
 

Institutionen för informatik 
Systemvetenskapliga programmet 
Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp 
SPB 2011.02 
 

 

Informationsflöden inom 
mobila-stationära 
organisationer 

Joel Eckeskog 
Mikael Härgestam 
    



 

 

1. INLEDNING .................................................................................................................................................. 1 
1.1 BAKGRUND .................................................................................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMFORMULERING ............................................................................................................................................ 2 
1.3 SYFTE ............................................................................................................................................................................. 2 
1.4 AVGRÄNSNINGAR ......................................................................................................................................................... 2 

2. RELATERAD FORSKNING ........................................................................................................................ 3 
2.1 BOUNDARY SPANNING ................................................................................................................................................. 3 
2.2 MOBILA‐STATIONÄRA ORGANISATIONER OCH SYSTEM ........................................................................................ 4 

3. METOD .......................................................................................................................................................... 6 
3.1 DATAINSAMLING .......................................................................................................................................................... 6 
3.1.1 Kritik av datainsamlingen .............................................................................................................................. 7 

3.2 DATAANALYS ................................................................................................................................................................ 8 

4. FALLSTUDIEN ............................................................................................................................................. 8 
4.1 M‐REAL .......................................................................................................................................................................... 8 
4.2 LOGISTIKBOLAG ............................................................................................................................................................ 8 
4.2.1 Större åkerier ....................................................................................................................................................... 9 
4.2.2 Mobila enheter inom större åkerier ........................................................................................................... 9 
4.2.3 Mindre åkerier ..................................................................................................................................................... 9 

5. ANALYS/DISKUSSION ............................................................................................................................. 10 
5.1 EXTERNA INFORMATIONSFLÖDEN INOM LOGISTIKBRANSCHEN ....................................................................... 10 
5.1.1 Externa mobila‐stationära klyftan inom logistikbranschen ......................................................... 11 

5.2 INTERNA INFORMATIONSFLÖDEN INOM LOGISTIKBRANSCHEN ........................................................................ 13 
5.2.1 Interna mobila‐stationära klyftan inom logistikbranschen .......................................................... 14 
5.2.2 Interna mobila‐mobila klyftan inom logistikbranschen .................................................................. 15 

5.3 INFORMATIONSFLÖDEN OCH KLYFTOR INOM LOGISTIKBRANSCHEN ............................................................... 16 
5.4 ITS ROLL I BOUNDARY SPANNING .......................................................................................................................... 17 
5.4.1 I dagsläget ............................................................................................................................................................ 17 
5.4.2 Nytt IT‐stöd för logistikbranschen ............................................................................................................ 18 

6. SLUTSATSER ............................................................................................................................................. 19 

REFERENSER ................................................................................................................................................. 21 

APPENDIX A ‐ FRÅGEFORMULÄR ........................................................................................................... 22 
  

   



 

1 

Abstract 
A good flow of information in organizations is one of the key aspects of how we define a 
well-functioning organization. The information flow could be internal as well as external 
between actors within as well as outside of the organization. In a logistics organization this 
flow of information is equally important as in any other kind of organization. In this paper 
we have explored information flows in logistics organizations by applying, boundary 
spanning and the mobile-stationary divide perspective. In boundary spanning the main 
goal is to erase or relocate some of the boundaries within an organization, in our case to 
make the flow of information internally as well as externally better. The mobile-stationary 
divide is well applicable on the logistics business, where one part of the organization is 
stationary and the other one is mobile. With this in mind two research questions emerged 
for us to answer. How does information flow across organizational boundaries within the 
logistics business? And how can IT support the flow of information between organizational 
boundaries in a mobile-stationary organization? 

This paper contributes with the identification of two mobile-stationary divides; between 
factories and the logistics business as well as within the logistics business it self. In addition 
we identify a mobile-mobile divide as well. Our research also shows that IT is something 
that could support the flow of information between the organizations through computers 
and applications as well as smart phones. All our interviewees view IT as something that 
enhances their work and would be welcomed if implemented. We believe that with this trust 
and acceptance of IT, it would not be impossible to decrease the mobile-stationary and the 
mobile-mobile divide in the logistics business.   

1. Inledning 
Inom logistikbranschen har flöden av information alltid varit mycket viktigt för att kunna 

leverera rätt saker till rätt plats vid rätt tidpunkt. Denna information har bara på de senaste 

åren gått från att vara förmedlad mun till mun via telefonen till dagens användande och 

beroende av datorer. Vi vill studera om logistikbranschen använder sig av den kapacitet till 

informationsutbyte som datorer möjliggör mellan kunder och leverantörer men även internt 

inom organisationen, eller om datorn enbart ersatt telefonen utan att egentligen utnyttja mer 

av dess fördelar. Inom logistikbranschen sker en ständig rörelse av lastbilar och människor 

vilket gör att den interna och externa informationen kan vara svår att ta tillvara på och 

använda. Vi vill mot denna bakgrund försöka utröna hur information ska spridas på bästa 

sätt och hur man bör tänka när ett informationsflöde ska förbättras inom denna bransch.  

1.1 Bakgrund 
Under vår utbildning på Umeå Universitet har vi fått bekanta oss med informationsteknologi 

(IT) på många olika sätt. Spridning av information inom en organisation eller utåt är ett 

viktigt led i effektivisering och optimering av verksamheten. Informationsflöden existerar 

idag på många olika sätt, men hos organisationer kan vi se att det ofta handlar om interna 

och externa informationsflöden. Här finns det något som vi kommer titta närmare på i denna 
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uppsats som benämns boundary spanning. Att organisationer och företag har gränser inom 

sig så som olika befattningar, avdelningar och liknande är ingen nyhet (Lindgren et al, 2008). 

Inom dessa gränser finns allt från maskiner till människor. Som tidigare nämnt är IT det som 

i många fall kopplar samman dessa olika avdelningar och möjliggör informationsdelning. 

Detta innebär att man som organisation bör främja utsuddandet av gränser och därmed öka 

kunskapen och kvaliteten hos organisationen (Lindgren et al, 2008). Detta ska ses som en av 

kärnorna i boundary spanning. 

Att försöka få sin organisation att på ett eller annat sätt flytta sina gränser mot antingen 

kunden eller inom den egna organisationen är något som blivit populärt de senaste åren, 

specifikt inom IT-branschen (Levina & Vaast, 2005). Detta för att om möjligt kunna sprida 

den interna och externa informationen inom organisationen på ett smidigare sätt. I denna 

uppsats har vi lagt fokus på logistikbranschen som behöver hantera en mobil-stationär klyfta 

i sina informationsflöden (Andersson, 2007). Den mobila-stationära klyftan inom 

logistikbranschen gör det ofta svårt att på ett smidigt sätt sprida informationen (Andersson, 

2007). Vi vill titta närmare på hur den mobila-stationära klyftan påverkar 

informationsflöden inom logistikbranschen och hur IT kan stödja informationsflödet på 

mobila-stationära organisationer.  

1.2 Problemformulering 
Det vi nu har beskrivit kan vi sammanfatta i två frågor som vi anser belyser det problem och 

område inom logistikbranschen som vi vill titta närmare på. 

• Hur ser informationsflöden ut över de organisatoriska gränserna inom 

logistikbranschen? 

• Hur kan IT förändra informationsflöden över de organisatoriska gränserna i 

mobila-stationära organisationer? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att titta på hur ett bättre informationsflöde inom logistikbranschen kan 

uppnås med hjälp av IT i mobila-stationära organisationer. Dessutom vill vi se om en IT-

artefakt kan förbättra informationsflödet och samtidigt skapa en god överblick hur flödet av 

gods från logistikföretag till kund sker. Det vi vill göra är alltså att kartlägga hur de mobila 

enheterna ser på nuvarande kommunikation till kunden och om ett större utbyte av 

information skulle kunna förbättra godsflödet. Vi avgränsar oss med andra ord till att se vilka 

incitament det finns för lastbilsåkarna och deras åkerier att få ett bättre informationsflöde 

från och till de olika mobila-stationära organisationerna, i vårt fall en fallstudie mot M-real. 

Därmed ska vi koncentrera oss på lastbilstransporter och på vilket sätt M-real kan öka deras 

mervärde vid avlastning. 

1.4 Avgränsningar 
Vid första anblick på vår fallstudie trodde vi att ett program som kunde hjälpa M-real var vårt 

mål. Men efter möten med M-real insåg vi att detta ligger alldeles för långt bort i tiden då de 

inte vet något om hur åkarna arbetar. Därför har vi valt att avgränsa oss till att se på hur 

lastbilsåkarna tänker, resonerar och ser på informationsflöden från fabriken. Tillsammans 
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med den forskning som finns om boundary spanning och mobila-stationära organisationer 

vill vi se om det finns något gemensamt värde i att utöka det informationsflödet som finns 

idag för båda parterna.  

