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Förord 
Denna rapport är ett resultat av mitt examensarbete som är den sista delen i 
civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi med avslutning Logistik vid Luleå tekniska 
universitet. Examensarbetet har utförts under tidsperioden september 2003 till februari 2004 
hos Liko AB i Alvik, några mil utanför Luleå. Arbetet har varit intressant och jag har lärt 
mig mycket som jag kommer att ha nytta av i mitt kommande arbetsliv. Min förhoppning är 
att examensarbetet blir till gagn för företaget i sin strävan att bli ännu mer framgångsrika. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla på Liko för att ni tagit väl hand om mig. De personer jag 
speciellt vill nämna är Sabina Asraf, min handledare på företaget, för att du alltid haft tid för 
mig och hjälpt mig i mångt och mycket. Våra samtal har varit mycket inspirerande. Anki 
Sundström och Elisabeth Zakari vill jag tacka för att ni svarat på mina otaliga frågor.  
 
 
Luleå, februari 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts hos Liko AB i Alvik, Luleå. De säljer främst personlyftar 
för rörelsehindrade människor, och deras kunder finns i Sverige och i ett 20-tal länder till. 
Logistikavdelningen på Liko AB har insett att transport av produkter från dem till deras 
kunder är en viktig del i deras arbete. I dagsläget anlitar de till största del Schenker AB för 
transport och de har liten insyn i, och dålig kunskap om, den delen.  
 
Syftet med detta arbete är att kartlägga hur transport från dem till kund fungerar i dagsläget. 
Det innefattar transport av produkterna till kund samt det arbete som utförs för att det ska 
kunna ske, det vill säga behandling av kundorder och förberedelse för leverans. Även avtal 
med kunder och speditör, mätning av leveransprecision samt kostnader och intäkter 
förknippade med transport ingår. Sedan ska förslag ges på hur transporterna kan förbättras 
med avseende på kostnad, transporttid och leveransprecision.  
 
Då en kund beställer produkter från Liko AB kan leverans avgå från fyra olika platser i 
Sverige beroende på vad som beställs. Totalt var fraktkostnaden vid leverans från Liko AB 
till kunder det senaste året 5.3 Mkr. Kunskapen om transporttider och leveransprecision finns 
dock inte inom Liko AB i dagsläget eftersom Schenker inte tillhandahållit dem med statistik 
över transporttider respektive att leveransprecisionen inte mäts. 
 
Kartläggningen av nuläget visar att nio områden behöver analyseras och förbättras. Dessa är 
transportbidrag, fraktkostnad per speditör, debitering av frakt, transportförsäkring, 
leveransklausuler, innehåll i avtal med speditör, leveransprecision, transporttid samt 
leveransdagar. 
 
För att sänka de administrativa kostnaderna och för att förenkla arbetet kring fraktdebitering 
föreslås införande av procentuell fraktkostnad. Vidare bör försäkringsbrevet skrivas om så 
att det tydligt framgår vad försäkringen omfattar. När något händer med gods under transport 
är det viktigt att det i försäkringsbrevet framgår vad som omfattas av försäkringen för att 
undvika tolkningstvist med försäkringsbolaget. Den leveransklausul Liko AB vill ska gälla 
med internationell kund ska de ha skrivet i avtal och även låta det stå på andra dokument. 
Detta för att veta vad som egentligen gäller vid leverans samt för att kunder inte ska kunna 
ifrågasätta det. Liko AB bör avtala med internationella kunder att leveransklausulen CIP ska 
gälla för att gods under transport ska vara försäkrat men att Liko AB ändå inte står för 
risken. En annan förbättringsåtgärd är att de bör ställa krav på Schenker AB som nuvarande 
speditör att de ska ge statistik på verkliga transporttider eftersom det är möjligt. Vidare bör 
Liko AB börja mäta leveransprecision vid leverans till kunder. Detta för att få veta hur de 
presterar mot kund samt för att det är en indikator på kundnöjdhet. Indikation fås då också på 
var förbättring av leveransprecision ska koncentreras. Mätning, styrning och mål för 
leveransprecision bör ske stegvis. 
 



 

Abstract 
This master’s thesis has been carried out at Liko AB in Alvik, Luleå. The company mostly 
sell lift systems for disabled people and its customers are dispersed in Sweden and in more 
then 20 countries around the world. The department of logistics at Liko AB has realised that 
transportation of products from them to their customers is an important part of their 
responsibility. At present they mostly engage Schenker AB for transportation and they have 
little insight and knowledge about it. 
 
The purpose of this study is to survey how the transportation from Liko AB to their 
customers is functioning. It includes transportation of products to customers and the work 
that is done before, which is reciving orders from customers and prepare for delivery. Also 
included are agreements with customers and carrier, measuring of delivery precision and 
costs and revenues associated with transportation. Then propositions are made regarding 
improvements in transportation re costs, time length to transport and delivery precision. 
 
When a customer orders products from Liko AB delivery can be made from four different 
places in Sweden depending on what has been ordered. The total cost for freight was  
5.3 MSEK last year. Today Liko AB has no insight in how long it takes to transport products 
to different customers since Schenker AB hasn’t made it available to them. Liko AB also 
doesn’t know which delivery precision they have since it’s not beeing measured. 
 
The survey shows that nine areas have to be analyzed and improved. They are; subsidies for 
transportation, freight cost per carrier, charge of freight to customers, transportation 
insurance, trade terms, contents in the agreement with carrier, delivery precision, time length 
to transport and which days to deliver. 
 
To reduce administrative costs and to simplify the work regarding charge of freight the 
suggestion is to charge freight to international customers as a percentage of sales. Further the 
letter of insurance could be rewritten so it’s made clear exactly what it covers. When 
something happens with goods during transport it’s important that the letter of insurance 
clearly specifies what it covers to avoid dispute with the insurance company. The trade term 
Liko AB wants to apply could be noted in agreements with customers and on other 
documents. This to know who bears the risk and cost during transportation and so customers 
can’t question it. Liko AB ought to agree with international customers that the trade term 
CIP should be in effect so goods are insured during transport and the customer bears the risk. 
Another improvement is that Liko AB could make demands on Schenker AB as present 
carrier to give them statistics for how long it takes to transport products to Liko AB:s 
customers, since it’s possible. Further Liko AB should measure delivery precision when they 
deliver to customers. This to show how they perform towards customers and because it’s an 
indication on customer satisfaction. Indication is thereby recieved on where to concentrate 
improvements. Measurements, control and goals for delivery precision could be made 
gradually. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte och avgränsningar till området som 
examensarbetet behandlar. En läsanvisning för denna rapport ges också. 

