utan att vara fullastade. Trenden för företag idag innebär att allt fler 
företag väljer att lägga ut hela sitt logistikflöde på en tredjepart eftersom detta oftast blir 
betydligt mer lönsamt än att hantera logistiken på egen hand. Vinsten som kan fås genom att 
använda sig av ett tredjepartsföretag är att varorna kan samlastas och med detta förfarande 
sparar företaget in på kostnader.  
  
Problemformulering 
Hur kan distribution med samlastning av varor optimeras med hjälp av tredjepartslogistik för 
att nå större ekonomiska vinster? 
                        – Vad talar för och emot att enbart satsa på tredjepartslogistik? 
  
Syfte 
Huvudsyftet med denna uppsats är att genom en fallstudie av ett etablerat handelsaktiebolag 
utröna hur ett företags logistik kan effektiviseras med hjälp av tredjepartslogistik.  
  
Avgränsningar 
För denna uppsats har vi valt att fokusera på studieföretagets distribution av kaffe och hur 
logistiken av detta verksamhetsområde kan effektiviseras med samlastning av 
livsmedelsvaror. Vi har enbart fokuserat på transportkostnader, vikter och priser som grund 
för arbetet och inte analyserat de miljömässiga besparingar som kan finnas.  
  
Teori 
De teorier som används i uppsatsen behandlar ämnesområdena planering, distribution och 
tredjepartslogistik. Vi utvecklar även en egen modell som fungerar som grund för analysen. 
  
Val av metod 
Uppsatsen grundar sig i en kvantitativ metod där beräkningar för transportkostnader, vikter 
och priser är kärnan i empirin. 
  
Resultat  
Det vi har kunnat konstatera med vår studie är att det finns en konsolideringseffekt och 
kostnadsbesparingar att göra genom att samlasta varor. Denna besparing sker tack vare att 
större volymer samlastas och företaget betalar ett lägre pris per kilo. Denna besparing innebär 
att de distributionsflöden som används idag görs om vilket innebär att kaffe och livsmedel 
hör till en och samma funktion inom företaget. På det sättet kommer samlastningen optimeras 
när tredjepartslogistikern har full kontroll på alla distributionsflöden.  
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1 Inledning  
   
Detta inledande kapitel syftar till att ge läsaren en inblick i begreppen logistik och 
distribution, samt hur dessa är besläktade till varandra. Det ämnar också till att ge en 
förståelse av tankarna kring ämnesvalet och hur studien är uppbyggd och genomförd.  
   

 
   
   
1.1 Ämnesval  
Vi har under vår utbildning vid Umeå Universitet läst ett program med inriktning mot 
logistik varför det föll oss naturligt att även basera vår c-uppsats i detta ämne. Detta har 
gett oss en möjlighet att få tillämpa de teorier och begrepp vi lärt oss praktiskt och få en 
inblick i hur de fungerar i verkligheten. Logistik är idag ett väldigt omtalat begrepp och 
många forskare hävdar att företag i allmänhet och till stor utsträckning glömt bort eller 
förbisett vikten av detta fenomen. En optimerad logistik kan innebära stora besparingar 
för ett företag och en ökad insyn i hela kedjan vilket medför ökad kontroll och en starkare 
förmåga att vara flexibel och anpassningsbar vid eventuella kriser. (Oscarsson, Aronsson 
& Ekdahl, 2006, s. 11)   
    
Då vi ville komplettera våra inlärda teoretiska kunskaper med mer praktisk erfarenhet 
kändes det som en god idé att söka ett företag att skriva på uppdrag åt. Efter kontakt med 
Arvid Nordquist HAB diskuterade vi tillsammans med dem ett relevant ämne för oss att 
studera. Detta ledde oss in på logistik och distribution som är nära besläktade med 
varandra. En effektiv logistik med ett helhetstänkande kan i bästa fall reducera onödiga 
transporter och färre transporter tror vi även kan bidra till en bättre miljö. Vi bedömer 
också att många företag i dagsläget är dåliga på logistik och därför ser vi en stor 
utvecklingspotential i detta ämne. Vi hoppas att denna studie skall vara till nytta för 
företag som idag arbetar utifrån ett liknande logistiskt upplägg.  
   
   
1.2 Bakgrund  
Vi lever idag i ett samhälle där ekonomi kommit att spela en stor roll. Vi återhämtar oss 
just nu efter en omfattande ekonomisk kris vilken har fått företag att inse vikten av att ha 
kontroll över hela sin verksamhet. Den rådande finanskrisen har inte endast varit 
branschspecifik utan drabbat företag inom i princip alla branscher, detta har tvingat 
många företag att se över sin verksamhet för att optimera och effektivisera arbetet. Det 
kan sägas att företag har kunnat särskiljas i två led: Den ena kategorin är företag som 
redan innan krisen hade kontroll över sin verksamhet och då klarade krisen betydligt 
bättre eftersom de var väl förberedda och hade kontroll över sina kostnader. Den andra 
kategorin är företag som inte haft samma kontroll och därmed tagit mer stryk. Detta har 
visat sig i framförallt större organisationer där vi har fått se kraftiga varsel och många 
konkurser. (SILF, 2009). Kristider tenderar att blotta de som tidigare varit dåliga i sin 
logistik då dessa företag, på grund av dålig kontroll över sina flöden, tvingas till drastiska 
åtgärder. Intresseorganisationen SILF (Svenska Inköpare och Logistikers Förening) ser 
möjligheterna i en kris och skriver i ett nummer av sin tidskrift att lågkonjunktur innebär 
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högkonjunktur för logistik. (SILF, 2009) Med detta menas att en lågkonjunktur, tack vare 
ett åtstramat flöde av likvida medel, tvingar företag att se över sin verksamhet för att 
upptäcka var det läcker kostnader för att sedan optimera och anpassa sig därefter (SILF, 
2009).   
 
Logistik är ett brett begrepp med många definitioner, grundpelaren i logistiken handlar 
om att göra saker rätt i alla avseenden. En definition av logistik som Lumsden (2006) 
beskriver innebär de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i 
rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund och till rätt kostnad 
(Lumsden, 2006, s. 22-23). Om ett företag lyckas följa dessa aktiviteter skapar det ett 
ökat värde för kunderna och konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna (Bloomberg, 
LeMay & Hanna, 2002, s. 65).  
 
Logistik kan delas upp i två centrala delar, en inflödes- och utflödesdel. Kundfokus har 
blivit ett alltmer centralt begrepp och företag har insett vikten av att med hjälp av sin 
logistik kunna ägna sig åt detta genom att använda den som ett konkurrensmedel 
gentemot sina konkurrenter. Dell är ett exempel på ett företag som är mycket duktiga på 
att ha kontroll över hela sin kedja och därmed sina inflöden. Hela företagets produktion är 
styrt kring när kunden lägger en order, utefter detta beställs råmaterial och produkten 
monteras ihop för att skickas till beställaren inom ett par dagar. (Oskarsson et al, 2006, s. 
66) Detta exemplifierar logistikens betydelse, hur man med hjälp av den kan smalna av 
sin verksamhet och kapa onödiga kostnader. Trots att det kräver säkerhetslager till viss 
mån, eliminerar man ändå mycket onödig produktion och slutligen minimerar sin 
inkurans i form av varor.   
 
Den andra centrala delen i logistiken är utflöden, med detta menas då varan skickas från 
säljaren till kunden. När det gäller utflöden är en viktig aspekt i detta att optimera sina 
utleveranser. Med detta menas att företaget hela tiden ska ha framförhållning för att 
kunna planera sin distribution och på så sätt kan antalet transporter minimeras och 
därmed skapa både fördelar för kunden och för företaget. Higginson & Bookbinder 
(1995) förklarar att det går att planera och optimera transporter och på det sättet spara in 
på kostnader. De visar på att kostnaden för att köra en fullastad bil istället för en halvfull 
kan sjunka med ca 50 % per order (eller kostnad per 100 kg), ett annat sätt är att betala 
fasta kostnader för transporterna men då sprida ut kostnaden på stora volymer av gods. 
(Higginson & Bookbinder, 1995, s. 242) Detta resulterar i att kunderna slipper extra 
leveranser och säljande företag sparar både kostnader och resurser och kan därmed arbeta 
mer effektivt.  
 
Distributionen av utleveranser är en viktig del för ett grossistföretag då det kräver 
resurser och god planering inom företaget för att få effektivitet och lönsamhet inom det 
segmentet. Då kunder har behov av transporter som förekommer ofta, i vissa fall varje 
dag, med små partier av varor (dagligvaror) leder det till att transportresurserna utnyttjas 
dåligt. Detta eftersom det ofta är svårt att nå en högfyllnadsgrad i transporterna vid så 
frekventa transporter och att företaget måste binda upp stora trafikresurser för att kunna 
uppfylla kundernas krav (Lumsden, 2006, s. 615). Vidare beskriver författaren att det är 
av stor betydelse för ett företag att kunna säkerställa frekventa leveranser till kunderna för 
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att vara konkurrenskraftig på marknaden. Ett sätt att lösa det problemet är att samlasta 
transporterna vilket kan leda till ökad lönsamhet. Detta arbetssätt kan skapa fördelar för 
företaget med korta genomloppstider och ett lättöverskådligt transportflöde (Lumsden, 
2006, s. 615).  
   
Samlastning av varor kan ske genom att lägga ut sin logistik på tredjepart, så kallad 
tredjepartslogistik (TPL). Innebörden av detta är att en tredjepart hanterar företagets 
logistikflöde, från inleverans, till lagring, packning och utleverans. Fördelen med detta är 
att en TPL-aktör har förmånen att samlasta varor från olika företag, detta för att kunna 
hålla priserna för distributionen så låg som möjligt. Uppkomsten av detta fenomen samt 
hur denna trend har växt sig allt starkare ser vi alltmer inom logistikbranschen. Nils G 
Storhagen, docent inom logistik, menar på att logistikbranschen är i en kraftig tillväxtfas 
och att mellan 30-50 % av företag som använder logistiktjänster kommer att lägga ut mer 
av sin logistik på TPL-företag enligt en europeisk undersökning (Logistik Media, 2007). 
Detta medför dock att ett företag inte har lika stor kontroll över sitt logistikflöde och 
tvingas ställa höga krav på tredjeparten för att uppsatta interna mål hos företaget skall 
uppfyllas.  
 
Dagens logistiktrend har lett till att allt fler företag väljer att lägga ut hela sitt flöde på en 
tredjepart eftersom detta oftast blir betydligt mer lönsamt än att hantera logistiken på 
egen hand. Idag är det mycket förekommande att tredjepartslogistiker erbjuder en rad 
kringtjänster utöver de sedvanliga som godsmottagning, förvaring och distribution. Detta 
kan exempelvis innefatta ompackningar, montering av nya etiketter och byggnation av 
displaypallar för att förbereda gods för att ställas upp i butiker. Många företag idag väljer 
att utnyttja de fördelar som finns med tredjepartslogistik och använda sig av det i sin egen 
distribution. Genom att samarbeta med ett TPL-företag kan fördelar erhållas såsom en 
stark kompetens inom området, att TPL-företaget har ett brett kontaktnät samt har 
möjlighet att pressa priserna på transporter.  
   
Ett fungerande logistikflöde med tredjepartslogistik som genererar ekonomiska fördelar 
och en hög servicegrad kan ge ett företag komparativa fördelar gentemot sina 
konkurrenter. Detta i form av stor samarbetsvilja mellan företaget och 
tredjepartslogistiker och med det sänkta kostnader. Som vi nämnt tidigare är fenomenet 
att lägga ut sin logistik på en tredjepart en starkt växande trend inom logistiken idag.  
 
Denna studie undersöker hur och om ett företag med hjälp av tredjepartslogistik kan 
optimera sitt flöde, sänka sina kostnader och öka servicegraden gentemot sina kunder. 
Undersökningen görs genom en fallstudie av hur Arvid Nordquist HAB kan optimera 
sina utleveranser genom att maximera sitt användande av en TPL-aktör. Företaget är 
uppdelat i tre verksamhetsområden, livsmedel och vin via agenturförsäljning, samt egen 
produktion av kaffe. Kaffe och livsmedel är två nära besläktade verksamhetsområden 
som idag sköts som två helt separata enheter trots att det för dessa finns många 
gemensamma kunder. I dagsläget använder sig företaget av Schenker Logistics som 
sköter deras hantering och distribution av livsmedel på tredjepart. Logistiken av kaffe 
hanteras däremot av företaget själva i egna lokaler. I detta fall kan det vara svårt att finna 
en balans i sin distribution och onödiga transporter kan förekomma. Målet med denna 
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studie är att undersöka ifall det med hjälp av en tredjepart går att eliminera onödiga 
transporter för dessa och undersöka ifall det kan gå att finna en så kallad 
konsolideringseffekt med varor som ska till samma kunder. Detta genom att maximera 
företagets användande av en tredjepartslogistiker. Med konsolideringseffekt menar vi den 
ekonomiska-, miljömässiga- och tidsvinst som kan fås genom att samlasta varor och 
leveranser.  
   
Vi vill med denna uppsats ta reda på och belysa vilka möjligheter som finns att tillgå med 
att samlasta varor. Uppsatsen belyser ett problem som finns idag med att kunder (både 
företag och privatpersoner) vill ha sina varor så snabbt som möjligt och inte tänker på allt 
extra jobb som detta medför. Detta leder oundvikligen till högre kostnader för varorna 
som i slutändan drabbar kunden. Vi vill att uppsatsen, med sin grund i beräkningar, ska 
visa att samlastning kan vara rätt väg att gå för att nå en optimering och lönsamhet som är 
hållbar. De empiriska beräkningarna visar med hjälp av teori för planering, distribution 
och tredjepartslogistik hur denna lönsamhet kan uppnås. Vi hoppas att uppsatsen kan 
bidra till ett mer långsiktigt tänkande för företag som arbetar såsom studieföretaget gör 
och att våra idéer leder fram till mindre kostnader både ekonomiskt men även 
miljömässigt.   
   
   
1.3 Problemformulering    
Hur kan distribution med samlastning av varor optimeras med hjälp av tredjepartslogistik 
för att nå större ekonomiska vinster?  
                        – Vad talar för och emot att enbart satsa på tredjepartslogistik?  
    
   
1.4 Syfte  
Huvudsyftet med denna uppsats är att genom en fallstudie av ett etablerat 
handelsaktiebolag undersöka hur ett företags logistik kan effektiviseras med hjälp av 
tredjepartslogistik.  
 
Huvudsyftet kompletteras med två delsyften:  
 
Det ena delsyftet är att ta reda på hur och på vilka sätt samlastning kan leda till en 
optimering av ett befintligt logistikflöde för att generera ekonomiska vinster.  
 
Med det andra delsyftet ämnar vi beskriva hur detta nya logistikarbetssätt kan se ut 
pratiskt och ge förslag på förbättringar och förändringar.   
   
   
1.5 Avgränsningar  
För denna uppsats har vi valt att fokusera på studieföretagets distribution av Classic kaffe 
och hur logistiken av detta verksamhetsområde kan effektiviseras med samlastning av 
livsmedelsvaror. Studien ämnar därmed inte att undersöka eventuella optimeringar för 
företagets övriga verksamhetsområden. Vi har endast analyserat leveranser av varor till 
de kunder som det skickas både kaffe och livsmedel till eftersom det är där det kan finnas 
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en positiv konsolideringseffekt. Med konsolideringseffekt menar vi hur en förändring i 
transportkostnader kan ställas mot de ökade kostnader som tillkommer vid att lägga ut 
logistiken av verksamhetsområdet på tredje part. Vi har inte heller valt att analysera och 
studera de eventuella miljömässiga besparingar som kan finnas. Studien avser också 
endast att studera detta ur ett kostnadsperspektiv. Med detta menar vi de 
kostnadsbesparingar som eventuellt kan uppstå genom en eventuell konsolidering. 
  
Vi har med utgångspunkt i vår problemformulering även avgränsat våra sökningar av 
material med de teoriområden vi valt att fokusera på. Detta är ett område där det finns 
mycket information att tillgå men vi valde från början ut områdena planering, distribution 
och tredjepartslogistik för att kunna fokusera på vårt problem.    
 
   
1.6 Företagsbeskrivning  
Arvid Nordquist HAB grundades 1884 i form av en delikatessbutik i centrala Stockholm 
och är idag ett tredje generationens familjebolag som bedriver nordisk distribution av mat 
och dryck av varumärken från hela världen. Företaget kan därav beskrivas vara indelat i 
tre divisioner där varje enhet levererar både till dagligvaruhandeln, restaurang- och 
krogbranschen. Tack vare sitt ursprung som delikatessbutik vill företaget förknippas med 
god kvalitet och handlar därför med vad de själva kallar premiumvaror. Den utarbetade 
affärsidén lyder:   
 
“Arvid Nordquist marknadsför premiumprodukter till dagligvaruhandel, restauranger 
och arbetsplatser i norden. Med entreprenörskap och kvalitet utvecklar vi affären för oss 
själva, våra kunder och varumärkesägare.”  
 