2. Relaterad forskning 

2.1 Boundary spanning 
Boundary spanning har på senare år blivit allt mer uppmärksammat inom vårt ämne 

(Andersson, 2007; Jonsson, 2010; Levina & Vaast, 2005, 2006; Yan & Lewis, 1999). Att IT 

och boundary spanning är något som i många fall sitter ihop blir allt mer klart och att IT är 

det som driver boundary spanning framåt framgår allt mer tydligt i litteraturen (Lindgren et 

al, 2008). När vi översätter uttrycket boundary spanning rakt av, gräns-utdragning, kan vi på 

ett enklare sätt identifiera vad det egentligen handlar om. Att vi talar om gränser inom 

organisationer så som mellan avdelningar och befattningar samt mellan organisationer 

framkommer i den litteratur vi har läst (Jonsson, 2010). IT möjliggör att dessa gränser 

suddas ut, dock finns det situationer där IT bidrar till att styrka dessa ännu mer (Jonsson, 

2010). 

En organisation är i vanliga fall uppbyggd kring flera olika avdelningar, arbetssätt och 

informationsflöden. Dessa informationsflöden kan vara interna såväl som externa. De flesta 

organisationer har som mål att försöka nå högre kompetens och bredare kunskap om 

respektive ämne eller avdelning och sprida information effektivt (Levina & Vaast, 2005). Vid 

en utvecklingsprocess är detta på samma sätt relevant, när utvecklingsavdelningen utför en 

uppgift ökar deras kunskap och därmed styrks även deras gränser mot andra avdelningar 

inom organisationen (Levina & Vaast, 2005). Här är boundary spanning det som ska bidra 

till att sudda ut dessa gränser. Forskningen visar på att det flesta organisationer tjänar på att 

ha mindre tydliga gränser och därmed öka informationsflödet för hela organisationen 

(Levina & Vaast, 2005). Vidare följer det att man också bör använda sig av boundary 

spanning mot andra organisationer för att än mer öka sin kunskap och kompetens (Levina & 

Vaast, 2005). Inom vårt ämne så ses informationsspridning till olika delar på en organisation 

eller mellan organisationer som mycket viktigt för att öka kunskap och IT är det som ofta 

bidrar till den ökande informationsspridningen (Lindgren et al, 2008). I den forskning som 

bedrivits och bedrivs kring boundary spanning kan vi identifiera att en vanlig roll hos en 

organisation blir en så kallad boundary spanner (Lindgren et al, 2008). Dennes roll på 

organisationen är helt enkelt att vara den person som försöker sprida och samla in 

information över de organisatoriska gränserna (Levina & Vaast, 2005). Yan & Lewis (1999) 

menar också att denne person bör vara någon som har koll på vart i organisationen boundary 

spanning behövs. Boundary spanner rollen är oftast inte något som tillsätts specifikt utan 

utförs naturligt av någon inom organisationen, beroende på vad man arbetar med (Lindgren 

et al, 2008). Levina & Vaast (2005) argumenterar att en IT-expert ofta får ta den rollen inom 

en organisation då denne i stor utsträckning sitter inne med information och kan sprida den 

över de gränser som existerar. En boundary spanner kan enligt Jonsson (2010) också vara 

något annat än en viss individ, lika mycket kan det vara en IT-artefakt som agerar som 

boundary spanner. Levina & Vaast (2005) diskuterar boundary spanners inom en 
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organisation och att dessa behövs för att organisationen i sin tur ska kunna vidga sina 

gränser. I deras fallstudie på ett försäkringsbolag visar det sig att denna roll ofta inte är 

bestämd sedan tidigare. För att bli den person eller att en artefakt, så som mailsystem eller 

liknande, får rollen som boundary spanner på en organisation bör denna boundary spanner 

sedan tidigare vara känd hos organisationen och medveten om det olika delarna och 

arbetssätt organisationen kan tänkas ha (Levina & Vaast, 2006).  

I den forskning som bedrivits inom vårt ämne kring hur boundary spanning har bidragit 

till en organisations förbättrande kan vi finna att IT spelar en viktig roll. Jonsson (2010) 

menar, baserat på en av hennes fallstudier med MacGregor fartygskranar, att IT är det som 

bidragit till en ökad kunskap inom organisationen. I denna fallstudie tas 

diagnostiseringssystem upp som den IT-artefakt med vilken boundary spanning har inträffat. 

I Jonssons (2010) resultat visas att diagnostiseringssystem har haft en bidragande faktor när 

information från många olika kranar nu kan samlas på en och samma plats för att förenkla 

möjligheten att utföra korrekt och effektivt underhållsarbete. Studien visade dock även att 

vissa gränser blivit starkare, men detta ska inte uteslutande ses som något negativt då den 

förstärkta gränsen mellan maskin och underhåll gjort det möjligt att man kan sitta långt ifrån 

maskinen och fortfarande ha en god översikt hur den fungerar (Jonsson, 2010). Att gränser 

suddats ut mellan kranägare och reparatör har också blivit tydligt, nu delar kunden ut 

information i realtid från maskinerna, därmed kan underhållet utföras snabbare då kunden 

slipper ringa när något går fel eller underhåll krävs (Jonsson, 2010). Men för att 

diagnostiseringssystemet, eller för den delen andra typer av artefakter, ska användas måste 

en organisation i det flesta fall ha gemensamma mål och vara medvetna om hur den egna 

organisation arbetar och vilka medel som finns tillgängliga (Levina & Vaast, 2005).  

Levina & Vaast (2005) kommer fram till att en IT-artefakt bör vara något som alla kan 

använda och inte något som bara ett fåtal tar del av eller kan lägga in information i. Skulle 

detta ske kommer artefakten som sådan att tillslut inte användas och den förlorar därmed 

sitt syfte (Levina & Vaast, 2005). IT är inget undantag, Jonsson (2010) visar att IT är den 

teknologi som gått från att vara bidragande till boundary spanning till att vara det som ofta 

driver boundary spanning framåt. Det framkommer också att informationsflöden inom en 

organisation är lika viktigt som informationsflöden externt ut ur organisationen (Jonsson, 

2010). I denna uppsats applicerar vi boundary spanning på mobila-stationära organisationer 

för att se hur intern och extern information ska spridas effektivt. Hur dessa 

informationsflöden ser ut i mobila-stationära organisationer är något vi studerat vidare i 

forskningen. 

2.2 Mobila-stationära organisationer och system 
Inom logistikbranschen har det inte alltid varit självklart att införa IT för att förenkla arbetet. 

Detta beror främst på att de många olika delarna inom dessa organisationer är i konstant 

rörelse och svåra att binda samman (Andersson, 2007). Internt inom logistikorganisationer 

finns det gränser mellan de mobila och de stationära delarna vilket Andersson (2007) finner 

som ett problem i sin studie. Att dessa gränser också finns externt mellan olika 

organisationer som helhet är ett faktum (Jonsson, 2010). I den tidigare forskningen som vi 

tittat på kan vi finna att ett värde med boundary spanning är bättre informationsflöden hos 
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organisationer. I Jonssons (2010) fem fallstudier finner hon att diagnostiseringsverktyget 

som hon studerat har bidragit till att öka informationsflöden och effektiviseringen vilket i 

förlängningen gjort att ett högre värde skapats. Det som tidigare kommit fram i forskningen 

och i denna uppsats är att förenklingen av det dagliga arbetet bör ses som ett värdeskapande 

både för en organisation och den enskilda arbetaren (Jonsson, 2010). Men att detta, 

beroende på vilken bransch vi befinner oss i, kan vara svårt är något som också blir tydligt. 

Andersson (2007) menar att införandet av IT i logistikbolag ofta blir problematiskt då man 

har att göra med mobila-stationära organisationer. I dennes fallstudie finns det en hög tro på 

IT som hjälpmedel och värdeskapare för bolagen, man kollar på bränsleförbrukning och 

körsträckor för att jämföra med tidigare resultat som chaufförerna har gjort för att om 

möjligt effektivisera körningen ytterligare, men att IT ofta upplevs som krångligt att 

installera och använda. Andersson (2007) menar även att man inom logistikbranschen vill 

minska telefonanvändandet då det ofta upplevs som tidskrävande och med hjälp av IT kan en 

chaufför på ett enklare sätt bland annat skriva in sin leveransföljesedel och därmed öka 

effektiviteten. Vidare i sin avhandling visar Andersson (2007) att transportbranschens 

organisationer ofta är indelade i mobila och stationära enheter, där den stationära delen 

utgörs av en enhet inne på ett kontor som planerar rutter medan de mobila enheterna utgörs 

av en chaufför ute på fältet som förväntar sig fortlöpande information från kontoret. 

Andersson (2007) visar att det ofta krävs flera steg för information att ta sig från de 

stationära till de mobila enheterna, han menar på att information först sprids från en kund, 

sedan till planeraren, och sist till chauffören vilket i sin tur bidrar till många samtal mellan 

dessa och det i sin tur upplevs stressande då telefonen alltid ringer.  