1.1 Problembakgrund 
Logistik är en viktig faktor då det gäller att skapa konkurrenskraft och lönsamhet för företag. 
Svensk industri ligger internationellt på topp i fråga om rationaliseringar på 
produktionssidan. När det gäller transporter har man inte kommit lika långt. En stor del av 
logistiksystemet i ett företag består av att transportera produkter till kunder. Transporter står 
för en stor del av kostnaderna i logistikprocessen och är därför av stor vikt och måste ledas 
effektivt. Logistikavdelningen på Liko AB (Liko) har insett att transporter från dem till deras 
kunder är en viktig del av deras arbete. I dagsläget anlitar de till största del Schenker AB 
(Schenker) för transport av produkterna till kunderna och de har lite insyn i, och dålig 
kunskap om, den delen.  Det är av stor vikt för Liko att få reda på hur den fysiska länken 
mellan dem och deras kunder fungerar samt hur den kan förbättras. Det kan i förlängningen 
leda till besparingar, ökad försäljning, nöjdare kunder samt en anpassning inför den 
förändrade marknaden och den ökade försäljningen.  

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att: 
• Kartlägga hur transporter från Liko till kunder fungerar i dagsläget. Det innefattar 

transport av produkterna till kund samt det arbete som utförs för att det ska kunna ske, 
det vill säga behandling av kundorder och förberedelse för leverans. Även avtal med 
kunder och speditör, mätning av leveransprecision samt kostnader och intäkter 
förknippade med transport tas upp.  

• Ge förslag på hur transporterna kan förbättras med avseende på kostnad, transporttid och 
leveransprecision.  

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till att behandla logistiska frågor rörande transporter från Liko till 
kund. I arbete ingår inte att förändra emballage för att på så sätt minska fraktkostnaden då 
det finns ett pågående projekt för utformning av emballage. Transporttid kan sänkas om 
lager lokaliseras närmare kunderna, det beaktas dock inte. Det beror på att det är många fler 
aspekter än transporttid att ta hänsyn till vid val av lokalisering. Användandet av EDI 
beaktas inte heller eftersom även det är ett pågående projekt. 

1.4 Läsanvisning 
Denna rapport är indelad i 7 kapitel; inledning, företagsbeskrivning, metod, teori, 
nulägesbeskrivning, analys med förbättringsförslag samt diskussion. Inledningen har gett en 
kort beskrivning av bakgrund, syfte och avgränsningar till examensarbetet. Innehållet i de 
följande kapitlen presenteras nedan. 
 
Kapitel 2 Företagsbeskrivning, ger en översiktlig presentation av Liko. 
 

Kapitel 3 Metod, beskriver det tillvägagångssätt som används vid examensarbetets 
genomförande. Detta kapitel beskriver också de metoder som används. 
 

Kapitel 4 Teori, ger en sammanställning av relevanta teorier för examensarbetet. 
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Kapitel 5 Nulägesbeskrivning, innehåller en beskrivning av den rådande situationen hos 
Liko gällande transport till kund. 
 

Kapitel 6 Analys med förbättringsförslag, utgörs av, med hjälp av relevanta teorier, en 
analys av nuläget. Förslag ges för hur Liko ska kunna förbättra den rådande situationen. 
 

Kapitel 7 Diskussion, innehåller en diskussion gällande förbättringsförslagen samt att 
förslag på fortsatt förbättringsarbete för Liko ges. 
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2 Företagsbeskrivning 
I detta kapitel ges en kort beskrivning av Liko, dess organisation och hur marknaden ser ut. 

2.1 Allmänt 
Liko grundades 1979 av Gunnar Liljedahl och huvudkontoret är beläget i Alvik, ett par mil 
söder om Luleå. Företaget har som affärsidé att erbjuda brukare och vårdpersonal effektiva, 
lättanvända och säkra hjälpmedel, huvudsakligen för att lyfta och flytta brukaren. De säljer 
främst personlyftar men även till exempel lyfttillbehör, förhöjningsben, selar och rollatorer 
ingår i deras sortiment. Se figur 2.1 för bilder på några av de produkter som Liko säljer. 
 

 
 Förhöjningsben Mobil lyft med sele Taklyft med sele  
Figur 2.1 Exempel på produkter som Liko säljer 

2.2 Marknad 
Liko har under drygt 20 år växt från att ha varit ett enmansföretag till att ha 61 anställda och 
en omsättning på 236 miljoner kronor (bokslut 200205-200304). Omsättningen de senaste 
åren har ökat i genomsnitt 20 % per år. De är marknadsledande i Sverige inom segmentet 
personlyftar och av världsmarknaden besitter de cirka 13 %. Av sin omsättning går 70 % att 
härröra från export till de 20-tal länder i Europa, Asien och Amerika de säljer till.  
 
Deras kunder i Sverige är kommuner och landsting. Utanför Sverige säljer de till sina 
säljbolag samt till externa återförsäljare. Deras säljbolag handhar enbart produkter de köper 
av Liko medan de externa återförsäljarna förutom Likos produkter även säljer 
kompletterande, icke konkurrerande, produkter. Det finns även tillfällen då Liko säljer direkt 
till slutkund utanför Sverige och det är då Liko saknar representation i det landet i form av 
säljbolag eller extern återförsäljare. 