Det som troligtvis främst förknippas med företaget är tillverkningen och distributionen av 
sitt eget kaffe vid namn “Classic”. Denna produktkategori skiljer sig från övriga i 
verksamheten då denna tillverkas och distribueras till 100 % av företaget självt, medan i 
de övriga två områden är man endast leverantör i form av agenturförsäljning. Av denna 
anledning skiljer sig också hur verksamheterna fungerar rent logistiskt.  
 
1.6.1 Livsmedel  
Försäljning av livsmedel sker som tidigare nämnt genom såkallad agenturförsäljning. 
Detta innebär att företaget inte tillverkar produkterna själva utan endast beställer hem, 
marknadsför, säljer och distribuerar varorna i Sverige och till viss mån i Norden. 
Beställningar sker på basis av prognoser där det tas hänsyn till historisk försäljning och 
kommande marknadsevent. Produkterna lagras sedan och tas om hand via en tredjeparts 
logistiklösning av Schenker i Arlandastad. I detta avtal ingår tjänster som mottagning, 
lagring, plock, ompackning och distribution, där den mesta kontakten sker via telefon, 
affärssystem och en webbportal.   
 
1.6.2 Kaffe  
Verksamhetsområdet kaffe, som bär varumärket "Classic", är det område företaget är 
mest känt för av allmänheten. Detta affärsområde är till 100 % bundet till företagets egna 
lokaler i Solna där inleveranser, rostning, paketering, lagring och distribution direkt till 
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kund sker. Classic kaffe är varumärket som speglar företagets affärsidé som helhet då det 
marknadsförs som ett premiumkaffe av allra högsta kvalitet oavsett tillgång på råmaterial. 
Detta affärsområde i sig är indelat i tre kategorier: dagligvaruhandeln i form av 
exempelvis Ica, Coop, etc. Kaffe på jobbet (kallas vending) i så kallade kaffemaskiner 
som sköts av vendingföretag, exempelvis Selecta. Det tredje och sista affärsområdet är 
hotell, caféer och restauranger (kallas horeca), där vissa helhetslösningar med tillbehör 
som glas och rörstickor erbjuds. Som nämnt tidigare så sker all produktion samt 
distribution från företagets egna lokaler i Solna, distributionen sker på entreprenad av 
Schenker, vilket utgör grund för ett intresse från företaget att undersöka ifall det går att 
finna en konsolideringseffekt med kolonialvaror eftersom många av företagets kunder 
beställer både kaffe och livsmedel.  
 
1.6.3 Vin & Sprit  
Även denna verksamhetsgren sker via TPL, i detta fall genom företaget Lagena som här 
sköter all hantering av företagets produkter samt all nödvändig dokumentation vid 
hantering av alkoholhaltiga varor. Då reglerna kring handel med alkoholhaltiga varor 
skiljer sig från övrig handel innebär det att detta verksamhetsområde inte kan integreras 
med de övriga i samma utsträckning och det är därför inte aktuellt med någon lagerflytt.  
   
1.6.4 Schenker  
Arvid Nordquist använder sig av Schenker som tredjepartslogistiker. De sköter allt gods 
som fraktas till och från distributionslagret och från lagret i Solna där kaffeproduktionen 
finns. I Arlandastad har Schenker sitt distributionslager där alla Arvid Nordquists övriga 
varor samlas för att sedan skickas vidare till kunderna. Schenker har i egenskap av 
tredjepartslogistiker många andra företag huserade i sitt lagerutrymme och kan av denna 
anledning inte styra hela sin verksamhet efter vårt studieföretags behov. I dagsläget ar 
Arvid Nordquist HAB företagets andra största kund i Arlandastad och bör därför anses 
som en viktig kund.  
   
   
1.7 Definitioner  
   
Fyllnadsgrad = Det innebär hur mycket gods som ryms och transporteras i en lastbil.  
   
Agenturförsäljning = Det innebär att ett företag har rättighet att sälja varor eller tjänster 
för ett annat företags räkning.   
   
Konsolidering = Den ekonomiska-, miljömässiga- och tidsvinst som kan fås genom att 
samlasta varor och leveranser.  
   
Inkurans = Värdeminskning av en vara som exempelvis har blivit föråldrad och då är mer 
svårsåld till det ursprungspris som är fastställt.  
   
Speditör = Speditören sköter företagets transporter av gods.  
 
 



7 
 

1.8 Disposition  
 
 
 
 

  
Figur 1. Disposition av uppsatsen  
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2 Teori  
 
I denna del tar vi upp de teorier vi anser relevanta och som hjälper oss besvara vårt 
problem. Vi börjar med att beskriva hur kapitlet är uppbyggt och hur teorierna hänger 
ihop. Efter det belyser och förklarar vi distribution och planeringsarbete i allmänhet för 
att ge läsaren en översyn av detta område för att sedan mot slutet av kapitlet ta upp 
tredjepartslogistik.  
   

 
   
   
2.1 Teoristyckets upplägg  
En definition av logistik kommer från Council of Supply Chain Management 
Professionals "CSCMP". De beskriver begreppet på följande sätt: "Planering, 
implementering, styrning och kontroll av effektivitet i ett materialflöde och tillhörande 
administrativt flöde, från materialförsörjning till leverans till kunderna, samt returflöde, i 
syfte att minimera kostnader och maximera kundservicen"(CSCMP, 2010). Definitionen 
säger till stor del vad vi vill förmedla med denna uppsats, att optimera logistikflödet. De 
punkter som CSCMP lyfter fram är till viss del de teorier vi bygger uppsatsen utefter.  
   
Analysen i detta arbete grundar sig utifrån två centrala teoretiska ämnesområden som vi 
också valt att lägga vår vikt på. Dessa är planering och distribution och på vilket sätt 
dessa områden ligger som grund för vår uppsats. Planering är som beskrivet i definitionen 
ovan en central och viktig del inom logistik och därför ser vi det som en av grundpelarna 
för att lösa vårt problem. Den andra grundpelaren är distribution. Distribution för oss i 
detta arbete handlar om att skicka varor mellan olika lager och från ett lager vidare till 
slutkunden. Uppsatsen handlar om att optimera logistiken och samlasta varor och därför 
ser vi dessa två teorier som en grund att stå på. Utifrån dessa teorier beskriver vi mer 
ingående hur logistikarbetet ska fungera och preciserar detta med kompletterande teori, 
dessa kan delas in i två block. Det ena blocket är de som härrör planering, det är; logistik 
som konkurrensmedel, den logistiska målmixen och Business-to-business (B2B). Det 
andra blocket gäller distributionsteorier såsom distributionslager och lagerhantering samt 
arbetsmetoderna Merge-In-Transit och Cross-docking.   
   
Ett strategiskt tillvägagångssätt att optimera och effektivisera sin distribution är att 
använda sig av tredjepartslogistik (TPL) där vi i detta kapitel förklarar dess funktion och 
innebörd för företag idag. Detta teoretiska begrepp är också nära besläktat med 
distribution och planering då dessa två är centrala grundstenar för tredjepartslogistiken.  
   
Vi har valt dessa teorier eftersom de belyser det område vi inriktar oss på och hjälper oss 
att svara på vårt problem. Teorierna är i vissa fall grundläggande för att förklara varför vi 
kommer fram till det vi syftar på och i vissa fall mer specifika för att ge exempel på hur 
teorin kan fungera i praktiken. Anledningen till att vi valt just dessa teorier beror på att 
planering och distribution är två väldigt breda kunskapsområden och det är nödvändigt att 
smalna av dessa så att vårt arbete blir greppbart och förståeligt. För att förstå hur 
tredjepartslogistik fungerar behöver man veta hur ett företag lägger upp sin strategi. Detta 
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i form av planeringsarbete på kort och lång sikt, vad distribution är, hur ett lager kan se ut 
och användningsområde för denna, och konkreta exempel på hur arbetsmetoder i ett lager 
kan se ut. Dessa teorier bildar en uppfattning om vårt arbete och ger svar på de 
uträkningar som vi gör i empirikapitlet.   
   
   
2.2 Litteratursökning och val av teorier  
Källkritik ser vi som en viktig del i uppsatsen eftersom det handlar om att analysera en 
artikel, bok eller empiriskt material på ett analytiskt och kritiskt sätt. All teori och 
information vi har använt oss av bör kunna utvärderas för att se på relevansen och om det 
är korrekt och riktigt. Johansson-Lindfors (1993) förklarar källkritik som ett sätt för att 
avgöra om påståenden och det olika författare menar är relevant för ett syfte eller inte, 
källkritiken ska ses som relevant ur ett vetenskapligt perspektiv. Hon menar vidare på att 
det oftast är den empiriska delen som granskas men att även den teoretiska delen bör 
beaktas i detta sammanhang. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 87)  
 
Vi anser att det är viktigt att kritiskt granska den litteratur som används i ett 
uppsatsarbete. Att endast använda sig av en källa för att beskriva en teori, påstående eller 
antagande har vi i den mån det varit möjligt försökt att undvika. Vi har hela tiden letat 
efter fler källor som komplimenterar den förstnämnda källan för att få en större 
sanningshalt i det vi vill förmedla. De läroböcker vi har använt oss av har vi kompletterat 
med vetenskapliga artiklar där dessa teorier diskuteras på ett analytisk och frågande sätt. 
Vi har sedan sammanställt den teori vi har tillgodosett oss själva med för att bilda oss en 
egen uppfattning om de tankar, idéer och fakta som finns att tillgå, detta har vi gjort för 
att sedan kunna använda oss av materialet till uppsatsen och de förutsättningar som gäller 
för denna.   
  
Johansson-Lindfors (1993) förklarar vidare att det inom källkritik går att dela upp det 
ämnet i två delar; teorisökning och teorianvändning. 
 
Valet av teorier (teorisökning) är ofta nära kopplat till problemformuleringen eftersom 
den ger en riktning till vilka teoriområden som forskaren hämtar information ifrån. En 
viktig aspekt är att inte teoriområdena blir för avgränsade för att undvika att missa 
relevanta teorier. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 87) I uppsatsen har vi vid teorisökandet 
hela tiden haft vår grund i problemformuleringen. De teorier som vi har använt oss av är 
ett sätt för oss att visa på, förklara och tolka helheten i vårt problem för att slutligen sedan 
kunna lösa problemet.  
 
Vi bestämde oss redan från början för vilka teoriområden vi skulle inrikta oss på. Dessa 
var planering, distribution och tredjepartslogistik. Utifrån dessa områden sökte vi 
material som stämde överens med vår utgångspunkt i problemformuleringen som handlar 
om att optimera logistikverksamheten med hjälp av tredjepartslogistik. Det svåra med 
dessa sökningar var att smalna av letandet till vårt problem och att undvika att bli för bred 
och då använda sig av för mycket allmänna teorier.  
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Teorianvändning handlar det om att leta reda på litteratur och andra källor och även om 
när man ska sluta söka efter material. Det är viktigt att i början välja ut relevanta 
sökområden inom det ämne som undersöks i olika databaser för att få en bredd och 
överblick av de teorier som finns att tillgå. Ett sätt att bestämma sig för att sluta leta efter 
ny litteratur och källor är när man i sökningen når en mättnadskänsla. Med detta menas 
att nya böcker och artiklar beskriver samma teorier som redan har förekommit i tidigare 
litteratur. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 88)  
   
Böcker och artiklar har vi letat fram via Umeå universitetsbiblioteks hemsida. Böckerna 
har vi hittat genom att söka i fliken "Album", där har vi använt oss av olika sökord. Dessa 
är logistik, distribution, tredjepartslogistik, optimering, planering, business-to-business, 
arbetssätt m.m. Dessa ord har vi sökt dels separat med bara ett ord i sökningen och även i 
kombination med varandra. Vi fick genom dessa sökningar fram vanliga böcker och även 
E-böcker. När vi sökte efter vetenskapliga artiklar har vi använt oss av samma sökord och 
sökstruktur som när vi sökte efter böcker. De databaser vi använde oss av är Business 
Source Premier och Emerald.  
 
När vi hittade en bok eller artikel som uppfyllde de kriterier vi var ute efter sökte vi även 
efter mer litteratur som fanns i den referenslistan, detta då det med stor sannolikhet där 
fanns mer artiklar och böcker med teorier som vi kunde använda oss av. Vi letade även 
efter viss information via internet och då använt oss av sökmotorn Google för att hitta 
kompletterande material till de tankar, idéer och teorier vi har valt att lägga fram. En del 
sökord som vi använde oss av då var logistik + högkonjunktur/lågkonjunktur, logistik + 
distribution, logistik + tredjepartslogistik samt distribution + tredjepartslogistik. Vi har 
till viss del grundläggande allmänna teorier med i arbetet och dessa behandlar vi som ett 
sätt att visa för läsaren vad det är vi vill komma fram till och skapa en förståelse och 
grund för läsaren inför den resterande delen av uppsatsen.  
   
De teorier om hur man skriver och går tillväga vid ett uppsatsarbete är även det funnet via 
Umeå universitetsbiblioteks hemsida. Vi sökte i "Album" och använde oss av sökord 
såsom uppsatsarbete, kvantitativ forskning och forskningsmetoder. Detta gav oss en bred 
grund att stå på för att beskriva vår vetenskapliga förankring i uppsatsen.  
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2.3 Modell baserad på de utvalda teorierna  
Utifrån ovan nämnda teorier i stycke 2.1 har vi sammanställt en modell som har följt oss 
under arbetets gång för att knyta ihop teorierna på ett lätt, begripligt och överskådligt sätt. 
Anledningen till att vi har skapat en modell är att den är ett bra sätt för oss att visa på 
vilka teorier som vi använder och hur förhållandet dem emellan ser ut. En modell kan ses 
som en länk mellan teori och verklighet eller som hjälp för att ta fram hypoteser som ska 
testas (Patel & Davidsson, 1994, s. 20).  
   
Modellen speglar de tre huvudteorier vi valt att belysa, distribution och planering och hur 
dessa kan optimeras tack vare tredjepartslogistik. I övriga rutor visar modellen hur de 
omkringliggande teorier vi valt att applicera på denna studie påverkar dessa och mynnar 
ut i ett kretslopp.  
 
I modellen utgår vi från företagets sida där allting börjar och slutar med planering. Från 
den rutan specificeras planering i flera delar, omvänt fungerar det likadant från TPL rutan 
med pilar till de olika rutorna. Med kretslopp menar vi att alla delar i modellen hör ihop 
och är starkt knutna till varandra. De teorier som beskriver hur ett företag planerar sin 
logistikverksamhet påverkar i sin tur TPL och även distribution. Det intressanta med 
modellen är att om det sker en förändring i någon av rutorna påverkar det även de övriga 
delarna. Ett exempel är om företaget väljer att erbjuda en service som konkurrenterna inte 
har, såsom gratis returordrar, så påverkar det hela distributionsledet och även TPL-
företaget som behöver ändra sin hantering och rutiner. Motsatt kan vara att TPL-företaget 
byter från exempelvis merge-in-transit till cross-dockning så hanteras ordrarna på ett 
annat sätt och det kan påverka företagets leveranser till slutkunderna då de kanske inte får 
en leverans på samma dag som förut eller mer sällan.   

 

  
Figur 2. Modell av förhållandet mellan teorierna i uppsatsen 
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Modellen ovan visar tankegångarna och tillvägagångssättet för denna studie och hur vi 
har tänkt med de teorier vi använder oss av. Huvudprincipen bakom denna studie är 
ämnesområdet planering, ett centralt begrepp som ligger till grund för i princip all 
logistikplanering, detta område är också den utgångspunkt man ständigt kommer tillbaka 
till.  
 
Underliggande teorier kan ses som mindre och essentiella delar som utgör begreppet 
planering, dessa är: Logistik som ett konkurrensmedel, detta beskriver hur en välplanerad 
logistik kan användas strategiskt och skapa komparativa fördelar gentemot sina 
konkurrenter, nästa är den logistiska målmixen som definierar de underliggande element 
som utgör begreppet logistik i sin helhet, dessa innefattar bland annat att ha stort fokus på 
helheten för att generera största vinning. Den tredje rutan beskriver fenomenet Business-
to-business och speglar i detta fall både försäljning till slutkund, men även relationen 
mellan studieföretaget och tredjepartslogistikern, vi kommer i studien att redogöra för 
vilka faktorer som är viktiga i en relation mellan dessa. Sista rutan är lager och hantering, 
vilket också leder oss in på det andra centrala begreppet i denna studie, 
tredjepartslogistik.  
   