Att IT skapar ett förbättrat informationsflöde är inte alltid glasklart. Enligt Lindgren et. al 

(2008) finns teknikerna inom transportbranschen som kan bidra till ett förbättrat 

informationsflöde, men det framkommer dock i deras fallstudier att dessa inte används i 

någon stor utsträckning. Att man inte alltid litar på dessa i sina beslut kan undergräva 

boundary spanning. Lindgren et al (2008) menar dock att detta ofta är sett ur ett kort 

perspektiv och att i ett längre perspektiv kan boundary spanning tillslut börja ge effekt, i 

detta fall mellan åkare och planerare där man till en början upplevde att man behövde finna 

nya sätt att jobba på och sprida information men att det i förlängningen kan vara till stor 

fördel för organisationen att lite på den teknik som finns i lastbilarna. Att 

informationssystem hos de mobila-stationära organisationerna är till för att göra det dagliga 

arbetet effektivare har forskningen kunnat visa, Andersson (2007) säger här att de datorer 

som finns i lastbilarna gör till exempel lönesystemet enklare då raster och vila hos chauffören 

automatiskt registreras i detta system. Man kan här alltså gå ifrån tidssedlar och liknande 

som chauffören själv skriver och lämnar in och istället få direkt information om arbetstider 

och därmed en aktuell uppdatering på arbetstider när som helst under månaden. Datorn i 

lastbilarna bör här ses som en typ av boundary spanner inom de mobila-stationära 

organisationerna. 
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3. Metod 
Metoder är redskap som gjorts tillgängliga för att kunna uppnå den kunskap som eftersöks i 

en undersökning. Enbart med metoder nås inte denna kunskap men utan en grundläggande 

förståelse och kunskap för metoder och dess frågor blir det svårt att nå målen. Metoder blir 

med andra ord en nödvändighet för att kunna slutföra en undersökning på ett vetenskapligt 

sätt.  

Vad säger vi då att en metod egentligen är? Precis som tidigare nämns är en metod ett 

redskap på vägen till att utröna ny kunskap. Det finns flera olika metoder att använda sig av 

vid studier. De två huvudspår som vi ser och väljer mellan är kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Den stora likheten mellan dessa är att de båda försöker ge en bättre förståelse av 

det samhälle som vi lever i (Holme & Solvang, 1997). Det innefattar även hur enskilda 

individer, grupper och olika institutioner både agerar och påverkar varandra. Eftersom vi 

eftersträvar en djupare förståelse av hur IT kan förändra informationsflöden har vi valt att 

utföra en kvalitativ fallstudie (Holme & Solvang, 1997). Vi vill försöka se mer på djupet än på 

bredden och på så sätt skapa oss en god förståelse av problemet.  

Inom kvalitativa fallstudier är det inte hypotesprövning som sker utan den som 

undersöker skapar sin bild med insikt, upptäckt och tolkning. Fallstudier har dessutom skilts 

från andra upplägg av forskning genom det Cronbach (1975) kallar “tolkning i kontext” 

(interpretation in context). Med detta angreppssätt eftersträvas att belysa samspelet mellan 

viktiga faktorer som kännetecknar situationen, genom att beakta situationen i fråga 

(Merriam, 1988). Enligt Merriam (1988) finns det fyra grundläggande egenskaper som är 

utmärkande för kvalitativa fallstudier: 1) partikularistisk, 2) deskriptiv, 3) heuristisk, 4) 

induktiv. Med partikularistisk menas att en fallstudie fokuserar på en specifik situation, 

händelse, företeelse eller person. Deskriptiv betyder att beskrivningen av den företeelse som 

studerats i fallstudien är omfattande och fullständig. En heuristisk fallstudie innebär att den 

kan vidga och förbättra läsarens förståelse för den företeelse som studerats. Med induktiv 

menas att en fallstudie grundar sig på induktiva resonemang.  

I vårt val av metod anser vi att denna, kvalitativ fallstudie, är den mest lämpliga då det är 

just sådana frågor vi ställer oss. Dessutom vill vi få ett djupare och större perspektiv på dessa 

frågor, vi vill få en helhetsbild som kan ge oss möjligheten att upptäck nya perspektiv.  

I vår fallstudie hos M-real och åkerier som levererar till M-real har vi tittat på hur flödet av 

information sker. Vi har intervjuat åkare och åkerier för att skapa oss en god bild över 

informationsflödet. Vi har även utfört observationer hos både M-real och åkarna.  

3.1 Datainsamling 
Vi har tillämpat två typer av datainsamlingstekniker. 

Intervjuer har utgjort den huvudsakliga datainsamlingstekniken. Det finns flera olika 

varianter av intervjuer att använda sig av. Panel- och gruppintervjuer är två sådana typer 

medan den mest vanliga är en intervju mellan två personer, så kallade intervjuare och 

respondent (Holme & Solvang, 1997). Det är också denna typ av intervju, i en 

semistrukturerad form, som vi har valt att använda oss av. Vi har intervjuat totalt sex 

personer och intervjuerna är sammanfattade i tabell 1. På grund av att respondenterna har 

olika vistelseorter från den vi utgår från så har vi valt att utföra intervjuerna via telefon vid 
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fem av dem och en har skett ansikte-mot-ansikte.  Vi har använt oss av en högtalartelefon för 

att möjliggöra delaktighet från oss båda samtidigt som vi har kunnat spela in intervjuerna för 

att sedan kunna transkribera dessa. Utifrån tanken att försöka förstå och visa på hur åkarna 

och åkerierna tänker vad gäller leveranser har vi skapat vårt frågeformulär1 som vi utgått 

ifrån vid intervjuerna. När vi valt respondenter för intervjuerna ville vi inkludera chaufförer, 

egenföretagare och transportledare för att skapa oss en bred bild av nuvarande 

informationsflöden. Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att på så sätt 

kunna titta på djupet samtidigt som vi vill minimera någon som helst styrning från vår sida 

(Holme & Solvang, 1997). För att vi skulle få en så djup kunskap som möjligt om det ämne vi 

studerar menar Mason (2002) att kvalitativa intervjuer är det bästa alternativet, vi kan 

utifrån detta få djupare kunskap om specifika situationer och inte bara en ytlig kunskap. 

Tabell 1. Intervjuer gjorda i studien. (Intervju markerad med * var inte inspelad) 

Urvalet av respondenter har vi grundat på de kontakter vi fått från M-real men även på 

personliga kontakter inom logistikbranschen. Vi hade för avsikt att försöka intervjua olika 

typer av åkerier och åkare inom denna studie, eftersom vi tror att detta bidrar till att ge oss 

en bredare bild av hur de resonerar när virke ska lämnas på fabriker. Den transportledare vi 

intervjuat hos Örnfrakt var ett namn som vi fått av vår huvudkontakt hos M-real. Under 

intervjun med transportledaren bad vi om kontakter till ett par åkare och åkerier som ingår i 

åkeriet. Han gav oss kontaktuppgifter till både egenföretagare och personer som är anställda 

som chaufförer. Utöver de personer transportledaren föreslog har vi intervjuat personer vi 

känner till som jobbar just som chaufförer eller egenföretagare. Dessa har ingen anknytning 

till Örnfrakt men levererar regelbundet till M-real. 

Observationer har vi utfört på M-real för att lättare kunna överblicka och förstå behovet 

av informationsflöden. Vi har även ett flertal gånger åkt med en åkare för att förstå den 

arbetsmiljö och de verktyg som han/hon har till sitt förfogande. Vi har även följt med åkaren 

vid lossningen hos M-real och på så sätt skapat oss en god överblick av hur det fungerar och 

vilken typ av information som är väsentlig.  

3.1.1 Kritik av datainsamlingen 
Eftersom vi låtit en transportledare hos Örnfrakt som är M-reals enskilt störste leverantör av 

transporter välja ut respondenter kan deras partiskhet ifrågasättas. M-real är en kund till 

                                                        
1 Appendix A 

Åkeriföretag Benämning Sysselsättning Datum 
Större åkerier    

Örnfrakt ek. förening Transportledare 1 Transportledare 19/4 2011 

Örnfrakt ek. förening Åkare 1 Chaufför 2/5 2011 

Enskilt åkeri inom Örnfrakt Åkare 2 Ägare/Chaufför 27/4 2011 

Umgransele Transport Åkare 3 VD/Chaufför 2/5 2011 

Umgransele Transport Åkare 4* Chaufför 20/4 2011 

Mindre Åkerier    

Westergren Åkeri Åkare 5 Ägare/Chaufför 3/5 2011 
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respondenter och på grund av det kan en viss lojalitet uppstå. Vi tycker dock att i de 

intervjuer vi har gjort så har inte någon partiskhet lyst igenom utan respondenterna har 

känts väldigt öppna kring de frågor vi ställt. Vår kontakt på M-real, som gav oss namnet på 

transportledare, hade redan talat med denne och han var väl insatt i vad M-real 

eftersträvade. Detta kan ha påverkat de svar vi fått i vår intervju med honom. 