2.3 Organisation 
Liko ingår numera i företagsgruppen Liko Group, se figur 2.2. Förutom Liko består Liko 
Group av systerbolag i Sverige, Tyskland, England och USA. Systerbolagen Liko UK 
(Storbritannien), Liko GmbH (Tyskland) och Liko Inc. (USA) är säljbolag och sköter all 
försäljning och service av Likos produkter i det land de är belägna. Liko Produktion är 
stationerat i Alvik och är den interna leverantören av lyftar. Liko Textil finns i Vuollerim 
och är den interna leverantören av selar till lyftarna. Utveckling av produkter sker hos Liko 
R&D (Liko Research and Development) som också är stationerat i Alvik. Liko äger allt 
material som Liko Produktion och Liko Textil använder och de planerar inköpen av dessa. 
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Liko Produktion och Liko Textil står således endast för arbetet. Vissa produkter som Liko 
säljer köper de in färdiga från andra leverantörer samt att de använder sig av vissa externa 
legoleverantörer. 
 

Liko UKLiko UK

Liko R&DLiko R&D

Liko TextilLiko Textil

Liko 
Produktion

Liko 
Produktion

Liko Inc.Liko Inc.

Liko GmbHLiko GmbH

Liko ABLiko AB

 
Figur 2.2 Liko Group 
 
Liko i Alvik fungerar som ett nav för Liko Group i fråga om marknadsföring, kvalitet, 
logistik och ekonomi, se figur 2.3. Sverigedivisionen sköter försäljningen till svenska kunder 
medan Commersial har hand om försäljningen till internationella kunder. Större delen av 
ordermottagningen sker på logistikavdelningen då orderavdelningen ingår där. 
 
 

Personal/Kvalitet/Miljö Ekonomi

Logistik Commersial Marknad Sverigedivisionen

VD

 
Figur 2.3 Organisationsschema över Liko  
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras det tillvägagångssätt som används vid examensarbetets 
genomförande. Vidare beskrivs vald undersökningsansats, litteraturstudie och 
datainsamlingsmetoder. Till sist diskuteras examensarbetets validitet och reliabilitet. 

3.1 Tillvägagångssätt 
I inledningsskedet av examensarbetet preciserades ett första syfte. Utifrån det utfördes 
intervjuer, observationer och skrivbordsundersökningar för att få en tydlig bild av Likos 
nuvarande situation. En nulägesbeskrivning kunde därefter fastställas. Under kartläggningen 
av nuläget kunde syftet preciseras ytterligare. Vidare har en litteraturstudie utförts parallellt 
med detta för att erhålla en teoretisk referensram som sedan användes vid analys av det 
insamlade materialet. Ur analysen mynnade förbättringsförslag. Se figur 3.1 för en visuell 
beskrivning av tillvägagångssättet. 
 

Skrivbords-
undersökningar
Skrivbords-

undersökningar

ObservationerObservationer

IntervjuerIntervjuer

Syfte med
examensarbete
Syfte med

examensarbete

Tidigare
erfarenheter
Tidigare

erfarenheter

FörbättringsförslagFörbättringsförslag

AnalysAnalys

LitteraturstudieLitteraturstudieNulägeNuläge

 
Figur 3.1 Tillvägagångssättet för examensarbetet 

3.2 Undersökningsansats 
Examensarbetet har utförts som en fallstudie hos Liko i Luleå. Styrkan med en fallstudie är 
enligt Bell (1995) att den gör det möjligt att koncentrera sig på en speciell företeelse och 
försöka få fram de faktorer som påverkar företeelsen i fråga. I detta fall handlade det om att 
studera transporter från Liko till deras kunder. Vidare menar Lekvall och Wahlbin (1987) att 
fallstudie är lämplig då man vill få detaljerad uppfattning om processer av olika slag och där 
man inte på förhand vet vad som är viktigt att undersöka och vad som är oviktigt. 
Undersökaren kan komma tillbaka till personer för att komplettera sina uppgifter och gå 
djupare in på intressanta frågeställningar. Även detta stämmer bra in på det här 
examensarbetet. 
 
Ejvegård (2003) anser att det finns flera fördelar med en fallstudie, bland annat att forskaren 
kan skjuta upp problemformuleringen till ett senare stadium i sitt arbete. Syftet med 
fallstudien blir till en början mer att förstå något än att förklara något. Det är först när 
fallstudien kommit en bit på väg som de mer precisa frågorna och hypoteserna kan 
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formuleras. Så skedde i detta examensarbete då det inledningsvis bestod i att förstå hur 
transporterna från Liko till deras kunder sker. 

3.3 Litteraturstudie 
En teoretisk referensram byggdes upp genom att söka böcker, artiklar och rapporter i 
universitetsbibliotekets databaser samt på Internet och sedan fördjupa sig i det som var 
relevant för examensarbetet. De sökord som användes var bland annat logistik, distribution, 
transport, frakt, speditör, order, leverans och leveransprecision. Orden användes var för sig 
och i kombination med andra sökord, samt att ordens engelska motsvarighet söktes på. Det 
söktes även på författarnamn som är erkända för att ha skrivit mycket inom detta område, 
som exempelvis Stig-Arne Mattsson, Kenth Lumsden och Douglas Lambert. 

3.4 Datainsamling 
Enligt Yin (1994) bör flera datainsamlingsmetoder användas vid en fallstudie. De 
insamlingsmetoder som användes under detta examensarbete var personliga intervjuer, 
observationer och skrivbordsundersökningar. Intervjuerna bestod av öppna frågor för att 
kunna ta reda på så mycket som möjligt och för att kunna ställa följdfrågor. Öppna frågor är 
nödvändigt vid en fallstudie (ibid.). Observationerna utfördes för att få en tydlig förståelse 
för de ingående processerna. Skrivbordsundersökning användes för att lära sig vissa 
dataprogram, ta ut information från Likos affärssystem Scala1 samt för att studera broschyrer 
och avtal mellan Liko och deras kunder och mellan Liko och vissa leverantörer.  

3.5 Reliabilitet och validitet 
För att resultatet av en studie ska vara trovärdigt och användbart måste metoder och teorier 
som används och material som samlas in kritiskt granskas.  Två begrepp som är viktiga i 
detta avseende är validitet och reliabilitet. (Ejvegård, 2003)  
Validitet är enligt Bell (1995)  
”Ett mått på om ett mätinstrument mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller 
beskriva.”  
Samme författare beskriver reliabilitet som  
”Ett mått på i vilken utsträckning ett mätinstrument ger samma resultat vid olika tillfällen 
under i övrigt lika omständigheter.” 
 