Det är en starkt växande trend av företag idag att använda sig av en tredjepartslogistiker, 
som vi nämnt tidigare tillåter detta företaget att lägga mer resurser på sina 
kärnkompetenser samt en möjlighet att dra nytta av de kompetenser en tredjepart besitter 
i detta ämne. Två strategier som kan användas av ett sådant företag är cross-docking och 
merge-in-transit, detta är två metoder som kan tillämpas för att optimera flödet för att få 
snabbare leveranser och mindre kapitalbindning. Detta mynnar sedan ut i distribution 
som är vad man kan kalla huvudfokus för denna studie då vi analyserat hur företaget kan 
optimera och effektivisera sitt logistiska flöde för att generera större ekonomiska vinster.   
   
   
2.4 Planering  
För ett företag ska kunna skapa en effektiv distribution av varor krävs god planering för 
att utföra det arbetet. Storhagen (2003) visar på att valet av transport- och 
hanteringsalternativ, kapacitet och flexibilitet inom logistiken är viktiga beslut för att det 
ska fungera på ett bra sätt (Storhagen, 2003, s. 138). Planering handlar om att identifiera 
framtida alternativ för att sedan välja ut ett par av dessa eller rent av det bästa om det går 
att förutse (Fleischmann, Meyr & Wagner, 2005, s.81). De förklarar vidare att planering 
kan delas in i olika faser;  
 

• Att uppmärksamma och analysera ett problem  
• Att definiera vilka mål som finns   
• Att göra en prognos för framtiden och dess utveckling  
• Att identifiera och utvärdera möjliga lösningar  
• Att välja rätt lösning  

   
Detta upplägg kan vara ett sätt för ett företag att på ett enkelt sätt välja det bästa 
alternativet.  
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Fleischmann (2005) menar på att transportkostnaderna sjunker med en god planering om 
samlastning av varor sker vid transporter. Ett högt nyttjande av exempelvis en lastbil vid 
transporter kan vara av fördel kostnadsmässigt. Nackdelen vid samlastning visar sig då 
varor ska levereras på flera olika platser vilket leder till flera stopp och i slutändan längre 
ledtider. (Fleischmann, 2005, s.229)  
   
2.4.1 Distributionsplanering  
Planering inom distribution innehålla tre faser som också kallas tidshorisonter, dessa tre 
är strategisk, taktiskt och operationell distribution. Rushton et al. (2006) beskriver dessa 
närmare och visar på att dessa faser kan överlappa varandra i olika steg inom ett företag. 
Strategisk distribution handlar om ett längre tidsintervall som kan variera från ett till fem 
år och ibland längre. I denna fas tas större organisatoriska beslut och här tas beslut om 
vilken arbetsplan som ska följas. Taktisk distribution innebär ett kortare tidsintervall, 
mellan sex månader upp till ett år. Beslut som fattas här bör inte påverka andra funktioner 
inom företaget, den strategiska planen omvandlas i detta steg till en operationell plan. 
Den sista fasen är operationell distribution. Här kan besluten fattas från dag till dag och 
uppföljning sker kontinuerligt. I den här fasen implementeras den operationella planen.   
   
Eftersom distribution handlar om flera olika delar som ska fungera så effektivt som 
möjligt är det nödvändigt att se att dessa tre faser hör ihop. Det gäller att planera 
distributionen över en längre tid för att täcka eventuella fallgropar. För att få en bättre 
förståelse för vad de tre faserna innebär praktiskt för ett företag har de brutits ned 
ytterligare:  
 
Strategisk distribution = distributionsvägar, plats och storlek på lager, val av 
transportmedel, TPL eller egen distribution, direktleveranser, lagernivåer   
 
Taktisk distribution = vilken typ av transport (bilmärke, storlek, antal bilar), rutter som 
körs, layout på lagret, utrymme och fördelning av varor på lagret, arbetshantering på 
lagret, informationssystem, uppföljningsmetoder, orderbearbetning, dokumentation  
 
Operationell distribution = varukvittering, orderplockning, påfyllning av lagervaror, 
ordersammanställning, lastschema, returer, personaltillgänglighet, underhåll av fordon  
   
Ett sådant förfaringssätt med en tidsplanering bör vara flexibel eftersom det utförs 
kontinuerliga återkopplingar på och inom faserna för att kunna möta förändringar. Detta 
eftersom både efterfrågan och utbud av varor ständigt varierar utifrån kundernas krav på 
nya produkter och bättre produkttillgänglighet. (Rushton et al., 2006, s. 19-22) 
    
2.4.2 Logistik som ett konkurrensmedel  
Ross (2004) visar på att logistik kan vara ett nyckelbegrepp, ett konkurrensmedel, för ett 
företag. Målet är att planera och koordinera alla aktiviteter inom företaget för att nå de 
kvalitets- och servicemål som finns uppsatta till lägsta kostnad. Det handlar om att hitta 
nya vägar för att skapa konkurrensfördelar. Tidigare sågs logistik först och främst som ett 
arbetssätt som innefattade olika separata funktioner, såsom lager och transporter, 
fokuserade på kostnader och leveranser. I dagens läge kan en effektiv logistikenhet skapa 
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nya och förbättrade kundvärden, minska arbetskostnaderna, möjliggöra goda marknads- 
och försäljningsinsatser och skapa flexibilitet i arbetssätten genom en samordnad logistik. 
(Ross, 2004, s. 9). Ett företag kan använda logistik som ett konkurrensmedel antingen 
genom service (att erbjuda service som differentierar företaget mot konkurrenterna) eller 
att tillhandahålla lägsta möjliga kostnad (Rushton, Croucher & Baker, 2006, s. 28).    
   
2.4.3 Den logistiska målmixen   
Logistisk effektivitet beskrivs i termer av kapitalbindning, leveransservice och 
logistikkostnader (Lumsden, 2006, s.259). Lumsden menar på att det finns en stark 
koppling till räntabilitetstänkande där de tre delarna alla påverkar lönsamheten men ser 
problem då olika åtgärder som görs för att förbättra vissa delar i verksamheten kan skapa 
negativa effekter på andra delar. Ett exempel på detta är en åtgärd som ska minska 
kostnaderna men som samtidigt försämrar servicen och därmed intäkterna på längre sikt.  
 
Det gäller att hitta en balans i de olika delarna för att få en helhet som blir så bra som 
möjligt. Vidare visar Lumsden på vikten av att inte avhålla sig från förändringar enbart 
eftersom det kan uppstå negativa konsekvenser på grund av dem eftersom helheten är det 
viktigaste. En försämring på ett ställe kan vägas upp av förbättringar och fördelar på 
andra ställen. (Lumsden, 2006, s.259) 
 
2.4.4 B2B  
Business to business beskriver Haig (Haig, 2001, s.1) som ett samlingsnamn för 
transaktioner mellan företag på internet och de företagsnätverk och logistikkedjor som de 
berör. En fördel med att arbeta med business to business är att företaget och dess partners 
kan använda sig av exempelvis EDI, vilket innebär ett datasystem som skickar 
information mellan företagen (Worthinton & Britton, 2006, s. 435). Med ett sådant 
system undviker man manuellt arbete som kan ta upp mycket tid och resurser. EDI passar 
bra till företag som har aktiviteter som ser likadana ut och som utförs ofta, EDI kan då 
leda till ökad precision, tids- och lagerbesparingar. (Raney & Walter, 1992, s.21)  
 
Business to business kan innebära flera fördelar företagen emellan, Storhagen (2003) 
visar på ett antal exempel, dessa är: Lägre transaktions- och distributionskostnader, 
minskad prognososäkerhet, lägre logistikkostnader, kortare ledtider, ökad flexibilitet, 
ökad förmåga till kundanpassning och lägre inköpskostnader. Det centrala i business to 
business samarbetet är tid, genom ett nära samarbete med bättre och snabbare 
informationsöverföring mellan olika led så minskar osäkerheten och konsekvensen av 
detta leder till att effektiviteten ökar totalt sett. (Storhagen, 2003, s. 239)   
   
 
2.5 Distribution  
Det andra blocket gäller teorier som berör distribution. Dessa beskriver vi nedan och 
handlar om distributionslager och lagerhantering och mer specifika lagerhanteringsteorier 
som kallas Merge-In-Transit och Cross-docking.  
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2.5.1 Distributionslager och lagerhantering  
Användandet av ett distributionslager, även kallat terminal, kan generera positiva effekter 
för leveranstider och lagertillgänglighet då varorna kan lagras på ett ställe närmare 
kunderna. Poängen med ett distributionslager är att ha en plats för lagring av varor 
och/eller omlastning av varor. Genom att distributionslagret befinner sig på en strategisk 
geografisk plats finns varorna nära marknaden, detta för att säkerställa en god 
kundservice och även för att sänka transportkostnader genom olika transportflöden och 
olika transportmedel.  
 
Denna typ av lager kan erbjuda dels godsmottagning och lagring men även tillhandahålla 
utleveranser. Genom att samordna utleveranserna så att de skickas från ett ställe kan 
totalkostnaderna reduceras, däremot finns det kostnader som tillkommer med en terminal 
eller distributionslager. Dessa kan vara att hanterings- och administrationskostnader ökar, 
lokalkostnader och investeringar i lagrings- och hanteringskostnader samt kapitalet som 
är bundet i lagret. Om företaget inte nyttjar ett distributionslager kan det innebära högre 
kostnader för transport- och transaktionskostnader vilket troligen överstiger kostnaderna 
för ett distributionslager. Ett distributionslager kan med de förutsättningarna innebära 
konkurrensfördelar på marknader och lägre kostnader. (Storhagen, 2003, s. 155-157).  
   
I en artikel från en tidskrift (International Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management, 1988) beskriver man användandet av ett lager som ett sätt att konsolidera 
varor. Med det menar de att genom att använda sig av ett större lager då kan minska 
kostnader inom andra områden. De förklarar också att kundnöjdheten kan öka då kunden 
har möjlighet att få en samlad transport med flera olika typer av varor istället för flera 
transporter. (International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 
1988, s.41)   
   
Storhagen (2003) visar även på att utvecklingen går mot att ha större och färre lager än 
tidigare. Detta för att exempelvis kunna erbjuda ett komplett sortiment av varor i 
terminalen, ett välutvecklat IT-stöd, kortare ledtider i kommunikation, administration och 
transporter (Storhagen, 2003, s. 159). Ett tydligt tecken på trenden att gå mot större lager 
och som också kan beskrivas som en typ av distributionslager är användandet av 
tredjepartslogistik (TPL). Denna strategiska logistiklösning påminner om 
distributionslager i den mån att färdiga varor ligger här i väntan på att levereras. (Ahl & 
Johansson, 2002, s. 35)   
   
2.5.2 MIT (Merge in transit) och Cross-docking  
För att undvika stopp på olika ställen i distributionskedjan som endast innebär en tids- 
och kostnadsökning för en order finns det ett alternativ till det som kallas kontinuerliga 
flöden. Ett av dessa flöden är merge-in-transit (MIT).  
 
Merge-in-transit är enligt Lumsden (2006) ett kontinuerligt flöde där lagret ständigt är i 
rörelse på väg till en order. Då många kunder kräver exempelvis värdeökande aktiviteter 
såsom kortare ordercykel och snabbare leveranser kan detta vara ett sätt att skapa en 
snabbare och effektivare distribution. MIT fungerar på det sättet att det samlas in 
sändningar med varor från flera leverantörer och konsoliderar dem till en enda leverans 
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under transit. Det innebär att ett företag undviker att ha lager på olika platser och 
levererar en konsoliderad order till kunden, istället för flera leveranser får kunden istället 
en leverans. (Lumsden, 2006, s. 659-661) 
   
Innebörden av MIT är att konsolidera sändningar utan att behöva använda lager för 
omlastning eller lagring innan leveransen. MIT-punkten i leveransflödet är väldigt 
viktigt, där bör hänsyn tas till företaget, leverantörer, kunder och värdet på varorna för att 
MIT-punkten ska leda till en effektiv distribution. Att företaget har god kontroll på varor 
och sändningar och ett behov av planering för att denna typ av distribution ska fungera 
måste leveranserna kunna spåras kontinuerligt. Lumsden lägger vikt på att MIT systemet 
tar itu med problemet med höga transportkostnader genom att konsolidera flera 
leveranser till en kund. Detta leder till att fyllnadsgraden i transporterna ökar samt att 
onödiga transporter mellan leverantörer och distributionscentran kan undvikas. 
(Lumsden, 2006, s. 659-661)  
 
Nackdelen med att jobba efter denna modell är att informationsflödet ökar då det kräver 
stora resurser i form av informationssystem som ser till att rätt produkter plockas på rätt 
ställe och till rätt kund. Ju fler kunder och produkter som företaget har gör att arbetssättet 
kan bli krävande och utmanande om inte bra struktur och planering finns. (Ala-Risku, 
Karkkainen & Holmstrom, 2003, s.67)    
   
Ett annat sätt att hantera transporter på ett effektivt sätt är att använda sig av cross-
dockning. Det innebär att man lastar av varor från en inkommande transport för att sedan 
se vilka mottagare man har och lastar den vidare på en transport som ska till det området. 
Storhagen förklarar en definition av cross-docking som handlar om att kravet på att 
godset hanteras snabbt och att ingen lagring av godset får förekomma. Förenklat kan det 
beskrivas som att godsflödena utan lagring bättre ska motsvara kundernas specifika 
beställningar efter punkten för cross-docking än före. (Storhagen, 2003, s. 160) 
 
 Denna arbetsmetod leder till att varorna ej läggs på lagring och kapitalbindningen 
minskar Det som dock bör beaktas är att detta tillvägagångssätt ställer mycket höga krav 
på det administrativa arbetet bakom då det i sin natur är väldigt störningskänsligt. 
(Vahdani & Zandeih, 2009, s. 12)  
   
Vi visar med en bild nedan på hur cross-docking fungerar. Rutan till vänster visar ett 
distributionslager som tar emot varor från leverantörerna, varorna sorteras sedan enligt de 
kundordrar som inkommer och packas sedan för att skickas vidare till kunderna. Den 
övre, högra, bilden beskriver hur distributionen kan fungera utan cross-docking vilket 
innebär väldigt många leveranser. Bilden nere till höger illustrerar cross-docking metoden 
med ett distributionslager som navet i distributionen som leder till färre leveranser.  
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Figur 3. Schematisk bild av cross-docking  

Källa: Ferbercrossdocking, How it works, 2010.  
   
Skillnaden mellan dessa två arbetssätt är att inom merge-in-transit är det viktigaste att 
kunna leverera en komplett leverans och då fördröja en produkt om det behövs. Cross-
docking däremot handlar om att få iväg produkterna så snabbt som möjligt med första 
leveransen som ska till det området. Alltså kan merge-in-transit vara bättre om det 
handlar om att få iväg en komplett sändning till kunden och då cross-docking om det 
gäller att snabbt kunna leverera produkten. (Alu-Risku et al., 2003, s. 69)    
   
   
2.6 TPL  
Tredjepartslogistik (TPL) innebär användandet av externa resurser som utför logistiska 
uppgifter som traditionellt sett har hanterats inom företaget. Uppgifterna som 
tredjepartsföretaget hanterar kan innebära antingen delar inom olika processer eller hela 
logistikflödet (Lieb, Millen & Van Wassenhove, 1993, s. 35). Då tredjepartslogistik är en 
central och viktig del i uppsatsen har vi valt att förklara först vad tredjepartslogistik är, 
hur det fungerar och hur framtiden kan tänkas se ut. Nedan ges en bild av hur förhållandet 
mellan ett företag, TPL-företaget och en kund kan se ut.  
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Figur 4. Bild över förhållandet mellan parterna i ett TPL samarbete 

Källa: Journal of Business & Industrial Marketing, volym 16, nummer 6, 2001 
   
Bilden ovan visar förhållandet mellan ett företag, ett TPL-företag samt en kund (Bask, 
2001, s.473). Modellen visar hur ett TPL-företag fungerar som en mellanhand mellan 
säljaren och köparen. Detta görs genom att skapa en långsiktig relation och integrera 
företagets egen verksamhet med TPL-företagets, relationen karaktäriseras av delade 
risker och belöningar och ju mer integrerade de båda parterna är, desto mer beroende blir 
de av varandra och desto större blir intresset och möjligheterna till förbättringar (Ahl & 
Johansson, 2002, s. 28).  
 
