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”Transport är en viktig och genomsyrande del i vårt samhälle, som påverkar varje person, 

antingen direkt eller indirekt. De varor vi konsumerar, vår ekonomiska försörjning, vår 
 

 rörlighet, och vår underhållning är på något sätt påverkat av transport.” 

 

(Översatt från Bardi, Novack & Coyle, 2006, sida 33) 

 



 

II 

Förord 

Denna uppsats utgör det sista momentet i våra civilingenjörsutbildningar vid Luleå tekniska 

universitet. Studien har bedrivits på Astra Tech i Göteborg, där många har blivit involverade 

och offrat tid och energi på att hjälpa oss att komma fram till denna dag. Vi vill därför rikta ett 

stort tack till alla på Supply Chain-avdelningen för ert stöd och bidrag till intressanta 

diskussioner. Vi vill även tacka vår handledare vid universitetet, TorBjörn Nilsson, för 

feedback och förbättringsförslag samt våra seminariemedlemmar som bidragit med värdefulla 

opponeringar. 

Efter flera års kämpande känns det nu därför fantastiskt kul att få skriva de sista raderna på 

denna uppsats och samtidigt knyta ihop säcken och avsluta våra utbildningar.  

 

Göteborg den 10 januari 2011 

 

Alexander Herou Josefine Andersson 

 



 

III 

Sammanfattning 

Under de senaste decennierna har fokus riktats mot att effektivisera de utgående transporterna, 

vilket gjort att de inkommande transporterna kommit i skymundan. Företagen har dock på 

senare tid kommit till insikt om den potential som finns i att även förbättra de inkommande 

transporterna. 

Syftet med rapporten var från början att studera hur de inkommande transporterna fungerar 

samt ur ett kostnadsperspektiv utvärdera potentialen för förbättring. Under studiens gång 

skedde dock en syftesförskjutning på grund av problem vid fallstudieföretaget. Arbetet kom 

att fokuseras mer på kartläggning av inkommande transporterna, än på metoder för att 

förbättra konkurrenskraften, då detta område visade sig vara ett större problem än väntat.  

En fallstudie genomfördes vid ett medicinsk tekniskt företag som expanderat snabbt under ett 

antal år och som inte tidigare fokuserat på de inkommande transporterna. Genom kvalitativa 

intervjuer samt internt material från fallstudieföretaget kunde en kartläggning av de 

inkommande transporterna i ett medicinsk tekniskt företag göras. Detta lade sedan grunden till 

att via den teoretiska referensramen söka förbättringar för de problem som kunde påvisas 

genom kartläggningen, vilket resulterade i ett antal förbättringspunkter. 

Resultatet av studien visade att inkommande transporter är en viktig del i ett företags arbete, 

men som trots detta visade sig ha ett litet fokus. Detta bekräftade därmed att företag överlag 

utövar mindre kontroll inom detta område, vilket Cubitt (2002), Garber et al (2008) och 

Jonsson (2008) påpekat. Studien har visat att företag kan utnyttja leveransvillkoren som 

styrinstrument för att ta kontroll över sina inkommande transporter. Det är därför även viktigt 

att företag ser till att utnyttja sina avtal med transportörerna till fullo genom intern kontroll 

eller se över alternativ för utkontraktering till en tredje eller fjärde part. Oavsett om företagen 

väljer att sköta de inkommande transporterna internt eller utkontraktera bör de även se till att 

kostnadsuppföljningar är möjliga att genomföra. 

Sammanfattningsvis kan företag genom riktade förbättringar av delar i försörjningskedjan 

minska rutinmässiga kostnader samtidigt som kvaliteten på flödet kan förbättras. Detta ger 

upphov till möjligheter att skapa uthålliga konkurrensfördelar. 
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Abstract 

During the last decades companies primarily have focused their improvements on the 

outbound transportation. But the companies have recently come to realize the potential of 

improving the inbound transportation as well, which makes it interesting to study. 

In the beginning, the purpose of this thesis was to study how companies handle their inbound 

transportation and evaluate the potential improvements from a cost perspective. However, 

there was a shift in purpose during the study because of problems at the case study company. 

The work focused on the mapping of inbound transportation rather than ways to improve 

competitiveness, as this area proved to be a bigger problem than expected.  

A case study was conducted on a medical device company which has been growing rapidly in 

the past years and had not focused on inbound transportation. A mapping of the inbound 

transportation was carried out through qualitative interviews and internal material from the 

case study company. This created the foundation for seeking improvements, through the 

theoretical framework, for the problems detected by the mapping, which resulted in a number 

of improvements.   

The results of this study show that inbound transportation is an important part of a company’s 

work. Despite this, companies seem to devote less focus to this area compared to outbound 

transportation, causing less control of the costs. However, by using the terms of delivery as 

control instruments, it is possible for the companies to take control of both inbound and 

outbound transportation. Companies should also make sure that they maximize the use of 

contract with its transporters, or review the options of outsourcing their logistic activities to a 

third or fourth part, and ensure that cost control is possible. 

At last, companies can reduce their routine costs while the quality of the flow improves 

through targeted improvements to special parts of the supply chain. This gives the companies 

the opportunity to create a sustainable competitive advantage.  

 

 



 

V 

Beteckningar 

Beteckningar affärsområden 

D  Verksamhetsområde dental 

U  Verksamhetsområde urologi 

S  Verksamhetsområde kirurgi  

O  Gemensamma kostnader för alla affärsområden 

 

Beteckningar Internationella leveransvillkor (Incoterms) 

CPT Fraktfritt 

CIP  Fraktfritt inklusive försäkring 

EXW Fritt fabrik 

FCA Fritt fraktföraren 

DAF Levererat gränsen 

DDU Levererat oförtullat 

DDP Levererat förtullat 

 

Övriga beteckningar 

3PL Tredjepartslogistik 

4PL Fjärdepartslogistik 

DC Distribution Center, centrallager 

SCM Supply Chain Management 

 



 

 

Innehåll 

1 Inledning 1 

1.1 Problembakgrund ..........................................................................................................1 

1.2 Disposition ....................................................................................................................2 

 

2 Teori 3 

2.1 Supply Chain Management ............................................................................................3 

2.2 Porters värdekedja .........................................................................................................4 

2.3 Inkommande logistik .....................................................................................................5 

2.3.1 Inkommande transport ............................................................................................5 

2.4 Kostnader för inkommande transporter ..........................................................................7 

2.5 Transportör ....................................................................................................................9 

2.5.1 Tredjepartslogistik ..................................................................................................9 

2.5.2 Fjärdepartslogistik ................................................................................................ 10 

 

3 Leveransvillkor 12 

3.1 Leveransvillkor för inkommande transporter ............................................................... 12 

3.1.1 Att välja leveransvillkor ........................................................................................ 12 

3.1.2 Incoterms 2000 ..................................................................................................... 13 

3.1.3 Incoterms 2010 ..................................................................................................... 15 

3.1.4 Försäkring ............................................................................................................ 15 

 

4 Problematisering 17 

4.1 Problemdiskussion ....................................................................................................... 17 

4.2 Syfte ............................................................................................................................ 18 

4.3 Avgränsningar ............................................................................................................. 19 

 

5 Metod 20 

5.1 Forskningssyfte ........................................................................................................... 20 

5.2 Forskningsansats ......................................................................................................... 20 

5.2.1 Kvalitativ vs. kvantitativ ....................................................................................... 21 

5.3 Forskningsstrategi........................................................................................................ 21 

5.4 Val av fallstudieföretag ................................................................................................ 21 



 

 

 

5.4.1 Avgränsningar efter val av fallstudieföretag .......................................................... 22 

5.5 Datainsamling ............................................................................................................. 22 

5.5.1 Intervjuer .............................................................................................................. 23 

5.5.2 Leverantörsklassificering ...................................................................................... 24 

5.6 Undersökningens tillvägagångssätt .............................................................................. 25 

5.6.1 Litteraturstudie ..................................................................................................... 25 

5.6.2 Leverantörslista .................................................................................................... 26 

5.6.3 ABC-klassificering ............................................................................................... 26 

5.7 Validitet och reliabilitet ............................................................................................... 26 

5.7.1 Validitet ................................................................................................................ 26 

5.7.2 Reliabilitet ............................................................................................................ 27 

 

6 Empiri 28 

6.1 Supply Chain and Purchasing ...................................................................................... 28 

6.1.1 Branschen ............................................................................................................. 28 

6.2 Nulägesbeskrivning ..................................................................................................... 29 

6.3 Leveransvillkor ............................................................................................................ 29 

6.4 Transportör .................................................................................................................. 32 

6.5 Transportkostnad ......................................................................................................... 33 

6.5.1 Hantering av transportfakturor .............................................................................. 34 

6.5.2 Övrigt ................................................................................................................... 36 

6.6 Benchmarking ............................................................................................................. 37 

 

7 Analys 38 

7.1 Leveransvillkor ............................................................................................................ 38 

7.2 Transportör .................................................................................................................. 39 

7.3 Transportkostnad ......................................................................................................... 41 

 

8 Slutsatser 44 

8.1 Slutsatser ..................................................................................................................... 44 

8.1.1 Leveransvillkor ..................................................................................................... 44 

8.1.2 Transportör ........................................................................................................... 45 

8.1.3 Transportkostnader ............................................................................................... 47 



 

 

8.2 Besvarande av forskningsfrågor ................................................................................... 48 

 

9 Rekommendationer Astra Tech 50 

9.1.1 Etapp 1 - Struktur ................................................................................................. 50 

9.1.2 Etapp 2 - Implementering ..................................................................................... 51 

9.1.3 Etapp 3- Granskning ............................................................................................. 51 

9.1.4 Övrigt ................................................................................................................... 52 

 

10 Diskussion 53 

10.1 Förslag för vidare forskning ....................................................................................... 54 

 

11 Litteraturförteckning 55 

 

Figurförteckning 

Figur 1 Rapportens disposition ...............................................................................................2 

Figur 2 Koppling mellan försörjningskedja och värdekedjor ...................................................4 

Figur 3 Porters värdekedja ......................................................................................................4 

Figur 4 Isbergsmodellen. ........................................................................................................7 

Figur 5 Deduktionsprocessen ................................................................................................ 20 

Figur 6 Undersökningens genomförande ............................................................................... 25 

Figur 7 Schematisk figur över Astra Techs inflöde ............................................................... 29 

Figur 8 Fakturagången av transport- och varufakturor ........................................................... 34 

 

Tabellförteckning 
Tabell 1 Kostnader för intransporterna uppdelat på produktområden per år ..........................  33 

Tabell 2 Utdrag ur ABC-analys ...........................................................................................  34 

Tabell 3 Exempel på val av leveransalternativ utifrån olika viktklasser ................................  39  

 

  



 

 

Bilageförteckning 

Bilaga A – Leverantörslista ........................................................................................ 3 sidor  

Bilaga B – ABC-klassificering direktmaterialleverantörer .......................................... 3 sidor  

Bilaga C – Inkommande transporter från UPS ............................................................ 4 sidor 

Bilaga D – Geografisk spridning av leverantörer......................................................... 1 sida 

Bilaga E – Orderfrekvens per leverantör och land ....................................................... 1 sida 

Bilaga F – Snittkostnad per kolli med Schenker inom Sverige .................................... 1 sida 

Bilaga G – Kostnad per kolli med UPS från Schweiz .................................................. 1 sida 

Bilaga H – Intervjufrågor ............................................................................................ 2 sidor 

Bilaga I – Intervjusammanfattningar ........................................................................... 2 sidor 

Bilaga J – Transformation map ................................................................................... 1 sida 

Bilaga K – Fyrfältare för prioritering .......................................................................... 1 sida 

 



 

 

1 

 

1 Inledning 

 

Vårt ursprungliga syfte med denna studie var att studera hur inkommande transporter fungerar 

samt utvärdera potentialen för förbättring hos företag inom den medicintekniska branschen, 

främst med avseende på kostnader. Mer specifikt skulle studien syfta till att kartlägga och söka 

metoder för att förbättra konkurrenskraften och därmed företagets lönsamhet. 

Under studiens gång skedde dock en syftesförskjutning på grund av problem vid 

fallstudieföretaget. Arbetet kom att fokuseras mer på kartläggning av inkommande transporterna, 

än på metoder för att förbättra konkurrenskraften, då detta område visade sig vara ett större 

problem än väntat. Detta medförde att syftet omformulerades till:  

Syftet med denna studie är att studera hur inkommande transporter fungerar samt hitta metoder 

för förbättring hos företag inom den medicintekniska branschen, främst med avseende på 

kostnader. Mer specifikt syftar studien till att kartlägga de inkommande transporterna för att 

sedan söka metoder för att åtgärda brister samt hitta förbättringsförslag. 

I kapitlet presenteras bakgrunden till problemet och avslutas med en beskrivning av rapportens 

disposition. 
 

1.1 Problembakgrund 

Villkor och förutsättningar för att bedriva verksamheter förändras ständigt, detta gäller i högsta 

grad för tillverkande och distribuerande företag. Konkurrensen på marknaden har blivit mer global 

och samtidigt mycket hårdare. Kortare ledtider, hög leveransförmåga och hög kvalitet i produkter 

och tjänster har därför blivit ett allt mer betydelsefullt villkor för att vara konkurrenskraftig. Det 

finns alltså ett högre krav på effektiva försörjningskedjor. Den teknologiska utvecklingen har 

skapat utmaningar och nya förutsättningar för effektivt informationsutbyte med kunder och 

leverantörer oberoende av geografiska avstånd. (Mattsson, 2006) 

Med ökade beroendeförhållanden mellan leverantörer och kunder är det inte längre tillräckligt att 

vara individuellt effektivt, företaget måste vara effektiv tillsammans med övriga företag i sina 

försörjningskedjor (Mattsson, 2006). Även Retrum (2010) menar att det i många fall är nödvändigt 

att se utanför organisationens väggar och involvera både kunder och leverantörer för att vara 

effektiv, vilket är en av anledningarna till att Supply Chain Management har fått en allt större 

uppmärksamhet. Företag måste därför i ökande utsträckning också fokusera sina 

effektiviseringsinsatser på vad som pågår i processerna mellan sina kunder och leverantörer 

(Mattsson, 2006).  

För att materialflöden i försörjningskedjor ska komma till stånd måste transporter mellan 

leverantörer och kunder utföras. Dessa transporter medför kostnader, beroende på leveransvillkor 
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och transportör, vilket påverkar effektiviteten i försörjningskedjan (Mattsson, 2006). Eftersom det 

finns potential för kostnadsbesparingar är det därför av vikt att studera inkommande transporter.  

1.2 Disposition 

Rapporten inleds, enligt Figur 1, med en introduktion till problemet i kapitel ett. För att underlätta 

för läsaren att förstå studiens problemområde presenteras den teoretiska referensramen i kapitel 

två samt att leveransvillkor diskuteras i kapitel tre. Därefter följer problematiseringen i kapitel fyra 

och kapitel fem utgör argument och beskrivningar för valda metoder. I kapitel sex presenteras det 

empiriska material som undersökningarna resulterat i som sedan analyseras i kapitel sju. 

Slutsaterna presenteras därefter i kapitel åtta, varefter rekommendationer till fallstudieföretaget 

presenteras i kapitel nio. Rapporten avslutas med en diskussion om resultaten och framtida 

forskning, vilket utgör kapitel tio, samt referenser i kapitel elva. 

 

 Figur 1 Rapportens disposition 
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2 Teori 

 

I detta kapitel presenteras de teorier som studien utgår ifrån. Inledningsvis presenteras en 

övergripande beskrivning av Supply Chain Management och dess funktion, för att slutligen leda 

fram till ett avsnitt om inkommande transporter. Även tredje- och fjärdepartslogistik samt 

leveransvillkor diskuteras. 
 

2.1 Supply Chain Management 

Supply Chain Management (SCM) är ett sätt att beteckna på vilket sätt försörjningsprocesser 

hanteras och struktureras (Weele, 2009). SCM omfattar all förflyttning och lagring av råvaror, 

work-in-process, inventering och färdiga produkter från ursprung till punkt av förbrukning 

(Paulsson & Nilsson, 2000). Begreppet är sammankopplat med logistik, där SCM är ett konkret 

tankesätt att se de logistiska funktionerna ur en organisations synvinkel. Kedjan omfattar även de 

organisationer och processer som behövs för att skapa och leverera produkter och tjänster till 

kunden.  

Logistik är, enligt Bowersox et al (2007), en del av den övergripande försörjningskedjan och avser 

arbetet som krävs för att placera, synkronisera och flytta lager inom denna. Vidare menar 

Bowersox et al (2007) att logistiken, genom att samordna och positionsbestämma lager, är en 

värdeskapande process. Med detta menas att produkter eller tjänster inte har något värde om de 

inte finns tillgängliga i rätt tid och på rätt plats när en kund vill konsumera dem (Ballou, 2004). 

Försörjningskedjans struktur och strategiska resultat avgörs i hur väl företaget verksamhetsmässigt 

anpassar sig till kunderna såväl som de stödjande distributörs- och leverantörsnätverken i syfte att 

vinna konkurrensfördelar. (Bowersox et al, 2007)  

SCM handlar om hur externa och interna materialprocesser hanteras av företaget, därmed kan en 

uppdelning göras mellan utgående och inkommande materialflöde. Det utgående materialflödet 

behandlar hur färdiga produkter distribueras till kunderna medan det inkommande materialflödet 

omfattar all verksamhet som krävs för att optimera godsflöden från leverantörerna till 

förbrukningspunkten inom det egna företaget. (Weele, 2009) Genom riktade förbättringar av hela 

eller delar av försörjningskedjan kan exempelvis rutinmässiga kostnader minskas, kvaliteten av 

informationsflödet förbättras och varulagret minskas och på så sätt kan företaget skapa uthålliga 

konkurrensfördelar (Ballou, 2004). Försörjningskedjan kan ses som en lång värdekedja uppbyggd 

ett antal företag i rad där materialet går från råvara till slutprodukt. Varje enskilt företags 

värdekedja bygger upp och bidrar enligt Ballou (2004) till hur väl hela försörjningskedjan 

presterar vilket illustreras i Figur 2.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Logistik
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Figur 2 Koppling mellan försörjningskedja och värdekedjor 

2.2 Porters värdekedja 

En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk är ett känt ordspråk som kan appliceras när 

verksamheter analyseras. En av de viktiga länkarna i affärskedjan är inköps- och leveransfunktion, 

särskilt med tanke på mängden pengar som är inblandade i köpbeslut (Weele, 2009).  

Porters värdekedja bryter ned företaget i nio aktiviteter med avsikt att försöka att förstå 

kostnaderna för en specifik avdelning och för att hitta potentiella källor till konkurrensfördelar 

(Kotler & Armstrong, 2008). Aktiviteterna delas upp i primära och stödjande aktiviteter (Se Figur 

3). Primära aktiviteter utförs i företagets fysiska flöde, inkluderande logistik för inflöde, 

tillverkning, logistik för utflöde, marknadsföring och service i ett tillverkande företag. Stödjande 

aktiviteter är aktiviteter som måste genomföras för att de primära aktiviteterna ska kunna utföras, 

exempelvis produktutveckling, investeringar, administration och företagsledning. 