Litteraturstudien skapade en teoretisk grund som inneburit att rätt information efterfrågats. 
Insamlad information har stämts av med berörda personer. Regelbundna diskussioner har 
skett med handledare på Liko och på Luleå tekniska universitet. Dessa aspekter gör att 
validiteten är hög. Något som dock sänkt validiteten är att det i vissa fall varit omöjligt att 
hitta teorier på den detaljnivå som efterfrågats och behövts. Dessutom finns risken att 
statistik som tagits ur Scala ibland inte motsvarar verkligheten. Validiteten anses dock 
tillfredsställande. För att uppnå hög reliabilitet har anteckningar förts vid intervjuer och 
observationer. Även möjlighet att ställa följdfrågor vid tvetydiga svar har funnits samt 
möjlighet att vid senare tillfälle komplettera. Under intervjuerna har det undvikits att ställa 
ledande frågor utan det har försökts att hålla öppna diskussioner där respondenterna fritt fått 
uttrycka sina kunskaper. En risk med de utförda intervjuerna är att personerna som 
intervjuats har vinklat svaren med personliga åsikter. Detta har undvikits genom att i många 
fall ställa samma frågor till flera personer. Därmed anses reliabiliteten vara hög. 

                                                 
1 Affärssystem med funktioner för bland annat MPS, lager, budget och order. 
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4 Teori 
Detta kapitel tar upp relevanta teorier för examensarbetet. Dessa används sedan vid analys 
och framtagande av förbättringsförslag. 

4.1 Logistikbegreppet 
Begreppet logistik har många definitioner även om de till viss del innebär samma sak. 
Logistik är enligt Pewe (1993): 
 

”En filosofi om de synsätt och principer, enligt vilka man strävar efter att planera, 
organisera, samordna, styra och kontrollera materialflödet från leverantör till slutlig 
förbrukare.” 
 

Att införa logistikfilosofin i ett företag innebär att ta bort det äldre synsättet, som bland annat 
kännetecknas av att man ägnar sig åt individuella, isolerade och orelaterade 
problemsituationer. Det innebär att gå från att ha löst varje delproblem för sig utan tanke på 
följderna för företaget i stort till att ägna sig åt företaget i dess helhet.  
Företag bör beakta det totala flödet, relaterar problem till varandra och binda samman 
lösningar med varandra. (ibid.) 
 
Flera av dagens dominerande logistikförfattare använder följande definition på logistik; 
 

“Logistics is the process of planning, implementing and controlling the efficient, cost-
effective flow and storage of raw materials, in-process inventory, finished goods, and related 
information from point-of-origin to point-of-consumption for the purpose of conforming to 
customer requirements.”  
 

Det bör noteras att den sista delen av definitionen markerar att logistik inte bara handlar om 
kostnadseffektivitet utan även om kundanpassning. (Abrahamsson, 1992) 

4.2 Totalkostnadsmodellen 
Enligt Lambert och Stock (2001) är syftet med totalkostnadsmodellen att på ett effektivt sätt 
styra logistikprocessen. En huvudsaklig målsättning för ett företag borde vara att reducera de 
totala logistikkostnaderna och inte fokusera på varje enskild aktivitet (ibid.). De bör sträva 
efter att minimera den totala kostnaden istället för att minimera kostnaderna för varje 
funktion då detta kan leda till suboptimeringar.  Totalkostnadsmodellen, se figur 4.1, visar 
hur kostnader påverkar varandra, vilket är viktigt att förstå vid beslutsfattande. 
(Abrahamsson, 1992) 
 
Totalkostnadsmodellen är dock en idealbild, för varje alternativ ett företag har måste det 
bestämmas vilka kostnader som påverkas av den föreslagna förändringen (Persson och 
Virum, 1998). 
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Figur 4.1 Totalkostnadsmodellen (Fritt efter Lambert och Stock, 2001)  
 
Nedan beskrivs varje ingående del i totalkostnadsmodellen. 
 
Kundservicekostnader 
Kostnaden för en viss kundservicenivå är den för utebliven försäljning, både nuvarande och 
framtida. Till denna kostnadspost räknas även kostnader för returnerade gods och 
servicesupport. Eftersom denna kostnadspost är svår att mäta eller uppskatta kan övriga 
kostnadsposter beräknas given en viss servicenivå. Denna servicenivå bör baseras på 
kundernas krav. (Lambert och Stock, 2001)  
 
Transportkostnader 
Lumsden (1998) anser att transportkostnader utgörs av kostnad för att frakta godset, 
förpackningar/emballage, försäkring och företagets egen administration och arbete för att 
transporter ska kunna ske. Transportkostnader varierar avsevärt med godsets vikt och volym, 
transportsätt, avstånd samt start- och destinationspunkt. 
 
Partiformningskostnader 
Partiformningskostnaderna är produktions- och inköpsrelaterade kostnader som varierar med 
ändringar i orderstorlek eller orderfrekvens. Till denna kostnadspost hör till exempel 
kostnader för ställtider, kapacitetsförlust, materialhantering och prisdifferenser. (Lambert 
och Stock, 2001) 
 
Lagerkostnader 
Lagerkostnader kan enligt Krajewski och Ritzman (2002) delas upp i lagerförings- och 
lagerhållningskostnader. Lagerföringskostnader är kostnader som varierar med hur mycket 
som lagerförs. Hit räknas kostnad för kapitalbindning, försäkring, svinn och inkurans. 
Lagerhållningskostnader är till viss del fasta kostnader och till dessa räknas bland annat 
kostnader för utrustning, byggnader och personal. (ibid.) 
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Orderbehandlings- och informationskostnader 
Lambert och Stock (2001) anser att de aktiviteter som hör samman med orderbehandlings- 
och informationskostnader bland annat är orderbehandling, prognostisering och 
kommunikation med leverantörer och kunder. Investering i system för detta är av yttersta 
vikt för att kunna ge bra kundservice och kontrollera kostnader (ibid.). Mycket tid läggs ned 
på pappersarbete, orderbehandling och orderuppföljning. Utvecklingen av Internet och EDI2 
har möjliggjort effektivisering av orderbehandlingen och dess kostnader. Tekniskt innebär 
det att säljarens och köparens system måste kunna kommunicera med varandra. (Krajewski 
och Ritzman, 2002)  