3.2 Dataanalys 
Vårt fokus för intervjuerna var att förstå hur interna och externa informationsflödena ser ut 

idag och även undersöka hur en förändring skulle tas emot och kunna se ut. Dataanalysen 

bestod av att läsa intervjuerna och diskutera innehållet efter tre teman: (1) hur ser 

informationsflödena ut idag, (2) hur skulle en förändring kunna se ut och (3) skulle ett nytt 

informationsflöde användas? Dessa tre teman har vi sedan ställt mot litteraturen för att se 

hur boundary spanning kan uppfylla ett ökat informationsflöde mellan kund och leverantör. 

Vi ville också försöka identifiera de olika typerna av klyftor som finns inom 

logistikbranschen. Genom att studera det första påståendet efter varje intervju kunde vi lägga 

en grund till hur vi själva uppfattade de mobila-stationära klyftorna mellan logistikbranschen 

och fabriker men också de mobila-mobila klyftorna inom logistikbranschen och sedan 

jämföra det med den forskning som bedrivits kring detta. 

4. Fallstudien 

4.1 M-real 
M-real är en av Europas största papper-massafabrik och ligger i Husum två mil utanför 

Örnsköldsvik. M-real äger ingen egen skog och måste därmed köpa in skog från de flesta 

stora aktörerna på marknaden för att täcka upp sitt behov av råvara. Detta innebär i sin tur 

att M-real inte har stor möjlighet att påverka när dessa leveranser kommer in till fabriken. I 

dagsläget står virkestransporter från lastbil för över hälften av leveranserna till fabriken och 

resterande levereras med tåg och båt, där båtarna ofta kommer i ojämn takt och fyller upp 

fabrikens lager väldigt fort. För M-real som vill ha ett lager motsvarande tre veckors full 

körning på fabriken kan det skapa vissa problem när virket kommer ojämnt från lastbilarna. 

I vissa fall kan lagret på fabriken nästan vara tomt på virke och det är ett stort problem för en 

fabrik som förlorar stora mängder pengar om fabriken står still. Å andra sidan blir lagret 

ibland fullt och man tvingas köra allt timmer till de extra lager utanför fabriken som M-real 

äger. Om det kommer in flera båtar och tåg samtidigt till fabriken behöver man också ringa 

in extrapersonal för att klara av trycket då lastbilarna till fabriken inte kan styras utan 

kommer i samma takt som vanligt. 

4.2 Logistikbolag 
Vi har kunnat identifiera tre olika typer av logistikaktörer i vår studie. Större åkerier är 

åkerier där en stationär del finns, som utför planering eller liknande uppgifter och inte är ute 

på vägarna. De mobila enheterna inom större åkerier är den mobila delen, där chaufförerna 

är i konstant rörelse ute på vägarna. Vi har också identifierat mindre åkerier som inte har 

någon stationär del i sig utan de är enbart en mobil organisation.  



 

9 

4.2.1 Större åkerier 
Större åkerier i vår studie är ett åkeri där både en stationär del som en mobil del existerar. 

Åkerierna har minst åtta lastbilar eller traktorer som är de mobila enheterna.  Örnfrakt som 

är en ekonomisk förening där många olika mindre bolag är inblandade räknar vi som ett 

större åkeri eftersom de har en stationär del av organisationen likväl som Umgransele 

transport. Örnfrakt som förening är den i särklass största leverantören av virke till M-real. 

Den stationära delen är antingen en transportledare eller VD/chef hos de både större 

åkerierna vi tittat på. Dennes roll inom åkeriet är att planera och förhandla med 

skogsbolagen om hur mycket virke som ska köras ut ur skogen och sedan till fabriker. 

Ledarna eller cheferna inom åkerierna har övergripande ansvar för att informationsflödet 

fungerar mellan chaufförer, fabriker, skogsbolag och internt inom organisationen. Varje 

månad har dessa åkerier en månadskvot från skogsbolagen att leverera ut till fabriker. För att 

sprida informationen internt inom åkeriet använder sig ledarna nästan uteslutande av 

telefon. Från externa bolag kommer informationsflödet oftast genom telefon men även via 

mail.  
4.2.2 Mobila enheter inom större åkerier 
Chaufförerna inom ett större åkeri är ansvariga för att hämta och leverera virke, dessa är den 

mobila enheten inom ett större åkeri med både mobil som stationär del. Denne planerar sin 

dag utifrån vart han ska hämta och lämna virke, oftast görs detta tillsammans med 

skiftkamraten som kör samma lastbil för att uppnå smidigare körning. Skiften för dessa 

chaufförer är ofta uppdelade dag och natt. Med den skiftuppdelningen innebär det att den 

mobila enheten nästan aldrig står stilla under veckodagarna utan är i konstant rörelse. En 

normal dag hinner chauffören med två leveranser av virke till fabriker. Lastning av virke på 

lastbilen utförs av chauffören själv. Information som berör chauffören får denne främst från 

sin chef eller transportledare via telefon. Komradio finns i de mobila enheterna och dessa 

används flitigt när chaufförerna möter varandra ute på vägarna. Vi har också identifierat 

mindre åkerier inom Örnfrakt som mobila enheter, där åkaren äger och kör lastbilen själv. 

Dessa mindre åkerier har transportledaren på Örnfrakt att rätta sig efter när de hämtar virke, 

vilket gör att vi ser som en mobilenhet inom ett större åkeri. Skillnaden mellan de anställda 

chaufförerna och den enskilde ägaren är att denne kör sin lastbil främst under dag tid vilket 

innebär att han inte levererar virke dygnet runt.         
4.2.3 Mindre åkerier 
Det mindre åkeriet vi har studerat är Westergrens åkeri. Westergren äger endast tre mobila 

enheter och vi klassar därmed honom som ett mindre åkeri. En stor skillnad till de större 

åkerierna är att han själv kör lastbil på samma villkor som hans anställda. Därför kan vi inte 

se att det finns någon stationär del i organisationen utan ägaren/transportledaren är lika 

mobil som sina chaufförer. Lastbilarna han äger rullar dygnet runt där han även kör ett av 

skiften. På samma sätt som de större åkerierna har ett mindre åkeri en månadskvot från 

skogsbolagen att fylla. Kvoten kallas väglager och är det som åkaren själv kan se hur mycket 

man har kvar att lämna den specifika månaden. I lastbilen finns det i regel en dator där 

väglagret visas. Väglagret är något som de ovanstående åkerierna också ser i sina datorer.  
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5. Analys/Diskussion 
Vi har i denna analys av logistikbranschen tittat på externa och interna informationsflöden 

för att sedan identifiera möjliga externa och interna mobila-stationära som mobila-mobila 

klyftor. För att försöka besvara de frågor vi ställt har informationsflödet inom denna bransch 

varit viktigt att identifiera för att om möjligt identifiera de gränser som idag finns. För oss är 

en klyfta den gräns (boundary) mellan eller inom en organisation där informationsflöden inte 

existerar eller där de är undermåliga.  

5.1 Externa informationsflöden inom logistikbranschen 
Externa informationsflöden i formen åkare-fabrik är något vi inte kan finna i vår studie. Den 

enda vi intervjuat som har en kontakt med, i vårt fall, M-real är transportledaren hos 

Örnfrakt. Vi menar att detta främst beror på det geografiska läget hos Örnfrakt som ligger 

närmast M-real. Örnfrakt är en förening med väldigt många olika åkerier inom sig och som 

ekonomisk förening är det den enskilt största leverantören av virke till M-real. Att 

transportledaren hos Örnfrakt har ett externt utbyte av information mot M-real menar vi inte 

är någon garanti för att åkerierna inom Örnfrakt också har detta informationsutbyte. Det 

framkommer under våra observationer att transportledaren hos Örnfrakt främst förhandlar 

med skogsbolagen om hur mycket virke som ska hämtas och delger sedan detta internt till 

åkerierna. Något informationsutbyte av detta slag ser vi inte mellan M-real och 

transportledaren utan det är mer ett bollande av idéer som sker där emellan. 

Vi ser att det omvända informationsflödet, alltså fabrik-åkare, inte heller existerar. En 

åkare som främst levererar till Obbola säger att den information de får från fabriken först går 

genom deras chef och sen ut till åkarna. Men denna fabrik äger till skillnad från M-real sin 

egen skog och kan därmed styra de som kör till fabriken att bara köra just dit. M-real som 

tvingas ha öppet dygnet runt måste i vårt tycke först dela med sig av information externt till 

åkare på ett eller annat sätt för att därefter kunna få tillbaka information från åkarna.  

I studien har vi koncentrerat oss på åkarna och hur de resonerar när de ska hämta och 

lämna virke och vilken frihet de har att välja till vilka fabriker eller industrier de kör till. Det 

har för oss visat sig att den främsta externa information åkare får är när man redan är på 

plats hos en fabrik och själv med egna ögon ser hur mycket timmer det finns inne på 

fabrikernas respektive lager. 