 

Figur 3 Porters värdekedja (Översatt från Porter, 1985) 

I det stora hela menar Porter (1998) att skillnaden mellan det totala värdet på produkten och den 

totala kostnaden för samtliga aktiviteter inom värdekedjan utgör marginalen, och genom goda 

prestationer genom kedjan kan ett företag skapa uthålliga konkurrensfördelar. I denna studie ligger 
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fokus inom området inkommande logistik, vilket involverar relationer med leverantörer och 

omfattar alla de aktiviteter som krävs för att ta emot och lagra externt inköpt material (Porter, 

1985). Detta kan även ses i Figur 3, där den röda markeringen illustrerar fokusområdet i denna 

studie. 

2.3 Inkommande logistik 

Inkommande logistik innefattar enligt Bowersox et al (2007) inköp samt organisering av 

inkommande material eller färdigvaror från leverantör till lager, tillverkning eller direkt till butik. 

Det är en av de primära processerna och störningar kan leda till att ett företag inte kan uppfylla de 

krav och skyldigheter de har gentemot slutkunden. Detta kommer sig av att en stor del av 

störningarna i den utgående logistiken härstammar från störningar i den inkommande logistiken. 

(Svensson, 2001) Vidare menar författaren att störningarna är beroende av företagets lagernivåer. 

För ett företag med exempelvis ”lean-tänk”, och därav reducerade lager, får detta problem en 

större inverkan. Det är därför en avgörande uppgift för företaget att uppnå en lämplig balans 

mellan lager och förekomsten av störningar. Det är genom denna balans som ett företag kan uppnå 

det bästa resultatet i en konkurrensutsatt företagsmiljö. (Svensson, 2003) Under den tid som det tar 

att tillverka en produkt, befinner sig produkten under transport mycket längre tid än den bearbetas 

rent fysiskt. Detta medför att inkommande transporter är en viktig del i den inkommande 

logistiken, samtidig som transporterna sammanlänkar leverantör och kund. (Lumsden, 2006) 

2.3.1 Inkommande transport 

Anskaffning av material har sedan länge varit en viktig funktion och kommer sannolikt även att 

vara så i framtiden, då det är direkt kopplat till inflödet i företaget (Stock & Lambert, 2001). 

Produktionen är beroende av inflödet vilket gör transporter till en av de viktigaste aktiviteterna 

inom inkommande logistik (Jonsson, 2008). Enligt Stock och Lambert (2001) bör företag skilja 

mellan inkommande och utgående transport, då det finns tre stora skillnader. För det första anses 

marknadsefterfrågan, som genererar de utgående transporterna, generellt att vara osäker och 

fluktuerande. Produktionsflödet däremot, som genererar de inkommande transporterna, är mer 

stabil och lättare att prognostisera. Detta kommer sig av att företag ofta planerar sin produktion för 

att på bästa sätt kunna möta efterfrågan, vilket gör att de på så vis kan skapa en relativt god 

uppfattning om produktionsflödet. På grund av detta kommer beslut rörande inkommande 

transporter inte vara de samma som de som uppkommer för de utgående transporterna, vilket gör 

att de bör särskiljas. (Stock & Lambert, 2001)  

För det andra, finns det troligtvis skillnader mellan förflyttning av råmaterial och färdigvaror i 

form av hantering, storlek, vikt m.m. vilket påverkar transportsättet (Stock & Lambert, 2001). 

Slutligen har företag i allmänhet mindre kostnadskontroll över inkommande transporter då de 

tenderar att endast se på den totala leveranskostnaden (Cubitt, 2002; Jonsson, 2008). I Figur 4 

illustreras de inkommande och utgående transporterna i försörjningskedjan. 
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Inkommande transporter analyseras inte lika ofta och djupt som utgående transporter (Stock & 

Lambert, 2001), trots att det enligt Garber et al (2008) finns möjligheter att kostnadsbespara och 

effektivisera, genom att skapa synergieffekter mellan dessa. Samma författare menar att det har 

blivit nästintill omöjligt att fortsätta med den traditionella uppdelningen av inkommande och 

utgående transporter, ur ett finansiellt perspektiv. En sammanslagning kan förutom 

kostnadsbesparingar även ha positiva effekter ur ett miljöperspektiv (Garber et al, 2008). Det är 

dock viktigt att notera att denna nya styrning och hantering kan kräva organisatorisk 

omstrukturering och konsolidering av divisioner (ibid.). 

Från en logistisk synvinkel finns det enligt Ballou (2004) och Bowersox et al (2010) tre faktorer 

vilka är grundläggande för inkommande transporter: kostnad, hastighet och kontinuitet. 

 Kostnad 

Kostnaden för en transport är enligt Bowersox et al (2010) betalningen för att förflytta en produkt 

från en plats A till B, men även de kostnader som uppkommer för transitlager. Under transporten 

ses materialet, enligt Jonsson (2008), som bundet kapital. Författaren anser att kostnaden för att 

binda upp kapitalet därav måste tillföras, för att kunna få fram den totala transportkostnaden. 

Bowersox et al (2010) menar att det är viktigt att se till den totala transportkostnaden, eftersom det 

annars kan hända att den billigaste transportmetoden inte resulterar i de lägsta logistiska 

kostnaderna.  

 Hastighet 

Hastighet innebär den tid som krävs att slutföra en bestämd förflyttning. Hastighet och kostnad är 

kopplade till varandra, exempelvis om ett företag eftersträvar en hög transporthastighet resulterar 

detta i en hög kostnad och vice versa (Ballou, 2004). Dock kan ett företag genom en hög 

transporthastighet minska det tidsintervall då produkterna är otillgängliga på grund av transport. 

Det är således en kritisk avvägning mellan kostnad och hastighet, vid transport. (Bowersox et al, 

2010) Hastighet har även på senare år blivit ett nytt kvalitetsmått och kvalitetsaspekten av 

transport bildas numera av både hastighet och kontinuitet (Bowersox et al, 2010).  

Kvalitet = Hastighet + Kontinuitet 

Produkt/informationsflöde 

Information/returgodsflöde 

Leverantör Tillverkare Kund 

Utgående Inkommande 

tr 

Figur 4 Transporternas medverkan i försörjningskedjan (Översatt 
från Stank och Goldsby, 2000) 
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Sammanfattningsvis gäller det för företag att utifrån den situation de befinner sig i, hitta en 

avvägning mellan kostnad och kvalitet för att uppnå en erforderlig transport (Ballou, 2004) 

(Bowersox et al, 2010) 

 Kontinuitet 

Kontinuitet har under många år varit en av de viktigaste kvalitetsaspekterna inom transport. Det 

handlar om att mäta variation i tidsåtgång för en och samma transport under ett antal körningar. 

Om en transport tar x dagar ena gången och y dagar nästa gång kommer variationen att orsaka 

problem (Ballou, 2004). En låg kontinuitet innebär att både leverantör och kund behöver större 

säkerhetslager för att täcka variationerna.  

2.4 Kostnader för inkommande transporter 

Kostnader som ett företag har och som kan härledas till distribution och fysisk leverans avgör i 

många fall hur stort fokus som finns på logistiken. Detta kommer sig av att transport enligt Holter 

et al. (2008) för många företag är den enskilt största logistiska kostnaden. I ett företag med höga 

logistikkostnader såsom inom livsmedelsindustrin, är logistik en viktig fråga då effektiviseringar 

kan leda till stora kostnadsbesparingar. Företag som däremot producerar varor av högt värde, 

exempelvis elektronik, är fokuseringen på logistik låg då dessa kostnader endast motsvarar en 

bråkdel av de totala kostnaderna för produkten. (Bowersox et al, 2010) Transportkostnaderna är 

kostnaden för att förflytta en produkt från en plats A till B, samt de kostnader som uppkommer för 

transitlager. Som nämnts tidigare ses materialet under transport, enligt Jonsson (2008), som 

bundet kapital. Denna kostnad för att binda upp kapitalet måste därför ses som transportkostnad, 

för att kunna få fram den totala transportkostnaden. För att kunna mäta effektiviteten i 

materialflödet genom transportkostnaderna är det viktigt att alla kostnader tas i beaktande (Stock 

& Lambert, 2001). I Figur 5 illustreras ovanstående resonemang, där de totala 

transportkostnaderna beskrivs som ett isberg. Priset är det mest tydliga av de kostnader som 

uppkommer vid transport. Större delen av isberget (se Figur 5) är dolt och inkluderar exempelvis 

kontinuitet, förseningar och leveransförmåga vilka utgör några av de faktorer som kännetecknar 

kostnaden för utförandet av den totala tjänsten. (Baily et al, 1998) 

 

Figur 5 Isbergsmodellen (Översatt från Baily et al, 1998). 
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Transportkostnaden kan variera kraftigt beroende på transportsätt, antal transporter, vikt, avstånd 

och plats för upphämtning och avlastning. Transportkostnaderna kan analyseras på ett flertal sätt 

och kan kategoriseras per kund, per produktlinje, distributionskanal, transportör eller 

riktning(inkommande eller utgående). Transportkostnaderna drivs av flera faktorer, även om varje 

faktor inte är en direkt del av transportkostnaden, påverkar den de totala kostnaderna. Dessa 

faktorer är enligt Bowersox et al (2010): 

 Sträcka 

 Vikt 

 Densitet 

 Skrymmande(Stowability) 

 Hantering 

 Ansvar 

 Transportsätt 
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2.5 Transportör 

Transporternas logistiska roll har förändrats dramatiskt över de senaste tre decennierna, och 

ses inte längre endast som en förflyttning av produkter från en plats till en annan, utan som 

något större (Bardi et al, 2006). Genom avregleringar samt den teknologiska utvecklingen har 

förutsättningar skapats för transportföretag att erbjuda ett stort antal tjänster. Det kan 

exempelvis vara realtidspositionering av godstransporter i försörjningskedjan eller avancerad 

information om leveransen eller skräddarsydda transportlösningar. Transport är det operativa 

området av logistik, som flyttar och positionerar lager geografiskt. (Bowersox et al, 2010) Ett 

företags behov av transport kan enligt Bowersox et al (2010) hanteras på tre grundläggande 

sätt; ombesörjning av transport med egen utrustningen, utkontraktering av transporterna eller 

använda sig av flera företag som tillhandahåller olika transporttjänster beroende på vad som 

krävs för aktuell sändning. Dock är ombesörjning av transporterna med egen utrustning i 

många fall ett uteslutet alternativ då företag ur en ekonomisk synpunkt inte kan konkurrera 

med företag som enbart sysslar med detta (Bardi et al, 2006).  

 

Vid användandet av flera transportörer som tillhandahåller olika transporttjänster, ställs det 

producerande företaget inför valet av transportör. Detta val har en stor påverkan på ett 

företags transportkostnader samt försörjningskedjans effektivitet, då dessa knyter samman 

exempelvis kunder, leverantörer och lager vid ett fysiskt flöde av gods (Björnland, 2003). 

Detta val blir speciellt viktigt för företag i Sverige på grund av dess geografiska läge med 

långa avstånd till de utländska marknaderna i Europa (ibid.). 

2.5.1 Tredjepartslogistik 

Enligt Lumsden (2006) är den vanligaste situationen att det vid inköp involveras tre aktörer; 

en köpare, en säljare och en transportör. Många transportföretag har sedan länge strävat efter 

att utvidga sitt tjänsteutbud från att endast förflytta gods till att omfatta fler länkar i 

transportkedjan, såsom större ansvar och förmedlande av transporter, vilket ofta benämns 

spedition. En speditör är huvudsakligen en transportör men som även besitter kunskap om 

vilka transportörer som finns att tillgå samt var de erbjuder och därför även kan förmedla 

transportuppdrag. (Jonsson & Mattson, 2005)  

Jonsson & Mattson (2005) anser att det endast är ett fåtal företag som fungerar som speditörer 

i ordets ursprungliga mening, och att de istället för att endast innefatta transport mellan två 

parter tar ett större helhetsansvar. Detta eftersom speditörerna och transportföretagen genom 

påtryckningar från marknaden har försökt att utöka sitt tjänsteutbud så pass mycket att de kan 

erbjuda kompletta logistiklösningar. Dessa lösningar innefattar transportplanering, 

förflyttning samt lagring, där sättet som speditörerna nu arbetar på brukar kallas 

tredjepartslogistik. (Jonsson & Mattson, 2005) Det finns många uppfattningar om vad 

tredjepartslogistik innebär och begreppet är i många fall flytande. Tredjepartslogistik 

förkortas oftast 3PL, vilket står för Third Party Logistics, och handlar i de vanligaste fall just 

om transportplanering, förflyttning och lagring, men kan även innebära fullständig 

logistikstyrning med totalansvar för hela materialflödet. Därav det flytande begreppet. 

(Selviaridis & Spring, 2007; Lumsden 2006) En tredjepartslogistiker är alltså ett 
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logistikföretag som specialiserat sig på och tagit över logistiska funktioner som krävs för att 

säkerställa delar eller hela materialflödet mellan leverantör och kund, för ett annat företags 

räkning.  

Det är framförallt växande företag som använder 3PL som en möjlighet att fokusera på sin 

kärnverksamhet, vilket har lett till en ökad efterfrågan på tredjepartslogistiktjänster under det 

senaste årtiondet. (Min & Joo, 2009; Selviardis & Spring, 2007) Skillnaden från traditionell 

spedition är att det i 3PL handlar om att åta sig aktiviteter i en mer långsiktig relation som 

bygger på ömsesidigt förtroende samt till viss del delande av risker och belöningar, en slags 

partnering (Tian et al, 2008). Transportflödet består enligt Lumsden (2006) av både det 

fysiska flödet av gods och även det immateriella flödet för överföring av information som 

krävs för att kunna styra flödet. Som tredjepartsaktör tas det fysiska flödet över och denne får 

på så vis kontroll av materialflödet och ansvarar för styrningen av komplexa service- och 

logistikkedjor.(Lumsden, 2006) 

Själva syftet med 3PL är att öka möjligheten till samordning av olika flöden, så att 

aktiviteterna kan genomföras mer kostnadseffektivt med en ökad kvalitet, flexibilitet och 

kundservice än om det genomförts av det tillverkande företaget (Ansari & Modarress, 2010; 

Jonsson & Mattson, 2005). Generellt innebär detta att tredjepartsföretaget bidrar med 

effektivitet i ett företags logistiska verksamhet, kontrollerar kostnader och utnyttjar resurser 

på ett bättre sätt samtidigt som denne ofta har ett bredare distributionsnätverk (Ansari & 

Modarress, 2010; Min & Joo, 2009). Storhagen (2003) menar även att de miljömässiga 

aspekterna av att samköra och effektivisera inte ska underskattas. Alla typer och storlekar av 

företag, från små till multinationella företag blir alltmer medvetna om att de kan erhålla en 

konkurrenskraftig och ekonomisk fördel genom att anlita specialiserade företag för en del av 

sina logistiska aktiviteter. Dock är användningen av 3PL mest utbredd bland större företag, då 

de har en större volym att erbjuda tredjepartsföretaget. (Ansari & Modarress, 2010; Whittle, 

2008) Dock strävar 3PL-företagen efter att utveckla sina tjänster så att de i framtiden även ska 

vara lönsamt för mindre företag att ta del av deras tjänster (Simichi-Levi et al, 2003). 

De risker som är sammankopplade med 3PL är enligt Selviaridis & Spring (2007) förlorad 

kontroll över flödet, förlorad kundkontakt, ökat beroende av leverantören samt minskad 

förmåga att hantera de logistiska aktiviteterna internt. Simichi-Levi et al (2003) poängterar 

dock att det är viktigt att ett företag, innan beslut tas om att använda 3PL, känner till sina egna 

logistikkostnader för att kunna göra en korrekt lönsamhetsbedömning. 

2.5.2 Fjärdepartslogistik 

Under slutet av 1990-talet togs tankarna om 3PL ett steg vidare och begreppet fjärdeparts 

logistik eller 4PL lanserades. Fjärdepartslogistik lanserades marknadsföringsmässigt främst 

som ett konsultkoncept, och rör sig om mer avancerade logistiklösningar än vid 3PL (Pruth, 

2002). Den stora skillnaden mellan 3PL och 4PL är att fjärdeparten inte äger några fysiska 

resurser såsom bilar eller lagerbyggnader utan agerar som en ”spindel i nätet” (Storhagen, 

2003). Enligt Lumsden (2006) delas transportflödet upp i fysiskt- och immateriellt flöde, där 

ett 3PL-företag tar över det fysiska flödet medan ett 4PL-företag även tar över det 
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immateriella informationsflödet. Definitionen av ett fjärdepartslogistikföretag och dess 

åtagande är enligt Win (2008): 

”Ett 4PL-företag är en oberoende, enskilt ansvarig, icke-tillgångsbaserad integratör av en 

uppdragsgivares utbuds- och/eller efterfrågekedja. 4PL-företagets roll är att genomföra och 

förvalta en värdeskapande affärslösning. Prestanda och framgång av 4PL-företagets insatser 

mäts som en funktion av effektivitet och värdeskapande inom kundens organisation.” 

En fjärdepart ska enligt Pruth (2002) ha kompetens för analys och omstrukturering av 

försörjningskedjor samt kunna erbjuda operationella aktiviteter inom flera logistiska områden. 

Denne ska även ha kunskap om informationssystem för effektiv kontroll och styrning av 

transporter samt kunna genomföra förändringsarbeten (Win, 2008). Ett 4PL-företag kan därav 

ses som en strategisk funktion som sköter styrning, samordning och ledning av resurser 

(Pruth, 2002).  

Sammanfattningsvis är 3PL-företagens huvudverksamhet logistik, medan 4PL-företagen 

snarare fungerar som informationsmäklare vilket möjliggör en bredare verksamhet (Win, 

2008). De fördelar som kan uppnås genom detta koncept är liknande med de som 

presenterades för 3PL, i fråga om flexibilitet och frigörande av aktiviteter för att på så vis 

kunna fokusera på kärnverksamheten. 4PL kan även innebära ekonomiska och finansiella 

fördelar då distributionen är förenad med höga fasta kostnader i form av bilpark, anläggning 

och hanteringsutrustning. Genom att kontraktera ut denna del av verksamheten omvandlas de 

fasta kostnaderna till rörliga vilket innebär att kostnaden kan anpassas till 

produktionskapaciteten och efterfrågesvängningar samtidigt som investeringskapital frigörs. 

(Pruth, 2002; Win, 2008) Det kan även leda till lägre kostnader då 4PL-företaget kan utnyttja 

stordriftsfördelar genom exempelvis samlastning då de hanterar flera företags behov. De 

nackdelar som Frost & Sullivan (2005) ser är framförallt förlorad kontroll och möjlighet att 

påverka samtidigt som ett beroende till den fjärde parten uppstår. Vidare menar Pruth (2002) 

att det kan uppstå problem om inte ett detaljerat avtal upprättas som anger vilka tjänster som 

ingår. Många författare är dock enade om att 4PL har en stor fördel då det utkontrakterande 

företaget endast har en avtalspart som med en samlad kompetens kan erbjuda de mest 

kostnadseffektiva lösningarna för varje tillfälle (Pruth, 2002; Van Hoek & Chong, 2001; Win, 

2008). 
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3 Leveransvillkor 

 

I detta kapitel presenteras teori kring leveransvillkor. Inledningsvis presenteras 

leveransvillkorens roll i de inkommande transporterna samt dess betydelse. Därefter 

presenteras ett antal internationella handelstermer, incoterms, vilka även beskrivs mer i 

detalj. Avslutningsvis presenteras de skillnader mellan version 2000 och 2010 av incoterms. 
 