4.3 Kundordercykel 
Kundordercykeln är nervcentrat i det logistiska systemet. En order från en kund är 
meddelandet som sätter den logistiska processen i rörelse. En typisk kundordercykel består 
av följande delar, se även figur 4.2: 
1) Orderläggning – Kund förbereder och sänder order till företaget. 
2) Orderbehandling – Order tas emot och registreras i datasystemet. 
3) Orderprocess – Om produkter inte finns i lager så köps de in eller tillverkas. 
4) Plockning och packning – Leverans förbereds genom att ordern plockas från 

färdigvarulager och packas. 
5) Transport – Produkterna transporteras från färdigvarulager till kund. 
6) Mottagning hos kund – Kund tar emot produkterna. 
(Lambert och Stock, 2001) 
 

2. Order-
behandling
2. Order-

behandling

1. Order-
läggning
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läggning

4. Plockning
och packning

4. Plockning
och packning

3. Order-
process

3. Order-
process

6. Mottagning
hos kund

6. Mottagning
hos kund

5. Transport5. Transport

 
 

Figur 4.2 Beståndsdelar i kundordercykeln (fritt efter Lambert och Stock, 2001) 
 
Var och en av dessa steg konsumerar tid. På grund av flaskhalsar, ineffektiva processer, och 
olika orderstorlekar kommer dessa aktiviteter att variera kraftigt i tidsåtgång, vilket kan leda 
till minskad säkerhet i leveranserna. I de situationer där order inte kan tas direkt från 
färdigvarulager, utan måste produceras eller köpas in, kommer kundordercykeln att förlängas 
tidsmässigt med risken att leveranstiden varierar ännu mer. Ur en kunds perspektiv är detta 
den enda leveranstid som är av intresse; tiden som åtgår mellan order till leverans hos kund. 
(Christopher, 1998) 
 
Stegen i kundordercykeln bestäms av hur kund och företag har valt att utforma dem. 
Kundordercykeln kan förlängas i de fall företag väljer att inte skicka iväg varje order för sig 
till en kund. De levererar istället till kund vid vissa tillfällen. Detta sänker fraktkostnaden, 
men kan som sagt förlänga kundordercykeln. (Ballou, 1999)  
 

                                                 
2 Förkortning för Electronic Data Exchange. Det är ett sätt för företag att utbyta information elektroniskt. 
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Christopher (1998) menar att tid är en viktig aspekt för företag. Han anser att den primära 
skillnaden mellan framgångsrika och mindre framgångsrika företag är sättet de hanterar tid 
på. Det kan gälla produktion, distribution, produktutveckling, produktlansering, konstruktion 
eller försäljning.  
 
Enligt Persson och Virum (1998) måste inte kortare leveranstider och bättre kundservice 
resultera i högre kostnader. Det intressanta är att en bättre prestation mot kunden kan uppnås 
genom mer rationella och effektiva system. Det är således inte frågan om antingen eller, utan 
om både och. 
 
Leveranstidens längd är i direkt relation till hur stor volym som lagerhålls hos kund. Ju 
kortare leveranstid desto mindre lager krävs. Anledningen till detta förhållande är att 
efterfrågan ofta är svårare att prognostisera i ett längre perspektiv. Därför ökar osäkerheten i 
takt med att leveranstiden ökar, och osäkerheten för med sig större lagervolymer. Lång 
leveranstid begränsar också flexibiliteten. (ibid.) 
 
Det är av stor vikt i relation mellan säljare och kund att båda är medvetna om vilken 
leveranstid och leveransprecision leveranser kommer att ha. Det är också viktigt att båda 
parter är överens om mellan vilka punkter dessa ska mätas. (Christopher, 1998) Krajewski 
och Ritzman (2002) betonar att det säljande företaget bör tänka på att den enda tiden kunden 
är intresserad av är tid som åtgår från att order läggs till denne har sina produkter.  

4.4 Leveransprecision 
Leveransprecision är många gånger viktigare för kunder än leveranstiden. Det spelar mindre 
roll om produkten kommer snabbt eller inte. Vad som är avgörande är att leveransen 
kommer på utsatt tid. En förutsättning för hög leveransprecision är att säljaren helt och hållet 
kontrollerar leveranstiden. Kontroll genomförs genom att använda system för elektronisk 
övervakning. De flesta stora transportföretag använder sådana system idag. Alla kollin märks 
då med en streckkod när de hämtas hos avsändaren. Streckkoden avläses sedan på ett antal 
olika ställen längs vägen till mottagaren. På det viset ökas säkerheten i leveransen och 
behovet av lager reduceras. (Persson och Virum, 1998) 
 
Det är av flera skäl viktigt för ett företag att mäta sin logistik. Ett av skälen är att logistiska 
aktiviteter förväntas bidra till företagens lönsamhet och detta innebär att bidragen ska kunna 
mätas i förhållande till företagets totala resultat. Det kan även vara svårt att motivera en 
organisation till logistiska förändringar om det inte är möjligt att mäta effekterna av dem.  
 
Eftersom det är viktigt att följa upp hur väl ett företag lyckas med sin leveransprecision har 
själva mätmetoden för leveransprecision stor betydelse. (Aronsson et al., 1988) 
 
Samme författare anger följande förslag på definition av leveransprecision: 
 
 

orderantalTotalt
tidilevereradeorderAntal

ecisonLeveranspr =(%)     (4.1) 

 
Vad som menas med att en order är i tid kan definieras olika. Lumsden (1998) föreslår att 
om leveransdatum ligger ±1 dag eller ± 1 vecka från lovat leveransdatum så ska leveransen 
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betraktas att vara i tid. Vidare kan mätningar göras på olika detaljnivåer, exempelvis per 
artikel, per orderrad eller per order (ibid.). 