Detta exempel för hur ett företag arbetar tillsammans med ett TPL-företag är även något 
som Halldórsson & Skjøtt-Larsen (2004) har beskrivit. De menar på att företaget och 
TPL-företaget tillsammans skapar en logistisk lösning som är unik dem emellan och att 
samarbetet ska gynna båda parter. Det handlar om ett långsiktigt arbete där de 
tillsammans löser problem och även delar information med varandra. Det som ligger i 
centrum i samarbetet är att TPL-företaget bidrar med kunskap som hjälper företaget att 
utföra sin kärnverksamhet. En annan viktig del är att utveckla samarbetet och nya 
kompetenser för att utföra arbetsuppgifterna. (Halldórsson & Skjøtt-Larsen, 2004, s. 195)   
   
Det finns även nackdelar som kan uppstå vid ett nära samarbete. En av dem är risken att 
informationssystemen som används mellan företagen inte är tillräckligt bra vilket kan 
leda till svårigheter i samarbetet (Razzaque & Sheng, 1998 s. 96).  
   
Tredjepartslogistik är ett relativt nytt fenomen inom företagsvärlden. Trots att begreppet 
funnits under en lång tid är det inte förrän mitten på 1990-talet fenomenet slog rot 
ordentligt. Anledningen till detta är att företag började inse vikten av att kunna 
konkurrera med sin distributionskedja vilket ledde till att man istället för att bara se på sin 
logistikverksamhet kostnadsorienterat även började göra det ur ett kvalitets- och 
serviceperspektiv. Det tillåter dessutom företaget att ägna sig åt sin kärnkompetens då 
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man kan lägga ut sin logistik på entreprenad. (Sonne, 2007, s.12) Ett antal orsaker till att 
lägga ut delar av verksamheten på entreprenad var kunders ökande krav på service, mer 
fokus på kostnader och mer konkurrens på marknaderna (Bloomberg et al., 2002, s. 112).  
Många speditörer har tack vare denna utveckling spått en ny marknad och börjar erbjuda 
allt fler och mer komplexa helhetslösningar. Det är idag inte alls ovanligt att 
konkurrerande företag huserar med sina varor under samma tak, ett exempel på detta är 
modeföretagen MQ och Filippa K som sköter sin logistik genom DHL i Örebro, en stor 
anledning till detta är att likartade produkter i samma system och flöden öppnar upp för 
skalfördelar och därmed kostnadsbesparingar (Sonne, 2007, s.12).  
 
Den starka utvecklingen av TPL belyses även i en europeisk undersökning där docent 
Nils G Storhagen konstaterar att branschen är i en kraftig tillväxtfas och att mellan 30-50 
% av företag som använder logistiktjänster kommer att lägga ut mer av sin logistik på 
tredjepartslogistik (Logistik Media, 2007). Idag ser många företag stora komparativa 
fördelar i ett långsiktigt strategiskt arbete tillsammans med sin speditör. TPL marknaden 
har även den genomgått stora förändringar på denna korta tid, idag är det mycket vanligt 
att dessa företag erbjuder sina kunder heltäckande lösningar som leder till mindre arbete 
för kunden i form av så kallad "VAS" (Value Added Services) detta innefattar tjänster 
som lagerpåfyllning och byggnation av displaypallar, (Skjøtt-Larsen, 1999 s. 112). Arvid 
Nordquist och Schenker (som TPL-företag) har ett nära samarbete för att hantera alla 
logistiklösningar. Detta samarbete kan generera ett stort informationsflöde mellan 
företagen, skapandet av nya strukturer för hur man arbetar och utvecklandet av befintliga 
processer (Bask, 2001, s. 477).   

 
Figur 5. Vad en tredjepartslogistiker kan bistå med för tjänster 

Källa: Communications of the ACM, volym 48, nummer 1, 2005 
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Bilden ovan visar en sammanfattning på vad ett TPL-företag kan bistå med för tjänster. 
Vi kan där se att företag kan spara mängder av administrativt arbete i form av 
pappershantering. Tredjeparten kan sköta all dokumenthantering i form av tull och andra 
administrativa kostnader. Detta tillåter företag att spara mängder av administrativt arbete 
för att istället kunna ägna sig åt sin kärnkompetens. Figuren ovan visar också hur 
kommunikationsflödet mellan de olika beståndsdelarna är av stor vikt. När ett TPL-
företag samarbetar med sina klienter är realtidsinformation en mycket essentiell faktor för 
att logistikflödet skall fungera så effektivt som möjligt. Informationen förenklar 
kommunikationen mellan alla parter då båda kan få aktuell information. (Vaidyanathan, 
2005, s.90)   
   
2.6.1 TPL & optimering  
Som nämnt tidigare finns det en allt vanligare trend att företag lägger ut sin logistik på 
entreprenad på så kallad tredjepartslogistik för att kunna vara konkurrenskraftiga och dra 
nytta av de fördelar som finns med detta fenomen. Vi kan se två tydliga fördelar med att 
lägga ut sin logistik på entreprenad där det ena är en ekonomisk fördel. Tack vare 
tredjepartslogistik kan företag utnyttja de skalfördelar som finns tack vare samlastning 
med andra varor och därmed optimera kostnaderna för sin logistik. Genom att lägga ut sin 
logistik på entreprenad sparar dessutom ett företag mycket administrativt arbete kring 
detta fenomen, vilket i längden också blir en stor kostnadsbesparing.  
  
Den andra stora fördelen vi kan se med detta fenomen är en ökad leveransservice. Med 
detta menar vi att ett företag kan dra nytta av kompetensen som finns hos ett etablerad 
TPL-företag och i samspel utveckla en väl fungerande hantering och distribution. Ett 
begrepp som i detta fall blir mycket viktigt är relationen mellan de samarbetande 
parterna, ett avtal för att lägga ut sin logistik på entreprenad tecknas ofta med relativt sett 
långa löptider. Detta medför att samspelet och relationen mellan de bägge parterna blir 
viktigt. Det är också vanligt att TPL-företag i sin marknadsföring kommunicerar sina 
tjänster och fördelar gentemot sina konkurrenter med vad de gör för att förvalta och 
bygga relationer till sina kunder (Briggs & Grisaffe, 2010, s. 37).  
 
Detta blir således deras sätt att kommunicera sina komparativa fördelar. Ett väl 
fungerande samarbete som leder till en ökad effektivitet speglar sig i sin tur ut till 
anlitarföretagets kunder som med hjälp av detta kan bygga goda relationer till sina kunder 
med hjälp av pålitliga och effektiva leveranser.     
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Figur 6. Fördelar med optimering och TPL 

 
Modellen ovan illustrerar de tydliga fördelar vi ser kopplade till begreppet TPL och hur 
detta kan sammanlänkas med vår syn på optimering. Som vi nämnde tidigare ser vi en 
ekonomisk fördel och en leveransservicefördel med att använda sig av en tredjepart i sin 
logistik. De ekonomiska fördelarna genereras genom stordriftsfördelar som uppstår 
genom stort kapacitetsutnyttjande från tredjeparten. En definition av ekonomiska 
stordriftsfördelar är att den totala kostnaden minskar på lång sikt samtidigt som 
uteffekten av det företaget levererar ökar (Mankiw, 2008, s.281). Leveransservicen fås 
genom kompetenser och erfarenheter, vi ser att stor nytta kan dras av TPL-företagets 
kompetens i att hantering och transporter sker på det mest effektivt möjliga sättet. Detta 
samspel mynnar sedan ut i goda relationer, dels mellan det anlitande företaget och TPL-
aktören men också mellan anlitande företag och dess kunder. Detta eftersom en effektiv 
och smidig logistik är mycket uppskattat, framförallt inom detaljhandeln där 
leveranssäkerhet är kritiskt för att varorna skall finnas tillgängliga för slutkunden. Genom 
våra beräkningar i kapitel 4 kan vi tillsammans med de resultaten och den kompletterande 
intervjun koppla samman dem med vår modell som grund för analysen. De empiriska 
resultaten bidrar med fakta och insikt om hur detta optimeringsarbete kan utföras och 
resultaten ger oss även den kunskap vi behöver för att visa våra slutsatser.  
   
   
   



22 
 

3 Vetenskaplig förankring  
 
Inom den här delen i uppsatsen beskriver vi hur vi har gått tillväga när vi har skrivit 
arbetet. Vi visar vilket perspektiv vi har haft i uppsatsskrivandet, vilken kunskapssyn och 
angreppssätt som vetenskaplig grund, den förförståelse som finns i uppsatsen samt ett 
avsnitt om kvantitativ metod som arbetssätt. Avslutningsvis i detta kapitel har vi en 
metoddel som beskriver hur vi har gått tillväga för att göra våra uträkningar.  
   

 
 
   
3.1 Perspektiv  
Uppsatsen som helhet är gjord ur författarnas perspektiv vilket innebär att de resultat och 
slutsatser vi har kommit fram till grundar sig i de frågeställningar som vi har behandlat i 
arbetet. Undersökningen studeras sekundärt ur studieföretagets perspektiv eftersom 
beräkningarna vi har utfört bygger på deras data och kostnader. Detta arbetsförfarande för 
uppsatsen och dess frågeställningar innebär att vi har, tillsammans med ansvariga för 
logistik och distribution på studieföretaget, tagit fram de riktlinjer som ska gälla för den 
empiriska undersökningen. Den praktiska undersökningen är genomförd på företagets 
logistikavdelning därifrån insamling av nödvändigt material rörande empiri och analys 
skett. Målet med studien är att bistå företaget med information kring hur de kan gå till 
väga för att kostnadsoptimera sina utleveranser med hjälp av en effektiv distribution i 
form av samlastning.   
   
   
3.2 Kunskapssyn  
Vår kunskapssyn för denna uppsats är en positivistisk kunskapssyn, med detta menar vi 
att vi arbetar i uppsatsen utifrån teorier som vi sedan testar genom empiriska beräkningar 
av en stor mängd datainformation. Positivism innebär användandet av naturvetenskapliga 
metoder vid studier av den sociala verkligheten. Positivism kan även förklaras med att det 
är bara sådan kunskap som kan bekräftas med sinnena som ses som riktig kunskap. 
Forskningen har en deduktiv ansats, det innebär att som forskare ska man använda sig av 
teorin för att med hjälp av den generera hypoteser som sedan prövas. Positivisten 
använder sig av datainsamling med målet att generalisera. (Bryman & Bell, 2005, s. 26).  
Inom positivismen ska vetenskapen också vara värderingsfri, med detta menas att 
forskaren står i en yttre relation till forskningsobjektet och personliga tankar och idéer, 
känslor, politisk tillhörighet eller religion inte på något sätt ska påverka resultatet av 
forskningen. (Patel & Davidsson, 1994, s. 24).  
 
Vi har i uppsatsen haft ett förhållningssätt som är objektivt till vår problemformulering. 
Objektivism beskriver Bryman (2004) med förklaringen "att vi möter sociala företeelser i 
form av yttre fakta som ligger utanför vårt intellekt och som vi inte kan påverka" 
(Bryman, 2004, s.30) Med ett objektivt förhållningssätt menar vi att vi har varit neutrala 
när vi ställt frågor i intervjun och inte blivit personliga. Detta är däremot svårt då vi redan 
har viss kunskap inom området vilket gör att vi kan ha blivit påverkade av frågorna eller 
svaren utan att tänka på det. Objektiviteten påverkas också av att en av författarna har 



23 
 

praktiserat på studieföretaget och dennes inlärda kunskap kan ha påverkat uppsatsen utan 
att vi har reflekterat över det. Objektiviteten gäller även för datainsamlingen och 
resultatet av denna. Att en datainsamling är objektiv menas att samma datainsamling ska 
leda till samma resultat om undersökningen utförs pånytt (Johansson Lindfors, 1993, s. 
116).  
  
   
3.3 Angreppssätt  
Uppsatsen grundar sig i olika teorier som tillsammans hjälper oss att besvara vårt 
problem. Teorierna mynnar ut i ett empiristycke som består av två delar. Den ena består 
av uträkningar baserat på den data vi har samlat in från studieföretaget och den andra 
delen gäller en intervju grundad i vår problemformulering och de teorier vi tar upp. 
Anledningen till att vi har med en intervju beror på att det är ett sätt för oss att knyta 
samman teori med verkligheten och då få en bättre förståelse för de resultat vi har fått 
fram. Dessa två empiridelar och teoristycket bildar grunden och resultaten i vår analys 
som sedan behandlas vidare i kapitlet om våra slutsatser.   
   
3.3.1 Deduktion   
Det är av stor vikt i all typ av forskning att ha förmågan att bedöma förhållandet mellan 
teori och empiri, detta kan göras utifrån två tankesätt: deduktivt och induktivt. Inom 
samhällsvetenskaplig forskning är den deduktiva metoden att se som vanligast. 
Innebörden av denna är att man som forskare utifrån befintliga teorier och kunskaper 
kring ett visst ämne, väljer att utveckla hypoteser som sedan testas i verkligheten genom 
empiriska studier (Patel & Davidsson, 1994, s. 21). Detta eftersom för att kunna förkasta 
eller bekräfta en hypotes så måste man testa den mot verkligheten. Den deduktiva 
forskningsmetoden brukar förknippas med en positivistisk kunskapssyn vilket innebär att 
forskaren har förmågan att skilja på förnuft och känslor och har därav förmågan att 
förhålla sig objektiv till det studerade problemet (Bryman & Bell, 2005, s. 26). Med ett 
induktivt arbetssätt arbetar man från empiri till teori, det vill säga motsatsen till deduktion 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 55).    
   
3.3.2 Att ta sig an uppsatsen delar  
För vår uppsats innebär det deduktiva arbetssättet att vi har utgått från teori för att sedan 
tillämpa det i empirin och analysen. Vi har inte tagit fram en hypotes utan testar den data 
och intervjufakta vi har samlat in för att se hur teorin ställer sig till verkligheten inom det 
område uppsatsen behandlar. Den empiriska undersökningen syftar till att visa på de 
fördelar respektive nackdelar som kan finnas utifrån vår problemformulering. Dessa fakta 
och den teori vi har valt använder vi sedan för att analysera och diskutera de val vi gör i 
våra slutsatser. Konsekvensen av att arbeta på ett deduktivt sätt har inneburit att vi har 
lagt ner en stor del arbete på vår problemformulering, de teorier vi använder samt den 
modell vi har tagit fram om optimering, denna del i uppsatsskrivandet tog mycket tid i 
anspråk för att vi skulle få fram den fakta och empiri vi ville ha. Vi kan koppla det till 
vad Patel & Davidsson (1994) säger om deduktion. Deduktion kännetecknas av att man 
har utgått från teorier och principer för att dra slutsatser om enskilda händelser eller 
fenomen. (Patel & Davidsson, 1994, s. 21). Det är genom det förfarandet som vi har 
arbetat med uppsatsens delar.      
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3.3.3 En fallstudie  
Uppsatsen grundar sig i en fallstudie av företaget Arvid Nordquist. En fallstudie är ett 
namn på en undersökning av en mindre avgränsad grupp och en sådan studie kommer 
ofta till användning då processer eller förändringar av olika slag ska studeras. En 
fallstudie kan handla om en enskild person, en grupp personer, en situation samt en 
organisation eller företag. (Patel & Davidsson, 1994, s. 44).  
 
Vår fallstudie av Arvid Nordquist har gett oss möjligheten att använda oss av faktiska 
kostnader, vikter på varor och kompletterande dokument från företaget för att utföra 
korrekta och säkerställda kvantitativa beräkningar. Dessa gav oss resultat som är 
överförbara till verkligheten och kan användas praktiskt vid en eventuell 
organisationsförändring. Vi har under arbetets gång dock varit medvetna om att en 
fallstudie som sagt bygger på uppgifter från endast en källa vilket inte gör resultaten och 
slutsatserna vi kommer fram till direkt överförbara på andra företag, där kan 
förutsättningarna se annorlunda ut, både organisatorisk och kostnadsmässigt.  
 
Bryman (2004) menar på att en fallstudie inte kan generaliseras på andra företag eller 
personer (beroende på vad som har undersökts) och forskare som använder sig av denna 
typ av arbetssätt inte anser att fallstudien utgör ett urval som består av en hel population, 
utan det handlar om ett specifikt fall med specifika faktorer för just den fallstudien. 
(Bryman, 2004, s. 67).  
   
   
3.4 Förförståelse  
Alla har vi en viss förförståelse för det vi arbetar med, i det här fallet denna uppsats. 
Johansson Lindfors (1993) beskriver förförståelse som en grund där en forskares sociala 
bakgrund, praktiska erfarenheter och utbildning m.m. vägs in. Hon pratar vidare om att 
det finns två typer av förförståelse; förstahandsförförståelse som innebär exempelvis 
erfarenheter och andrahandsförförståelse som handlar om teoriinlärning i form av 
forskningsrapporter, föreläsningar och läroböcker för att visa på några av dem (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 76).     
   