 

3.1 Leveransvillkor för inkommande transporter 

Leveransvillkor är ett viktigt styrmedel för företagets affärer, både juridiskt och ekonomiskt. 

Exempelvis påverkas företagets transportekonomi beroende på val av villkor. Rätt använda 

kan leveransvillkoren vara värdefulla instrument med vars hjälp konkurrensfördelar kan 

vinnas. På grund av detta, samt att det är viktigt att se till att leveransvillkoret passar in i 

företagets helhetssyn på lagerhållning, transportavtal, försäkringsavtal, interntransporter mm., 

är det en förutsättning att berörd personal på företaget behärskar leveransvillkoren. (Sveriges 

exportråd, 1999) 

Incoterms är en samling internationellt erkända regler vilka används som leveransvillkor vid 

internationell handel och är fastställda av Internationella Handelskammaren, ICC. Dessa 

leveransvillkor revideras regelbundet för att alltid vara anpassade till utvecklingen av 

internationell handel, den senaste upplagan börjar gälla 1 januari 2011 och är en revidering av 

Incoterms 2000. I den nu gällande upplagan finns tretton stycken olika leveransvillkor, medan 

det i Incoterms 2010 har reducerats till 11 stycken. Dessa leveransvillkor finns med olika 

nivåer av åtaganden rörande vilka kostnader och risker som faller på säljare respektive 

köpare. Genom att hänvisa till dessa regler kan både köpare och säljare undvika osäkerhet 

som härrör från tolkningar och även minska risken för missförstånd. Incoterms syftar till att 

ange vem av säljaren och köparen som betalar frakten, tar hand om dokumentationen, sköter 

införtullning, eventuellt ska försäkra godset, riskfördelning under transporten m.m. (Stöth, 

2010) 

Varje företag får bestämma vilken version av Incoterms som ska användas, dock är det viktigt 

att det klart och tydligt framgår vilken version som gäller så att inga missförstånd uppstår, 

som kan leda till framtida juridiska problem. Dessutom är det viktigt att specificera 

avlämningsplatsen så exakt som möjligt för att det inte ska uppstå tveksamheter över när 

exempelvis risken övergår till köparen. Annars, om endast ort är bestämd skulle detta kunna 

innebära att exempelvis risken övergår till köparen när godset passerat stadsgränsen. Ett 

lämpligt sätt är därför att skriva ”Leveransvillkor, Adress, Ort, Land (Incoterms 20XX)”. 

(Internationella Handelskammaren, 2010) 

3.1.1 Att välja leveransvillkor 

Hur leveransvillkor väljs beror på en rad omständigheter såsom transportsätt, varuslag, 

servicekrav etc., men tyvärr använder många företag ofta samma villkor slentrianmässigt, 
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trots olikheter i affärerna från fall till fall. Leveransvillkoren fungerar som styrinstrument och 

avgör exempelvis vem som styr varuflödet externt. Leveransvillkoren ger också säljaren och 

köparen varierande grad av skyldigheter och ansvar, som kan skapa möjligheter för den som 

har insikt. (Sveriges exportråd, 1999) 

Om inget leveransvillkor är avtalat gäller köplagen (vid nationella och internordiska 

transporter) alternativt CISG (Internationella köplagen) för övriga internationella transporter. 

Båda dessa anger att vid transporter (som inte är lokala, inom samma kommun) sker 

riskövergången från säljaren till köparen när den förste fristående transportören tar över 

varan/godset. Dock har inte alla länder accepterat denna köplag
1
, men genom att lägga till en 

hänvisning till denna lag i avtalet gäller denna även för leveranser i länder utanför CISG. 

(Stöth, 2010) 

Hos många företag finns en stark önskan om att ha största möjliga kontroll över varuflödet in 

i företaget, internt och ut ur företaget. Genom full kontroll över varuflödet kan bland annat 

lagerhållning, produktion och transporter effektiviseras; rationella rutiner kan skapas och 

kostnaderna därigenom reduceras. Vid import bör det vara en strävan att köpa så nära säljaren 

som möjligt för att köparen ska få kontroll över varuflödet in i företaget. Detta kan erhållas 

med exempelvis leveransvillkoret FCA, fritt fraktföraren. (Sveriges exportråd, 1999) 

För att underlätta förståelsen delas villkoren upp i fyra huvudsakliga grupper, där säljarens 

ansvar ökar gradvis i följande ordning; grupp E, grupp F, grupp C och grupp D. Det finns 

även en uppdelning beroende på vilket transportslag som används, sjötransport
2
 eller alla 

transportslag. Med anledning av studiens avgränsning till Europa är inte de specifika 

sjövillkoren aktuella och kommer därför ej att presenteras.  

3.1.2 Incoterms 2000 

De leveransvillkor som finns enligt Incoterms 2000 och som kan användas för alla 

transportslag är EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU och DDP, vilka diskuteras mer ingående 

nedan.  

EXW – Fritt fabrik (Leveransplats) 

Leveransvillkoret EXW eller fritt fabrik är det Incoterm som ger säljaren ett minimum av 

skyldigheter. Detta innebär att säljaren har uppfyllt sin plikt att leverera då denne har varorna 

föreberedda för leverans på överenskommen ort, vanligtvis vid säljarens anläggning. I många 

fall hjälper säljaren, av praktiska skäl, även till vid lastning på köparens hämtande fordon men 

köparen står för transporten. (Internationella Handelskammaren, 1999) Säljaren har dock 

                                                
1 Fram till juli 2010 har 76 stater accepterat köplagen (United Nations Commission on International Trade Law, 

2010) 
2 Sjövillkor: 

FAS – Fritt fartygets sida 

FOB – Fritt ombord 

CFR – Fri kostnad och frakt 

CIF – Fri kostnad, försäkring och frakt 

DES – Levererat ombord på fartyg 

DEQ – Levererat på kaj 
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inget ansvar för varorna vid lastningen eller ombesörjande av exporteringsformaliteter, men 

om så önskas bör villkoret kompletteras med ett tillägg (Sveriges exportråd, 1999). EXW ska 

inte användas då köparen inte kan exportklarera godset, utan då bör istället FCA användas 

som leveransvillkor. 

FCA – Fritt fraktföraren (Leveransplats) 

Detta leveransvillkor innebär att säljare och köpare kommer överens om en plats där godset, 

exportklarerat, ska avlämnas till fraktförare utsedd av köparen (Internationella 

Handelskammaren, 1999). Säljaren står för transporten till denna plats och det är här som 

risktagandet överförs från säljare till köpare (ibid.). Den valda platsen har dock betydelse för 

skyldigheten att lasta och lossa godset. I de fall då godset avlämnas på säljarens anläggning är 

det dennes ansvar att lasta godset, medan om godset avlämnas på annan plats ansvarar 

köparen för lossningen. (Sveriges exportråd, 1999) 

CPT – Fraktfritt (destinationsort) 

Leveransvillkoret fraktfritt innebär att säljaren står för transport av godset till en angiven 

destination samt är skyldig att exportklarera godset. Det är dock köparen som står för 

importklarering, alla övriga kostnader som kan uppstå vid transporten samt alla risker efter 

det att godset överlämnats till den förste fraktföraren. (Internationella Handelskammaren, 

1999) 

CIP – Fraktfritt inklusive försäkring (destinationsort) 

CIP är ett leveransvillkor där säljaren avlämnar godset till den av honom utsedda fraktföraren 

och betalar kostnaden för den transport som är nödvändig för att föra godset till angiven 

destinationshamn. Detta innebär att köparen står för alla risker och kostnader som uppstår 

efter det att godset har avlämnats. (Internationella Handelskammaren, 1999) 

DAF - Levererat gränsen (destinationsort) 

Levererat gränsen innebär att säljaren avlämnar godset när det ställs till köparens förfogande 

på anländande transportmedel, varken importklarerat eller lossat. Godset avlämnas på angiven 

plats och ort vid gränsen men före tillgränsen till närliggande land. Det är i detta fall extra 

viktigt att klart definiera gränsen genom att såväl ort som plats vid gränsen alltid anges i 

avtalet. 

DDU – Levererat oförtullat (destinationsort) 

Med detta leveransvillkor avlämnar säljaren godset icke importklarerat och icke lossat från 

anländande transport på en angiven plats till köparen (ibid.). Det är säljaren som står för alla 

kostnader och risker som det innebär att transportera godset till den angivna platsen, med 

undantag för kostnader som avser import (Sveriges exportråd, 1999). Efter denna punkt 

övergår risktagandet på köparen och denne står även för import och kostnader i samband med 

detta (Internationella Handelskammaren, 1999). 
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DDP – Levererat förtullat (destinationsort) 

Leveransvillkoret DDP är raka motsatsen till EXW och ger istället säljaren ett maximalt 

åtagande. Detta innebär att säljaren avlämnar godset importklarerat till löparen, icke lossat 

från anländande transportmedel, på angiven destinationsort. Säljaren står för alla risker och 

kostnader för leveransen dit inklusive eventuella klareringstjänster för importen i 

destinationslandet. (Internationella Handelskammaren, 1999) 

3.1.3 Incoterms 2010 

I detta avsnitt diskusteras de förändringar som incoterms 2010 innebär och som rör 

leveransvillkoren för kategorin ”alla transportmedel”.  

DAP – Levererat angiven plats (destinationsort) 

DAP innebär att säljaren avlämnar godset när det ställs till förfogande på anländande 

transportmedel, klart för lossning på den angivna destinationen. Vid DAP går alltså 

gränssnittet vid lossningen, det vill säga köparen är ansvarig för lossningen av godset. 

Säljaren bär alla kostnader och risker förenade med att transportera godset till den angivna 

platsen. (Internationella Handelskammaren, 2010) 

DAT – Levererat angiven terminal (destinationsort) 

Varorna ska levereras av säljaren till angiven terminal på slutdestinationen. Säljaren står 

risken och kostnaden för transporten till denna plats. Säljaren ska också ansvara för lossning 

av ankommande transportmedel vid terminalen samt att utställa faktura och annan 

dokumentation om så avtalats, och underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för 

importen och betalar dess kostnader. (Internationella Handelskammaren, 2010) 

DDP – Levererat förtullat (destinationsort) 

DDP innebär precis som tidigare att säljaren avlämnar godset när det importklarerats och 

ställs till förfogande på anländande transportmedel, klart för lossning på den angivna 

destinationen. Säljaren bär alla kostnader och risker förenade med att transportera godset till 

den angivna platsen och ska klarera godset inte endast för export utan även för import, betala 

alla tullar för export och import och fullgöra tullformaliteter. Det nya är att mervärdesskatt 

och andra skatter som ska betalas vid import bärs av säljaren om inte köpeavtalet uttryckligen 

anger annat. (Internationella Handelskammaren, 2010) 

3.1.4 Försäkring 

I bara ett av incotermsvillkoren, som gäller för landtransport, föreskrivs att en 

transportförsäkring måste tecknas, nämligen CIP. I alla andra fall är det frivilligt, men en 

skada kan lätt inträffa vid exempelvis omlastningar och på grund av slarvig hantering på 

godsterminaler och transportmedel. (Lorentzon, 2006) Skulle varor försvinna eller skadas 

under transporten är det viktigt att få ut ersättning för dem.  

En transportförsäkring kan tecknas enligt tre olika nivåer, beroende på vilka skadefall 

försäkringen ska täcka. Nivåerna kallas för grundförsäkring, utvidgad grundförsäkring och 

normalförsäkring. Grundförsäkringen är en miniminivå som bland annat täcker brand och 

explosion, och är den som säljaren är skyldig att teckna enligt CIP om ingen annan 
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överenskommelse gjorts mellan köpare och säljare. Utvidgad grundförsäkring omfattar även 

bland annat vattenskador medan normalförsäkringen ger ett fullgott skydd. Ersättning vid en 

skada eller förlust betalas normalt ut för varornas värde med tillägg av kostnader för transport 

och försäkring samt en tänkt handelsvinst på 10 %. (Lorentzon, 2006) 
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4 Problematisering 

 

I detta kapitel presenteras problemdiskussionen som mynnar ut i syfte, forskningsfrågor och 

avgränsningar för studien.  
 

4.1 Problemdiskussion 

Att fokusera på sin försörjningskedja kan innebära möjligheter att kostnadsbespara via de 

befintliga distributionskanalerna. Detta genom att identifiera kostnadsdrivare i 

försörjningskedjan utanför de ”fyra väggarna” i organisationen och på så sätt finna 

möjligheter att minska kostnaderna eller förbättra försörjningskedjan, för att på så vis öka 

kapaciteten (Retrum, 2010). Författaren menar därför att det är viktigt att förstå var och varför 

pengar förbrukas, men även hur och var vinsten genereras för att kunna minska kostnaderna 

och förbättra försörjningskedjan.  

Logistik är, som nämndes i teoriavsnittet, en del av den övergripande försörjningskedjan och 

avser arbetet som krävs för att placera, synkronisera och flytta lager inom denna (Bowersox et 

al, 2007). För att kunna möta de tuffare kundkraven har företag börjat använda logistik som 

ett medel för att skapa uthålliga konkurrensfördelar. Detta sker genom att företagen fokuserar 

på logistiska aktiviteter, såsom exempelvis inkommande transporter eller lager och ledtider, 

och utför dessa mer effektivt än sina konkurrenter vilket skapar konkurrensfördelar. (Stock et 

al, 1999)  

Inom många branscher handskas företag ständigt med ökade transportkostnader på grund av 

stigande energikostnader, komplexa leverantörskedjor och en konkurrensutsatt marknad där 

kunderna blir mer krävande och transporterna allt mer fragmenterade (Garber et al, 2008). 

Den ökade konkurrensen i kombination med de allt längre sträckor som produkterna behöver 

transporteras har skapat större krav på optimering av den inkommande logistiken  (Jonsson & 

Mattsson, 2005). 

Ett område som är speciellt intressant att studera är den medicintekniska branschen då denna 

enligt Swedish Meditec (2010) är en ung och snabbväxande bransch med höga intäktssiffror 

som även är relativt okänslig för konjunktursvängningar. Detta medför att möjligheten till 

kostnadseffektiviseringar borde vara stor i jämförelse med exempelvis mer mogna branscher. 

Detta eftersom kravet på ständiga förbättringar och kostnadseffektiviseringar inte än varit lika 

avgörande för dessa företags överlevnad.   

Inkommande transporter utgör en viktig del i den inkommande logistiken eftersom de enligt 

Bardi et al (2006) fungerar som en fysisk koppling mellan kund och leverantör, vilket 

möjliggör inflödet av material och resurser. Globaliseringen har dock medfört att avstånden 

mellan kund och leverantör ökat, vilket kan få till följd att ledtider blir längre och osäkrare 

samtidigt som transportkostnaderna ökar (Jonsson & Mattsson, 2005). Detta kan innebära att 

inkommande transporter kan stå för ungefär 10 procent av de totala materialkostnaderna 

(Tracey, 2004). Detta beror dock på om företaget har som praxis att isolera denna kostnad, 
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istället för att integrera det i de totala kostnaderna, vilket försvårar kostnadsuppföljning. För 

att sänka kostnaderna för inkommande transporter måste företagen införa tillförlitliga och 

flexibla sätt att kostnadsuppfölja. (Tracey, 2004) 

En djupare studie av inkommande transporter genererar inte bara interna fördelar för 

företagen, utan skapar även en större nytta för samhället sett ur ett miljöperspektiv. Med ett 

ökat miljöperspektiv på en konkurrensutsatt marknad tvingas företag hitta nya sätt att minska 

kostnaderna och förbättra produktiviteten. (Ellis & Singh, 2010)  

Enligt Stock och Lambert (2001) har förhållandevis få företag kontroll över sin inkommande 

logistik och därav också sina inkommande transporter, vilket gör detta till ett intressant 

område att studera närmare. För att kunna minska kostnaderna för inkommande transporter 

och även skapa en grund för effektivisering behöver företag studera hur aktiviteten sköts i 

nuläget (Hollmeyer, 2005). Det är därför av stor vikt att kartlägga hur inkommande 

transporter hanteras i dagsläget samt identifiera och bedöma möjligheter till 

kostnadsbesparingar och effektivisering (Garber et al, 2008). 

Det finns ett antal olika delar som styr hur de inkommande transporterna ser ut och hur de 

fungerar. Vanligtvis har företag avtalat ett leveransvillkor som klargör vilka åtaganden 

rörande kostnader och risker som faller på säljaren respektive köparen (Internationella 

Handelskammaren, 2010) Det är valet av leveransvillkor som styr uppföljning av 

transportkostnaderna, vilket gör det till en intressant parameter att studera. 

Hur företag hanterar sina inkommande transportkostnader speglar den grad av medvetenhet 

som finns, och visar således på hur noga företaget är med att kontrollera och följa upp dessa 

kostnader. Valet av transportör menar Bowersox et al (2010) är en viktigt parametrar då det 

ger upphov till transportkostnader samtidigt som det avgör transportens prestanda i form av 

ledtider, sevicenivå med mera. I en värld där lean-filosofin präglar företagen är den viktiga 

avvägningen att hitta balansen mellan Just-In-Time, med ökade leveransfrekvenser, och 

kostnaderna för det ökande antalet inkommande transporter (Chatur, 2006). Detta påtalar 

vikten av att studera transportkostnaderna samt vad som ger upphov till dessa kostnader. 

Genom att studera faktorerna leveransvillkor, transportör och transportkostnader bör en god 

bild över hur de inkommande transporterna fungerar kunna erhållas.  

4.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera hur inkommande transporter fungerar samt hitta 

metoder för förbättring hos företag inom den medicintekniska branschen, främst med 

avseende på kostnader. För att göra detta kommer tre delar av inkommande transporter 

studeras: 

a. Leveransvillkor 

b. Transportör 

c. Transportkostnader 
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Mer specifikt syftar studien till att kartlägga dessa delar av inkommande transporter för att 

sedan söka metoder för att åtgärda brister samt hitta förbättringsförslag. För att kunna uppnå 

studiens syfte behöver följande frågeställningar utredas och besvaras:  

1. Hur fungerar delarna a-c av inkommande tranporter från leverantör till ett tillverkande 

medicinsktekniskt företag idag? 

 

2. Hur kan delarna a-c av inkommande transporter förbättras hos ett tillverkande 

medicinsktekniskt företag? 

4.3 Avgränsningar 

Transportkostnaderna avser endast inkommande transporter från leverantör till lagerplatser 

och behandlar endast leveranser av direktmaterial.  

Kartläggningen av transportkostnader avser europeiska leverantörer som transporterar till 

Sverige. 
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5 Metod 

 

I detta avsnitt presenteras och motiveras valen av metoder, vilket inkluderar forskningssyfte, 

forskningsansats, forskningsstrategi, datainsamling, analysmetod samt metodproblem och val 

av fallstudieföretag. Avsnittet avslutas med en diskussion kring validitet och reliabilitet, i syfte 

att säkerställa kvaliteten.  
 