4.5 Transporter 
En produkt har inget värde för kunden förrän denne har den i ”sin hand”. Transporter är 
avgörande i detta avseende eftersom det överbygger geografiska och tidsmässiga avstånd. 
Kunden får de produkter denne önskar och de levereras på avtalad tid. (Christopher, 1998) 
Vid global handel får transporter ännu större betydelse eftersom tiden och kostnaden som 
åtgår för det blir längre respektive större (Coyle et al., 1996). 
 
En distributionskanal kan designas på många olika sätt och en viktig faktor är antalet 
mellanhänder. Hur många mellanhänder som deltar i kanalen beror på vilka produkter som 
distribueras, vilka marknader som betjänas samt vilka typer av leverantörer och kunder som 
finns. Generellt är trenden att längden på distributionskanalerna minskar. Det beror ofta på 
ökade logistikkunskaper inom företaget och på ökade krav på lageromsättningshastighet. 
(Persson och Virum, 1998) 
 

FabrikFabrik

KonsumentKonsument

CentrallagerCentrallager

RegionlagerRegionlager

DetaljistDetaljist

 
Figur 4.3 Exempel på distributionskanaler av olika längd (fritt efter Persson och Virum, 1998) 
 
Ett företag kan välja att själva utföra transporten i distributionskanalen eller låta en speditör 
göra det mot betalning. Vad speditören ombesörjer varierar beroende på vad företaget vill att 
denne ska göra. Ofta blir det att sköta den fysiska transporten, omlastning, lagring och 
förtullning. (Tarkowski et al., 1995) 

4.6 Val av speditör 
Transporter utgör en betydande del av ett företags kostnader. Dessutom påverkar transporter 
andra logistikkostnader och efterfrågan på företagets produkter. Företaget kontrollerar dessa 
kostnader och servicenivåer genom val av speditör, vilket därför är en viktig process.(Coyle 
et al., 1996) 
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Vid val av speditör är det många parametrar ett företag bör ta hänsyn till. Dessa är enligt 
Coyle et al. (1996) och Tarkowski et al (1995): 
• Transportkostnad – Vad transport till olika kunder kostar samt vad vissa tilläggstjänster 

kostar. 
• Transporttid – Hur lång tid det tar från att speditören hämtar gods, tills att det har 

levererats på angiven leveransadress. 
• Transportfrekvens – Hur ofta speditören kan utföra transporter. 
• Precision i transporttid – Hur hög tillförlitligheten är i transporttiden, det vill säga om 

speditören håller de lovade transporttiderna. 
• Kompetens – Speditörens möjlighet att tillhandahålla den utrustning och faciliteter som 

behövs vid förflyttning av en specifik produkt.  
• Marknadstäckning – Om speditören har täckning för transporter till företagets alla 

kunder. 
• Säkerhet – Om speditören överlämnar produkterna till kunder i det skick de var då de 

hämtades hos säljaren. 
• Flexibilitet – Om speditören är flexibel och villig att tillmötesgå företagets önskemål. 
• Ansvar – Om speditören tar ansvar för sitt utförande vid till exempel förlorat och skadat 

gods. 
• Professionalism – Hur kompetent personalen hos speditören är. 

4.7 Leveransklausul 
I anslutning till leverans och transport av produkter är det ett antal frågor som måste regleras 
mellan säljare och köpare. Parterna skulle kunna beskriva fördelning av uppgifter och ansvar 
i avtal, men åtskillig text skulle erfordras och risken skulle ändå föreligga att någon väsentlig 
del glömt att beröras. Det är här leveransklausuler kommer in i bilden. Avsikten med en 
leveransklausul är att med ett kort uttryck, till exempel CIP eller DDP, ange vad som åligger 
säljare och köpare i samband med leveransen. De olika leveransklausulerna fördelar risker 
och ansvar olika, se figur 4.4. Allt som stadgas i en leveransklausul kan frångås om det 
anges i avtalet mellan säljare och köpare. 
 
 

Köparen står för all 
risk och kostnader
under transport

FCAEXW FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DEQDES DDU DDP

Säljaren står för all 
risk och kostnader
under transport  

 
Figur 4.4 Leveransklausuler 
 
Leveransklausulen fastställer bland annat: 
• Var godset ska levereras 
• Vem av parterna som ansvarar för och betalar olika åtgärder såsom transport, försäkring, 

förtullning med mera. 
• Vid vilken tidpunkt risken eller faran för att godset skadas eller förstörs under 

transporten övergår på köparen.  
 
Den sistnämnda punkten kan få stor ekonomisk betydelse. Antag att lastbilen som 
transporterar några av Likos produkter är inblandad i en trafikolycka och att produkterna 
förstörs. Resultatet bli antingen att säljaren på egen bekostnad måste tillverka nya exemplar 
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till köparen, om säljaren står för risken, eller så måste köparen betala en gång till för nya 
produkter, om köparen står för risken. (Kompendium) 
 
Se bilaga 1 för en kortfattad beskrivning av alla leveransklausuler och förklaring till varför 
det tas upp mer detaljerat om fyra leveransklausuler nedan.  
 
En säljare ska ange leveransdatum då godset ska levereras. Vid vilken punkt den levereras 
framgår av leveransklausulen. Vid leveranspunkten innebär det att risken övergår från 
säljaren till köparen. 
EXW – Produkten anses levererad då den står på säljarens lastkaj, icke lastad på hämtande 
fordon. 
CIP – Produkten anses levererad då den lämnas av säljaren till speditören. Om flera 
speditörer utnyttjas för transporten till överenskommen destinationsort gäller avlämning till 
första speditören. 
DDU –Produkten anses levererad när den finns på anländande transportmedel, icke lossat, på 
angiven destinationsort.  
DDP – Produkten anses levererad då det står på anländande transportmedel hos köparen, 
icke lossat. 
 
Vem av parterna, om någon, som ska försäkra godset under del av vägen framgår av 
leveransklausulen. 
EXW – Ingen av parterna har skyldighet att försäkra godset men köparen står för risken.  
CIP – Säljaren ska teckna en försäkring3 och betala premien för transport till 
destinationsorten. Köparen har ingen skyldighet att teckna försäkring för transport efter 
detta. Köparen står för risken under hela transporten. 
DDU – Ingen av parterna har skyldighet att försäkra godset. Säljaren står för risken fram till 
angiven destinationsort. 
DDP –Ingen av parterna har skyldighet att försäkra godset men säljaren står för risken. 
 