3.4.1 Teoretisk förförståelse  
I denna uppsats som behandlar ämnet logistik är båda författarna insatta i teorier och 
trender inom området. Detta beror på att vi har läst ett civilekonomprogram med 
inriktning mot handel och logistik. Det medför att vi kan relatera till de teorier som vi 
behandlar då dessa regelbundet har använts och diskuterats under programmets gång. Vi 
kan se de samband som finns i teorierna och kan koppla det till verkligheten, det har 
därför varit relativt enkelt att hitta teorier som vi kunnat använda oss av.  
   
3.4.2 Allmän förförståelse  
En av författarna har praktiserat på studieföretaget vilket har medfört extra kunskaper och 
insyn i hur en sådan verksamhet fungerar. Under uppsatstidens gång och under praktiken 
har vi lärt känna personer som arbetar på studieföretaget och vi tror att detta 
undermedvetet kan ha påverkat oss i uppsatsarbetet.  
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3.5 Kvantitativ metod  
 
Vi har i denna uppsats använt oss av en kvantitativ metod i form av datainsamling av 
rådata som sedan legat till grund för våra förslag till förbättringsåtgärder. För att ge oss 
en djupare inblick och lätt testa relevansen i våra tänkta teoretiska lösningar har vi utfört 
en mycket kortfattad kompletterande intervju. Syftet med denna intervju var som tidigare 
nämnt att ge oss en idé ifall vi är rätt ute med våra teorier, med tanke på att vi sedan 
tidigare inte har någon praktisk erfarenhet inom detta yrke. 
   
En kvantitativ metod har som syfte att förklara och beskriva det arbete som har utförts. 
Då resultatet ska vara så objektivt som möjligt måste forskaren kunna bortse från alla 
subjektiva värderingar. För att resultatet av arbetet sedan ska kunna analyseras på ett bra 
och korrekt sätt måste forskaren vara objektiv (Patel & Tebelius, 1987, s.45). Ett annat 
begrepp om kvantitativ forskning som Bryman (2004) lyfter fram är generaliserbarhet. 
Det handlar om huruvida resultaten kan generaliseras till andra personer, grupper eller 
situationer än just de specifika parametrar som har undersökts i studien (Bryman, 2004, s. 
93).  
 
Den kvantitativa metoden bestod av beräkningar utförda i flera led som slutligen gav oss 
ett resultat att ta med oss till analysen och slutsatserna. Metoden kompletterades med en 
kortfattad intervju utformad för att ge oss kompletterande fakta och information till de 
uträkningar vi utförde som vi i sin tur har tagit hänsyn till för de avslutande kapitlen. 
Eftersom beräkningarna är utförda i samråd med studieföretaget är det viktigt för oss att 
veta hur de ställer sig till vissa frågor inför våra beslut och antaganden i våra 
rekommendationer och därav utförde vi den intervjun.   
   
   
3.6 Uppsatsens empiriska tillvägagångssätt    
Detta avsnitt beskriver hur de empiriska beräkningarna har behandlats och den intervju vi 
har utfört. Det första avsnittet handlar om hur och vad det är som vi undersöker och 
samspelet mellan författarna och studieföretaget, det andra avsnittet beskriver i detalj hur 
beräkningarna har gått till och avslutningsvis förklarar vi den intervju vi har utfört.  
   
3.6.1 Fallstudie, samarbete och utgångspunkter  
Uppsatsen är skriven som en fallstudie på uppdrag från Arvid Nordquist HAB i Solna. Vi 
fick efter en diskussion med företaget reda på att de ville ha hjälp med att reda ut ifall det 
kunde finnas en konsolideringseffekt mellan två av deras verksamhetsområden.  
 
Skillnaden mellan denna uppsats som är skriven på uppdrag av studieföretaget och en 
uppsats som inte är det handlar om att vi förutom att presentera arbetet som en akademisk 
uppsats även presenterar den för företaget men då med mer fokus på resultat, analys och 
slutsatser. Vi har haft god hjälp från studieföretaget med att få tag på material i form av 
rådata och fått svar på de frågor som vi har haft under arbetets gång. Vi klargjorde 
tillsammans med studieföretaget vilket resultat som vi var intresserade av och även det 
resultat som de ville få fram, vi klargjorde även tydligt att detta är en akademisk studie i 
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första hand vilket gjorde att vi utifrån våra frågeställningar tillsammans med 
studieföretaget preciserade vad som skulle undersökas. Detta gjorde vi för att undvika att 
uppsatsen skulle bli för omfattande och handla mer om rena beräkningar istället för att 
vara en akademisk uppsats.   
   
Under programutbildningens gång har vi läst mycket om hur tredjepartslogistik blivit en 
allt starkare trend och att det har blivit allt vanligare att företag använder sig av detta 
arbetssätt i distributionsarbetet. Av denna anledning såg vi det intressant att undersöka 
hur ett företag använder sig av tredjepartslogistik och hur det kan öka effektiviteten hos 
ett företag, med effektivitet menar vi ökade ekonomiska vinster, större förmåga att 
anpassa sig och ökad kundservice.  
 
Uppsatsen består främst av en optimeringsberäkning där syftet är att analysera 
distributionen av classic kaffe (ett av studieföretagets verksamhetsområden) inom 
Sverige, för att sedan kunna se var och till vilka företag det finns en konsolideringseffekt 
och hur flödet därmed kan optimeras. All data rörande transporter och information kring 
leverantörer är hämtade från företagets affärssystem och databaser. Informationen som 
låg till grund för detta moment är en lista med transporthistorik över företagets samtliga 
utleveranser från de två berörda lagren under en vald mätperiod. Mätperioden blev efter 
samråd med företaget bestämd att sträcka sig från första mars 2009 till sista december 
2009. Detta för att erhålla så aktuell data som möjligt och att studien ska ses så 
applicerbar som möjligt. Den valda mätperioden anser vi ger studien en större reliabilitet 
på grund av att vi har arbetat med aktuella kostnader för transporter. Genom att använda 
så aktuell data som möjligt anser vi att resultatet svarar på frågeställningen och ger 
relevans till de slutsatser vi lägger fram.  
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3.6.2 Bearbetning av datainsamling   
Informationen kring utleveranser bestod av rådata i form av en enskild rad för varje 
artikel som skickats av kaffe respektive livsmedel under den valda mätperioden. Raderna 
bestod av allmän information som kundnamn, postnummer, ort, vilket lager godset 
skickats från (kaffe = Solna, livs = Arlandastad), vikt (oftast i kilo men vid vissa tillfällen 
i gram). Eftersom företaget har olika kategorier av kunder gick vi med hjälp av ytterligare 
en kundlista in på varje kund och angav vilken kategori respektive kund tillhörde, 
antingen kaffe eller livsmedel. Detta behövde göras eftersom den genomsnittliga vikten 
på en pall till de olika segmenten var olika (till dagligvaruhandeln väger en pall 460 kilo 
medan övriga kunder har en genomsnittsvikt på 320 kilo).  
 
Utöver denna information fick vi även prislistor innehållandes aktuella prisavtal mellan 
studieföretaget och tredjepartslogistikern. Priserna för lagring var angivna per pall och 
priser för utleveranser var angivna i kronor per 100 kilo, som blev lägre ju mer gods som 
skickades. För att kunna kombinera den insamlade datan med prislistan gjorde vi 
beräkningar på hur många orderrader en leverans innehöll och hur många pallar som 
fanns på den leveransen. Antal orderrader fick vi fram genom att summera de rader som 
skickades till en och samma kund vid en specifik dag med hjälp av en pivottabell i excel.  
   
Innan sammanställningen redde vi också ut problemet med att vissa leveranser var 
angivna i gram, detta gjordes genom att lägga in en villkorsstyrd formel som i dessa fall 
dividerade vikten med 1 000 för att få vikten i kilo. Efter sammanställningen i 
pivottabellen räknade vi ut hur många pallar som varje leverans innehöll, genom att även 
här lägga in en villkorsstyrd formel som tog hänsyn till vilken kundkategori kunden 
tillhörde. Beräkningen gjordes genom att dividera bruttovikten med det angivna 
viktvillkoret. (Se bild 1, Appendix 1 för exempel på rådata efter justerade beräkningar) 
 
Utifrån den skapade pivottabellen, inklusive alla beräkningar, delades den aktuella datan 
in i en lista som gav oss möjlighet att gå in på specifika kunder. Varje enskild kund 
granskades för att ge information om till vilka kunder det skickats både kaffe och 
livsmedel under den gångna mätperioden. Dessa kunder klistrades efter detta in i en ny 
dataflik i excel och en lista skapades för att enklare sortera och ta fram detaljerad 
information. Listan sorterades efter postnummer och ett nytt fält med region lades till, 
detta för att varje kund skulle hamna i rätt geografisk region. (Se bild 2, Appendix 1 för 
att se postnummerkarta) 
   
Eftersom dokumentet innehöll tusentals rader ansåg vi att en geografisk indelning var 
essentiell för att studien skulle bli genomförbar. De geografiska regionerna blev totalt åtta 
stycken baserat på postnummerindelning. Vi räknade fram avstånden från lagren till de 
olika områdesindelningarna för att sedan göra våra ursprungliga beräkningar. 
Anledningen till att det blev just åtta olika områden berodde på var kunderna befinner sig 
i landet och den mängden varor de beställde. Den insamlade datan är som konstaterat 
tidigare sammanfattad i ett exceldokument, den informationen med hjälp av tabellister 
kan även brytas ned på kund och ordernivå om sådana uträkningar krävs för resultatet. 
Områdena låg sedan till grund för att jämföra aktuella priser per kilo enligt den lista vi 
blivit försedda med.   
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Det totala resultatet jämfördes sedan med tredjepartslogistikerns kostnader för hantering. 
Dessa räknades fram med hjälp av en prislista tillhandahållen av studieföretaget. Priserna 
var specificerade för plockkostnader och hanteringskostnader per pall. Tack vare tidigare 
gjorda beräkningar om hur många pallar det ingick i en leverans multiplicerades dessa 
kostnader med det framräknade antalet. Resultatet av denna beräkning blev sedan 
Schenkers kostnader för hantering av kaffet. ( Se bild 3, Appendix 1 för sammanställning 
av besparingar) 
   
3.6.3 Kompletterande intervju  
För att ge oss en bild av hur företagets logistikarbete ser ut i dagsläget kompletterades de 
empiriska beräkningarna med en mindre intervju. Detta för att ge oss en bild av 
rimligheten i de förbättringsförslag vi ämnat presentera i slutdiskussionen. Med anledning 
av att en av författarna under tre månaders tid praktiserat på studieföretaget och därav fått 
en god inblick i företagets interna processer och dylikt gjorde vi bedömningen att vi 
endast behövde en kompletterande intervju.  
 
Intervjun bestod av nio öppna frågor som ämnade besvara på hur och varför olika 
processer fungerar som de gör idag. Intervjun hölls via telefon på grund av 
avståndsproblem då vi och intervjupersonen inte befann oss på samma plats. Intervjun 
varade i ca 15 minuter. Frågorna i intervjun var av semi-strukturerad karaktär vilket 
innebär att man har en lista med temafrågor om ämnet som ska beröras men frågorna 
ställs så att den som blir intervjuad har möjlighet att svara på sitt eget sätt. 
Grundläggande för en semi-strukturerad intervju är att den formen av intervju är flexibel 
och att intervjuaren kan ställa andra frågor som inte var med i intervjumallen om det 
anknyter till något intervjupersonen har sagt (Bryman, 2004, s. 301).  
 
Denna intervju har endast fungerat som ett komplement till vår studie och har därför varit 
mycket kortfattad. Syftet med intervjun var att ge oss svar på en del öppna frågor vi hade. 
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4 Empiri  
 
Denna del i uppsatsen visar de beräkningar vi har utfört och resultaten av dessa, i kapitlet 
finns även med den intervju vi har utfört. Dessa bildar tillsammans resultatet för analysen 
i nästa kapitel.  
   

 
 
4.1 Datainsamling  
Den empiriska studien inleddes med att samla in data från studieföretaget. Datan bestod 
av det totala antalet leveranser av kaffe och livsmedel under den aktuella studieperioden 
som sträcker sig mellan 2009-03-01 till 2009-12-31. Datamängden vi bearbetade var 
specificerad på kunder, orter, typ av vara (kaffe eller livsmedel) och vikt. Datan fick 
bearbetas och kompletteras med beräkningar för att kunna matchas med de aktuella 
prislistor vi fått från företaget. Vi har av sekretesskäl valt att inte visa på vissa specifika 
kostnader vare sig i ord eller bild eftersom en del av det material vi har använt är av 
känslig natur för studieföretaget.   
 
Det första som gjordes var att diskutera fram hur insamlingen och beräkningarna skulle 
gå till för att ha en klar bild av vad vi behövde göra. Att räkna fram en minskad kostnad 
för varje enskild kund är klart möjligt att genomföra men inte rimligt med tanke på tiden 
det skulle ta och för att resultatet ändå går att visa genom att använda större områden med 
kunder som underlag. Som beskrivet i metoden valde vi att dela in kunderna efter 
postnummer och var de befinner sig i landet, detta resulterade i åtta olika regioner 
benämnda A-H.  
   
Bilden nedan visar hur nuläget ser ut med antalet leveranser till de olika regionerna. I 
bilden utgår alla leveranser från Stockholm (gulmarkerad triangel, representerar ett lager) 
och de sprids sedan till regionerna. De svarta pilarna utgör kaffeleveranser och de röda 
livsmedelsleveranser, de har även olika tjocklek vilket visar på att ju fler leveranser av 
kaffe eller livsmedel som skickas desto tjockare är pilen. Ovalerna i bilden representerar 
de olika regionerna för att se storleken på dessa. Till vänster om bilden är varje region 
utskriven och antalet leveranser specificerade. Regionernas olika bokstäver är kopplade 
till en stad i den regionen dit det fraktas mest varor.   
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Figur 7: Visar nuläget i antal leveranser till de olika områdesindelningarna   

   
Regionerna är som tidigare nämnt baserat på postnummer och vilka leveranser som 
skickas till olika kunder i hela landet. Vissa av regionerna är mindre och vissa är större 
vilket har att göra med hur många leveranser som skickas åt det hållet. Region H är 
väldigt stor till ytan, det beror på att det är relativt få leveranser till norra Sverige. För att 
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kunna beräkna enhetliga kostnader var vi tvungna att i det här fallet använda oss av en 
större region.   
   
4.1.1 Beräkningar  
Uppsatsens problemformulering består av att optimera leveranser för att kunna generera 
större vinster. Beräkningarna för detta ser ut som följer:  
 
Vi räknade fram avstånd till respektive region (med startpunkt i Stockholm där lagret 
finns) där vi i varje region har använt oss av en referensstad för att ha ett mått att utgå 
ifrån (referensstaden är den stad inom regionen som tar emot flest leveranser). Med denna 
information kunde vi genom ett dokument från studieföretaget avläsa vilka kostnader som 
fanns för att frakta varor på den sträckan.  
 
Med tanke på att region H är stor till ytan kräver den en närmare förklaring av hur det 
avståndet är framräknat. De flesta leveranser skickades till Östersund, Sundsvall, Umeå 
och Luleå, dessa avstånd adderades, och den summan delades sedan på fyra för att få 
fram ett medelavstånd till regionen och en kostnad för detta. Anledningen till storleken på 
ovan nämnda region är att väldigt få leveranser i jämförelse med de övriga regionerna 
skickades till det området.  
   
Baserat på den bearbetade datan från datainsamlingen räknade vi fram den totala vikten 
kaffe respektive livsmedel till regionerna och även antalet leveranser av vardera 
produktgrupp. Den totala vikten kaffe till alla regioner handlar om ca 5600 ton (som kan 
samlastas med livsmedel), företagets totala kaffeleveranser under mätperioden uppgick 
till ca 7300 ton. Med hjälp av dessa vikter räknade vi ut gamla respektive nya snittvikter, 
med gammal snittvikt menar vi den genomsnittliga vikten för varje leverans, alltså den 
totala vikten dividerat med antal leveranser (kaffe + livs). Snittvikten utan samlastning 
blev i alla uträkningar mindre än den samlastade, det beror på att den totala vikten 
delades med det totala antalet leveranser.  
 