“Vi åkare har i regel väldigt bra koll på hur det ser ut på fabrikerna runt 
omkring då vi besöker dom ofta. Måste vi börja köra timmer till Husums 
Gideåbacka [M-reals extralager] kan vi räkna med att dom snart stänger 
grindarna, då det är deras nödlager.” [Åkare 4] 

Alla åkare vi talat med är rörande överens om att extern information från fabriker skulle vara 

till hjälp när de lägger upp sin dag. Att på förhand kunna se om det exempelvis är kö på 

fabriken man har tänkt köra till kommer att underlätta planeringen av dagens raster och 

körningar. I regel har åkaren en relativt stor valmöjlighet vart han ska köra sitt timmer och 

det betyder att åkaren inte är låst vid en och samma fabrik. Men här kan vi se att de åkare 
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som är enskilda åkerier ofta drabbas hårdare om de enbart har en viss typ av skog att 

leverera.  

“Är det löv och barr, i huvudsak om man kör ifrån Björna distriktet. Då 
går det hundraprocent till Husum.” [Åkare 2] 

Finns det bara barr och löv för en åkare i Örnsköldsviks-trakten ska det i regel in till M-real 

och ingen annanstans. Detta medför att dessa åkare är mer beroende av att lossningen på 

fabriken flyter på effektivt. Har åkaren istället flera olika typer av skog som ska levereras och 

har en längre körsträcka till M-real så kan denne själv välja att köra något annat om det är 

lång kötid eller liknande inne på fabriken. Åkarna vi intervjuat ser den information de får 

från fabrikerna som något positivt, men i dagsläget är denna information oerhört begränsad 

och åkarna i sin tur får förlita sig på sin egen slutsatsförmåga hur det kan tänkas se ut inne på 

fabriken med väntetider och stopp. Den information en åkare behöver vid eventuella stopp, 

förseningar vid avverkning eller liknande får de i huvudsak från sin chef eller 

transportledare. Informationen sprids nästan uteslutande via telefon till dessa chefer och 

ledare från fabrikerna eller skogsbolagen. Detta finner vi som ett problem då personen 

bakom telefonen måste vidarebefordra detta till sina chaufförer vilket gör att de mobila 

enheterna inte får information direkt från fabrikerna. 

Vi har inte heller hittat något externt informationsflöde att tala om mellan fabrikerna runt 

om i Västerbotten. Vid ett möte med M-real kom det fram att informationen de får är främst 

från fabriker som äger sin egen skog. M-real som är tvingade att köpa skog av nästan alla 

stora skogsbolag som också äger fabriker i Västerbotten har därför ett visst utbyte av 

information till dessa. 

5.1.1 Externa mobila-stationära klyftan inom logistikbranschen 
Den mobila-stationära klyftan vi tittat på i forskningen är intern men vi har också kunnat 

identifiera en extern mobil-stationär klyfta mellan fabrik och åkerier, där vi ser fabriken som 

stationär och åkerierna som mobila enheter.  

M-real som vi främst koncentrerat oss på är en stationär organisation som i princip inte 

delger någon information ut mot leverantörerna, åkarna i vårt fall. Det vi vet är att 

information här i princip bara är intern. Det lilla externa informationsflödet som vi 

identifierat är när åkarna själva kommer till mätstationen, där det i sin tur inte är självklart 

att man pratar om sådant som rör fabriken och den informationen är inget som finns 

uppskrivit utan sker enbart mun till mun. Eftersom fabriken är öppen dygnet runt alla dagar 

om året räknar de själva med att åkarna inte behöver något informationsflöde från fabriken 

men detta tror vi bidrar till en större klyfta mellan de mobila-stationära organisationerna. 

Det är svårt att veta om varandras arbetssätt, både för fabriken och åkaren när 

informationsflödet mellan de båda är begränsat. Vi har observerat hos ett annat stort bolag, 

som äger sin egen skog, att det externa informationsflödet är mycket mer utbrett med stöd av 

telefon och mail. Speciellt om fabriken i fråga börjar lida brist på råvara. Detta sker i regel 

väldigt fort då denna fabrik är prioritet ett för de åkare som kör dit. M-real är i sin tur alltid 

lägre prioriterade eftersom de inte själva äger sin skog och åkarna själva hellre lämnar där 

efter att de andra fabrikerna stängt sina grindar för kvällen. Men att det ofta är en mobil-
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stationär klyfta mellan åkare och fabriker är tydligt inte minst vid en av observationerna vi 

gjorde i en lastbil. Här fick lastbilen möte av en kollega där kollegan var på väg för att lämna 

virke vid en fabrik som skulle hinna stänga sina grindar. Åkaren var omedveten om detta tills 

vår åkare ringde upp honom och berättade läget. Vi tycker att det visar på att det externa 

informationsflödet är något som inte existerar i den utsträckning som skulle behövas för att 

minska den externa mobila-stationära klyftan inom logistikbranschen. 

I vår studie har det tydligt framkommit att de åkerier som vi pratat med egentligen inte 

har något tydligt informationsutbyte mellan sig och fabrikerna och detta bidrar till den 

externa mobila-stationära klyftan. Detta ansåg vi som ett problem medan åkerierna och 

åkarna själva inte tyckte att det upplevdes som ett stort problem. Åkarna uttryckte sig 

snarare positivt vad gäller avlastning hos M-real, men detta gällde främst åkare som har virke 

längre bort från fabriken och har många olika fabriker de lämnar till. När vi intervjuade åkare 

som i princip enbart lämnar till M-real kunde vi finna ett större missnöje vid till exempel 

raster där åkarna upplevde att alla truckförare försvann.  

“En sån stor fabrik tycker jag kan ha lite rullande system, det är jävla 
massa truckar sen försvinner allihopa, så upplever jag det. Raster och 
sånt. Men när dom är ute funkar det bra. Dom borde ju kunna göra det 
lite överlappande så inte alla försvinner när dom har rast, då de är fika 
och mat och sånt där.”[Åkare 2] 

Med andra ord visar det sig att desto större åkeri med fler chaufförer och mer fabriker att 

lämna virket vid desto positivare var man vid avlastning. Vi frågade utifrån detta hur åkarna 

skulle se på att fabrikerna lämnar ut information om lossningskapacitet i förväg till dem. Det 

visade sig tydligt att detta skulle vara något som uppskattades, även fast åkarna i många fall 

inte kan vända om och köra något annat. Men man kan däremot planera sina egna raster på 

ett bättre sätt. 

Utifrån våra observationer och intervjuer har vi också försökt ta reda på hur åkarna 

egentligen ser på teknik för att om möjligt minska den externa mobila-stationära klyftan. 

Andersson (2007) visar i sin avhandling att de flesta är positiva till teknik, och ser detta som 

något som kan bidra till ett bättre arbete. Detta kan vi också se i våra intervjuer. Datorer 

finns numera i nästan alla bilar och tekniken för att kunna delge information från fabrikerna 

finns där. Men här har det inte funnits något intresse till att göra detta hos fabrikerna 

förutom hos M-real och det beror än en gång på att de inte äger sin egen skog utan är mycket 

mer beroende av åkerierna och måste därmed hålla öppet dygnet runt. Att tron på tekniken 

finns hos åkare är i vårt fall mycket viktigt och positivt. Skulle det vara så att åkarna inte alls 

vill veta av datorer eller liknande skulle informationsspridningen från fabrikerna bli ännu 

svårare och troligtvis inte alls användas av åkarna. Men det vår studie visar är att denna 

information skulle vara till hjälp för fabriken och inte minst för åkaren som också ser ett 

värde i att få minskade väntetider inne på fabrikerna. Det flesta vi talat med säger någon 

gång att väntetider är det som mest gör en åkare irriterad och det man helst av allt vill 

undvika. Datorerna i lastbilarna har i regel, som tidigare nämnt, en högre kapacitet än vad de 

används till i nuläget. Datorerna ser vi som det bästa sättet att sprida extern information från 
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fabriker direkt till alla åkare. Cheferna och ledare skulle då slippa skicka sms eller ringa och 

den externa informationen skulle direkt hamna i de berörda lastbilarna. Det krävs att 

fabrikerna är villiga att göra detta för att något ska hända, åkerierna kommer inte att 

investera i någon sådan lösning. Men vi kan se i förlängningen hur ett informationssystem till 

lastbilarna skulle kunna bidra till ett mycket effektivare informationsflöde organisationerna 

emellan och därmed minska den externa mobila-stationära klyftan.  

5.2 Interna informationsflöden inom logistikbranschen 
Hur information sprids mellan chaufförer på åkerier och deras chefer/ledare var, för oss när 

vi började denna studie, ett outforskat område. När vi nu har gjort intervjuer och observerat 

aktörerna kan vi finna att det interna informationsflödet hos åkerierna ofta är snabbt och 

tydligt. Det beror på det stora användandet av telefoner och inte någon IT-lösning. Trots att 

datorer används i lastbilarna så finns där ingen information angående vart virket ska lämnas. 