Av vald leveransklausul framgår det vem, säljaren eller köparen, som ska betala kostnaderna 
för emballage och frakt. 
EXW – Säljaren ska på egen bekostnad förpacka godset. Köparen ska betala alla kostnader 
från den tidpunkt då det har avlämnats på säljarens lastkaj. Det innebär att köparen ska betala 
frakten för transport från säljaren. 
CIP – Säljaren ska bekosta förpackning av godset på sätt som erfordras för den transport av 
godset som avtalats av honom, vilket är fram till destinationsorten. Frakt ska säljaren betala 
fram till angiven destinationsort. 
DDU – Säljaren ska betala förpackning på sätt som erfordras för leverans av godset samt 
frakt till angiven destinationsort. 
DDP - Säljaren ska på egen bekostnad förpacka godset. Denne ska även stå för kostnaden för 
frakten till köparen. 
 
För att undanröja risken att avtalsparter i två länder skulle tolka en beslutad leveransklausul 
på olika sätt har Internationella Handelskammaren, ICC, utarbetat tolkningsregler för 
leveransklausuler. Dessa tolkningsregler betecknas Incoterms och revideras löpande. Då en 
leveransklausul åberopas i ett avtal bör det noteras att den ska tolkas enligt en viss revidering 
av Incoterms. (Internationella Handelskammarens Svenska Nationalkommitté, 1999)  

                                                 
3 Köparen ska ha rätt att begära ersättning direkt från försäkringsgivaren samt få bevis på försäkringens 
omfattning. 
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Det är viktigt att alla beslutsfattare som sysslar med försäljning, inköp eller transporter är 
insatta i vad olika leveransklausuler innebär. Val av rätt leveransklausul är avgörande för om 
företaget kan styra och övervaka sina externa transporter, hur stora kostnaderna blir samt att 
det också i stor utsträckning påverkar företagets goodwill. (Pewe, 1993) 
 
Oavsett om ett transportföretag anlitas för transporten mellan säljare och köpare så rubbas 
inte partsförhållandet mellan säljare och köpare. Antag till exempel att säljaren står för 
risken och att han engagerat en speditör för transport till köparen. Det gör inte att speditören 
övertar säljarens ansvar för transportskador gentemot köparen. Säljaren får först gottgöra 
köparen för inträffad transportskada och därefter försöka återföra kravet mot 
transportföretaget. (Kompendium) Risker för skador och förluster i samband med transporter 
finns alltid. Möjligheterna att få ersättning från anlitad speditör är begränsad då de friskriver 
sig från många skadefall. Detta gör transportförsäkringar till en viktig del av den 
internationella handeln. (Pewe, 1993) 

4.8 Transportbidrag 
Enligt förordningen om regionalt transportbidrag får bidrag lämnas för transport av gods för 
att kompensera för kostnadsnackdelar samt stimulera till höjd förädlingsgrad i 
transportbidragsområdets näringsliv. Stödområdet som kan få transportbidrag är Norrbottens, 
Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Kommunerna i dessa län delas in i fyra 
zoner (zon 2, 3, 4, 5) där krav på det transporterade godsets taxerade vikt4 och bidragssats 
varierar. Se bilaga 2 för mer detaljerad information. Transportsträckans längd måste vara 
minst 401 kilometer för att transportbidrag ska erhållas för en enskild transport. 
Fraktkostnaden ska dessutom vara skälig och beroende av transportavståndet och 
godsvikten. Storleken på bidraget bestäms av transportsträckans längd och var inom 
stödområdet företaget är beläget. Bidraget är en procentsats av fraktkostnaden.  
 
Transportbidrag får lämnas till fysiska personer som bor i Sverige och juridiska personer 
med verksamhet i Sverige. Den som har betalat fraktkostnaden till speditören kan ansöka om 
bidraget. Transportbidrag får lämnas för transporter från orter inom stödområdet om godset 
utgörs av sådana hel- eller halvfabrikat som inom stödområdet undergått betydande 
bearbetning. Transportbidrag får också lämnas för transporter till orter inom stödområdet om 
godset utgörs av sådana råvaror eller halvfabrikat som ska undergå betydande bearbetning 
hos mottagaren.  
 
Transportbidrag ges till kostnader för godstransporter på järnväg och yrkesmässig trafik på 
väg eller till sjöss. Vid internationella transporter lämnas bidrag endast för den svenska delen 
av den totala transportsträckan.  
 
Det sammanlagda bidragsgrundande fraktbeloppet måste uppgå till minst 25 000 kronor 
under ett kalenderår för att bidrag ska betalas ut. Bidraget söks hos, och betalas ut av, 
NUTEK5 i efterhand för varje halvår. (SFS 2000:281) 

                                                 
4 Godsets verkliga vikt eller den vikt det debiteras enligt om volym eller flakmeter avgör fraktkostnaden. 
5 Sveriges centrala näringspolitiska myndighet. Deras uppgift är att främja hållbar tillväxt i hela landet. 
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4.9 Förpackning 
Förpackningar har två aspekter; marknadsföring och logistik. I avseendet marknadsföring 
utgör förpackning en form av reklam för produkten och företaget. Dess storlek, vikt, färg och 
tryck drar till sig kunder och ger information till dessa. I aspekten logistik har förpackning 
två uppgifter. Dels ska den skydda produkten från skada då den lagras och transporteras. 
Dels kan ändamålsenlig förpackning göra det enklare och billigare att lagra och förflytta 
produkten. (Lambert och Stock, 2001) 
 
Då företag säljer sina produkter till kunder på stort geografiskt avstånd blir förpackningar 
ännu viktigare. Produkter som säljs på export transporteras längre sträckor och är med om 
mer hantering än de som säljs inom landet där tillverkning sker. (ibid.) 
 