Den nya snittvikten baseras på konsolidering och räknades ut genom att dividera 
totalvikten med antal "nya leveranser" genom en villkorsstyrd formel där nämnaren blev 
det antal leveranser av kaffe och livsmedel som var störst. Detta eftersom det blir det 
antal leveranser som minst måste ske för att alla kunder ska få sina varor. Resultatet av 
dessa beräkningar innebar att den nya snittvikten blev högre än den gamla och blir alltså 
till grund för ett lägre kilopris enligt prislistan.  
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      Snittvikt per lastbil utan Snittvikt per lastbil med

Region  Total vikt (kg) samlastning (kg) samlastning (kg)

Region A  5581363 4437 8748

Region B  1510042 3766 6345

Region C  2236260 4509 6577

Region D  2474362 4124 7110

Region E  4905721 5078 8698

Region F  114099 1327 1811

Region G  922052 3493 6448

Region H  641795 1532 2497

Figur 8. Regionsindelningarna med dess totala vikt av varor och snittvikt med eller utan 
samlastning  

   
Tabellen har vi även gjort i ett diagram för att enklare se skillnaderna i snittvikten. De 
blåa staplarna visar snittvikten utan samlastning och de röda med samlastning.  

 
Figur 9. Förändring i snittvikt med och utan samlastning 

   
Vi tar fram ett exempel för att klargöra hur vi har tänkt och räknat: Om det i region A 
sker 620 stycken kaffeleveranser och 638 stycken livsmedelsleveranser kommer det hur 
som helst att skickas 638 stycken leveranser om godset samlastas. Snittvikten utan 
samlastning beräknas då med 5581363/1258 (totalt antal kg region A/(620+638)) och 
med samlastning 5581363/638. Detta ger resultaten 4437 kg per leverans utan 
samlastning och 8748 kr med samlastning. (Se figur 8, rad 1).  
   



33 
 

 
Figur 10. Förändring i antalet leveranser med och utan samlastning  

   
Våra beräkningar visade att det är antalet livsmedelsleveranser som är den största av de 
två posterna kaffe och livsmedel och det är med dessa utgångspunkter vi har arbetat fram 
beräkningen med snittvikterna. Diagrammet ovan visar hur antalet leveranser minskar 
avsevärt då företaget konsoliderar sina varor, det vill säga för region A sker det 638 
leveranser totalt (blå stapel) istället för 1258 leveranser idag (röd stapel). Vi har även 
räknat fram hur många leveranser det handlar om totalt sett och med samlastning minskar 
antalet transporter från 4490 stycken till 2591 stycken inom den valda mätperioden.  
   
Beräkningen fortsatte med nästa steg som innefattade att vi med hjälp av snittvikterna och 
avståndsberäkningarna kunde avläsa ett pris per 100 kg för respektive snittvikt 
(kostnadsmall erhållen av studieföretaget). Detta pris delade vi först med 100 för att 
erhålla kostnaden per kilo och sedan multiplicerades den summan med den totala vikten 
för respektive region. Resultaten för snittvikten utan samlastning subtraherade vi med 
resultaten för samlastning för att få fram kostnadsbesparingen per region.    
 
Vi fortsätter med exemplet som vi påbörjade ovan. Då snittvikten för region A utan 
samlastning ligger på 4437 kg, respektive 8748 kg med samlastning, ger det oss en 
prissänkning på 10,08 kr/100 kg. För att beräkna kostnaden använde vi oss av 
snittviktspriset, med och utan samlastning, som vi delade med 100 för att få fram priset 
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per kilo. Dessa två snittviktspriser multiplicerade vi sedan med den totala vikten i region 
A som ligger på 5 581 363 kg. 
   
Detta gav oss en transportkostnad utan samlastning på 1 373 573 kr.  
Transportkostnaden med samlastning hamnade på 810 972 kr.  
   
Besparingen för region A med samlastning blir 1 373 573-810 972 = 562 601 kr. Nedan 
visar vi den procentuella besparingen per region.   
   

 Figur 11. Besparing i procent för varje region med samlastning 
   
I våra beräkningar visade det sig att besparingen i region F och H blev noll kronor, detta 
beror på att snittvikten med och utan samlastning blev förhållandevis lika och då 
hamnade inom samma prisintervall per 100 kg. När det priset sedan multiplicerades med 
den totala vikten blev resultaten samma för de båda. Vi kan även se att de största 
besparingarna per region är region A med 38 % och region D med 23 %. Detta eftersom 
vi där i de regionerna har den största skillnaden i snittvikt och pris/100 kg, med eller utan 
samlastning, när transporterna skickas till kunderna.    
   
I de två diagrammen nedan visar vi på förändringen i transportkostnad per region och 
totalt. Våra beräkningar visar att den totala kostnaden i och med förändringen sjönk med 
28 %. Diagrammet nedan visar även (precis som cirkeldiagrammet ovan) att 
transportkostnaden sjunker mest för region A och D. Det väsentliga med dessa kostnader 
är att vi inte har någon kostnadsökning i och med samlastningen. Antingen har kostnaden 
blivit mindre, gäller regionerna A, B, C, D, E och G. För regionerna F och H så är 
kostnaden på plus/minus noll, det vill säga att det går på jämnt ut och ingen 
kostnadsbesparing erhålls där.  
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 Figur 12. Förändringen i transportkostnad med eller utan samlastning för varje region 
   
   

 
Figur 13. Förändringen i transportkostnad med eller utan samlastning totalt  
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I diagrammet ovan kan vi konstatera att transportkostnaden utan samlastning uppgår till 5 
196 995 kr och kostnaden med samlastning på 3 716 522 kr. Differensen däremellan blir 
totalt (5 196 995 - 3 716 552) 1 480 473 kr. Diagrammet visar en sammanställning av den 
totala kostnadsminskningen för transporter som uppkommer vid en konsolidering. 
Anledningen är som tidigare nämnt att företaget betalar ett lägre pris per fraktat kilo 
eftersom snittvikten på en leverans har tack vare konsolidering blivit högre.  
   
4.1.2 Övriga kostnader  
Eftersom studieföretaget använder sig av en tredjepartslogistiker måste även de 
kostnaderna beaktas som kommer att öka genom att TPL-företaget hanterar större 
volymer. Information om kostnader för transportkostnader från lagret i Solna till lagret i 
Arlandastad samt godsmottagning, plockning av pallar, lagring och utleveranskostnader 
har vi även det erhållit från studieföretaget.  
   
Transportkostnaden till Arlandastad från Solna uppgår till 245 322 kr. Denna summa är 
beräknad genom att dividera det avtalade priset för att skicka en full lastbil mellan de 
bägge lagren med antal pall i en bil. Vi får då fram en fraktkostnad per pall. 
   
De övriga hanteringskostnaderna är idag fasta kostnader per pall vid lagret i Arlanda, 
även dessa är multiplicerade med det totala antalet pallar för att få fram en totalsumma 
för hanteringen, denna uppgick till 1 256 301 kr. Den totala ökade kostnaden vid 
samlastning blir då 1 256 301 + 245 322 = 1 501 623 kr.  
   
4.1.3 Resultat  
I detta stycke sammanfattas de resultat som erhållits för att på ett lättöverskådligt sätt se 
vilka kostnader som finns, de som tillkommer och den besparing som räknats fram.  
 
Transportkostnad utan samlastning: 5 196 995 kr  
Transportkostnad med samlastning: 3 716 552 kr  
Besparing med samlastning: 5 196 995 - 3 716 552 = 1 480 473 kr  
   
Transportkostnad från Solna till Arlanda: 245 322 kr  
Hanteringskostnader vid lagret i Arlanda: 1 256 301 kr  
Totala kostnader som tillkommer: 1 256 301 + 245 322 = 1 501 623 kr  
 
Besparing med samlastning subtraherat med de totala kostnader som tillkommer: 1 480 
473 - 1 501 623 = -21150 kr  
   
  
 
  
4.2 Intervju   
För att få en bättre bild av hur Arvid Nordquist arbetar med sin logistik och hur de ser på 
sitt samarbete med tredjepartsföretaget, har vi utfört en intervju med företagets 
logistikchef Peter Dannquist (intervjufrågorna återfinns i Appendix 2). Peter ansvarar för 
företagets samtliga verksamhetsområden och är väl insatt i både kaffe- och 
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livsmedelslogistiken. Upplägget på intervjun var uppdelad i tre huvudområden som 
innefattade allmänna frågor om tredjepartslogistik, frågor rörande distribution samt 
övriga allmänna frågor.  
 
Inledningsvis beskriver Peter företagets strategiska logistikarbete som en del av 
företagets strategiska affärsplan som innefattar de närmaste fem åren. Affärsplanen 
innebär starkt tillväxt på olika marknader och affärsområden, vilket ställer höga krav på 
att logistiken successivt måste anpassas därefter. Senast en stor strategisk förändring 
genomfördes för logistikarbetet var 2008 som då ledde till en rad stora förändringar 
rörande val av tredjeparts transport- och distributionslösningar. På kortare tidsintervall 
har kundernas krav på logistiklösningar och leveransvillkor en stor inverkan på 
planeringen och anpassningen av distributionen. På daglig nivå förklarar Peter att allt i 
princip är kundstyrt via det inkommande orderflödet.  
 
Den första kategorin ämnade ge oss en bild av hur företaget ser på tredjepartslogistik som 
fenomen och hur de ser på sitt aktuella samarbete. På frågan vad Peter ser för fördelar 
respektive nackdelar ser Peter framförallt att flexibiliteten är den avgörande fördelen, 
detta eftersom Arvid Nordquist har uppdrag som varierar i storlek och av denna 
anledning måste logistiken ständigt anpassas. En tredjepartslogistiker är en mycket bra 
lösning i detta avseende eftersom de har möjligheten att anpassa skräddarsydda och 
kompletta logistiklösningar för varje specifik kund. En tydlig nackdel Peter kan se med 
att ha sin logistik på entreprenad är att det leder till minskad insyn och kontroll. 
Samarbetet mellan de två företagen sker via ett EDI-gränssnitt mellan Arvid Nordquist 
och Schenkers lagerhanteringssystem. Informationen skickas över en gång om dagen och 
Arvid Nordquist får med en dags fördröjning möjlighet att få all nödvändig information 
rörande orderbatcher och dylikt. Han ser dock att flödet via EDI kan förbättras och 
effektiviseras, detta är en aktuell fråga för företaget och något som de i dagsläget arbetar 
med.   
 
På frågan om han ser att ett samarbete med en tredjepartslogistiker spar många “onödiga” 
operativa arbetsuppgifter, och istället tillåter företaget att ägna sig åt sina 
kärnkompetenser och hur ett samarbete påverkar företagets leveranssäkerhet, anser Peter 
att det viktiga i företagets logistikarbete är inköpsarbetet som han ser som den essentiella 
del som tack vare effektiva prognoser ska lyckas parera stora svängningar i efterfrågan.   
Då det gäller distribution ämnade vi ta reda på hur och varför företagets distribution ser ut 
som den gör idag. I dagsläget sker leveranser av kaffe och livsmedel vid separata datum 
till de flesta gemensamma kunder.  
 
Som nämnt i företagsbeskrivningen är distributionsupplägget inte konsoliderat med 
livsmedel utan de bägge varutyperna går från två separata lager. Svaret på frågan varför 
det sker på detta sätt är att kaffe- och livsmedelsenheten tidigare varit två helt separata 
enheter inom bolaget, detta av två anledningar, dels att kaffe tidigare varit företagets eget 
varumärke och dels för att tidigare distributionslager av livsmedel varit beläget i Örebro. 
Med detta geografiska avstånd var det inte lönsamt att fundera på konsolidering. 
Utvecklingen har lett till att de båda verksamhetsområdena sammanfogats allt mer och 
idag är de nästan helt integrerade, mycket tack vare lagerflytten till Arlandastad. Dock så 
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har distributionen ändå fortsatt vara skild via avtal till kunder. Peter ser dock att det finns 
fulla möjligheter att ändra avtalen för att anpassas till en integrering.   
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5. Analys  
 
I analyskapitlet har vi fokuserat på att utgå från den optimeringsmodell vi presenterade i 
teoristycket. Vi bryter ner den modellen och förklarar hur den hänger ihop med den teori 
och empiri vi har använt oss av.     
   

 
   
   
5.1 Vår modell som grund för analysen  
Grunden för uppsatsen var att ta reda på om en konsolidering av varor ger bättre 
lönsamhet och en effektivare logistik vilket innebär en optimering av studieföretagets 
distributionsflöden. Den modell vi utvecklade i slutet av teoridelen är basen i vår analys 
av både datainsamling, beräkningar och den kompletterande intervjun som utfördes. I 
modellen bygger vi vår optimeringsanalys på att tredjepartslogistik innebär ekonomiska 
fördelar och god leveransservice för företaget som utnyttjar det. Detta leder fram till 
området optimering vilket vi har betecknat med tre delområden, dessa är; goda relationer, 
leveranssäkerhet och effektiv logistik.   
   

 
Figur 6. Fördelar med optimering och TPL 

   
   
5.2 TPL  
I våra beräkningar av den insamlade datan kan vi konstatera att det finns en stor 
besparing i form av transportkostnader genom att samlasta varor. Resultatet blir med 
detta alternativ färre transporter till ett lägre kilopris per transport. Om 
distributionsstrukturen läggs om och det istället sker samlastning måste detta ställas mot 
de kostnader och tillägg som tredjepartslogistkern kommer att ta ut. Utifrån våra 
beräkningar skulle totalen av besparingen innebära en förlust på 21 150 kr med de priser 
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och avtal som finns idag. Det som dock inte har tagits hänsyn till vid dessa beräkningar är 
de eventuella besparingar som kan göras på företagets lager i Solna. Då logistiken till stor 
del läggs ut på entreprenad kan Arvid Nordquist undersöka möjligheten att se om sin 
bemanning på sitt egna lager och därmed göra ytterligare besparingar.  
 
Dessa beräkningar är gjorda på dagens kostnadsstruktur, då en konsolidering av varor 
skulle innebära betydlig större volymer för Schenker att hantera tror vi detta kan medföra 
att priserna kommer att gå att förhandla om, vilket kan vända det negativa resultatet till 
en vinst. Vi anser att det visar sig tydligt att samlastning med hjälp av en 
tredjepartslogistiker kan löna sig då det sänker den totala transportkostnaden med 28 %. 
Kan samlastningen sedan kompletteras med ytterligare besparingar på andra områden kan 
detta bli än mer gynnsamt.  
   
En ytterligare fördel med att lägga ut mer av sin logistik på entreprenad är att utnyttja den 
kompetens rörande distribution som finns till hand hos TPL-företaget. Peter Dannquist på 
Arvid Nordquist konstaterar detta i vår intervju med att tredjepartslogistikern kan erbjuda 
stor flexibilitet i sina logistiklösningar, något som passar vårt studieföretag mycket bra 
eftersom storleken och omfattningen på deras uppdrag är starkt varierande och kräver 
kundanpassade lösningar.  
 
I detta fall ser vi det också som en fördel att företaget redan idag arbetar med att förbättra 
det EDI-flöde som finns mellan studieföretaget och tredjepartslogistikern. Fördelarna 
med ett fungerande EDI-flöde beskrev vi i teoristycket om business to business, där 
visade Storhagen (2003, s. 239) på att ett bra EDI-flöde exempelvis kan leda till lägre 
transaktions- och distributionskostnader, kortare ledtider, en ökad flexibilitet samt ökad 
förmåga till kundanpassning. Då dessa förändringar genomförs hos studieföretaget ser vi 
att de förändringarna tillåter företaget att ägna sig till fullo åt prognostisering och 
effektiva inköp eftersom ett väl fungerande dataflöde mellan studieföretaget och 
tredjeparten kan bidra till ett effektivt flöde av varorna.  
   
   
5.3 Ekonomiska fördelar  
Vi kan se att det finns möjligheter att generera vinster med en samlastning av varor. Detta 
i transportkostnad eftersom snittvikten per lastbil ökar och kilopriset minskar. Snittvikten 
för region A ökar från 4437 kg upp till 8748 kg vilket ger ett lägre pris per 100 kg som 
minskar med 10,08 kr. Denna uträkning visar tydligt på att det finns en ekonomisk fördel 
och vinst att hämta med att samlasta godset. För att det ska vara lönsamt måste dock de 
avtal och priser som studieföretaget har med sin tredjepartslogistiker ses över eftersom de 
i dagsläget är fastställda enligt den transportstruktur som finns idag och inte för den 
ökade volymen som samlastningen innebär. Som vi nämnt tidigare i stycket, tror vi att en 
konsolidering av godset bör ligga till god grund för att omförhandla de priser som finns i 
dagsläget. Det vi också tidigare nämnt och som bör läggas på minnet är de eventuella 
besparingar som kan göras på företagets egna lokaler i Solna. Att konsolidera kaffe med 
livsmedel innebär att 5600 ton kaffe nu istället kommer att gå via Schenkers lager i 
Arlandastad. Detta anser vi vara en betydande ökning och bör dels ligga till stor grund för 
en omförhandling av priser men är också något som frigör en hel del lagringsyta i Solna.  
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Enligt uppgifter från uppdragsgivaren har företaget totala lagerytor i Solna på 2500 
kvadratmeter plus tomma kontorsytor. De 5600 ton kaffe som skulle kunna konsolideras 
är enligt våra beräkningar 2/3 delar av företagets totala kaffeleveranser under 
mätperioden, det gäller den mängden kaffetransporter som då skulle skickas tillsammans 
med livsmedel. Detta skulle innebära en hel del frigjorda ytor i företagets egna lokaler 
som då skulle kunna vara aktuella att hyras ut. Detta skulle också innebära ytterligare en 
intäkt och resultatet av konsolideringen blir ännu starkare.  
   