5.1 Forskningssyfte 

En explorativ forskning syftar till att kartlägga och utforska områden som är mer eller mindre 

kända. Den explorativa metoden är speciellt användbar i situationer då avsikten är att 

identifiera problematiken och att kartlägga möjligheter inom området. (Bell, 2006) Eftersom 

syftet var att förstå vilka parametrar som påverkar inkommande transporter blev 

forskningssyftet för denna studie explorativ. En kartläggning av inkommande transporter görs 

för att studera hur denna process fungerar samt framställa fenomenet i nytt ljus vilket även 

detta talar för ett explorativt forskningssyfte.  

5.2 Forskningsansats 

Enligt Bryman och Bell (2007) innebär en deduktiv ansats att forskaren, beroende på vad som 

tidigare är känt, härleder en hypotes som därefter genomgår en empirisk granskning. I denna 

studie antogs den deduktiva ansatsen då området till viss del var utforskat och relevanta 

teorier och modeller för forskningsfrågorna identifierats. Ämnesområdet logistik med 

avseende på transporter var utforskat vilket medförde att en teoretisk bakgrund kunde byggas 

upp för att sedan undersökas empiriskt mot ett fallstudieföretag. Med detta menas att teorin 

låg till grund vid analys och fungerade som ett ramverk för studien (Ejvegård, 2009). 

Forskningsfrågorna avsåg att förklara hur inkommande transporter fungerar, och då redogöra 

för samband mellan olika variabler, vilket gjorde studien deduktiv. Deduktionsprocessen visas 

i Figur 5. 

Figur 6 Deduktionsprocessen (Bryman & Bell, 2007) 
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5.2.1 Kvalitativ vs. kvantitativ 

Vilken av de två datainsamlingstekniker som väljs beror på vilken data som studien syftar till 

att behandla. Fördelen med den kvalitativa metoden är att den på ett subjektivt sätt utgår från 

att det finns flera verkligheter som kan vara sanna och är inte som den kvantitativa metoden 

generaliserbar eller mätbar. (Backman, 1998) En fördel med den kvantitativa metoden är att 

resultaten kan generaliseras mer än de kvalitativa (Thomas, 2003). 

Syftet var framförallt att erhålla en djupare förståelse för hur inkommande transporter sker 

och vad som kan hjälpa till för att kostnadseffektivisera, vilket krävde en uppdelning. Studien 

delades upp i två delstudier där datainsamlingstekniken för forskningsfråga ett, 

kartläggningen, var kvantitativ medan tekniken för forskningsfråga två, effektiviseringen, var 

kvalitativ. Själva kartläggningen av inkommande transporter fokuserade på kostnader, vilket 

medförde att data som insamlades var numerisk och därav kvantitativ. Effektiviseringen 

baserades på intervjuer och således data av mjuk karaktär samt analyser av materialet var 

tolkande vilket resulterade i en kvalitativ karaktär (Denscombe, 2009). En kombination av 

både kvalitativ och kvantitativ insamlingsteknik ökar enligt Eriksson (2005) sannolikheten 

och träffsäkerheten att ett bra beslutsunderlag erhålls. 

5.3 Forskningsstrategi 

Vilken forskningsstrategi som är lämplig beror på vald forskningsansats och bestäms utifrån 

tre steg (Yin, 2009). Det första steget är att studera vilken typ av forskningsfråga som 

undersökningen utgår från. 

De aktuella forskningsfrågorna var formulerade med hur, vilket begränsade de alternativa 

forskningsstrategierna till experiment, fallstudie samt historisk analys. I nästkommande steg 

undersöktes det i vilken utsträckning som kontroll behövdes över undersökningsobjektets 

beteende. Eftersom denna studie inte krävde någon kontroll över undersökningsobjektets 

beteende blev ansatsen experiment inte längre relevant. Det tredje och sista steget utgick från 

om fokus behövs på samtida händelser eller ej. Detta innebar att historisk analys kunde 

uteslutas eftersom undersökningen fordrade fokus på samtida händelser. Det kunde alltså 

konstateras att en fallstudie var den mest lämpliga forskningsstrategin. Även syftet med 

studien medförde att en djupare förståelse för sambanden behövdes, vilket gjorde 

fallstudiestrategin speciellt lämplig. Kartläggningen kunde ses som relativt komplex då det 

var många parametrar som spelar in vilket gjorde att fallstudie lämpade sig i denna studie. 

5.4 Val av fallstudieföretag 

Astra Tech AB är en del i AstraZeneca gruppen och utvecklar, tillverkar och marknadsför 

dentala implantat samt avancerade sjukvårdsprodukter inom urologi och kirurgi. Företaget har 

två affärsområden, dental samt kirurgi och urologi (health care), och verkar globalt med 

dotterbolag i 16 länder. Det är ett innovationsdrivet företag vars ambition är att förbättra 

livskvaliteten för personer med behov av deras produkter. Huvudkonkurrenterna är det 
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schweiziska företaget Nobel Biocare Holding AG inom området dental och det danska 

företaget Coloplast A/S inom health care. 

Astra Tech var ett passande företag för denna studie då vi ville studera ett företag med många 

leverantörer för att förstå hur inkommande transporter fungerar samt hur det kan förbättras i 

en stor del av branschen. Företaget har även under många år arbetat med att effektivisera den 

interna logistiken, med fokus på centrallager, och utgående transporter och var nu redo att 

förbättra de inkommande transporterna. Företaget har under en längre tid haft en hög 

expansionstakt med stora ökningar i omsättning, vilket har inneburit ökade inköpsvolymer 

och därmed ökade transportkostnader. En ytterligare anledning till att Astra Tech var 

intressant var att det inte fanns någon enhetlig strategi för hur inköpta varor skulle 

transporteras till lagren och det saknades även en uppfattning om hur stora kostnader som 

transporterna utgjorde. I takt med bolagets fortsatta tillväxt var det lämpligt att studera 

företagets nuvarande metoder och var det fanns förbättringspotential för att erhålla 

möjligheten att få djupare kunskap och förståelse kring inkommande transport samt 

kostnadseffektivitet. 

5.4.1 Avgränsningar efter val av fallstudieföretag 

Transportkostnader begränsades till att kartläggas under en tidsperiod på ett kalenderår, för att 

på så vis underlätta jämförelse med nästkommande år. Denna period täcker även eventuella 

säsongsberoenden och borde därav kunna ge den mest rättvisande bilden.  

Kartläggningen av transportkostnader avgränsas till 70 leverantörer som uppfyller följande 

krav
3
:  

 Aktiv leverantör (order har lagts inom vald tidsperiod) 

 Europeisk leverantör 

 Levererar direktmaterial 

 Levererar till Astra Tech i Sverige (inga leveranser till dotterbolagen studeras) 

Aktiva leverantörer valdes som avgränsning då det annars kunde ha inneburit onödigt arbete 

att söka efter transportkostnader hos en inaktiv leverantör. Att endast de europeiska 

leverantörerna av direktmaterial valdes var då det är detta som är huvuddelen och resterande 

transporter endast utgör en liten del. Leveranser till dotterbolagen studerades inte då detta inte 

har samma kontinuitet som de transporter som sker till Astra Tech i Sverige, där produktionen 

ligger.    

5.5 Datainsamling 

Det finns två typer av data, primär och sekundär. Data som klassas som primär har samlats in 

specifikt för projektet som genomförts. Sekundärdata är information som är insamlad (och 

eventuellt sammanställd) om ett visst fenomen sedan tidigare och inte specifikt avsedd för den 

egna studien. (Bryman & Bell, 2007) 

                                                
3 Se avsnitt 4.6.2 för mer information kring leverantörslistan 
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 Metoderna för datainsamlingen i denna studie var intervjuer samt benchmarking, vilket anses 

som primära uppgifter, och dokumentation (fakturor samt internt material) som bedöms 

sekundära uppgifter. Intervjuer är lämpliga då ingående information kring ämnet önskas, och 

denna typ av information krävs även för att uppfylla syftet med forskningen. Intervjuer tillåter 

även flexibilitet och närhet till respondenterna, vilket är en viktig faktor i kvalitativa studier. 

Intervjuer gör det även möjligt att fokusera direkt på fallstudieämnet (Yin, 2009)  

En benchmarking genomfördes i syfte att ta fram lärdomar och kunskap som uppnåtts inom 

ett annat företag samt ge en indikation på hur de inkommande transporterna hanteras hos 

andra företag (Camp, 1995). Vid valet av benchmarkingföretag valdes ett företag från 

läkemedelsbranschen, vilket har striktare krav på transport i form av säkerhet, temperatur och 

rutter. Detta innebar att sannolikheten för att finna förbättringsförslag skulle vara större i 

denna bransch än om ett företag i den medicinsktekniska branschen valdes. 

5.5.1 Intervjuer 

Studiens syfte var att förstå hur inkommande transporter fungerar, vilket medförde att 

semistrukturerade intervjufrågor användes. Vid en semistrukturerad intervju är frågorna enligt 

Denscombe (2009) öppna för att den intervjuade ska kunna tala fritt om det ämne som 

behandlas. Just denna intervjumetod valdes för att intervjupersonerna skulle få tillfälle att 

utveckla sina idéer och dessutom få en chans att förklara mer utförligt hur han eller hon 

tänker. Denna intervjuform ansågs därför mest lämpad för syftet att berika vår syn i hur 

inkommande transporter fungerar. 

Respondenterna valdes från olika nivåer inom företaget för att få en så objektiv syn som 

möjligt på det studerade fenomenet. Sammanlagt intervjuades elva stycken personer varav 

kontinuerliga diskussioner skedde med fyra stycken. De olika befattningar som intervjuades 

var: 

Enstaka intervju 

 Avdelningsinköpare 

För att undersöka metoden för att fördela ut fraktkostnaderna intervjuades ansvarig 

person för konteringen av transportfakturorna. 

 

 Head of Supply Chain & Purchasing Health Care 

I syfte att kunna erhålla en översiktlig bild över hur de utgående transporterna 

arrangeras och fungerar valdes ansvarig person för området att intervjuas. 

 

 Inköpare 

För att skapa en förståelse för hur processen ser ut i avseende på avtalsskrivning med 

leverantör samt hur leverantörerna kontinuerligt följs upp intervjuades en inköpare 

från dental och en från health care. 
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 Jurist 

I samband med att en ny version av Incoterms släpps vid årsskiftet intervjuades en 

jurist under ett seminarium för att undersöka hur Astra Tech påverkas av de nya 

villkoren. 

 

 Material- och produktionsplanerare 

För att skapa en förståelse för hur ordrar avropas samt hur processen ser ut vid 

mottagandet av leverantörsfakturorna intervjuades en planerare från dental och en från 

health care. 

Kontinuerliga intervjuer 

Fyra personer med följande befattningar deltog under hela projektets gång i diskussioner för 

att klargöra information och bidra till ökad förståelse för företaget och dess potential. 

 Director Supply & Purchasing 

 Head of Supply Chain Development 

 Projektledare extern logistik 

 Inköpare 

5.5.2 Leverantörsklassificering 

ABC-analys är ett verktyg som traditionellt sett syftar till att göra en volymvärdesanalys 

genom klassificering av produkter. Detta görs för att ta fram vilka produkter som företaget ska 

koncentrera sig på och vilka produkter som inte bör få lika stor uppmärksamhet. Om alla 

artiklarnas volymvärde analyseras visar det sig ofta att ett litet antal artiklar svarar för en stor 

andel av omsättningen. Detta förhållande brukar benämnas 80/20 regeln eller Paretos lag, 

vilket innebär att ca 20 % av artiklarna svarar för ca 80 % av volymvärdet och vice versa. 

ABC-analys innebär att artiklarna delas in i tre klasser, där A-artiklarna har högt volymvärde, 

B-artiklarna bildar en mellangrupp och C-artiklarna har lågt volymvärde. Klassificeringen 

handlar om att särskilja och gruppera artiklar genom att identifiera likheter av olika slag som 

gör det möjligt att behandla artikeln effektivt i olika avseenden. (Storhagen, 2003) 

ABC-analysen är ofta mycket användbar, men en medvetenhet om dess begränsningar måste 

finnas. Den största bristen som Storhagen (2003) identifierar är att metoden inte tar någon 

hänsyn till täckningsbidraget för respektive produkt. En produkt som företaget tjänar mycket 

pengar på kan komma att klassificeras som en C-produkt och därför bli lågt prioriterad ur 

servicesynpunkt. Vidare finns alltid en risk för att kompletterande produkter blir placerade i 

olika klasser. En ytterligare begränsning är att ABC-analysen bara speglar företagets 

perspektiv och metoden således kan ge en allt för snäv och statisk bild. (Storhagen, 2003) 

Ett annat problem är att den endimensionella analysen inte tar hänsyn till produkternas 

försäljningsfrekvens. För att undvika detta problem kan en andra dimension införas, 

exempelvis något frekvensmått, och då erhålls nio klasser. Detta benämns dubbel ABC-analys 

och ger en mer nyanserad bild av möjliga sätt att differentiera produktfloran. Fördelen är även 

att metoden ger en bättre styrning av artiklarna enligt Aronsson et al (2003). 
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Storhagen (2003) och Lumsden (2006) poängterar båda att en ABC-analys kan användas på 

många fler områden genom att basera analysen på andra kriterier än volymvärde. Exempelvis 

kan analysmetoden användas för att klassificera leverantörerna, i syfte att välja ut vilka 

leverantörer som företaget bör ha ett tätare samarbete med och vilka som kan skötas med 

hjälp av enklare rutiner. (Lumsden, 2006; Storhagen, 2003)  

Med hänsyn till begränsningarna är det viktigt att komma ihåg att ABC-analysen är ett bra 

hjälpmedel i form av ett beslutsunderlag. Det är inte meningen att göra exakta klassificeringar 

som blint ska följas för att uppnå bästa resultat. (Storhagen, 2003) 

5.6 Undersökningens tillvägagångssätt 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie inom ämnesområdet i enlighet med Denscombes 

(2009) rekommendationer. Därefter samlades empiri in på fallstudietaget som sedan 

analyserades och jämfördes med teorin. Detta resulterade i att forskningsfrågorna kunde 

besvaras. Förloppet illustreras i Figur 7. 

 

Figur 7 Undersökningens genomförande 

5.6.1 Litteraturstudie 

Den presenterade teorin kretsar främst teori kring logistik med avseende på transport. Inom 

transport avses vilka möjligheter/alternativ ett företag har för att få varor från leverantör till 

varulager samt även bygga en grund för val av uppkomna alternativ. Böcker lånades i 

Göteborg på ekonomiska biblioteket samt Chalmers bibliotek. Sökningar gjordes även på 

Internet och i artikeldatabaser såsom Academic Search Elite, Emerald Insight, ScienceDirect 

och Scopus. De sökord som användes, med olika kombinationer, var: 

Försörjningskedjan (Supply Chain Management) 

Incoterms 

Inkommande logistik (Inbound Logistics) 

Inköp (Purchasing) 

Leveransvillkor 

Medicinsktekniska branschen (Medical Device Industry) 

Transport (Transportation) 

Transportkostnad (transportation cost) 

Transportsätt (Transportation mode) 

Tredje-, fjärdepartslogistik (Third, Fourth Party Logistics) 



 

26 

 

 

Den insamlade informationen har i den uträckning det varit möjligt triangulerats för att skapa 

ett trovärdigt innehåll. 

5.6.2 Leverantörslista  

För att få fram en lista på aktuella leverantörer för studien utgick vi från de krav som 

specificerats i samband med valet av fallstudieföretag. Då data kring leverantörerna kunde 

hämtas från två olika informationsplatser, från både Astra Techs affärssystem Movex och 

databasen Hyperion, togs två listor fram. Anledningen till detta var att det i affärssystemet 

inte gick att sålla bort leverantörer som ej var aktiva. I databasen kunde denna sållning göras, 

dock gick det däremot inte att sålla bort leverantörer som tillhandahöll indirekt material, 

varvid de två listorna fick jämföras för att på så vis erhålla en komplett leverantörslista. För 

att säkerställa att listan var uppdaterad och korrekt kontaktades inköparna, varefter ett antal 

justeringar genomfördes. För att sedan få fram ytterligare data kring leveransvillkor, avtal, 

transportör och transportkostnader genomfördes en manuell undersökning via fakturor, 

inköpsordrar, fraktsedlar, leverantörsavtal och kontakt med leverantörer. 

5.6.3 ABC-klassificering 

För att på ett överskådligt sätt kunna klassificera leverantörerna och samtidigt skapa en 

prioritetsordning genomfördes en ABC-klassificering. Klassificeringen byggde på 

fallstudieföretagets årsomsättning hos varje leverantör, där de först sorterades med avtagande 

årsomsättning. Därefter räknades årsomsättningen om till procent av total årsomsättning, och 

en ny kolumn skapades med ackumulerade procentvärden. Utifrån det ackumulerade värdet 

kunde leverantörerna sedan klassificeras till A-, B- eller C-leverantörer med avseende på 

årsomsättning. Med dessa värden skapades därefter en graf som speglade årsomsättning per 

leverantör samt den ackumulerade årsomsättningen.    

5.7 Validitet och reliabilitet 

Enligt Ejvegård (2009) måste mått, parametrar, mätinstrument, test och 

undersökningsmetoder vara reliabla och valida för att vara användbara och lämpliga. Ejvegård 

menar även att forskningsresultaten saknar vetskapligt värde om dessa krav inte uppfylls. 

5.7.1 Validitet 

Med validitet avses att forskaren verkligen mäter det som är avsett att mäta (Ejvegård, 2009). 

Vidare menar författaren att denna giltighet uppnås bland annat genom att använda lämpliga 

metoder och genomarbetade mätverktyg.  

På grund av att den kvalitativa insamlingen av data bygger på individuella tolkningar 

resulterar detta i en något lägre reliabilitet. Det är därav enligt Bryman (2002) svårt att 

diskutera reliabiliteten hos en kvalitativ ansats då det inte går att frysa den sociala miljön. 

Dock intervjuades flera personer med liknande kunskaper och innehållet överlappade ofta 

varandra. Vi kunde även minska felaktigheter i den kvalitativa datan då vi hade möjlighet att 

återkomma till respondenterna för att förtydliga eller utöka informationen. I intervjuerna 

användes öppna frågor, intervjutillfällena bokades i god tid samt att informationen om vad 
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intervjun skulle innefatta förmedlades till respondenterna i förväg för på så vis öka 

validiteten. I och med att intervjuerna genomfördes personligen gick det att säkerställa att de 

intervjuade förstod de ställda frågorna, och därmed öka validiteten. 

5.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir desamma om 

undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser (Bryman, 2002). Det som eftersträvas är stabila och tillförlitliga resultat så att 

mätningarna ska kunna upprepas med samma resultat vid en annan tidpunkt. Reliabilitet 

handlar alltså om i vilken utsträckning som datainsamlingstekniken eller analysprocessen 

kommer att ge konsekvent resultat. Easterby-Smith et al (2002) menar att det kan bedömas 

genom att ställa följande tre frågor: 

1. Kommer åtgärderna ge samma resultat vid andra tillfällen? 

2. Kommer liknande observationer kunna nås av andra observatörer? 

3. Är kopplingen mellan rådata och resultat/slutsatser transparent? 