Den informationen får åkarna främst från transportledaren eller sin chef via mobiltelefon. 

Att alla åkare är bra på att sprida information internt mellan varandra framkommer i vår 

studie. I regel är man väldigt snabb att plocka fram telefonen eller komradion för att berätta 

eller delge information som kan vara till hjälp för någon annan. Dock bygger detta på 

tillfälligheter i kommunikationen eftersom den endast sker när chaufförerna möts på vägen 

eller om en chaufför är medveten om en annan chaufförs rutt och mål.  

Det informationsflöde vi kunnat identifiera inom åkerierna är inte konstant utan sker lite 

nu och då vilket gör att det känns hackigt och ofullständigt. Vi tycker oss se att den enda 

information som sprids och är till för att göra chaufförens dag lättare är vilka fabriker som 

har öppet eller stängt och vilka fabriker chauffören får lämna virke till. Den interna 

information är sedan till för att chauffören själv, oftast med hjälp av sin skiftkamrat, planera 

upp vilka rutter man kör. Vi ser att ju större bolag desto mindre behöver cheferna sprida 

information då man i regel har mycket mer fabriker att köra till och det innebär att man alltid 

har någonstans man kan leverera virke oavsett tid på dygnet. Det är under särskilda 

förhållanden som chefen hör av sig, exempelvis vid tjällossningen på våren och vid större 

driftstopp hos fabriker. Denna information kommer oftast i god tid innan det inträffar. Som 

en av cheferna berättar för oss menar han att ju mindre han lägger sig hur chaufförerna kör 

desto bättre brukar det bli.  

“...öppettiderna skulle jag säga att det är chauffören, om han kör 
regelbundet till ett ställe då är det ju han som vet.” [Åkare 3] 

Vi har tidigare pratat om väglager som chaufförerna följer, där de ser hur mycket de har kvar 

att hämta ut från skogen. Denna information finns i datorerna i lastbilarna och kan ibland 

hängas upp på garaget där chaufförerna kan se hur mycket de har kvar av kvoten och hur 

mycket det lämnat. Detta är den enda information som dagligen uppdateras och som kan 

avslöja hur bra ett skift på åkerierna har kört. Vid en av våra intervjuer med transportledaren 

hos Örnfrakt kan vi finna att deras interna informationsspridning är hur mycket ett visst 

åkeri får i månadskvot och vilka öppettider som gäller hos fabrikerna, i princip är det den 

enda information som sprids. Även fast transportledaren har ett externt informationsutbyte 
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med M-real sprider han inte denna information internt till mobila enheterna om det inte 

gäller öppettider eller särskilda omständigheter hos M-real. Till skillnad från andra åkerier 

där cheferna får information från fabriker som de sedan vidarebefordrar internt till 

chaufförerna direkt gör inte transportledaren det på samma sätt hos Örnfrakt. Men vi tror att 

detta beror på storleken av Örnfrakt, ledaren kan inte skicka ut sms till alla åkerier och åkare, 

detta skulle medföra väldigt mycket tid med mobiltelefonen. Men någon annan kanal att 

sprida information inom Örnfrakt finns egentligen inte. En åkeriägare inom Örnfrakt menar 

att han inte har något större informationsflöde från just transportledaren förutom vid 

särskilda händelser vid en fabrik. Vi finner det intressant att det, enligt oss, finns väldigt 

många kanaler för ett åkeri att sprida information snabbt och lätt men att dessa inte används 

eller att de inte försöker använda dessa. Men vi tror också att det beror på, precis som 

Andersson (2007) har varit inne på, att företagen inte vill eller har intresse att av att 

implementera någon större datorstyrd lösning eftersom det kostar pengar och det är svårt 

som åkeri att försvara den lösningen då mobiltelefonen är så utbredd som den är. Dock är det 

ett faktum att datorerna i lastbilarna har en mycket högre kapacitet än vad de används till i 

nuläget. Vi tycker oss se att informationsflödet internt med hjälp av dessa datorer skulle bli 

än mer effektivt och spara tid spenderad i telefon och då främst för ledare och chefer som i 

vår studie delger all information de får via sms till chaufförerna.  

Vi finner dock två problem inom det interna informationsflödet hos logistikbranschen. 

Det ena problemet benämner vi mobila-mobila klyftan, med detta menar vi att även fast det 

interna informationsflödet hos ett åkeri i regel är snabbt handlar det dock om tillfälligheter 

att en viss åkare får höra om något stopp eller problem längst vägen. Möter han sin kollega 

kan han räkna med att få information om detta men gör han inte det kommer ingen att säga 

åt honom vad som finns efter vägen. Även fast telefonen används flitigt upplever vi det som 

att det interna informationsflödet hämmas till viss del av den mobila-mobila klyftan inom 

organisationen. Vi vill också poängtera att den interna mobila-stationära klyftan existerar 

inom de större åkerierna. Chefen på Umgransele transport måste lägga ner mycket tid på att 

skicka ut sms och ringa för att information ska nå ut till alla berörda chaufförer vilket vi 

finner som ytterligare ett problem. Örnfrakts transportledare kan helt enkelt inte sprida 

information till de mobila enheterna per sms eftersom de är en så stor mängd åkare 

inblandade i föreningen.  

5.2.1 Interna mobila-stationära klyftan inom logistikbranschen 
Två av personerna i våra intervjuer är chef/transportledare inom varsitt åkeri. För att här 

knyta an till de externa mobila-stationära organisationerna kan vi se att den klyfta som finns 

mellan åkarna och dess ledare inom ett åkeri ofta finns på grund av ett dåligt 

informationsflöde. Transportledaren eller chefen på ett åkeri är ansvarig för att dela ut 

information om eventuella stopp eller händelser som kan göra chaufförens dag lättare. Men 

eftersom transportledaren och cheferna i vår studie själva sagt att de inte lägger sig i hur 

chaufförerna planerar sina dagar blir det svårt att veta vilken information som ska ut till 

vilken chaufför. Eftersom det interna informationsflödet är bristfälligt tycker vi att en internt 

mobil-stationär klyfta är påtaglig då transportledaren eller chefen har dålig koll på var sina 

anställda befinner sig och hur deras dag är planerad vilket skapar problem när information 

om problem eller stopp på fabriker ska ut till en viss chaufför. 



 

15 

Friheten att planera dagen och rutter är relativt stor hos den enskilde chauffören. Ägarna 

och ledarna ansåg att det var bättre att låta åkarna sköta allt själva så länge inget särskilt 

händer på en fabrik som är av intresse för åkarna. 

“Vi transportstyr på det sättet att vi inte går in och gräver i lasten utan vi 
lämnar ganska mycket åt åkarna att bestämma”[Transportledare 1] 

En av ledarna påpekade dessutom att så lite inblandning som möjligt vad gäller planeringen 

av tider och rutter var att föredra eftersom en punktering till exempel genast ändrar 

förutsättningarna. Eftersom detta är yttre omständigheter som är svåra att påverka anser han 

att det är bättre att låta chauffören planera sina dagar. Detta framkommer också hos 

chaufförerna som menar att deras frihet är stor då de själva planerar sina rutter. Ett exempel 

på den interna mobila-stationära klyftan vi hittar inom åkerierna visar sig gälla den externa 

information som fabrikerna lämnar ut till ledarna och som de i sin tur ska lämna till 

chaufförerna, men som tidigare nämnt är detta egentligen bara vid stora störningar eller om 

något särskilt händer. Dock är den mobila-stationära klyftan inom åkerierna något som 

existerar. Chaufförerna på åkerierna vi studerat verkar inte heller ta kontakt med sin chef för 

att aktivt söka information om stängningar eller problem utan chauffören ringer när denne 

redan kommit fram till den berörda fabriken, alltså när skadan redan är skedd. Men att 

chauffören aktivt ska söka efter information är något som vi inte kan se kommer att hända i 

den närmsta framtiden. Eftersom chauffören i de flesta fall har en väldigt stor frihet att 

planera sin dag finner vi ett problem då informationen på företaget bara verkar spridas vid 

stora händelser eller tidsbestämda stopp på fabriker. Planeringen hos chauffören skulle i vårt 

tycke antagligen bli mycket bättre om även de minsta förseningar och liknande skulle finnas 

att få tag på och utan att behöva ringa någon för att få ut den informationen. Vi tycker oss 

finna en intern mobil-stationär klyfta inom de större åkerier vi studerat där intern 

information mellan de stationära och mobila enheterna tar onödigt långa vägar för att hamna 

hos de berörda. 