Andra ekonomiska fördelar som inte syns i vår uträkning men som ändå bör beaktas är de 
tids- och miljövinster som företaget vinner med samlastning. Tidsvinsten består av att 
varorna levereras direkt och inte behöver ligga i ett lager alternativt att det skickas en 
samlastad leverans från ett lager. Tidsvinsten visar sig också i att det även kommer ske 
färre transporter totalt sett vilket vi har visat med exemplet i empirin där antalet 
transporter i region A minskar från 1258 stycken till 638 st. Totalt för alla regioner 
minskar transporterna från 4490 stycken till 2591 st.  
 
Ett sätt för att spara tid och med det pengar är att företaget använder sig av arbetsmetoden 
cross-docking. Vahdani & Zandeih (2009, s. 12) beskriver detta som en metod där lagring 
av gods inte förekommer som då minskar kapitalbindningen. En annan aspekt är att det 
går att göra miljömässiga vinster, i och med att det sker färre transporter totalt, men det är 
inget vi har räknat på utan uppsatsen har enbart handlat om ifall det lönar sig att samlasta 
godset eller inte.  
 
   
5.4 Leveransservice  
Ett till lönsamhetsperspektiv är leveransservice. Med detta begrepp menar vi att om en 
kund tar emot fyra stycken leveranser istället för åtta innebär det en kortare arbetstid att 
lasta på och lasta av varorna och även enklare att bestämma när varorna ska anlända till 
kunden. Det leder också till färre antal totala leveranser som skickas vilket möjliggör det 
för kunderna att omfördela sina resurser så all hantering kan ske vid färre tillfällen och 
varorna kan därmed komma snabbare upp på hyllorna. Leveransservicen ökar eftersom 
kunden får en samlad leverans med alla varor och slipper invänta fler leveranser. Det gör 
även att hanteringen av ordrar blir lättare att administrera, både för studieföretaget, 
tredjepartslogistkern och kunden. Detta kan vi se i de empiriska beräkningarna då det 
totala antalet transporter minskar avsevärt jämfört med att fortsätta leverera som idag. 
Totala antalet transporter sjönk med nästan 42 % och denna besparing påverkar alla 
parter i kedjan.  
   
Vidare ser vi också att leveransservicen kan hålla en hög nivå och kvalitet med tanke på 
att distributionsflödet är organiserat och koordinerat. I detta menar vi att 
informationsflödet mellan studieföretaget och tredjepartslogistikern sker på ett sätt som 
tillåter bra kommunikation för att nå samlastade och snabba leveranser, distributionen blir 
effektiv då tredjepartslogistikern har full kontroll över allt gods och hantering av detta. 
Detta ger också möjligheten till att kunna planera distributionsflödet på ett effektivt sätt. 
Rushton et al. (2006, s. 19-22) menade på att kundernas ökande krav och förutsättningar 
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på leveranser leder till att ett företag måste kunna möta förändringar då utbud och 
efterfrågan på varor varierar.  
   
   
5.5 Optimering  
Vårt mål med uppsatsen har hela tiden utgått från att distributionen ska optimeras för att 
ge bättre resultat. Optimeringsaspekten visar sig i de tre delar vi har beskrivit ovan, TPL, 
ekonomiska fördelar och leveransservice. Det mynnar sen ut i vad vi anser att 
optimeringen i den här studien innebär; goda relationer, leveranssäkerhet samt en effektiv 
logistik. Vad vi kallar för optimering kan vi koppla till den logistiska målmixen som 
Lumsden (2006) har beskrivit. Målmixen består av kapitalbindning, leveransservice och 
logistikkostnader och att det finns en räntabilitetskoppling mellan dessa tre delar som alla 
påverkar lönsamheten. Ifall en förändring sker inom en del så påverkar den de övriga två. 
(Lumsden, 2006, s. 259). Våra tre optimeringsområden påverkar också varandra och sker 
det någon förändring på ett ställe så ändras även förutsättningarna på andra ställen. Detta 
innebär att optimeringen kräver en helhetssyn och god planering för att prestera och 
leverera ett så bra resultat som möjligt.    
    
5.5.1 Goda relationer  
Relationer är ett vitt begrepp, vi menar att relationer i det här fallet omfattar 
studieföretaget och tredjepartslogistikern, studieföretaget och kunderna samt 
tredjepartslogistikern och kunderna. Goda relationer ser vi uppkommer när företaget kan 
ägna sig åt sin kärnverksamhet och med våra beräkningar att tredjepartslogistikern sköter 
all distribution av kaffe som kan konsolideras. Detta indicium skulle ge både företaget 
tyngd i sin verksamhet och visar att företaget kan leverera en samlad mängd varor istället 
för att köra flera transporter vilket underlättar för kunden och ger en minskad total 
kostnad för transporterna. Forskning har visat att kundnöjdheten ökar i de fall varor 
kommer samlastade istället för att spridas ut på fler leveranser (International Journal of 
Physical Distribution & Logistics Management, 1988, s.41).  
 
Eftersom transporterna minskar väsentligt i mängd bör då kundnöjdheten öka som i sin 
tur kan leda till att kunderna beställer mer från företaget. Med en ökad samlastning av 
varor minskar priset per kilo som vi har visat på i uträkningarna och om kunderna 
beställer än mer varor kan transporterna planeras ännu bättre vilket kan innebära 
fullastade lastbilar och ännu lägre transport- och hanteringskostnader som 
tredjepartslogistikern tar ut.  
   
Relationen i detta fall med tredjepartslogistikern skulle utvecklas och förbättras genom ett 
mer integrerat och mer tätt EDI-flöde. Detta för att informationen skall tankas över på ett 
snabbt och effektivt sätt så bägge parter har sekundfärsk information gällande varandras 
system för att kunna vara så flexibla och anpassningsbara som möjligt. Vi ser det därför 
av stor vikt att informationsöverföringen företagen emellan ses över, något som enligt 
Peter på Arvid Nordquist är aktuellt och en fråga det arbetas med aktivt i dagsläget. En 
ökad kommunikation företagen emellan skulle också öppna upp möjligheten för att 
tillsammans planera utleveranser i exempelvis form av cross-docking.  
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5.5.2 Leveranssäkerhet  
Samlastningen innebär att tredjepartslogistikern på ett enklare sätt kan hantera allt gods 
för att leverera vid ett tillfälle istället för flera. Detta ökar leveranssäkerheten vilket även 
medför minskade transportkostnader. Som vi tog upp tidigare i teorikapitlet om vår egen 
utvecklade modell kan dagligvaruhandeln ha korta orderbeställningar och då krävs det 
god logistik för att säkerställa leveranssäkerheten. En fungerande logistikverksamhet och 
distributionsflöde baserat på ett genomtänkt planeringsutförande för transporterna ser vi 
leder till att leveranssäkerheten kan öka ytterligare.  
 
Peter Dannquist förklarade att kunderna har stor inverkan på planeringsarbetet då det 
gäller kortare tidsplaneringsintervall, på en daglig, operativ nivå, är hela 
distributionsflödet kundorderstyrt. Då samlastningen leder till god kommunikation mellan 
studieföretaget och tredjepartslogistikern ser vi inte ett problem med korta ledtider vid 
kundbeställningar. Tidsbesparingen som tillgodogörs vid kommunikation i form av ett 
fungerande EDI-flöde leder till att samlastning kan genomföras utan att innebära långa 
ledtider för kunderna. Tredjepartsföretaget har kontroll över alla leveranser och kan 
snabbt distribuera dessa till respektive kund vilket innebär leveranssäkerhet och låga 
kostnader.  
   
När ett företag använder sig av en tredjepart i sin logistik anser vi att kommunikation är 
en essentiell beståndsdel, här ser vi det vara mycket viktigt med ett väl fungerande 
kommunikationsflöde mellan parterna.(Vaidyanathan, 2005, s.90) Ett 
kommunikationsflöde som kan ge båda parter information i realtid anser vi vara en 
mycket tidsbesparande åtgärd, detta gäller framförallt i de fall det uppstår delade 
meningar kring lagersaldon och dylikt. Denna tidsbesparing och förenkling ser vi slår 
direkt på leveransservicen, då tid kan läggas på att tillgodose kundernas behov istället för 
att reda ut "interna" konflikter.  
   
5.5.3 Effektiv logistik  
Det genomgående mantrat i uppsatsen är att logistikarbetet ska skötas på ett effektivt och 
smidigt sätt. Genom att planera alla transporter och bestämma sig för ett enhetligt 
arbetssätt kan logistikarbetet skötas på bästa sätt. Då planeringsarbetet är grunden för att 
de taktiska och operativa besluten sker på rätt sätt är det där som omstruktureringsarbetet 
för att optimera logistiken börjar.  
   
Vi har visat i våra uträkningar att samlastning lönar sig, det som är viktigt då är att 
undersöka vidare om hur detta ska ske praktiskt. Först och främst ska beslut fattas om det 
är ett eller två lager som ska finnas med i bilden och hur de ska skötas med transporter. 
Om företaget väljer att ha endast ett distributionslager är det en bra idé om det är placerat 
på en strategisk plats, exempelvis i Arlandastad. En plats för ett lager som är placerad på 
ett geografiskt strategiskt ställe menar Storhagen (2003, s. 155-157) kan säkerställa en 
god kundservice och även sänka transportkostnader genom olika transportflöden. 
 
I detta fall blir dock valet av den geografiska platsen ganska irrelevant eftersom de bägge 
lagerpunkterna ligger relativt sett nära varandra idag. Fördelen med att dessa lager ligger 
relativt nära varandra är att kostnaderna för att skicka kaffegodset från Solna till 
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Arlandastad säkerligen kan förhandlas om vid större volymer än idag. Om större volymer 
hanteras anser vi att kostnaden för en pall kaffe, som vi visade i våra resultat kan minskas 
eftersom tredjepartsföretaget sparar in kostnader för hantering och slitage. Visserligen 
kommer det transporteras mer gods mellan lagren men dessa transporter kommer då att 
planeras för bästa möjliga utnyttjande som leder till lägre kostnader.   
   
Det som däremot ska lyftas upp på strategisk nivå är ifall det skulle fungera smidigare 
ifall lagret flyttas ut och konsolideras med företagets livsmedelsvaror. Vid detta indicium 
väcks frågan om valet av arbetsmetod vid transporter, vi visade i teoridelen att merge-in-
transit eller cross-docking är två möjliga vägar att gå. Vi tror också här att genom god 
planering och ett väl fungerande informationsflöde kan detta vara ett gynnsamt val av 
metod. Detta eftersom ett väl fungerande cross-docking arbetssätt skulle i bästa fall 
möjliggöra att minimera hanteringskostnaden hos Schenker då varorna aldrig behöver 
lagras i Arlanda. Om detta fungerar leder det till att vinsten vid samlastning som vi har 
räknat fram till 1 480 473 kr säkerligen inte slutar med en förlust när alla nya 
förutsättningar för transport- och hanteringskostnader vägs in.  
 
Den andra viktiga aspekten är att vid planeringsarbetet säkerställa ett bra, tillförlitligt och 
utvecklingsbart informationssystem mellan företaget och tredjepartslogistikern. Det är 
viktigt att studieföretaget använder sig av sitt logistikarbete för att konkurrera med andra 
företag på marknaden, genom de faktorer vi har tagit upp som handlar om rätt 
arbetsmetod, god planering och ett väl fungerande informationsflöde tror vi det kan 
lyckas. Ross (2004) beskriver att logistik som konkurrensmedel handlar om att planera 
och koordinera alla aktiviteter inom företaget för att nå de kvalitets- och servicemål som 
finns uppsatta till lägsta kostnad (Ross, 2004, s. 9). Detta tankesätt och planering kan ge 
studieföretaget fördelar som visar sig när transporter ska koordineras för att optimera 
distributionsflödena.     
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6. Slutdiskussion  
   
I detta stycke beskriver vi de alternativ vi anser är viktiga att arbeta med för att nå bättre 
distributionsflöden och en optimering av logistikflödet. De alternativ vi har tagit fram 
diskuterar vi genom att beskriva förslagens fördelar respektive nackdelar och utifrån det 
ger ett förslag på vad vi anser är det bästa valet. Vi tar även upp eventuell kritik mot 
studien och förslag på vidare forskning.   
   

 
 
   
6.1 Uppsatsens frågor och syfte   
Problemformuleringarna som är centrala för denna studie lyder:  

 
"Hur kan distribution med samlastning av varor optimeras med hjälp av 

tredjepartslogistik för att nå större ekonomiska vinster? 
                         

– Vad talar för och emot att enbart satsa på tredjepartslogistik?" 
 
Det vi kunnat konstatera med vår studie är att det helt klart finns en konsolideringseffekt 
och kostnadsbesparingar att göra genom att samlasta varor. Denna besparing sker tack 
vare att större volymer samlastas och företaget betalar ett lägre pris per kilo. Denna 
besparing innebär att de distributionsflöden som används idag görs om vilket innebär att 
kaffe och livsmedel hör till en och samma funktion inom företaget. På det sättet kommer 
samlastningen optimeras när tredjepartslogistikern har full kontroll på alla distributions 
flöden.  
   
En annan viktig del för att optimera distributionen är att hitta det bästa arbetssättet för 
detta, i det här fallet har vi tagit upp alternativa arbetssätt som tredjepartsföretaget kan 
använda sig av, där är cross-docking en möjlig väg att gå. Nackdelen med 
tredjepartslogistik är att det blir dyrare i den mån då det tillkommer extra kostnader för 
lagring och hantering, tyvärr är dessa kostnader större än själva konsolideringseffekten 
vilket innebär att det inte skulle bli ekonomiskt lönsamt med dagens kostnader att flytta 
lagret. Tredjepartslogistik i sin karaktär medför också en del negativt. När en tredjepart 
sköter all hantering och lagring av företagets varor innebär det förlorad kontroll och insyn 
för anlitarföretaget. Detta är två centrala begrepp inom ämnet logistik och denna 
arbetsmetod skulle på ett sätt gå emot detta. Dock är det en tydlig trend som sker inom 
logistiken idag att lägga ut den delen av verksamheten på en tredjepart och dess fördelar 
överväger nackdelarna då man får större möjlighet till en mer omställningsbar och 
anpassningsbar logistik, vilket är en viktig aspekt för vårt studieföretag.  
   
Nedan presenteras två alternativa lösningsförslag baserat på vår problemformulering. 
Förslagen mynnar sedan ut i det val vi anser vara lämpligast för studieföretaget.  
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6.2 Optimeringsalternativ 1: Cross-docking  
Utifrån våra beräkningar och den teori vi har använt oss av har vi ett alternativ på hur 
distributionsflödet kan se ut för att optimera logistikflödet, detta är att studieföretaget 
använder sig av cross-docking som arbetsmetod. Detta förslag innebär att kaffelagret 
finns kvar i Solna och fungerar som det gör idag. När en kund sedan lägger en order för 
både kaffe och livsmedel skickas en lastbil från Solna med kaffe till lagret i Arlandastad. 
Där fylls lastbilen på med livsmedel som sedan levererar godset direkt till kunden.  
 
Med detta alternativ sker alltså ingen lagring av kaffet i Schenkers lager i Arlandastad, 
vilket innebär att företaget kan minimera sina kostnader genom att konsolidera sina 
leveranser av kaffe med livsmedel så att transportkostnaden för varor till specifika kunder 
blir så låg som möjligt. Med denna metod slipper företaget delvis de kostnader för 
hantering och lagring som Schenker tar ut extra för att hantera varorna i Arlandastad, 
kaffet kommer nu istället färdigt för leverans och behöver aldrig lämna bilen.  
   