Bell (2006) menar att om en fråga saknar reliabilitet saknar den även validitet, däremot 

innebär det inte att validiteten är hög för att reliabiliteten är det. Validitet innebär att det som 

ska undersökas överensstämmer med det som faktiskt undersöks. Således uppnås en god 

validitet när det som avses mätas verkligen mäts (Ejvegård, 2009). 

Då denna studie endast utgör en fallstudie hos ett företag kan det vara svårt att generalisera 

resultatet i andra sammanhang, vilket kan påverka reliabiliteten. Detta var dock något som 

togs i beaktande och därav genomfördes en benchmarking för att få en uppfattning om hur 

andra företag i branschen hanterar sina inkommande transporter.  

För de genomförda intervjuerna är det, i och med fallstudien, svårt att få samma svar om 

studien skulle repeteras. Detta kommer sig av att de intervjuade personernas situation 

förändras med tiden och därmed kan även uppfattningarna förändras. Samtidigt har 

intervjumaterialet framförallt använts för att kartlägga de inkommande transporterna, vilket 

alltså innebär att en ögonblicksbild var det som studien skulle ge svar på.  

Den insamlande rådatan för kartläggningen har inte krävt någon större omvandling till att bli 

resultat av hur de inkommande transporterna fungerar. Det har snarare handlat om att bekräfta 

och triangulera informationen från olika håll, vilket har gjort att kopplingen mellan rådata och 

resultat kan anses vara transparant. 
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6 Empiri 

 

Från fallstudieföretaget har empiriskt material inhämtats för att skapa en beskrivning av hur 

nuläget ser ut. Beskrivningen utgår från leveransvillkor, transportör och transportkostnad. 

Avslutningsvis presenteras en benchmarking. 
 

6.1 Supply Chain and Purchasing 

Då denna studie handlar om logistik och inkommande transporter har enheten för Supply 

Chain and Purchasing varit den del i fallföretaget som studien utförts på. Enheten har 31 

medarbetare uppdelat på tre huvudområden; urologi och kirurgi, dental samt utveckling. 

Enheten har ansvaret för sourcing, anskaffning, planering, styrning, uppföljning och 

effektivisering av materialflödet. Utvecklingsgruppen är ansvarig för både det interna och det 

externa flödet, vilket sträcker sig från råvaruleverantör till dotterbolag eller slutkund. Inom 

enheten arbetar de efter ledorden rätt kvalitet och kvantitet i rätt tid till rätt kostnad. Dental 

samt urologi och kirurgi sköter allt inköp av produktionsmaterial och ansvarar även för 

inköpssystemet av indirekt material.  

6.1.1 Branschen 

Astra Tech verkar inom den medicinsktekniska branschen då de förser marknaden med 

produkter som används inom hälso- och sjukvård (Swedish Medtech, 2010). Det är, enligt en 

studie utförd 2007 av KTH i samarbete med Karolinska Institutet, en stor och snabbt växande 

bransch med en global omsättning på 200 miljarder USD år 2007. (Royal Institute of 

Technology et al, 2007) Den är dock relativt ung med mestadels små till medelstora företag 

(Eucomed: Wilkinson, John, 2009). Branschen i Sverige kännetecknas av ett antal storföretag 

som svarar för över två tredjedelar av den samlade omsättningen, cirka 60 miljarder kronor, 

och är koncentrerad till storstadslänen (Intersecta, 2006). Distributionskostnaderna anses även 

i denna bransch vara höga, enligt Eucomed (2009). Produktutbudet är spritt och det ryms allt 

från hjälpmedel för funktionshindrade till högtekniska analysverktyg och implantat 

(Intersecta, 2006). 

Medicinsk teknik kan, enligt en rapport utförd 2006 av länsstyrelsen i Södermanland i 

samarbete med Intersecta AB, delas upp i fyra verksamhetsområden;  

 Sjukvård – innefattar företag som tillverkar, utvecklar eller säljer instrument, verktyg 

eller utrustning avsedda för vården 

 Hälsoteknik – innefattar företag som tillverkar, utvecklar eller säljer hjälpmedel och 

redskap för funktionshindrade eller rehabilitering 

 Dental sektor – innefattar företag som arbetar med tjänster och produkter inom 

tandvården 
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 Industri – innefattar företag som tillverkar, utvecklar eller säljer instrument och 

utrustning som används vid tillverkning av medicin och läkemedel 

Då Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför dentala implantat samt avancerade 

sjukvårdsprodukter inom urologi och kirurgi opererar de i den medicinsktekniska branschen 

med inriktning mot sjukvård och dentala sektorerna. 

6.2 Nulägesbeskrivning 

Astra Tech har i dagsläget 70 stycken aktiva leverantörer som tillhandahåller direktmaterial 

till både dental och health care. De inkommande transporterna av direktmaterial, vilket 

illustreras i Figur 8, levereras antingen till ett centrallager, DC, i Högsbo eller till ett lager på 

Heliumgatan i Mölndal. Från DC går dagligen interntransporter till lagret på Aminogatan. Det 

finns även halvfabrikat som transporteras direkt in i produktionen på Aminogatan. I figuren 

illustreras endast de inkommande transporterna, vilket representeras av de blå pilarna, det 

finns det även andra transporter som inte rör denna studie vilka därför har utelämnats. 

Fabrik

Aminogatan

Urologi

Kirurgi

Dental

Kirurgi

Fabrik

Heliumgatan Kirurgi, 

halvfabrikat

DC

Högsbo

 

Figur 8 Schematisk figur över Astra Techs inflöde  

Astra Tech har i nuläget inte någon kontroll över de inkommande transporterna med avseende 

på vilken transportör som används för respektive leverantör, vilket leveransvillkor som 

används samt hur stora transportkostnaderna är. Det finns dock en möjlighet att se de totala 

transportkostnaderna per produktgrupp, men dessa siffror ger endast en uppfattning om vilka 

ungefärliga summor det handlar om, då även transporter mellan dotterbolagen och returer 

finns med.  

6.3 Leveransvillkor 

Inom Astra Tech är kunskapen om leveransvillkorens betydelse och dess konsekvenser på 

många håll begränsad. Refereringar till vilken version av incoterms som används samt även 
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mer detaljerade hänvisningar till destinationerna saknas. Det förekommer även en del egna 

konstruktioner av leveransvillkor som lämnar allt för stort utrymme för tolkning.  

Vid varje ny upphandling sluts ett leverantörsavtal där information kring exempelvis 

leveransvillkor ska specificeras. Detta menar inköparna främst är till nytta då 

meningsskiljaktigheter uppstår mellan Astra Tech och leverantören. I dagsläget har endast 23 

stycken av de 70 leverantörerna ett sådant avtal, där datumet på avtalet ofta ligger långt bak i 

tiden. Det finns därmed ett stort antal leverantörer som Astra Tech inte har något avtal med, 

trots att det i flera fall handlar om mångmiljonbelopp i totalt inköpsvärde. Det finns dock 

alltid ett prisavtal och ett arbete har påbörjats att förnya samt sluta avtal med några av de 

leverantörer som idag saknar avtal. I varje avtal anges ett leveransvillkor, vilket som tidigare 

nämnts beskriver de två parternas åtaganden och skyldigheter.  

De leveransvillkor som Astra Tech använder sig av enligt affärssystemet är främst EXW och 

FCA, men de använder också DDP, DDU, CPT, CIF och CIP. Det som dock är problematiskt 

är att det finns tre olika ställen där leveransvillkoren kan återfinnas. För det första finns 

leveransvillkoret specificerat i leverantörsavtalet med leverantören, vilket lagras antingen i 

pappersform eller elektroniskt. För det andra kan leveransvillkoret återfinnas i affärssystemet, 

vilket är Astra Techs affärssystem och som är sammankopplat med den information som 

presenteras på inköpsordern. Slutligen går det ibland att återfinna leveransvillkor på 

varufakturan. Problemet är att det i många fall inte finns någon överensstämmelse mellan 

vilket leveransvillkor som finns angivet i leverantörsavtalet och vad som står på fakturan eller 

i affärssystemet. Det som står på fakturan är dock det som speglar verkligheten bäst då det är 

detta som används som underlag vid betalning. I de tre diagrammen nedan presenteras 

fördelningen av leveransvillkor hämtade från leverantörsavtalen, fakturorna samt 

affärssystemet.  

Enligt fakturorna från Astra Techs leverantörer används leveransvillkoren EXW, DDU och 

CPT i störst utsträckning, vilket även illustreras i Diagram 1. Det är dock 13 stycken 

leverantörer som inte specificerar vilket leveransvillkor som används vid leverans till Astra 

Tech, vilket försvårar en jämförelse. Det intressanta då fakturornas leveransvillkor studeras är 

att dessa visar att fler antal leveransvillkor används än vad både affärssystemet och avtalen 

säger. Ett exempel är CIF, vilket är ett sjötransportvillkor som inte finns med i affärssystemet 

eller i leverantörsavtalen, men som används trots att godset inte transporteras med båtfrakt.  
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Diagram 1 Leveransvillkor enligt leverantörsfakturorna  

Utifrån Astra Techs affärssystem är det mer än hälften av leverantörerna som har 

leveransvillkoren EXW och FCA, vilket innebär att Astra Tech får stå för den inkommande 

transporten samt risktagandet, vilket visas i Diagram 2. De tre resterande leveransvillkoren 

används inte lika frekvent och fördelningen är 12 leverantörer med DDU, 9 stycken med CPT 

och slutligen 3 med DDP. Det är i dessa fall ett större åtagande från säljarens sida gällande 

transporter och risktagande. Som nämnts tidigare har endast 23 leverantörer ett 

leverantörsavtal och därav kunnat specificera ett leveransvillkor, vilket gör illustrationen i 

Diagram 3 svårtolkad.  

 

Diagram 2 Leveransvillkor enligt affärssystemet 
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Diagram 3 Leveransvillkor enligt leverantörsavtal 

6.4 Transportör 

När det kommer till vilken transportör som används är det mest intressant att se till de fall då 

leveransvillkoren antingen är EXW eller FCA. Dessa innebär att köpare står för transporten 

från leverantören och kan på så vis påverka vilken transportör som används och därigenom 

transportkostnaderna i viss utsträckning. I de motsatta fallen är det säljaren som står för 

transporten vilket gör att valet av transportör faller utanför Astra Techs kontroll, så länge de 

inte förändrar leveransvillkoret. Vid insamlandet av vilken transportör som används, för de 

leverantörerna med leveransvillkor EXW och FCA, visade det sig att denna information i 

många fall inte fanns tillgänglig. Det är leverantören som hjälper till att boka in transporten 

när order ska skickas och det är således de som har kontakten med transportörerna och 

inköparna på Astra Tech saknade således kunskap om vilken transportör som användes. Astra 

Tech har i nuläget enligt affärssystemet 45 leverantörer med leveransvillkoren EXW eller 

FCA, för vilka de främst använder Schenker, UPS och DHL som transportörer. De har totalt 

tio olika transportörer för inkommande transporter, där Schenker används för transporter från 

50 % av leverantörerna och UPS för 30 % av leverantörerna. De resterande åtta 

transportörerna används endast för transporter från en eller ett fåtal leverantör. 

Det som framkommit under kartläggningen är att det är en stor prisskillnad mellan olika 

transportörer i fråga om hur stor godset är. Då priser upphandlas hos transportörerna handlar 

det endast om utgående transporter, i vissa storlekar och viktklasser, även om de inkommande 

transporterna i många fall får samma pris. Information om vilka avtal och leveransalternativ 

som ger de förmånligaste priserna når dock inte ut till inköparna.  

I dagsläget finns endast ett kundnummer hos varje transportör, vilket används till både 

inkommande och utgående transporter. Eftersom transportfakturorna inte heller delas upp 

utifrån inkommande och utgående transporter, blir det svårt och tidskrävande att särskilja dem 

åt. Även den löpande statistiken som Astra Tech får från transportörerna hade behövts 
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specificeras ytterligare för att enklare kunna kostnadsuppfölja. Dessutom skulle även 

transportörerna behöva utvärderas och följas upp.  

6.5 Transportkostnad 

Som tidigare beskrivits finns ingen information om vilken transportör som används för 

respektive gods, vilket försvårar arbetet med att finna transportkostnaderna. Av denna 

anledning genomfördes en ABC-analys, se bilaga B. En prioritering gjordes då till att primärt 

undersöka fraktkostnaden från A- och B-leverantörer. Dock har transportkostnaderna från de 

C-leverantörer som under arbetets gång dykt upp också dokumenterats.  

Utifrån avgränsningen att endast studera transportkostnaderna för A- och B-leverantörer i 

enlighet med ABC-klassificeringen har 29 stycken leverantörer undersökts. Av dessa har 

transportkostnaden för tre leverantörer inte kunnat fastställas trots flera förfrågningar.  

Utifrån bilaga A kan det utläsas att andelen transportkostnader av det totala inköpsvärdet 

ligger under en procent. Om man ser till transportkostnad per produktgrupp kan det utläsas att 

råmaterialet för dental (D) har en låg procentandel som härrör transportkostnader medan det 

för health care (S, U) är en större kvot som uppgår till över tre procent för vissa leverantörer.  

Astra Tech har som tidigare nämnts inte haft någon kontroll över kostnaderna för 

inkommande transporter och inte heller hur ofta transporter skett. Bilaga C visar de fyra 

största dentalleverantörernas transportkostnader samt transportdatum, där 1 motsvarar första 

dagen för den givna tidsperioden osv. I alla dessa fall använder sig Astra Tech av UPS som 

transportör, vilka har de mest detaljrika transportfakturorna och därav får fungera som 

exempel. Det mest intressanta är att under tidsperioden finns det ett antal gånger då två eller 

tre olika transporter skett från samma leverantör under samma dag. Dessa sändningar borde 

ha gått som en enda transport, eftersom det vid varje transport finns fasta kostnader som är 

oberoende av exempelvis vikt och storlek. Detta visar på problem som uppstår då det inte 

finns någon kontroll över de inkommande transporterna. Något som också påverkar 

transportkostnaderna är valet av leveransalternativ, vilket illustreras i bilaga G. 

När en fraktkostnad specificeras på varufakturan från leverantören konteras denna 

fraktkostnad på ett sätt som gör det möjligt att kostnadsuppfölja hur mycket pengar som 

företaget betalar för att ta hem godset. I dagsläget specificerar en tredjedel av leverantörerna 

av direktmaterial transportkostnaden på fakturan. I de fall då leveransvillkoret medför att 

leverantören ska ordna transporten, det vill säga vid C- och D-villkor, är transportkostnaden 

inbakad i priset per artikel alternativt är transporten kostnadsfri. I båda fallen specificeras 

ingen frakt på fakturan och således är omöjligt att urskilja fraktkostnad per leverantör vid en 

uppföljning. Slutligen finns även de fall då leveransvillkoret medför att Astra Tech betalar för 

transporten, vid E- och F-villkor, och då skickas en separat faktura från transportören. Som 

framkom i en av intervjuerna ligger svårigheten i dessa fall i att referenserna är bristfälliga, 

vilket gör att en viss transportkostnad inte kan kopplas till vederbörande orderfaktura eller i 

vissa fall inte ens till leverantör. Sammantaget ger detta att det i dagsläget finns tre olika fall 

på hur transportkostnaderna hanteras: 
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Fall 1 – Leverantören specificerar transportkostnaden på fakturan och denna bokas in under 

ett specifikt fraktkonto för berörd leverantör 

Fall 2 – Astra Tech står för transporten och får en separat faktura, men på grund av bristfälliga 

referenser kopplas inte transportkostnad och varufaktura ihop och bokas som en klumpsumma 

Fall 3 – Leverantören står för transporten och bakar in detta i artikelpriset 

Dessutom finns det ytterligare fall då Astra Tech enligt leveransvillkoret ska ordna en 

transportör, men där leverantören trots detta debiterar en fraktkostnad på fakturan. Det har 

även visat sig att det både kan komma en faktura från en transportör och att leverantören 

specificerar fraktkostnaden på fakturan. Eftersom fraktfakturan inte sammankopplas med 

varufakturan går det inte att undersöka om Astra Tech blir dubbelfakturerade eller ej. 

6.5.1 Hantering av transportfakturor  

Transportfakturor går via ekonomiavdelningen till avdelningsinköparen på DC, där denne, 

genom ”detektivarbete” konterar in transportkostnaderna under rätt kostnadsställe och 

produktgrupp. Det finns i dagsläget flera olika transportkonton vilket gör att risken för 

felaktiga konteringar är stor. En transportfaktura från exempelvis UPS innehåller flera olika 

transporter från olika leverantörer men bokas in som en klumpsumma per produktgrupp, 

vilket gör att en kostnadsuppföljning per leverantör inte är möjlig. Detta beskrivs mer 

detaljerat i bilaga I. De bristfälliga referenserna gör att transportkostnaderna inte kopplas 

samman med respektive varufaktura. Efter att konteringen är klar skickas det vidare till 

avdelningschefen på DC, som attesterar fakturorna. Detta medför att varken inköpare eller 

planerare ser dessa transportfakturor och inte heller får veta vad transportkostnaderna för 

varje order blir. Varufakturorna däremot attesteras av planerarna, vilka då stämmer av 

kvantitet och pris. Dessa fakturor skickas inte vidare till inköparen såvida inte något fel 

uppstått som exempelvis prisdifferens. Fakturagången illustreras även i Figur 9. 
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Figur 9 Fakturagången av transport- och varufakturor 
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Interntransporter 

Förutom kostnaderna för transporter mellan leverantör och Astra Techs lager finns även 

interna transporter, vilket illustrerades i Figur 8,(s. 28). Dessa transporter används för att 

transportera urologi- och kirurgiprodukter mellan DC och produktionen, samt färdiga 

dentalprodukter till DC. Dessa kostnader konteras och delas med hjälp av en 

fördelningsnyckel upp på produktgrupperna kirurgi (S) och urologi (U) samt gemensamma 

kostnader (O). O-kostnaderna fördelas ut på alla produktområdena, det vill säga dental, 

kirurgi och urologi. Summan för de interna transportkostnaderna härrör varken inkommande 

eller utgående transporter, utan ses mer som ett produktionssteg inom Astra Tech. Dock har 

det en anknytning till denna studie då det handlar om transporter, och utgör en stor kostnad 

vilket kan ses i Tabell 1. 

Tabell 1 Kostnader för interntransporterna uppdelat på produktområden per år 

Sträcka 

Huvuddelen av leverantörerna finns i Sverige, bortsett från detta är leverantörerna spridda 

över Europa med merparten kring Tyskland, Schweiz och Danmark. Av de totalt 70 stycken 

leverantörerna är 38 stycken belägna i Sverige, främst i de södra delarna med Stockholm som 

nordligaste punkt, vilket gör att transporterna vanligtvis är 50 mil eller kortare. Transporter 

från andra länder går mestadels från Centraleuropa till Astra Tech, vilket rör sig om kring 100 

till 150 mil per transport. Bilaga D visar att länderna med störst inköpsvärde är Sverige, 

Schweiz och Slovakien, som tillsammans utgör nästan 80 % av det totala inköpsvärdet. 

Vikt och densitet 

Vad gäller vikt och densitet gör sig uppdelningen mellan affärsområdena dental och health 

care gällande. Detta eftersom råmaterialet till dental har en relativt hög vikt och hög densitet, 

då det handlar om små skruvar och verktyg. Health care däremot har en relativt låg vikt och 

låg densitet, då det handlar om råkatetrar och andra plastdetaljer.  