5.2.2 Interna mobila-mobila klyftan inom logistikbranschen 
De mobila enheter vi tidigare har pratat om är lastbilarna både inom större åkerier, mindre 

åkerier och enskilt ägda lastbilar har i vårt tycke också en klyfta emellan sig. Denna klyfta 

visas genom det minimala informationsflödet. Vi har redan konstaterat att telefonen är det 

forum som idag används för nästan all informationsspridning, vi har också redan tidigare 

konstaterat dess nackdelar. Här vill vi lyfta fram en av dess sämre egenskaper som egentligen 

inte har med telefonen att göra utan snarare när den används. All informationsspridning 

mellan lastbilarna sker idag egentligen på tillfälligheter, som vi berättade om när en åkare 

träffade den andra ute på vägen och kunde berätta hur det var inne på en fabrik. Vi ser detta 

som en stor klyfta mellan åkarna då de inte kan förlita sig på att man möter en kollega efter 

vägen som kan berätta om problem. Vissa problem efter vägen tror vi skulle kunna undvikas 

om åkarnas informationsflöde inte styrdes av tillfälligheter. Information om sådana saker 

sprids i regel bättre inom åkerierna men det är fortfarande bara via telefon, är man då långt 

ute i skogen utan täckning kommer ingen information att nå åkaren. Allt detta skapar en 

klyfta mellan åkare och åkare eller som vi sagt mobila-mobila enheter. Vi ser att åkaren här 
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blir relativt ensam i sitt arbete och blir därmed sin egen mindre organisation i den större, den 

viktigaste informationen under en dag får egentligen åkaren eller chauffören från sin 

skiftkamrat om sådan finns. Vi ser hur enkelt ett informationssystem i lastbilarna skulle 

kunna vara där alla fabrikers öppettider och så vidare skulle kunna visas i lastbilarna och 

därmed slippa förlita sig på telefonen som den stora informationsspridaren mellan åkare och 

åkare. Vi tycker att varje åkare är mer ensam i sitt arbete då man inte kan ta del av tillförlitlig 

information som ett informationssystem i lastbilarna skulle vara. Den mobila-mobila klyftan 

existerar idag främst på grund av den tillfälliga informationsspridningen via telefon mellan 

åkare. Inom de större åkerierna har vi inte heller kunnat identifiera någon större 

informationsspridning mellan chaufförerna, vi menar att man i dessa åkerier har en 

förvånansvärt liten koll på hur sina kollegor jobbar och vart dem kör eftersom man även här 

förlitar sig på telefonen. De är väldigt sällan man ringer en kollega för att höra om problem 

efter vägen innan man själv gett sig ut utan de är återigen tillfälligheter som avgör 

informationsspridningen mellan åkare.   

5.3 Informationsflöden och klyftor inom logistikbranschen 
Pilarna i figur 1 representerar informationsflöden. Chefer på åkerier får sms från en del 

fabriker om hur virke ska lämnas hos just dem, som de sedan vidarebefordrar direkt ut till 

åkarna. Vi ser att det enskilt största objektet för informationsspridning är telefonen. Vi vet 

att även mail används men eftersom åkerier och cheferna ibland själva är ute och kör kan 

inte det ses som en tillförlitlig källa av information. Även telefonen i vårt fall kan vara 

nyckfull då det kan vara dålig sändning, lite batterier och att de inblandade kanske inte ens 

kan kolla sms.  

Figur 1. Visar på de klyftor vi identifierat. 
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För att sammanfatta klyftorna internt som externt inom de mobila-stationära och de mobila-

mobila organisationerna har vi här gjort en figur som beskriver de tre gränser som existerar. 

De klyftor vi identifierar är den externa och interna mobila-stationära och mobila-mobila. De 

mobila-stationära är av två olika typer, den ena är mellan fabrik och åkerier, den andra är 

mellan ledning och åkare inom ett större åkeri. Den tredje är den mobila-mobila som är 

mellan lastbil och lastbil. 

5.4 ITs roll i Boundary spanning 
I den forskningen vi har studerat finner vi att IT och boundary spanning har en stark 

relation. Den relationen var något vi ville försöka hitta i fallstudien vi har gjort. När vi till en 

början tittade på aktörerna inom vår fallstudie trodde vi att ITs roll hos dessa skulle vara mer 

utbrett. Men så var alltså inte fallet. IT har enligt vårt tycke ingen större roll i boundary 

spanning inom logistikbranschen, speciellt bland timmeråkerier. Men vi tycker att dess roll 

skulle kunna vara mycket mer betydande än vad den är idag. 
5.4.1 I dagsläget 
Vi har hittills i vår fallstudie pratat mycket om mobiltelefonen och vilken roll den har för ett 

åkeri. Vi finner under våra observationer och intervjuer att de är den i särklass största 

boundary spannern både för interna som externa informationsflöden. Nästan allt 

informationsutbyte sker genom denna båda från fabriker och mellan chaufförer och åkare. 

Telefonen är en IT-artefakt och det är personerna bakom denna som egentligen kan styra 

informationsflödet mellan de olika aktörerna. Vi kan inte identifiera någon särskild person 

som bidrar till ett förbättrat informationsflöde och därmed boundary spanning. Den 

transportledaren vi talade med på Örnfrakt är den person som är närmast rollen som en 

boundary spanner då denne har i särklass mest kommunikation med M-real i vår studie dock 

är den kommunikationen fortfarande liten.  

 “...jag kan säga att det [kommunikation] blir ytterst lite men vi försöker 
träffa Åke och Ove [virkesinköpare och logistikansvarig på M-real] och 
hålla lite kontakt” [Transportledare 1] 

Det finns fortfarande inget bra forum att sprida denna information vidare från 

transportledaren till de berörda åkarna. Som vi nämnde kan han inte manuellt skicka ut sms 

till alla berörda lastbilar då dessa är väldigt många. Vidare är transportledarens 

kontaktperson på M-real inte den som har bäst koll på hur fabriken mår vilket medför att 

informationen han får kanske inte ens är intressant för åkare att ta del av. I dagsläget kan vi 

inte finna någon IT-artefakt som faktiskt bidrar till ett ökat informationsflöde både inom den 

mobila som den stationära organisationen även fast mobiltelefoner idag har kapaciteten för 

öka informationsflödet. Vi har också försökt titta på det interna samt externa 

informationsflödet för att försöka finna ITs roll som boundary spanner inom denna bransch. 

Internt på åkerier är det som tidigare nämnt fortfarande telefonen som dominerar och den 

används inte i den utsträckning som är tillräckligt för att förbättra informationsflödet, någon 

annan IT-artefakt som idag bidrar till boundary spanning kan vi inte heller hitta. Externt är 

det precis likadant där vi inte heller hittar någon IT-artefakt som bidrar till boundary 
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spanning. Den dator som används i lastbilarna kan få tillgång till internet och den har 

kapaciteten för att sprida information men den används idag bara för att se väglager från 

skogsbolagen och som GPS. En viss typ av mail-korrespondens har vi kunnat se genom våra 

intervjuer, men återigen är det till datorer som är stationära på åkerierna och sådant som 

endast chefen eller ledaren kan se. Om något särskilt händer som bör meddelas snabbt ut till 

åkerierna funkar inte mail eftersom cheferna i de flesta av våra fall kör lastbil och är ute på 

fältet och kan därmed inte nå en dator på direkten. Det vi kunnat identifiera är alltså att IT 

inom logistikbranschen inte bidrar till boundary spanning i den utsträckning som de skulle 

kunna göra. 

5.4.2 Nytt IT-stöd för logistikbranschen 
För att här knyta an till den externa mobila-stationära klyftan inom denna bransch menar vi 

att det är datorerna och telefonerna i lastbilarna som möjliggör delning av information 

mellan fabriken och åkaren. Om M-real delar med sig av information om hur det ser ut på 

fabriken med väntetider eller stopp, kommer informationsflödet att förbättras mellan åkare 

och fabrik. Som vi sett från fabrikerna sker ingen större spridning av information till åkare 

och åkerier i realtid. Det åkarna själva säger är att man får information om särskilda 

händelser långt i förväg men hur den dagliga kapaciteten på lossning ser ut är inte 

information som delas ut. Mellan olika åkerier kan vi också se att det egentligen inte finns 

något informationsflöde med hjälp av datorerna i bilarna utan denna information sprids 

främst genom telefon och komradio. Vi kan förstå att det sättet att sprida information på är 

viktigt för åkarna då de kan prata med andra och hinna vara sociala under sin arbetsdag, men 

den informationen blir väldigt känslig för avbrott då det till exempel kan vara dålig sändning 

eller lite batteritid. Men vi finner att ökad boundary spanning inom åkerierna och från 

fabrikerna är något som inte bör vara svårt att driva igenom. Alla åkare har en hög tilltro till 

varandra och hjälper varandra med information om någon fabrik har stängt eller något annat 

har hänt efter vägen, som vi själva fick uppleva i en lastbil. När en åkare är medveten om 

problem på en fabrik som till exempel långa väntetider kan man räkna med att resterande 

chaufförer inom detta åkeri också snart vet om det.  
För fabrikernas del gäller det att identifiera vad som kan bidra till ett bättre 

informationsflöde externt för att på så sätt stödja boundary spanning. Vi ser att tekniken 

finns där, bland annat datorerna i lastbilarna, för att bidra till ett bättre informationsflöde 

men att åkerierna inte kommer att investera i detta utan det krävs att fabrikerna gör det. Men 

steget till datorerna i lastbilarna kan vi tycka är onödigt långt för att om möjligt förbättra 

informationsflödet. Vi finner att så länge en fabrik kan delge någon typ av information ut mot 

åkerier kommer en ökad boundary spanning att inträffa. Vi tror att den mobila-stationära 

klyftan också kommer att minska då fabriken på något sätt delger information. Här tror vi att 

en IT-lösning är det som genom enklaste medel kan förbättra informationsflödet. Vi har 

utvecklat tre olika förslag på IT-lösningar som logistikbranschen skulle kunna använda sig av 

för att minska klyftorna och därmed förbättra informationsflödet.  