Nackdelen med att använda sig av denna metod renodlat är att den är väldigt 
störningskänslig. Det ställer höga krav på god planering i form av rutiner och arbetssätt 
och ett välutvecklat och fungerande orderdatassystem mellan studieföretaget och 
tredjepartslogistikern. Informationen företagen emellan bör vara så korrekt så den ger 
bägge parter nödvändig information i realtid. Det är också störningskänsligt i den mån då 
det inte tar hänsyn till eventuella restnoteringar, är en vara restnoterad och inte kan 
levereras kan konsolideringseffekten bli så pass låg att det inte lönar sig att kosta på en 
extra transport mellan Solna och Arlanda. Ytterligare en negativ aspekt är att denna 
arbetsmetod kräver en hel del manuellt arbete i form av uppföljning och kontroll, 
visserligen bör det skötas av tredjepartslogistikern men med den nackdelen att Arvid 
Nordquist tappar kontroll och insyn i sin logistik. I dagsläget är detta tillvägagångssätt 
tyvärr inte möjligt då EDI-plattformen företagen emellan inte är fullt utvecklat för att 
fungera önskvärt och cross-docking lämpar sig därför bäst i kombination med en annan 
metod.  
   
   
6.3 Optimeringsalternativ 2: Lagret i Solna flyttas till Arlandastad   
Det andra alternativet är att flytta det kaffe som kan konsolideras med livsmedel till lagret 
i Arlandastad. Då frigörs både ytor i Solna som kan hyras ut för att tjäna in kostnaden för 
att ha det i Arlandastad istället.  
 
En annan positiv aspekt med detta är att om detta genomförs innebär det att mer än 2/3 av 
företagets totala kaffeleveranser kommer att flyttas ut till tredjeparten, vilket innebär att 
hanteringen för godset i Solna kommer att bli av en lättare karaktär och frågan ifall den 
inhyrda personalen kommer att behövas kan lyftas. Detta medför i så fall att företaget kan 
göra ytterligare besparingar i form av minskade personalkostnader. Ytterligare en fördel 
med att ha kaffe och livsmedel i samma lager är smidigheten i att ha alla varor på ett och 
samma ställe, detta skulle innebära att ett visst säkerhetslager kommer att krävas i 
Arlanda varmed man kan öka sin servicegrad.  
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Nackdelen med detta handlingsalternativ är framförallt att det medför en hel del ökade 
kostnader i form av hantering och lagring. Efter våra beräkningar visade det sig att 
konsolideringseffekten för en lagerflytt inte är lönsamt utan några andra 
besparingsåtgärder, baserat på den data vi sammanställt skulle det istället leda till en 
förlust på ca 20 000 kronor. Detta är alltså inte grund nog för en lagerflytt och en 
anledning att försöka finna andra besparingsåtgärder. Arvid Nordquist får också mindre 
insyn och kontroll över sitt logistikflöde som leder till att uppföljningar blir allt svårare. 
Den minskade insynen och förmågan att påverka vilka varor som skall gå ut till kund 
ökar också risken för inkuranta varor.   
 
  
6.4 Det optimala valet  
Det bästa och det optimala valet som vi har kommit fram till i uppsatsen är en 
kombination av de två alternativen vi har tagit upp och denna lösning är vår 
rekommendation till företaget. Anledningen till att det är vår rekommendation beror på 
att studieföretaget har kunder som kräver olika typer av distributionsstrukturer. De båda 
optimeringsalternativen ger goda möjligheter för samlastning och vi anser att genom en 
kombination av dessa ger företaget möjligheter till att erhålla en vinst och samtidigt 
leverera varorna på ett smidigt sätt för att framjämt erbjuda god leveransservice och 
säkerhet till kunderna.   
   
Vår tanke är att en större del av kaffelagret i Solna flyttas till lagret i Arlandastad. Detta 
medför att tredjepartslogistikern kan vara beredd på sent inkomna ordrar från kunderna 
och tillhandahålla en snabb leverans då de har ett säkerhetslager av kaffe på samma plats 
som alla livsmedelsvaror. Det gör att ordrar enkelt kan distribueras och samlastas på en 
plats utan att livsmedelsvaror måste vänta på att kaffet ska anlända till lagret, lastas av, 
ställas på rätt plats och sedan plockas till rätt order.  
 
Den andra delen, gällande cross-docking, innebär att ordrar av kaffe som man vet 
kommer ske med jämna mellanrum kan packas i Solna där det idag produceras och sedan 
skickas till lagret i Arlandastad. Där fylls bilen på direkt med de livsmedel som ska till 
samma kund för att sedan på en gång köra till kunden vilket gör att ingen lagring av 
kaffet då krävs i Arlandastad. Vi anser att cross-docking alternativet kan vara att föredra 
och är lättare att arbeta med till kunder som anses vara relativt frekventa beställare. Med 
detta menar vi stora kunder som beställer varor i god tid och är lätta kunder att göra 
prognoser till som resulterar i mest kostnadseffektiva leveranser.   
   
Detta ger att det optimala valet och rekommendationen till studieföretaget blir en 
kombination av cross-docking och en flytt av lagret till Arlandastad för att möta olika 
kunders krav och för att tillhandahålla en effektiv och smidig logistik. Optimeringsarbetet 
handlar om att planera och hitta de arbetsmetoder som passar bäst för studieföretaget och 
kunderna, vi anser att detta är det optimala valet utifrån de förutsättningar vi har arbetat 
med under uppsatsarbetet.     
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6.5 Kritik mot studien, fallstudiens överförbarhet samt förslag på vidare 
forskning    
I detta stycke vill vi framhålla funderingar och begränsningar som har kommit fram under 
uppsatsen gång samt tankar som kan leda till ny forskning inom området logistik och 
distribution.   
 
6.5.1 Kritik mot studien   
De svårigheter vi har uppmärksammat under uppsatsarbetet är främst kostnads- och 
beräkningsproblem. Eftersom vi har arbetat med dagsaktuella kostnader ger vår besparing 
med samlastning oss en förlust totalt sett. Detta har tyvärr varit ett hinder och vi hade 
gärna velat ha haft möjligheten att räkna på kostnader med priser för mycket större 
volymer. Detta har dock inte varit genomförbart då sådana uppgifter inte varit 
tillgängliga. Det hade också varit intressant att räkna på eventuella kostnadsbesparingar 
för lagret i Solna vilket kunde ha tillfört en ytterligare dimension i vår studie. En annan 
kostnadsaspekt som vi har nämnt tidigare är miljömässiga kostnader, samlastning 
genererar färre transporter vilket sliter mindre på miljön och där kan uträkningarna göras 
än mer specifika för att se på vinsten med samlastning.  
   
Uppsatsen och dess slutsatser kan vara svåra att applicera på andra företag i samma 
bransch och som har en liknande distributionsstruktur som vårt studieföretag. Detta 
eftersom vi har jobbat med specifika uppgifter i form av rådata, kostnader och material 
som enbart berör vårt studieföretag och tredjepartslogistikern. Om detta material som vi 
har tagit fram ska användas av andra företag kräver det en viss mån av nya beräkningar 
eftersom det sannolikt handlar om andra kostnader och andra geografiska utgångspunkter 
såsom placeringen av lager och vilka kunder som beställer varor. Dock anser vi att de 
tankar och idéer som vi har tagit fram gällande cross-docking och konsolidering kan vara 
överförbart på andra företag.    
   
6.5.2 Överförbarhet   
I kritiken mot studien förklarade vi att vissa delar av beräkningarna är svåra att jämföra 
med till andra företag. Vi kan ändå med vår uppsats visa vår fallstudie som ett exempel 
på hur en optimering av distributionskanalerna kan se ut, förändras och göras mer 
effektivt. Det vi vill framhålla är det arbetssätt med cross-docking som med all säkerhet 
fler företag i liknande situationer kan nyttja. Många handelsföretag idag utnyttjar 
fenomenet tredjepartslogistik och att arbeta med cross-docking kan spara både pengar och 
tid. Tid innefattar god kommunikation och där ser vi en vital del för företag med denna 
struktur att arbeta för ett bra och väl fungerade EDI-flöde eller liknande affärsplattform. 
Alla de tankar och idéer som vi har lyft fram bottnar i planeringsarbete. Allt arbete måste 
byggas från grunden och därför ser vi att för att kunna optimera sin logistikverksamhet 
och hitta nya vägar så behöver allt arbete planeras på lång och kort sikt. De förslag vi 
arbetat fram och diskuterar kring är exempel på förändringsarbete i form av 
kostnadseffektivisering. Ett bra effektiviseringsarbete handlar om att ständigt kunna finna 
nya lösningar på aktuella problem, det gäller att kunna gå till grunden och upptäcka 
problem i sin verksamhet, även sådana man inte trodde fanns. Ett bra sätt för detta som 
också tillämpas flitigt i arbetslivet är att inspireras av andra. Vi tror därför att denna 
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studie kan ligga till grund för att väcka inspiration hos andra företag, även sådana med ett 
helt annat upplägg. 
   
Vi anser att uppsatsen ger vårt studieföretag en rekommendation som innebär minskade 
kostnader i flera led. Med detta menar vi minskade transportkostnader och minskade 
administrativa kostnader, både för studieföretaget och för tredjepartslogistikern. Detta ser 
vi leder till en ökad vinst för studieföretaget och för kunderna vilket visar sig i fler 
beställningar och uppdrag för företaget då de faktorer som vi har diskuterat om 
optimering är tillfredställda. Vi anser även att vår uppsats leder till att studieföretaget kan 
se vilka fördelar samlastningen innebär med hjälp av den teori vi har lyft fram och detta 
ger ett teoretiskt verktyg att använda sig av som grund när en förändring av detta slag ska 
genomföras.  
   
6.5.3 Förslag på vidare forskning   
Logistik är ett ämne nära besläktat med miljö då logistikens huvudsakliga syfte är att 
effektivisera och optimera ett företags varu- eller tjänsteflöde. Med detta menar vi 
innebär att en effektiv logistik i bästa fall leder till minskad miljöpåverkan genom 
maximerad konsolidering samt eliminering av onödiga transporter. Därför kan vi se att 
miljöområdet kräver ytterligare forskning för att koppla samman logistik med transporter 
och miljö. Med tanke på att vi fick veta att kunderna ofta vill ha en snabb leverans och 
inte bryr sig om kostnaden är detta viktigt ur miljösynpunkt, för att spara på miljön anser 
vi att samlastning av varor är av största vikt och då är det snarare människans syn på 
kostnader och vinster som måste förändras. För att tjäna på miljön krävs det att vi sparar 
in på exempelvis tunga transporter på vägarna, det vill säga att vi kör transporten med 
varor en gång i veckan istället för två gånger.   
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7. Sanningskriterier  
   
För att visa på tillförlitligheten i vår studie utgår vi från två sanningskriterier, validitet 
och reliabilitet. Dessa använder vi för att visa på hur trovärdigt våra resultat är. Patel & 
Davidsson (1994) beskriver detta som att "även om vi inte avser att mäta något i egentlig 
bemärkelse, måste vi på något sätt försäkra oss om att vi vet vad vi gör. Dels måste vi 
veta att vi undersöker det vi avser att undersöka...dels måste vi veta att vi gör det på ett 
tillförlitligt sätt." (Patel & Davidsson, 1994, s. 85). Ett annat sätt att visa på hur detta 
område kan betecknas är Johansson Lindfors (1993) beskrivning. Hon menar på att 
användningen av sanningskriterier handlar om att utifrån angreppssättet använda sig av 
relevanta kriterier för att bedöma måluppfyllelsen (Johansson Lindfors,1993, s. 160).  
   

 
   
   
7.1 Validitet  
Bryman & Bell (2005) förklarar ordet validitet genom att det beskriver om det undersökta 
ämnets antaganden och slutsatser hänger ihop eller inte och att man verkligen mäter det 
man ska mäta (Bryman & Bell, 2005, s. 48). En annan förklaring är att den datan som 
samlas in måste ha relevans för det problem som diskuteras eller den teoretiska modell 
som har tagits fram (Johansson Lindfors,1993, s. 108).  
   
   
7.2 Reliabilitet  
Reliabilitet tar upp frågan om svaren man får i undersökningen blir likadana om den 
utförs på nytt eller om undersökningen påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga 
förutsättningar (Bryman & Bell, 2005, s. 48). Begreppet handlar om hur måttet som 
används är pålitligt, överensstämbart och följdriktigt (Bryman & Bell, 2005, s. 94). 
Reliabiliteten bestäms utifrån vilket sätt som datainsamlingen är utförd på, därför är det 
viktigt att insamlingen och de dataresultat som fås blir så sanningsenliga som möjligt 
(Johansson Lindfors,1993, s. 161).   
   
   
7.3 Uppsatsens validitet och reliabilitet  
Uppsatsen består av beräkningar som sedan har kopplats samman med de teorier vi anser 
är relevanta. Vi anser därför att slutsatserna vi har kommit fram till bygger på fakta, både 
genom teori och empiri. Vi har analyserat vår problemformulering och visar i slutsatserna 
att vi verkligen besvarar det vi ämnar besvara. De frågor och syften vi har tagit fram 
besvaras i kapitlet slutsatser. Vi ser även att de slutsatser vi har kommit fram till är 
pålitliga och överensstämbara om en liknande uppsats med samma förutsättningar skulle 
utföras. Detta då den teori och den datainsamling vi har använt oss av består även om 
vissa siffror och specifika förutsättningar kan förändras. Teorier som exempelvis 
arbetsmetoden cross-docking kommer att finnas kvar men om ett antal år kan den 
säkerligen ha fått ett annat namn och innebörden av arbetssättet kan se annorlunda ut. 
Däremot anser vi att grundtanken, konceptet för arbetsmetoden kvarstår.   
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Validiteten i beräkningarna består av att vi mäter avstånd och kostnader med den 
insamlade datan från studieföretaget för att få fram ett resultat som vi sedan kopplar till 
vår problemformulering, detta gör vi med hjälp av de antaganden och teorier som vi har 
valt ut. Reliabiliteten i beräkningarna är både pålitlig, överensstämbar och följdriktigt. 
Med det menar vi att om dessa beräkningar skulle utföras pånytt kommer vi komma fram 
till samma resultat. Det som kan förändras är om vi skulle använda oss av en annan 
mätperiod än den vi har eller om priserna för transporterna ändras. I ett sådant fall är det 
rimligt att anta att antalet transporter under den nya mätperioden kan skilja sig något 
jämfört med vår mätperiod och att priset för att frakta godset kan ha ändrats något.  
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Appendix 1: Datamaterial 
 

 
 
Bild 1 – Exempel på rådata efter tilläggsberäkningar 

 
 
Bild 2 – Postnummerkarta 

 
 
Bild 3 – Sammanställd lista över besparingar 
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Appendix 2: Intervjufrågor   
 

 
 
Allmänt om TPL 
 
1. Vad ser ni är fördelarna respektive nackdelarna med tredjepartslogistik? 
  
2. Enligt många teorier kan företag med hjälp av tredjepartslogistik lägga den delen 
av verksamheten åt sidan och ägna sig åt företagets kärnkompetenser. Ser ni att 
leveranssäkerheten ökar eller minskar med hjälp av en tredjepartslogistiker och 
isåfall hur?  
 
Distribution 
 
3. Varför ser distributionen ut som den gör i dagsläget, varför sker leveranser på 
olika dagar? (Kaffe och livsmedel som skickas till samma kunder) 
 
4. Vad är viktigast för kunden; en snabb leverans (vilket innebär fler körningar) 
eller en samlastad leverans? Hur ser kunderna på detta ur ett kostnadsmässigt 
perspektiv?  
 
5. Använder ni er av distributionsplanering (strategisk, taktisk, operationell)? Hur 
fungerar det/är det uppbyggt? Om inte, vilket arbetssätt använder ni? 

• Ett strategiskt arbetssätt innebär ett längre tidsintervall (mellan 1-5 år), här tas större 
operationella beslut och vilken plan som ska följas 

• Ett taktiskt arbetssätt innebär ett kortare tidsintervall (mellan 6 mån till 1 år), den strategiska 
planen omsätts till verklighet. Innefattar, val av transporter, informationssystem, arbetssätt 

• Ett operationellt arbetssätt berör beslut som tas från dag till dag, ex. orderplockning, returer, 
lastschema m.m. 

 
6. Hur skulle en konsolidering av varor kunna skräddarsys, är det möjligt att 
planera utleveranserna med hjälp av snabba omlastningar (cross-docking) så 
kaffelagret finns kvar i Solna? 

*Cross-docking innebär direkta omlastningar då godset anländer till terminalen, i detta fall skulle 
det innebära att en halv bil med kaffe går från Solna till Arlanda för att där fyllas på med 
livsmedel och direkt gå för distribution 
 

Allmänna frågor 
 
7. Hur ser kontakten ut mellan er och Schenker/er och kunderna/Schenker och 
kunderna?  
 
8. Använder ni er av ett gemensamt orderdatasystem och hur fungerar detta i 
praktiken?  
  
9. Ser ni att EDI flödet mellan er och Schenker går att förbättra och i så fall hur?  
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