Skrymmande 

Att dentalprodukterna inte är skrymmande gods följer som ett resultat av föregående avsnitt 

kring vikt och densitet. Det ryms ett stort antal skruvar i en liten förpackning, vilket gör att 

godset inte är skrymmande. För health care emellertid är godset tvärtom skrymmande och det 

krävs oftast flera pallar vid transporter. I många fall får inte heller godset staplas, vilket 

innebär att kostnaden per pallplats blir dyrare. 

Hantering 

Det behövs ingen specialhantering av det inkommande godset, men det ska i möjligaste mån 

inte lastas tillsammans med smutsigt gods, då det är sterila produkter. Dock är detta mest 

påtagligt vid utgående transport. Det krävs även en pålitlig transportör för råmaterialet till 

dental då det handlar om ett stort värde på godset.  

 Ansvar 

Beroende på valt leveransvillkor behöver köpare teckna en försäkring av godset. I en del fall 

då leveransvillkoren medför att Astra Tech har ett ansvar att försäkra godset går det under 

AstraZeneca-koncernens försäkringsprogram. Detta är en försäkring med världsomspännande 
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täckning som skyddar varor av alla slag under transport på landväg, till sjöss eller i luften. 

Detta var dock något som personalen på Astra Tech inte hade kunskap om, utan endast antog 

fanns.  

Transportsätt 

De transportsätt Astra Tech använder sig av är sjö-, lastbils- och flygtransport. Större delen av 

transporterna inom health care sker med lastbil då det är skrymmande gods. För råmaterialet 

till dental går större delen med flyg, eftersom det små och dyra paket, samt att de engelska 

och irländska leverantörerna använder sjötransport.  

Omsättning 

Leverantörerna har klassificerats i enlighet med en ABC-analys, se bilaga B, med inköpsvärde 

som främsta klassificeringsfaktor. Detta gjordes för att skapa en visuell överblick av 

fördelningen av inköpsvärde mellan leverantörerna samtidigt som det ger en fingervisning om 

vilka leverantörer som först bör fokuseras på. Den leverantör med högst inköpsvärde, har 

nästintill dubbelt så stort inköpsvärde som nästkommande, vilket get ett stort spann mellan A-

leverantörerna, vilket visas i Tabell 2.  

 
Tabell 2 Utdrag ut ABC-analys 

Frekvens 

Frekvensen eller antalet transporter som sker från leverantörerna är relativt proportionell till 

hur stort inköpsvärdet är, det vill säga ju högre inköpsvärde desto fler transporter. För mer 

detaljer se bilaga A. Det finns dock tre leverantörer som avviker kraftigt från denna teori, 

nämligen Smurfit Kappa Sverige AB, Kafab förpackning AB samt AB W.H. Nordvall & CO. 

Dessa leverantörer har ett inköpsvärde som endast är en bråkdel av de största leverantörerna 

trots att de har flest antal transporter. Detta kommer sig av att dessa leverantörer 

tillhandahåller emballage och etiketter, vilket kan tänkas ha hög åtgång och därav kräver fler 

transporter då lagernivåerna enligt Astra Tech ska hållas nere. A-leverantörerna har cirka en 

till tre transporter i veckan medan B-leverantörerna ligger kring max en leverans per vecka. 

C-leverantörerna har låg frekvens där det varierar från en enstaka transport till trettiotvå 

transporter per år.  

I bilaga E visas ett diagram med frekvens uppdelat på leverantör och land vilket kan ge en 

indikation om vilka länder som det skicks ett stort antal transporter ifrån. Det kan också ge 

information om hur många transporter det rör sig om per land, då detta är en viktig faktor vid 

valet av transportör. Totalt hade Astra Tech under den givna perioden som studerades 1924 

stycken inkommande transporter, vilket blir dryga 9 leveranser per dag
4
.  

6.5.2 Övrigt 

Leverantören Unomedical A/S är i viss mån ett specialfall då de har börjat med VMI (Vendor 

Managed Inventory), det vill säga leverantörsstyrt lager. Detta innebär att leverantören tar 

huvudansvaret för materialförsörjningen och sköter och administrerar kundens lager 

                                                
4 Beräknat på 45 arbetsveckor per år 
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(Storhagen, 2003). Leveransvillkoret har inte förändrats, vilket innebär att kostnaderna för 

frakterna fortfarande är inbakade i priset.  

6.6 Benchmarking 

För att undersöka hur andra företag hanterar sina inkommande transporter samt för att få 

uppslag till ett effektiviseringsförslag, genomfördes en benchmarking mot ett multinationellt 

företag inom liknande medicinsk bransch. Det kunde då fastställas att det företaget också 

saknar kontroll på sina inkommande transporter, på grund av att de i nuläget inte kan styra 

över sitt inflöde då detta sköts av leverantören. Detta innebär att de inte heller kan 

kostnadsuppfölja transporterna. Bakgrunden till detta är att kostnaden för transporterna är 

inbakade i priset vilket inte möjliggör någon separat kostnadsuppföljning för de inkommande 

transporterna. Detta beror på att de använder sig av leveransvillkor såsom DDU eller DDP, 

vilka medför att säljaren bokar transporten och står för alla transportkostnader.  

Företaget har ingen enhet eller ansvarig person som arbetar med de inkommande 

transporterna. De planerar dock att starta ett projekt för att utreda om det hade varit lönsamt 

att själva stå för de inkommande transporterna och då sköta bokning av transport internt. Som 

ett första steg i detta projekt tänker de ändra alla leveransvillkor för leverantörerna till EXW 

för att kunna göra en kostnadsuppföljning samt avgöra om företaget kan klara av att hantera 

de extra riskerna som detta innebär. Det är först efter att detta är gjort som de anser sig kunna 

avgöra om lönsamheten överstiger de kostnader som uppkommer vid ett ökat risktagande.  

Av intervjun framkom även att företaget aldrig förhandlar om transportpriset för både 

inkommande och utgående transporter. Det största skälet till varför de inte gör det idag är för 

att de leveransvillkor som de använder medför att det är leverantörens åtagande att ordna med 

de inkommande transporterna. Detta medför att företaget bara behöver förhandla med sina 

transportörer om utgående transporter. För att i framtiden få mer kontroll över de 

inkommande transporterna ämnar företaget att använda sig av en tredjepartsleverantör, vilket 

kan göra att en högre effektivitet erhålls eftersom 3PL-företaget kan kombinera flera olika 

flöden. 
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7 Analys 

 

För att skapa en överblick över Astra Techs situation analyseras nuläget utifrån viktiga 

parametrar i teorin.  
 

7.1 Leveransvillkor 

Leveransvillkor är enligt Exportrådet (1999) ett viktigt styrmedel för företagets affärer, både 

juridiskt och ekonomiskt. Leveransvillkoren ger också säljaren och köparen varierande grad 

av skyldigheter och ansvar, och avgör exempelvis vem som styr varuflödet externt. 

Leveransvillkoret kan för den som har god insikt vara ett värdefullt verktyg för att vinna 

konkurrensfördelar.  

I många år har det på Astra Tech inte funnits någon standard för vilket leveransvillkor som 

bör användas och det råder dessutom bristande kunskap om vilka leveransvillkor som finns att 

tillgå samt vad dessa innebär och vilka konsekvenser de kan medföra. Detta har lett till att en 

rad olika leveransvillkor används samt att det ofta väljs rent slentrianmässigt, istället för vad 

som passar Astra Tech bäst med avseende på lagerhållning, transportavtal, försäkringsavtal, 

interntransporter med mera. På detta sätt riskerar Astra Tech göra avtal som är mindre 

lönsamma.  

Leveransvillkoret för respektive leverantör återfinns bland annat i leverantörsavtalet, men då 

detta i ett flertal fall saknas kan det vara svårt för Astra Tech att hävda sin rätt vid tvist. 

Leveransvillkoret kan även återfinnas i affärssystemet, på inköpsordern och fakturan, dock 

har inte informationen uppdaterats, vilket medför att leveransvillkoren inte överensstämmer 

vid jämförelse mellan de olika informationskällorna. Detta kan utgöra problem, ett exempel är 

i de fall då leverantören enligt avtalet ska leverera fraktfritt (CPT) medan de på fakturan anger 

fritt från fabrik (EXW). Detta problem uppmärksammas sällan av Astra Tech och innebär att 

de, trots att de avtalat om motsatsen, betalar transportkostnaden. Det finns även fall då det 

motsatta råder och därmed är till fördel för Astra Tech.  

På företaget är det dålig överensstämmelse och oordning mellan de olika platser där 

leveransvillkoren kan återfinnas, vilket behöver åtgärdas för att skapa en enhetlighet. Astra 

Tech behöver också ställa krav på, framförallt de svenska leverantörerna, att använda 

incoterms så egna konstruktioner kan undvikas. Företaget behöver även se till att 

rekommendationerna för att leveransvillkor följs så att exempelvis CIF endast används vid 

sjötransport och inte vid landtransport, vilket är fallet för Totax Plastic A/S. Detta kan skapa 

en svår situation då en tvist om skadade varor uppstår, eftersom överföringen av risker sker då 

godset passerat relingen på fartyget för sjöfraktsvillkoret. Används då ett annat 

transportmedel blir riskövergången oklar.  

I samband med att en ytterligare version av Incoterms släpps, poängterar Stöth (2010) vikten 

av att använda korrekta hänvisningar efter leveransvillkoret samt att i möjligaste mån undvika 

egna konstruktioner. Revideringen innebär bland annat att DDP, ett villkor som används av 



 

39 

 

Astra Tech, får ett tillägg som kan orsaka problem om inte gällande version av Incoterms 

anges. Astra Tech bör i dagsläget inte övergå till den nyaste versionen av incoterms, utan 

istället avvakta för att lära av andras misstag. Dock bör Astra Tech förbättra hänvisningarna 

genom att lägga till information om gällande incotermsversion, något som alltså blir extra 

viktigt då det sker förändringar mellan versionerna som kan orsaka negativa konsekvenser om 

det inte hänvisas på ett korrekt sätt. Genom att dessutom ange en detaljerad leveransadress 

kan juridiska tvister undvikas om godset exempelvis skulle skadas eller avlämnas på, enligt 

Astra Tech, fel adress. Om det i leveransvillkoret endast står villkor samt ort, exempelvis 

DDU Mölndal, innebär detta teoretiskt att risken övergår till Astra Tech när godset passerar 

stadsgränsen istället för att övergå när godset avlämnats på lagret och företaget själva har 

kontrollen.  

På många företag finns en stark önskan om att ha största möjliga kontroll över varuflödet in i 

företaget, både utifrån ett ekonomiskt perspektiv såväl som leveransprecision etc. Beroende 

på vilken grad av kontroll som köparen önskar ha, finns olika leveransvillkor att välja bland. 

(Exportrådet, 1999) Om köparen har ambitionen att inte blanda sig i det inkommande flödet 

bör ett C- eller D-villkor användas, vilket medför att leverantören tar på sig ansvaret och 

kostnaderna att frakta godset till köparen. Detta innebär exempelvis att det är upp till säljaren 

att välja transportör, vilket medför att en billig transportör kan väljas som inte lever upp till 

köparens önskemål om leveranstider etc. Om köparen istället vill ha kontrollen över inflödet 

bör leveransvillkoren väljas i E- eller F-gruppen, där köparen betalar omkostnaderna för 

transporten direkt till vald transportör. Om köparen önskar överta kontrollen tidigt ligger valet 

mellan EXW och FCA under förutsättning att transporten inte sker med båt. Enligt Stöth 

(2010) rekommenderas i det läget att FCA väljs, framförallt eftersom risken övergår till 

köparen först när godset är lastat och köparen därmed har kontrollen på godset. Detta villkor 

innebär alltså att säljaren accepterar att utföra lastningen på egen bekostnad och risk. Vid 

EXW som leveransvillkor övergår risken när säljaren ställer det till köparens förfogande på 

sitt driftställe eller på annan angiven plats. Om något händer med godset efter det är det alltså 

köparen som får stå för kostnaderna, detta inkluderar även skador vid lastning. 

Endast två av leveransvillkoren kräver att säljaren tecknar en transportförsäkring av godset, 

och då endast på miniminivå om inget annat avtalats. Detta innebär att om något annat 

leveransvillkor väljs tillkommer kostnader för försäkring av godset, vilket bör tas med i 

beräkningarna. Av denna anledning är det av stor vikt att köparen har en försäkring samt även 

har kännedom om vad försäkringen täcker samt när den går in. AstraZeneca har en 

koncernförsäkring som täcker skador och förlust av gods – en försäkring som personalen 

generellt sett bara antar finns. På Astra Tech saknas alltså en kunskap om både hur och om 

godset är försäkrat samt vad den täcker.  

7.2 Transportör 

Företag överlag utövar mindre kontroll över de inkommande transporterna enligt både Cubitt 

(2002) och Jonsson (2008) och Astra Tech har tydligt varit en av dessa. Företaget har lagt 

stort fokus på att förbättra de utgående transporterna och rutiner för hur gods från leverantörer 



 

40 

 

ska transporteras har kommit i skymundan. Som tidigare nämnts kan valet av transportör ha 

en stor inverkan på de totala transportkostnaderna. Trots detta framkom det under 

kartläggningen att inköparna på Astra Tech inte hade kännedom om vilka transportörer som 

används i de fall då leveransvillkoren är EXW och FCA. Vid en djupare undersökning visade 

det sig att inköparna vid förhandlingar av leverantörsavtal sällan gör ett aktivt val av 

transportör utan överlåter detta till leverantören. På detta sätt utreds inte vilken transportör 

som är lämpligast när det gäller kostnader, leveransprecision m.m. och därmed nyttjas inte 

Astra Techs prisavtal till fullo. Detta samt att Astra Tech i dagsläget endast förhandlar om pris 

för de utgående transporterna gör att de missar möjligheten till kostnadsbesparingar och 

effektiviseringar genom att inte sammankoppla inkommande transporter med utgående. Detta 

är något som anses vara mycket viktigt ur ett finansiellt perspektiv då företag bland annat 

missar möjligheterna att kunna förhandla om en större andel transporter i syfte att pressa 

priserna ytterligare.  

Det har även framkommit att personalen inte har fått någon information kring vilka 

transportörer som Astra Tech har avtal med. Genom att Astra Tech inte har översikt över 

vilken transportör som är lämpligast i de olika situationerna, kan det i flera fall leda till 

onödigt höga transportkostnader. Efter att prisavtal för Schenker och UPS, se bilaga F och G, 

studerats kunde det konstateras att transportör bör väljas utifrån godsstorlek och vikt samt 

beroende på upphämtningsland och leveransalternativ. Astra Tech bör därför studera alla 

prisavtal och uppföra en översiktlig bild över vilken transportör som är lämpligast i de olika 

fallen, vilket bör leda till en möjlig kostnadseffektivisering samtidigt som de får en bättre 

kontroll på godset.  

I dagsläget har Astra Tech ett kundnummer hos varje transportör, vilket används för både 

inkommande och utgående transporter. Detta gör att det vid kostnadsuppföljningar blir 

problematiskt att särskilja vilka transportkostnader som tillhör inkommande gods och vice 

versa. En del av det som krävs för att möjliggöra dessa kostnadsuppföljningar är att 

transportörerna måste skapa mer detaljerade fakturor samt förbättra den löpande statistiken 

som skickas till Astra Tech. Informationen som anges varierar mellan de olika transportörerna 

men borde ligga med som en punkt vid prisförhandlingen i syfte att underlätta Astra Techs 

interna kostnadsuppföljningar samt för att kunna härleda transportkostnaderna till varje 

leverantör. Detta skapar dessutom ett bättre utgångsläge för Astra Tech – med en bättre 

kontroll på kostnaderna kan de prisförhandla om fler transporter och på så vis erhålla bättre 

avtal. 

Utvärderingar och mätningar utförs på leverantörer. Ledtiden mäts då emellertid från lagd 

order till leverans hos Astra Tech oavsett vem som står ansvarig för transporten. Detta innebär 

att i de fall då E- eller F-villkoren används mäts leverantörerna på något som de inte kan styra 

över.  



 

41 

 

7.3 Transportkostnad 

Att inte känna till eller kontrollera sina inkommande transporter har genom benchmarkingen 

visat sig vara en brist som även finns på andra företag. En central enhet eller person som 

arbetar med inkommande transporter fanns inte heller på företaget. Detta styrker de 

påståendet som författare såsom Stock & Lambert (2001), Garber (2008) och Jonsson (2008) 

har gällande att företag har ett mindre fokus på de inkommande transporterna jämfört med de 

utgående transporterna.  

Utifrån transportkostnaden som presenterades i bilaga A kan det utläsas att 

transportkostnadskvoten hos Astra Tech är låg, och ligger under en procent. Det finns dock 

tydliga skillnader mellan denna kvot för de olika produktgrupperna, där Dental har låg och 

Health care har hög kvot. Anledningen till att kvoten är låg för de direktmaterial som rör 

dental kommer sig av att artiklarna är små och tar lite plats vid transport samtidigt som de har 

ett högt värde. Detta kan ge en snedvriden bild, då transportkostnaden kan vara hög i 

förhållande till godsets storlek och vikt trots att kvoten inte visar något större utslag. Det 

omvända råder för health care då de är stora och skrymmande gods med lågt värde, vilket ger 

en högre transportkostnadskvot.   

Med varje enskild transportör har Astra Tech förhandlat om priser för några olika 

leveransalternativ. Detta innebär att om något annat leveransalternativ väljs finns inget avtal 

och således erhålls inte avtalad rabatt. Om UPS tas som exempel så finns det tre 

leveransalternativ som är aktuella och som Astra Tech har förhandlat om, standard, express 

saver och express. Om en inköpare istället väljer något annat leveransalternativ eftersom de 

saknar information om avtalen kan detta innebära högre transportkostnader, trots att avsikten 

med valet kanske var att välja ett ”billigare” alternativ. Vid en närmare studie av prisavtalet 

med UPS visade det sig även att UPS Standard inte alltid var det billigaste alternativet bland 

de avtalade. I bilaga G kan det utläsas att UPS Express Saver var billigast i vissa viktklasser 

medan UPS Standard är ett mer ekonomiskt alternativ i andra viktklasser. Detta speglas även i 

Tabell 3, där ett förslag på vilket leveransalternativ som bör användas vid specifika 

viktklasser visas. Genom att uppge för leverantören att denne ska sända allt gods med en viss 

transportör och med ett visst leveranssätt beroende på viktklass med Astra Techs 

kundnummer kan företaget alltså kostnadseffektivisera sina transporter. Dock gäller det att 

vara observant på att leveranstiden skiljer sig beroende på leveransalternativ. UPS Standard 

innebär att godset kommer fram inom fem dagar beroende på ursprung och destination, 

medan exempelvis UPS Express Saver endast tar 24 timmar. 