(1) M-real har själv haft en idé med en stationär dator vid mätstationen där en pekskärm 

kan användas för chauffören att skriva in vilken tid denne kan tänkas återvända till fabriken, 

här kan chauffören även se schema på hur fabrikens lossningskapacitet ser ut. Samtidigt kan 

M-real också lägga ut den information de har om båtars och tågs ankomster. Denna lösning 
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är billig och snabb vilket för M-real är viktigt då de vill ha förändring nu. Fördelen vi ser är 

att M-real nu kommer delge information, vilket i förlängningen gör att chaufförerna troligtvis 

också gör detta. Den externa mobila-stationära klyftan skulle antagligen här minska. 

Nackdelarna är att man här fortfarande är stationär, chaufförerna måste vara på plats vid 

fabriken för att ta del av informationen. Om chaufförerna väljer att skriva in den tid de 

återvänder kan problem uppstå om de drabbas av punktering eller problem vilket gör att 

informationen blir inaktuell. Den externa mobila-stationära klyftan skulle därför inte helt 

elimineras då information inte utbyts i realtid utan endast vid givna tidpunkter. 

(2) Datorerna som finns i lastbilarna idag har kapacitet för att förbättra 

informationsflödet och de används flitigt av åkarna. Vi ser en lösning där ett 

informationssystem i dessa datorer skulle vara bra. Här kan fabrikerna och åkarna ta del av 

information och kunna skriva in ankomsttider för leverans. Även problem längs vägen skulle 

kunna skrivas in här för andra chaufförer att ta del av. Denna lösning skulle minska den 

externa och interna mobila-stationära klyftan men även den mobila-mobila klyftan. 

Informationsflödet mellan aktörerna skulle hela tiden vara uppdaterat, problem hos en 

chaufför skulle direkt kunna uppdateras till fabriken. Dock är det inte troligt att detta system 

skulle bekostas av en ensam aktör. Vår erfarenhet säger att detta system skulle bli dyrt och 

därmed krävs ett samarbete mellan alla aktörer. Idag ser vi inte att åkerier skulle vara villiga 

att betala för detta då fabrikerna är de som främst vill ha systemet vilket kommer undergräva 

systemet och implementationen skulle ta lång tid.  

(3) Med dagens användande av mobiltelefoner kan vi se att en applikation till 

mobiltelefoner också skulle kunna vara en lösning för logistikbranschen. Vi tänker oss en typ 

av facebook applikation där åkare kan lägga upp kommentarer, samtidigt som fabriker kan 

göra det i ett gemensamt forum. Här kan alltså alla aktörer ta del av samma 

informationsflöde. Vi ser också att grupper kan skapas inom åkerier eller liknande för att 

ytterligare kunna sprida information. Denna lösning skulle liksom lastbilarnas datorer 

minska den externa och interna mobila-stationära klyftan men också den mobila-mobila 

klyftan. Informationsflödet skulle även här vara kontinuerligt uppdaterat. Nackdelen vi kan 

se, som vi tidigare nämnt, är att mobiltelefonerna är känsliga för dålig sändning, har man 

ingen täckning långt ute i skogen kan man inte heller ta del av den information man behöver. 

Vi kan inte heller garantera att alla chaufförer och åkerier faktiskt äger en telefon som stödjer 

denna typ av applikation vilket medför att den inte kan användas av alla aktörer. 

6. Slutsatser 
Vi har i denna studie försökt kartlägga hur åkerier och åkare resonerar kring deras 

informationsflöden, både från fabriker och mellan åkare själva. Vi har kommit fram till tre 

slutsatser som för oss är kärnan för vad logistikbranschen behöver göra för att förbättra 

informationsflödet mellan de mobila-stationära organisationerna men även mellan de 

mobila-mobila enheterna. (1) Som Andersson (2007) visat existerar mobila-stationära 

gränser inom åkerier där chefen är stationär och lastbilarna är de mobila enheterna. Vi har 

utöver den mobila-stationära klyftan inom ett åkeri identifierat en extern mobil-stationär 

gräns mellan åkerier och dess kunder. Vi ser att fabrikerna är stationära och åkerierna de 
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mobila samtidigt som åkerierna i sig är en mobil-stationär organisation. Detta har inte 

Andersson (2007) visat i sin avhandling.  (2) Vi ser också att IT kommer att ha en betydande 

roll för att minska de mobila-stationära och de mobila-mobila klyftorna. Telefonen används 

idag som den enskilt största informationskällan mellan fabriker och åkare. Vi har observerat 

hur åkarna inom logistikbranschen förlitar sig väldigt mycket på tillfälligheter vilket medför 

ett ojämnt informationsflöde. Med någon form av IT-artefakt skulle informationsflödet bli 

mycket jämnare. De datorer som finns i lastbilarna tror vi kan bli den IT-artefakt som 

förbättrar informationsflödet och därmed minskar de mobila-stationära och de mobila-

mobila klyftorna vi identifierat. (3) För att kunna få ett informationsutbyte mellan 

organisationer tror vi att en organisation måste börja med att dela ut information om sig själv 

utan att denna kan förvänta sig att få något tillbaka från de andra organisationerna. Vi tror 

att om de berörda organisationerna delar med sig av information kommer man också att 

troligtvis få information tillbaka. Vi menar i vår fallstudie att fabrikerna till en början måste 

lämna ut information för att i förlängningen få åkerier och åkare att i sin tur dela med sig av 

information. 
Utifrån de tre slutsatserna som är kärnan av denna uppsats tycker vi att fabrikerna på 

något sätt bör dela med sig av sin lossningskapacitet ut till åkarna. Vi har sett ett förslag på 

en sådan lösning där en applikation i mätstationen visar hur mycket timmer som är på väg in 

till fabriken. Åkaren kan här se om han eller hon kommer att få vänta nästa gång denne 

kommer till fabriken. Vi tror att detta är en bra lösning i ett kort perspektiv. Här kommer 

fabriken att dela med sig av information som sedan kan göra att åkaren också gör det, där 

åkaren kan trycka in när han eller hon tror att de kommer återvända till fabriken. Ett första 

steg är med andra ord för fabriken att dela med sig av information. Blir denna applikation 

något som används kan man därefter gå vidare och titta på en lösning till datorerna i varje 

lastbil. Kan man lyckas med implementationen av det systemet kommer även de mobila-

stationära som mobila-mobila klyftorna att minska. Men vi kan inte svara på hur 

applikationen kommer att mottas vilket för oss då blir svårt att spekulera i. Vi kan inte heller 

svara på om de mobila-stationära som mobila-mobila klyftorna kommer att minska med 

denna applikation men vi tror att så är fallet. I förlängningen vill vi se ett informationssystem 

som kan appliceras i alla lastbilar och ha en direkt uppdatering kring problem, stopp och 

väntetider från fabrikerna men även där åkare kan ge information om problem längst 

vägarna. Vi tror att det systemet skulle minska de mobila-stationära som de mobila-mobila 

klyftorna ytterligare. Det informationssystem är svårt att spekulera kring då vi inte har för 

avsikt att utforma ett sådant system i denna uppsats, vi lämnar därför detta öppet för vidare 

forskning att studera. 
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Appendix A - frågeformulär 
Intervjufrågor 

1. Vad gör du på företaget? 
2. Hur ofta åker ni till Papper AB 
3. Hur ser kommunikationen ut på ert företag? Vem planerar turerna? 
4. Hur vet ni hur mycket timmer ni hämta och lämna? 
5. Mellan Papper Ab och er, hur ser kommunikationen ut? 
6. Sköts lossningen på Papper AB på ett tillfredsställande sätt? 
7. Får ni vänta mycket? 
8. Om ni på förhand visste deras lossningskapacitet, skulle det vara till hjälp? 
9. Kan ni själva styra vilka tider ni kommer? (timmar, dagar) 
10. Skulle ni tänka er att ändra er körning om det väntas bli lång väntetid? 

 
 