Tabell 3 Exempel på val av leveransalternativ utifrån olika viktklasser 

Vikt (kg)  Leveransalternativ 

< 5 UPS Express Saver 

6-10 UPS Standard 

11-16 UPS Express Saver 

17< UPS Standard 
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Flera författare såsom Jonsson (2008) och Bowersox et al (2010) menar att det är viktigt att se 

till de totala transportkostnaderna, vilket inkluderar fler kostnader än bara för själva 

förflyttningen såsom emballage och pall, försäkringar och kostnad för att binda kapital. För att 

kunna få fram de totala kostnaderna måste företaget i fråga veta hur stora de faktiska 

transportkostnaderna för förflyttningen av godset är. I och med att Astra Tech inte känner till 

vad de betalar i inkommande transporter är det svårt att få en uppfattning om hur stor andel av 

det totala inköpsvärdet som består av transporter. Detta gör att andra saker prioriteras, trots att 

transportkostnaderna kan vara ett större problem. Det är enligt Bowersox et al (2010) 

kostnaderna som ett företag har och som kan härledas till distribution och fysisk leverans som 

i många fall avgör hur stort fokus som finns på transporterna. Genom att inte känna till dessa 

kostnader saknas underlag för att jämföra olika transportörer och transportsätt åt.  

Transportkostnaderna krävs enligt Stock & Lambert (2001) för att kunna mäta effektiviteten i 

det inkommande materialflödet. Det innebär alltså att även om kostnaden inte varit den 

styrande faktorn vid val av transportör bör den ändå finnas med som en faktor och vara känd. 

Transportkostnaden beror som tidigare nämnt på en rad olika faktorer såsom transportsätt, 

antal transporter, vikt, avstånd och plats för upphämtning och avlastning. Det är dessa faktorer 

som driver kostnaderna och genom att ha denna information kan ett bättre förhandlingsläge 

med transportörerna skapas.  

Hur transportkostnaderna hanteras inom Astra Tech avgör idag möjligheten till 

kostnadsuppföljningar. Svårigheten hos Astra Tech gällande kostnadsuppföljning för de 

inkommande transporterna uppstår på grund av att konteringen av transportfakturorna sker på 

ett sätt som medför att fraktkostnaderna inte kan härledas till respektive leverantörer. Detta i 

sin tur beror på otillräckliga referenser på transportfakturorna, vilket skapar problem vid en 

mer detaljerad uppföljning. Enda gången som fraktkostnader kan spåras till leverantörerna är i 

de fall då leverantören specificerat frakten på varufakturan.  

Att fraktfakturorna inte matchas med varufakturan, leder till att fraktkostnaden inte blir 

fördelad på rätt kostnadsbärare. Varken inköpare eller planerare ser dessa fraktfakturor och 

vet därmed inte vad inköpskostnaden på produkten blir från leverantören. Att försöka spåra 

kostnaderna manuellt är inte heller lätt eftersom Astra Tech i de flesta fall inte känner till 

vilken transportör som är anlitad, och därför kräver undersökning på många olika ställen för 

att komma åt den information som behövs för att komma vidare i sökandet
5
. Därefter krävs 

kontrakt med respektive transportör för att få tillgång till statistik, med varierad 

detaljrikedom, varigenom en transportkostnad kan uppskattas. Detta innebär att den exakta 

fraktkostnaden inte kan erhållas annat än i de fall då leverantören anger fraktkostnaden på 

fakturan. Vissa leverantörer som specificerar fraktkostnaden på fakturan använder dock i 

vissa fall även Astra Techs kundnummer hos en transportör, vilket innebär att Astra Tech 

betalar frakten. Detta medför att den bokförda fraktkostnaden på ett konto kopplad till en 

leverantör inte behöver vara den totala kostnaden som företaget betalat för att få godset. På 

grund av detta är en mer exakt siffra av vad de inkommande transporterna kostar inte möjlig 

                                                
5 Om inte transportören inte är känd kan transportkostnaderna endast, i bästa fall, uppskattas på 

produktgruppsnivå. 
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att få fram. Dessutom försvåras kostnadsuppföljningen av att C- och D-villkor, som innebär 

att frakten är gratis alternativt inbakad i artikelpriset, inte kan erhållas på annat sätt än att 

kontakta respektive leverantör. 

Ur empirin kan det alltså konstateras att Astra Tech saknar kontroll över de inkommande 

transporterna samt att det, till skillnad från de utgående transporterna, inte finns någon 

ansvarig för dessa. Detta medför att företaget bland annat saknar kunskap om hur godset 

transporteras, vilket är en viktig faktor med tanke på att företaget kräver att godset inkommer 

på specifika veckodagar. 
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8 Slutsatser 

 

I detta avsnitt presenteras slutsatserna av studien i form av att analysen jämförs med teorin 

samt att forskningsfrågorna besvaras.  
 

8.1 Slutsatser 

Denna studie har funnit att inkommande transporter är en viktig del i ett företags arbete, men 

som trots detta i många fall har ett litet fokus. Att företag överlag utövar mindre kontroll inom 

detta område är något som även Cubitt (2002), Garber et al (2008) och Jonsson (2008) 

diskuterar. Svårigheterna för de inkommande transporterna är många och information så 

grundläggande som vilka leveransvillkor och transportörer som används samt vad kostnaden 

för dessa är saknas. Eftersom produktionen är beroende av inflödet bör de inkommande 

transporterna enligt Jonsson (2008) ha ett större fokus. En anledning till att inkommande 

transporter kommer i skymundan kan vara att företag i första hand prioriterar produktion och 

distribution för att få fram produkter och få ut dem till kund i tid. Dock gäller det enligt Porter 

(1998) att se till helheten där goda prestationer inom samtliga aktiviteter inom värdekedjan 

utgör grunden för ett företags uthålliga konkurrensfördelar. Det avgörande i dessa fall är då 

inte hur bra ett företag presterar inom andra aktiviteter så länge en av aktiviteterna 

bortprioriteras.  

8.1.1 Leveransvillkor  

På fallstudieföretaget fanns en stor spridning av leveransvillkor där hela spektrumet användes, 

från att som köpare inte ha några skyldigheter alls till att ombesörja allt för de inkommande 

transporterna. Detta kom sig av att det från ledningen inte funnits några klara riktlinjer om 

vilka leveransvillkor som ska användas, utan det har varit inköparen som i förhandlingen med 

leverantör besluta detta. Företaget har inte heller tagit ställning till i vilken utsträckning som 

de vill styra varuflödet och därmed inte sett leveransvillkoren som styrinstrument. Detta är 

något som Sveriges exportråd (1999) förespråkar och de anser att leveransvillkoret är ett 

viktigt styrmedel för företagets affärer, både juridiskt och ekonomiskt. Kunskapen om vad de 

olika leveransvillkoren innebär och vilka konsekvenser de kan ge har bland inköpare varierat, 

vilket har gjort att valet ofta skett slentrianmässigt, trots olikheter i affärer från fall till fall. 

Genom att ha god kännedom om och vara konsekvent vid användandet av leveransvillkoren 

kan företaget erhålla ett värdefullt verktyg för att vinna konkurrensfördelar. Denna möjlighet 

försvinner dock då kunskapen om de olika leveransvillkoren på många håll varit bristfällig. 

Ur detta kan slutsatser dras om att företag bör ta ställning till vilken grad av kontroll som ska 

eftersträvas samt därefter göra ett aktivt val om vilka leveransvillkor som ska användas vid de 

inkommande transporterna. Om företaget vill att säljaren ska sköta transporterna ska ett C- 

eller D-villkor användas medan om företaget själva vill ha kontroll ska de istället använda E- 

eller F-villkor. Sveriges exportråd (1999) menar att det hos företag finns en stark önskan om 

att ha största möjliga kontroll över varuflödet i företaget, både internt och externt. Detta 

eftersom de genom kontroll över varuflödet kan skapa rutiner samt en grund för 
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kostnadseffektiviserig av lagerhållning, produktion och transporter. Dock avråder Stöth 

(2010) från att använda leveransvillkoret EXW då det i många fall kan ge komplikationer för 

köpare, då det färdiga godset väntar på transport eller lastas. För att besluta om vilka 

leveransvillkor som passar företaget kan det vara aktuellt att genomföra en utvärdering av 

företagets nuvarande leverantörer och avtal. För att undvika att egna konstruktioner av 

leveransvillkor används bör företaget även se till att incoterms används mot alla leverantörer, 

såväl internationella som nationella. Efter att företaget tagit ställning är det även viktigt att 

följa upp och kontrollera att riktlinjerna följs.  

En skillnad mellan att ha kontroll över de inkommande transporterna och att inte ha kontroll 

är möjligheten att kostnadsuppfölja. I de fall då säljaren står för transporten är det enligt Tracy 

(2004) problematiskt att kostnadsuppfölja då transportkostnaderna ofta är inbakade i 

varupriset. Om det istället är kunden som betalar transporten erhålls denna kostnad separat 

från transportören (Sveriges exportråd, 1999). Om företaget vill följa upp transportkostnader 

för C- och D-villkor krävs en specifikation från leverantören. Ett problem som dock kan 

uppstå är att leverantören presenterar en liten fraktkostnad. Detta kommer sig av att det är 

denna summa som leverantören kommer blir tvungen att dra av från varupriset om 

leveransvillkoret ändras till ett E- eller F-villkor. Ytterligare en mölighet som uppkommer vid 

ställningstagandet att ta kontroll över de inkommande transporterna är att om företaget kan 

anlita ett fåtal transportörer för ett stort antal transporter går det att förhandla fram bättre 

priser.  

Krav på försäkring av gods föreskrivs endast i incotermsvillkoret CIP
6
. Genom att skador lätt 

kan inträffa vid exempelvis omlastningar och på grund av slarvig hantering på godsterminaler 

och transportmedel är det viktigt att köparen ser till och kontrollerar att godset är försäkrat. 

Oavsett villkor är det viktigt att köparen ser till att godset är rätt försäkrat, med andra ord att 

godset är försäkrat på en enligt företaget lämplig nivå. I de fall då säljaren är ansvarig för att 

teckna en transportförsäkring bör köparen kontrollera att godset verkligen är försäkrat och att 

avtalad nivå efterföljs.  

8.1.2 Transportör 

På fallstudieföretaget saknades kännedom om vilka transportörer som användes, vilket 

troligtvis beror på att transportörerna valdes slentrianmässigt på grund av avsaknaden av 

riktlinjer samt att informationen inte fanns nedtecknad i exempelvis affärssystemet. Efter att 

prisavtal för två stora transportörer studerats kunde slutsatser dras om att transportör bör 

väljas utifrån godsstorlek och vikt samt beroende på upphämtningsland och leveransalternativ. 

Att ha flera transportörer är ett bra sätt att kostnadseffektivisera då de har olika inriktningar 

inom transport och då också olika priser beroende på de givna parametrarna. Det är därför av 

vikt för företag att förmedla ut, genom exempelvis en mall eller processkarta, vilka 

transportörer som ska användas i olika fall i syfte att skapa så kostnadseffektiva transporter 

som möjligt.  

                                                
6 Även för sjövillkoret CIF föreskrivs att en transportförsäkring måste tecknas. 
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Enligt Bowersox et al (2010) kan behovet av transport hanteras antingen genom att använda 

sig av flera transportföretag, som tillhandahåller olika transporttjänster beroende på aktuell 

sändning, eller utkontraktera aktiviteten. Fallstudieföretaget använder sig idag av det första 

alternativet, det vill säga att flera olika transportföretag används beroende på krav för de olika 

sändningarna. Dock finns möjligheten för företaget att utkontraktera de inkommande 

transporterna istället för att sköta det internt. Men detta innebär att företaget enligt Selviaridis 

& Spring (2007) låter en tredjepart transportplanera, förflytta och lagra godset. Detta medför 

att resurser på företaget kan frigöras och istället fokusera på frågor gällande 

kärnverksamheten, vilket enligt Min & Joo (2009) lämpar sig väl för expansiva företag. Med 

detta koncept bör aktiviteterna kunna genomföras mer kostnadseffektivt med en ökad kvalitet, 

genom att möjligheten för samordning av olika flöden är större för en tredjepart. Även de 

miljömässiga aspekterna av att kunna samköra och effektivisera i högre grad menar Storhagen 

(2003) är positiva effekter av ett 3PL koncept. Detta bygger dock på, vilket Simichi-Levi 

(2003) poängterar, att företaget innan beslutsfattandet om att använda 3PL sker, känner till 

sina egna logistikkostnader för att kunna göra en korrekt lönsamhetsbedömning.  

Det finns även möjlighet för företag att gå ett steg längre och använda sig av 4PL-företag, 

vilka fungerar som en informationsmäklare och enligt Pruth (2002) kan ses som en strategisk 

funktion som sköter samordning, styrning och ledning av resurser. Detta medför att företaget 

endast har en avtalspart som med samlad kompetens kan erbjuda de mest kostnadseffektiva 

lösningarna, vilket Win (2008) påpekar är en stor fördel. Detta alternativ möjliggör likt 3PL 

för företaget att kunna fokusera på kärnverksamheten, dock innefattar detta koncept en större 

del aktiviteter. Med bakgrund i detta finns även möjligheten för företaget att utnyttja delar av 

4PL-konceptet och skapa en central enhet som enbart fokuserar på att samordna transporterna 

så effektivt som möjligt ur både ett kostnads- och miljöperspektiv. Detta innebär ett slags 

4PL-tänk med en ”spindel i nätet” med den stora skillnaden att det sker internt inom företaget, 

vilka handhåller alla aktiviteter som rör transport, vilket möjliggör en bred verksamhet. 

Det studerade företaget har endast ett kundnummer hos varje transportör, vilket i många fall 

medför att både inkommande och utgående transporter samlas på en och samma faktura. Detta 

försvårar för företaget vid försök att särskilja mellan inkommande och utgående 

transportkostnader och hade kunnat lösas genom att upprätta ytterligare ett kundnummer, så 

att det fanns ett för inkommande gods och ett för utgående. Överlag är informationen på 

fakturorna från transportörerna bristfälliga och det saknas i flera fall avsändare eller referens 

på fakturan, vilket delvis beror av att företaget inte ställt tydliga krav på specifikationen. 

Optimalt skulle enligt ansvarig konterare vara om konto, kostnadsställe och leverantörsnamn 

angavs, vilket skulle innebära att transportören endast ska ta emot bokningar om dessa 

uppgifter uppges.  

Att följa upp och utvärdera hur väl de inkommande transportörerna fungerar är en aktivitet 

som inte görs, trots att produktionen enligt Jonsson (2008) är ytterst beroende av dessa 

transporter. Detta borde skapa ett större intresse för företagen att lägga större vikt vid denna 

åtgärd än vad som sker i dagsläget. Även dagens miljöfokus borde fungera som påtryckning 

för att säkerställa att transportörerna följer de miljömål som företag idag sätter upp. 
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Slutligen, om företaget vill ha kontroll över det inkommande flödet är det viktigt att 

transporten inte överlåts på leverantören samt att tydliga riktlinjer sätts upp för att skapa en 

struktur över val av transportör och leveransalternativ. Dessutom behöver tydliga krav ställas 

på transportörernas fakturaspecifikationer för att möjliggöra för kostnadsuppföljning.  

8.1.3 Transportkostnader  

Enligt Bowersox et al (2010) är det kostnaderna som ett företag har, och som kan härledas till 

distribution och fysisk leverans, som i många fall avgör hur stort fokus som finns på 

transporterna. Fallstudieföretaget hade ingen kontroll över de inkommande 

transportkostnaderna samt att kostnadsuppföljningen endast kunde göras per produktgrupp. 

Information om hur stora transportkostnaderna för varje leverantör var fanns alltså inte 

tillgänglig vilket medförde att företaget inte kunde skapa sig en uppfattning om kostnadsläget. 

Genom att varken känna till dessa kostnader eller ha översikt över vilka leveransvillkor som 

användes, saknades underlag att jämföra olika transportörer och transportsätt åt.  

Den benchmarking som genomfördes visade att företaget inte har kontroll över kostnaderna 

för de inkommande transporterna, vilket enligt Stock & Lambert (2001) krävs för att kunna 

mäta effektiviteten i det inkommande materialflödet. Bristen på kontroll berodde i stor grad 

på att det inte fanns någon som hade ansvaret för detta område och därmed kunde en 

överblick inte heller erhållas över de totala transportkostnaderna. Att se till helheten och de 

totala transportkostnaderna är något som både Jonsson (2008) och Bowersox et al (2010) 

poängterar vikten av, för att bättre kunna uppskatta vilken transportmetod som resulterar i de 

lägsta logistiska kostnaderna.  

För att åstadkomma kostnadsbesparingar kan företag nyttja en sammanslagning av 

inkommande och utgående transporter exempelvis vid prisförhandlig mot transportör, något 

som även kan leda till positiva effekter ur ett miljöperspektiv (Garber et al, 2008). 

Sammanslagningen är något som är mycket viktigt ur ett finansiellt perspektiv då företag i 

annat fall missar möjligheten att förhandla om en större andel transporter, i syfte att pressa 

priserna ytterligare. Detta förutsätter dock att företag har kontroll över sina inkommande 

transporter samt kostnaden för dessa.  

En kostnadsuppföljning hänger till stor del på hur företag konterar transportfakturor, vilket 

bör ske på ett sätt så att en kostnadsuppföljning per leverantör möjliggörs. Problem som 

uppmärksammades på fallstudieföretaget var att transportkostnaderna endast bokades in under 

produktgrupp och kunde på så vis inte härledas till enskild leverantör. Dessa 

transportkostnader sammankopplades inte heller med respektive varufaktura, vilket kan 

resultera i onödigt höga transportkostnader. Detta kommer sig av att planerare aldrig får en 

uppfattning om hur stora transportkostnaderna är, vilket kan leda till att tätare ordrar än 

nödvändigt läggs då de inte ser konsekvenserna i form av ökade transportkostnader. Detta kan 

bli särskilt viktigt då företag har en lean-filosofi och aktivt arbetar med minskade lager och 

ledtider, och därav ökat antal transporter. Dessa företag är särskilt känsliga för störningar och 

för att uppnå det bästa resultatet i en konkurrensutsatt företagsmiljö gäller det enligt Svensson 

(2003) att företaget har en balans mellan lager och förekomsten av störningar. Eftersom 
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störningar i den utgående logistiken härstammar från störningar i den inkommande logistiken 

är det av stor vikt att företag har kontroll över denna del och exempelvis ställer krav på 

transportörerna. (Svensson, 2001) 

Förutom kostnad är även hastighet och kontinuitet viktiga faktorer vid transport, vilka enligt 

Bowersox et al. (2010) tillsammans bildar kvalitetsaspekten. Det är alltid en avvägning 

mellan dessa faktorer som styr hur materialet transporteras. Vill företaget ha en snabb 

transport med hög kvalitet och kontinuitet kommer detta att leda till en ökad kostnad. 

Transportkostnaden beror som tidigare nämnt på en rad olika faktorer som driver kostnaderna 

och genom att ha denna information kan ett bättre förhandlingsläge med transportörerna 

skapas. 

8.2 Besvarande av forskningsfrågor 

1. Hur fungerar delarna a-c av inkommande tranporter från leverantör till ett 

tillverkande medicinsktekniskt företag idag? 

a. Leveransvillkor 

Det var på fallstudieföretaget en stor spridning av använda leveransvillkor, där både 

Incoterm och egna konstruktioner användes. Valet av leveransvillkor var ofta 

slentrianmässigt och specificeringen av avlämningsplatsen var i många fall bristfällig. 

Det fanns inga klarar riklinjer om vilket leveransvillkor som skulle användas, vilket 

medförde att fallstudieföretaget inte heller tagit ställning till om de ville ha kontroll 

över det inkommande flödet eller ej. Det var en varierande kunskapsnivå om vad de 

olika leveransvillkoren innebär och vilka konsekvenser de kan ge. Försäkring av 

godset säkerställdes inte utan antogs falla under koncernförsäkringen. 

b. Transportör 

Fallstudieföretaget använde sig av ett antal olika transportörer beroende på vad som 

krävdes för aktuell sändning. Information om vilken transportör som användes för de 

olika leverantörerna saknades dock. Hos varje leverantör hade fallstudieföretaget 

endast ett kundnummer för både inkommande och utgående transporter, vilket 

försvårade särskiljningen. Det fanns inget krav på transportörerna att specificera 

fakturorna, då detta var ett problem vid kontering av transportkostnaderna. 

Utvärdering av den sammanvägda prestationen för de olika transportörerna 

genomfördes inte. 

c. Transportkostnader 

Inom fallstudieföretaget fanns ingen kontroll på kostnaderna för de inkommande 

transporterna och uppföljning kunde endast göras per produktgrupp. De slog aldrig 

samman inkommande och utgående transporter vid prisförhandlingar med 

transportörerna samt förhandlade endast om utgående transporter. Flera transporter 

skedde med transportalternativet ”express” vilket medförde höga kostnader. En 

benchmarking visade även att ett annat företag inte har kontroll över inkommande 

transporter och dess kostnader. 
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2. Hur kan delarna a-c av inkommande transporter förbättras hos ett tillverkande 

medicinsktekniskt företag? 

a. Leveransvillkor 

För att kunna förbättra de inkommande transporterna ska leveransvillkoren ses som 

styrinstrument, eftersom de är viktiga för företagets affärer, både juridiskt och 

ekonomiskt. Företag måste göra ett aktivt val, om huruvida de vill ta kontroll över det 

inkommande flödet eller ej. För att ta kontroll över flödet ska E eller F-villkor 

användas, dock bör enligt Stöth (2010) leveransvillkoret EXW i möjligaste mån 

undvikas. Endast incoterms bör användas med klara och tydliga refereringar. Företag 

bör kräva mer specificerade fakturor för att skapa möjligheten till 

kostnadsuppföljningar samt ge underlag till prisförhandling om transporterna. 

Slutligen bör företag se till att godset är försäkrat till rätt nivå. 

b. Transportör 

För att nyttja avtal med transportörer till fullo kan en mall eller processkarta skapa i 

vilken det går att utläsa vilken transportör som ska användas för olika typer av gods, 

vikt och upphämtningsland. För att säkerställa att transportörerna genom sina 

prestationer lever upp till satta mål krävs att de utvärderas, exempelvis på årsbasis. 

Transporterna kan förutom att ha flera olika transportörer utkontrakteras till en tredje 

eller fjärde part, dock kräver detta en djupare analys samtidigt som det även innefattar 

lagerhållning osv. Det finns även möjligheten att sköta det internt genom att ha en 

person som ansvarar för all inkommande transport. För att lättare kunna särskilja 

inkommande och utgående transportkostnader kan företag skapa två kundnummer hos 

varje leverantör, ett för in och ett för ut. 

c. Transportkostnader 

För att kunna kostnadsuppfölja bör kontering ske så att transportkostnaderna 

åtminstone kan härledas till varje leverantör. En sammanslagning av inkommande och 

utgående transporterna kan ge stora fördelar vid prisförhandling då företagen kan 

förhandla om en större andel transporter. Det kan även vara aktuellt att internt se över 

vilka transportalternativ som används för att sedan avgöra om det går att ändra 

exempelvis gods som går med express till standard. 

Sammanfattningsvis kan företag genom riktade förbättringar av delar i försörjningskedjan 

minska rutinmässiga kostnader samtidigt som kvaliteten på flödet förbättras. Detta ger upphov 

till möjligheter att skapa uthålliga konkurrensfördelar. (Ballou, 2004) 
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9 Rekommendationer Astra Tech  

 

I detta avsnitt presenteras rekommendationer riktade till fallstudieföretaget. 
 

För att på ett enkelt sätt kunna skapa översikt över vilka åtgärder som Astra Tech behöver 

vidta har en ”transformation map” skapats enligt bilaga J. Denna karta kategoriserar de olika 

aktiviteterna och delar upp dem i olika tidsperioder. Som ett komplement till detta har en 

fyrfältstablå utvecklats, se bilaga K, där de olika aktiviteterna utifrån dimensionerna 

tidsåtgång och hur stor nytta som åtgärderna genererar.  

9.1.1 Etapp 1 - Struktur 

I den första etappen handlar åtgärderna som Astra Tech bör vidta kring att skapa en struktur. 

Vad gäller leveransvillkor är det som grund vikigt att de som beslutar i dessa frågor är insatta 

i ämnet, vilket kan ske genom att låta inköparna gå en incotermskurs. Detta för att de ska få 

en grundläggande kunskap om vilka leveransvillkor som finns, dess betydelse samt hur de kan 

användas som styrverktyg. En uppdatering av leveransvillkoren på de platser där de kan 

återfinnas är även det en åtgärd som behövs för att skapa en grundläggande struktur. 

Exempelvis kan leveransvillkoret hämtas från både prisavtalet och från 

leverantörsinformationen i affärssystemet, beroende på om ett automatiskt förslag på 

inköpsorder används eller att en helt ny inköpsorder skapas manuellt. Det är därav viktigt att 

skapa en överensstämmelse mellan dessa samt göra en jämförelse med fakturorna för att 

kunna göra en korrekt uppdatering. I de fall då ett leverantörsavtal finns ska även detta ses 

över.  

För att kunna upprätthålla strukturen krävs det att ansvar definieras och tydliggörs i fråga om 

vem som ska sköta vad, exempelvis gällande leveransvillkor och uppdateringar. I detta arbete 

krävs även att man inom Astra Tech gör ett aktivt val i hur man fortsättningsvis vill hantera 

sina inkommande transporter. Detta innebär alltså att ett strategiskt val behöver göras för att 

besluta om vilken kontrollnivå som önskas på dessa.  

I frågan om transportörer är ett första steg att alltid förhandla pris för både inkommande och 

utgående transporter då detta kan öka förhandlingsmånen. I de fall då Astra Tech ska ordna 

transporten är det viktigt att informera leverantörerna om vilken transportör som ska användas 

samt ange kundnumret för att erhålla det förhandlade priset. Astra Tech bör även ställa krav 

på transportörerna att på fakturorna alltid ange konto och kostnadsställe som referensnummer, 

för att underlätta konteringen. För att detta ska fungera måste även leverantörerna få 

information om vilket konto och kostnadsställe som ska anges när en sändning skickas. För att 

minska antalet dubbel- och trippelsändningar per dag från samma leverantör bör Astra Tech 

även ställa kravet på leverantörerna att sampacka ordrar och prover/prototyper som ska 

skickas samma dag. 

Något som även har uppmärksammats inom Astra Tech är att pallkvantiteter finns inlagda för 

merparten av inköpsartiklarna i affärssystemet, men är i flertalet fall inte uppdaterade. Vid 
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beräknandet av transportkostnader kan det vara viktigt att veta hur stort antal pallar som 

skickas, vilket gör att dessa siffror krävs. Det finns även ett antal fall där Astra Tech köper in 

en artikel i en viss enhet och i affärssystemet mäts artikeln i en annan enhet, vilket gör att 

saldot blir noll. Detta medför problem då transportkostnaderna i vissa fall beräknas på 

artikelnivå. 

9.1.2 Etapp 2 - Implementering 

Åtgärderna för etapp två är förknippade med implementering, såsom exempelvis aktiviteter 

för att erhålla önskad kontrollnivå genom leveransvillkoren. Astra Tech bör i denna etapp 

ersätta leveransvillkoret ”fritt fabrik” (EXW), med ”fritt fraktföraren” (FCA). Anledningen 

till detta är att risken inte övergår till Astra Tech förrän godset är lastat, vilket innebär att 

säljaren står som ansvarig vid skador som uppkommer vid förvaring innan och vid lastning. 

För att ta kontroll över det inkommande flödet bör även resterande C- och D-villkor ändras till 

FCA. Genom att dessutom se till att Astra Tech endast använder sig av de internationella 

handelstermerna kan egna konstruktioner elimineras och därmed minskar risken för skilda 

tolkningar. 

För att säkerställa att den mest lämpade transportören används, främst med avseende på 

kostnader, bör Astra Tech skapa en mall över vilken transportör som ska användas beroende 

på upphämtningsland, godsstorlek, vikt osv. För att enklare kunna skilja mellan de 

inkommande och utgående transporterna bör även två kundnummer hos varje transportör 

skapas, vilket kan underlätta konteringen och uppföljningen av transportkostnaderna. För 

Astra Tech, som arbetar enligt ett lean-koncept, är det viktigt att följa upp dessa kostnader för 

att kunna avgöra om den ekonomiska aspekten av att ha fler transporter väger upp den 

minskade lagerhållningskostnaden. 

Astra Tech bör som nästa steg införa ytterligare en konteringsparameter, där ett unikt nummer 

för varje leverantör ska fyllas i. Detta skapar möjligheten att kunna följa upp 

transportkostnader per leverantör och kan då ge en indikation på beloppets rimlighet.  

I och med detta arbete bör även Astra Tech se till att transportkostnaderna sammankopplas 

med respektive varufaktura för att ge en bild över kostnaden per leverans. Konteringen av 

transportfakturorna bör även flyttas närmare eller till supply-avdelningen då det är inom 

denna avdelning som inköpsordrar och varufakturor hanteras. Som sista åtgärd i etapp två bör 

avtal upprättas med alla leverantörer för att undvika problem vid eventuella 

meningsskiljaktigheter.  

9.1.3 Etapp 3- Granskning 

Den sista etappen består till stor del av granskning, det vill säga mätning och uppföljning av 

prestationer. För att säkerställa att leveransvillkoren är korrekta och uppdaterade kan detta 

läggas till som en punkt i de regelbundna leverantörsutvärderingarna, för att på så vis minska 

risken för fel. Transportörerna som används vid de inkommande transporterna bör, likt de 

utgående transporterna, mätas och utvärderas för att se till att de lever upp till satta krav i 

form av exempelvis ledtid och leveransservice. 
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Det är i dagsläget endast ett fåtal leveransvillkor som kräver att godset är försäkrat, dock är 

det viktigt för Astra Tech att mer grundligt utreda hur den befintliga försäkringen fungerar 

samt om varorna är försäkrade till lämplig nivå.  

När Astra Tech genom etapp två skapat en bättre kontroll över de inkommande 

transportkostnaderna bör dessa budgeteras och följas upp för att på så vis fånga upp 

avvikelser. Slutligen bör Astra Tech granska interntransporterna då det under arbetets gång 

uppmärksammats att dessa en stor post av de totala transportkostnaderna. 

Sammanfattningsvis bidrar alla dessa åtgärder, stora som små, till att Astra Tech får en bättre 

översikt och kontroll över sina inkommande transporter. 

9.1.4 Övrigt 

Eftersom flertalet leverantörer fanns belägna i de södra delarna av Sverige uppdagades en 

möjlighet att köra ”mjölkrundor”, vilket innebär att samordna leveranserna i en rundtur istället 

för att utföra en transport per leverantör och leveranstillfälle. Dock visade det sig enligt en 

förfrågan till Schenker att detta koncept inte var att föredra i Astra Techs fall. Från Schenker 

går det för företag att hyra en lastbil med förare för att köra en slinga/ mjölkrunda. Kontakten 

på Schenker menade dock att motivet för att införa ett sådant koncept inte skulle vara 

kostnadsreducering utan snarare att företaget exempelvis är beroende av att gods hämtas på 

eftermiddagen och finns framme vid destinationen tidigt på morgonen, med andra ord ökad 

leveransservice. Anledningen till att minskade kostnader inte genererade fördelar var att 

transportörer såsom Schenker arbetar med samkörning och ruttplanering i sin dagliga 

verksamhet, vilket medför att lastbilens tomkörning kan minimeras. Vid en mjölkrunda blir 

det i många fall en mycket större andel tomkörning och därav faller konceptet ur ett 

kostnadsperspektiv.  
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10 Diskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras resultaten och metodproblem samt att egna kommentarer och tankar 

presenteras. Avslutningsvis ges förslag på fortsatta studier inom området.  
 

Vikten av att se över det inkommande logistikflödet har i studien identifierats som stort och 

det har visat sig att detta område behöver mer uppmärksamhet. Okunskap om avtalade 

leveransvillkor och avsaknad av struktur har medfört att information faller mellan stolarna. På 

grund av detta har kostnadsuppföljningen visat sig vara en tidskrävande och nästintill omöjlig 

process att genomföra. 

Den kritiska fasen i denna studie har alltså varit att samla in data. Transportörer och kostnader 

har varit svårast att få fram, troligen på grund av bristen på uppföljningsrutiner i denna fråga. 

På grund av svårigheterna lades fokus på att söka fraktkostnader för endast A- och B-

leverantörer, varpå fraktkostnader från ett stort antal C-leverantörer saknas. För att kunna få 

fram en approximativ fraktkostnad per leverantör krävdes det att både leverantörer och 

transportörer kontaktades. Information från dessa gjorde det möjligt att fastställa vilka 

transportörer som användes samt i vissa fall även vilka transportkostnadspålägg som varje 

enskild leverantör adderar. Trots detta uppstod svårigheter att uppskatta fraktkostnaderna på 

grund av att kostnadspåläggen angavs i olika enheter beroende på leverantör, såsom 

procentuell del av artikelpriset, kostnad per pall eller kostnad per kilo. Detta innebar nya 

svårigheter då Astra Tech i ytterst få fall lagrar denna typ av data, vilket innebar att endast ett 

uppskattat värde av förbrukning kunde fungera som beräkningsunderlag. Trots detta kunde 

slutligen fraktkostnader från 90 % av avgränsade leverantörer identifieras, samt totalt 74 % av 

alla leverantörerna. Dock bör resultatet endast ses som en indikation snarare än ett konkret 

resultat, då ett antal kostnader är approximativa alternativt oidentifierade.  

Resultatet av studien visar, precis som tidigare forskare kommit fram till, att få företag inte 

har kontroll över sina inkommande transporter. Det krävs att företagen gör ett aktivt val i 

frågan om leveransvillkor, och då väljer att antingen ha kontroll eller att inte ha kontroll över 

det inkommande flödet. Detta styr även möjligheten att kunna kostnadsuppfölja men det krävs 

även att det finns en tydlig struktur i arbetssättet, med klara riktlinjer och uppföljningar.  

Något som dykt upp under arbetets gång och som kan tyckas märkligt är hur beslut rörande 

exempelvis införande av lean-koncept med ökat antal transporter tas då företaget inte vet hur 

stora transportkostnader de har för de inkommande transporterna. Vad finns det då för 

kostnader att jämföra exempelvis den vinning som företaget kan erhålla i och med minskad 

kapitalbindning i lager och produkter i arbete? Det är just detta som företag måste fråga sig 

själva – är det att söka de lägsta totala logistikkostnaderna, det strömlinjeformade (och lägsta) 

JIT-lagret för tillverkningsbehovet eller att hitta en balans mellan dessa som är målet för att 

uppnå optimal balans och en effektiv försörjningskedja och därmed ökad lönsamhet och 

förbättrad konkurrenskraft? 
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10.1 Förslag för vidare forskning 

Att vidare utforska hur inkommande transporter kan effektiviseras är en viktig del för att 

skapa konkurrenskraft. Tidigare forskning visar på att det har blivit finansiellt svårt att 

fortsätta med den traditionella uppdelningen av inkommande och utgående logistik. Det skulle 

därför vara intressant att undersöka detta ämne vidare, i syfte att optimera transporterna samt 

att även öka miljömedvetenheten genom att med färre transporter minska koldioxidutsläppen. 

Något som även kan vara ett intressant område att studera är hur sammanslagningen av 

inkommande och utgående logistik kan generera synergieffekter. Detta då det både i teorin 

och i praktiken visat sig att dessa särskiljs, trots att en sammanslagning torde ge positiva 

effekter.   
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Bilaga H – Intervjufrågor 

1 

 

 

Intervjufrågor inköpare och planerare  
Hur ser inköpsprocessen ut? 

Inköpare: 

1. Vad har ni för arbetsuppgifter? 

2. Vad ansvarar ni för i affärssystemet? 

3. Hur ser arbetet ut vid anskaffning av ny leverantör med avseende på leverantörsavtal? 

4. Hur görs valet av leveransvillkor?  

5. Är det något leveransvillkor som föredras eller ska undvikas? 

6. Hur görs valet av transportör vid E- eller F-villkor? 

7. Vem bokar in transporten vid lagd order? 

8. Hur sker försäkring av godset?  

 

Planerare: 

1. Vad har ni för arbetsuppgifter? 

2. Vad ansvarar ni för i affärssystemet? 

3. Hur ser arbetet ut då ni lägger en inköpsorder samt då ni senare får och attesterar 

fakturan? 

4. Attesterar ni någon separat transportfaktura? 

5. Vad har Astra Tech för genomsnittlig liggtid i lager?  

6. Hur stort är behovet av expresstransporter med leverans nästkommande dag?  

7. Hur påverkar Lean konceptet ert arbete – speglas det i orderläggningen, antal 

transporter eller på annat sätt?  

8. Vad anser ni om möjligheten till mjölkrundor? 

 

Hur prioriteras faktorerna nedan inom Astra Tech vid leveranser? 

 Tid 

 Hastighet 

 Kostnad  

 Kontinuitet 

 Miljö 

 Leveransprecision  
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Intervjufrågor benchmarking 
1. How does your company manage the transportation from suppliers in general terms? 

2. Is there a central unit/people who works with inbound transportation? 

3. Does your company negotiate the price for both inbound and outbound logistics with a 

carrier at the same time? 

4. Does your company use many or few carriers? 

5. How does your company choose their carriers? 

6. How does your company choose terms of delivery? 

7. Is there any term of delivery that is more frequently used than another? 

8. How does your company value speed, cost and consistency in terms of transportation? 

9. Does your company use 3PL? 

10. Does your company have a lean production philosophy? If yes, how does it affect 

inbound transportation? 

11. Does your company use “milk runs” for their inbound transportation? 

12. Does your company mostly use LTL or FTL for the inbound transportation? 

13. Does your company link inbound and outbound transportation together, for example 

when your company have delivered finished goods, they use the empty carriers for 

raw material on the way back? 

Intervjufrågor avdelningsinköpare DC 
 

1. Hur fördelas fraktkostnaderna ut på konto och kostnadsställe? 

2. När fraktkostnader tillhör olika produktgrupper, hur fördelas dessa kostnader då ut 

över de berörda områdena? 

3. Hur fungerar konteringsmallen, täcker den in tillräckligt mycket? 

4. I vilken utsträckning måste arbetet göras med manuella beräkningar? 

5. Vilka möjligheter finns för att kunna förbättra och förenkla arbetet? 

6. Skulle det vara möjligt att dela upp och boka in fraktkostnaden för varje leverantör om 

en ytterligare parameter lades till i systemet och i så fall skulle det innebära merarbete 

eller förenkla arbetet? 

 