Rushton et al. (2000) kategoriserar förpackningar enligt följande: 
• Primär förpackning – Är i direktkontakt med produkten och har till uppgift att skydda, 

förvara och försluta. Till exempel påse, säck, tub, kartong eller kuvert. 
• Sekundär förpackning – Innehåller en eller flera primära förpackningar och har till 

uppgift att ge fysisk skydd samt hålla samman de produkter som säljs tillsammans. 
• Transportförpackning – Har till uppgift att skydda produkten under transport. 

4.10 Processkartläggning 
Begreppet process betyder enligt Bergman och Klefsjö (1995) en serie aktiviteter som 
upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund. Det är 
med utgångspunkt från en process som förbättringar i verksamheten kan genomföras. (ibid.) 
 
Utmärkande för en process är att den: 
q har en början 
q har ett slut 
q har en kund (uppdragsgivare) som efterfrågar resultatet 
q har en leverantör (uppdragstagare) som åtar sig att leverera resultatet 
q har en överenskommelse mellan kunden och leverantören 
q består av ett nätverk av aktiviteter 
q producerar ett definierbart värdeskapande resultat 
q upprepas gång efter gång 
 
Processorientering utgår från en helhetsbild av de arbetsflöden som finns i företaget och där 
ingående moment ska förbättras.(Egnell 1999) För de flesta processer finns en stor potential 
för förbättringar. Därför är det en viktigt att vara systematisk när den nuvarande processen 
ska beskrivas och förstås. (Bergman och Klefsjö, 1995) Ett behjälpligt instrument vid denna 
kartläggning är enligt Egnell (1999) visualisering av processen med hjälp av flödesschema. 
Se bilaga 3 för beskrivning av olika symboler som kan ingå i ett flödesschema enligt den så 
kallade ANSI-standarden. 
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5 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs den rådande situationen hos Liko gällande transport från dem till 
kund. 

5.1 Processen från att kundorder mottas av Liko till att kund mottar 
de efterfrågade produkterna 
Huvudprocessen som studerats under examensarbetet illustreras i figur 5.1. Avtal sluts 
mellan Liko och kund. Detta avtal ligger till grund då kunden lägger en order. Ordern 
behandlas då den införs i Scala. Liko prognostiserar efterfrågan på sina produkter för att 
kunna erbjuda kunder korta leveranstider. Om produkterna inte finns på lager eller inte är 
planerade att komma in omplaneras materialbehovet. Hanteringen består i att lägga 
inköpsorder6 och sedan ta hand om materialet då det kommer. Innan produkterna levereras 
till kund plockas ordern ihop och övriga förberedelser för leverans utförs. Sedan kommer 
den aktuelle speditören och hämtar godset för transport till kund. Därmed kan fakturering 
från Liko till kund ske. 
 
Varje ruta i huvudprocessen beskrivs som delprocesser i var sitt delkapitel nedan och 
tillhörande flödesscheman redovisas i bilagor. De skuggade rutorna i figur 5.1, 
prognostisering, planering och hantering, innefattas inte i examensarbetet och de bortses 
därmed helt från. Nedan tas även kostnader och intäkter förknippade med transporter upp 
samt mätning av leveransprecision. 
 

Prognostisering

Planering Hantering

Behandling av 
order

Avtal mellan Liko
och Schenker

Avtal mellan Liko och kund

Kundorder
Transport till 

kund
Förberedelse för 

leverans

Fakturering

 
 
Figur 5.1 Översiktlig bild av processen från att kundorder mottas av Liko till att kund mottar de efterfrågade 
produkterna 
 

                                                 
6 Begreppet innefattar det som Liko benämner som inköpsorder och tillverkningsorder. Tillverkningsorder är 
order till Liko Produktion, Liko Textil och externa legoleverantörer över vad de ska tillverka. Deras benämning 
inköpsorder gäller vad de vill köpa från övriga leverantörer. 
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5.2 Avtal mellan Liko och kund 
Avtal mellan Liko och kund skiljer sig åt beroende på om det är en kund inom eller utanför 
Sveriges gränser. 

5.2.1 Avtal mellan Liko och nationella kunder 
De flesta landsting och vissa kommuner i Sverige har gett Hjälpmedelsinstitutet (HI) i 
uppdrag att upphandla och teckna ramavtal för avrop av produkter som Liko, och deras 
konkurrenter, säljer. Liko har slutit avtal med HI och det är detta HI-avtal som ligger till 
grund för försäljning inom Sverige. Det ramavtal som tecknats får alltså åberopas av dem 
som gett HI uppdraget.  
 
Om leverans står det i HI-avtalet att produkterna ska levereras fritt till köparens lager 
inklusive emballage, enligt Incoterms DDP. Detta är ett krav från HI:s sida för att avtal 
skulle slutas. Det innebär att Liko ska stå för risken och kostnaden för transport från dem till 
kunderna samt att de inte ska debitera kunden extra för emballage. Risken för produkterna 
går över på köparen då produkterna levererats till denne. Nämnda kostnader ska täckas av 
produkternas försäljningspris då de inte får vara separata poster på fakturan. 
 
I HI-avtalet anges maximala leveranstider samt att de ska avse tiden som förflyter från 
klarlagd order till att beställd produkt är på angiven leveransadress. 
 
Generellt sett ska vite, enligt HI-avtalet, utgå vid försening för varje påbörjad 
sjudagarsperiod som förseningen varar med 2 % av värdet av den del av godset som till följd 
av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock ska vite i sin helhet inte överstiga 10 % av 
sagda värde. Undantag från detta är bland annat om förseningen beror på köparen, 
arbetskonflikt, eldsvåda eller allmän varuknapphet. 
 
Eftersom det är avtalat ”fritt till köparens lager” så är det korrekta att ange då produkterna 
anländer till kunden. Liko däremot anger på orderbekräftelsen vilken vecka produkterna 
börjar att transporteras till kund. Eftersom de anger leveransdatum i vecka kan kunden hinna 
få beställda produkter inom den veckan.  

5.2.2 Avtal mellan Liko och internationella kunder 
Likos export går till deras säljbolag i Tyskland, USA och England samt till deras externa 
återförsäljare. Med dem har avtal träffats av Commersial på Liko för kontinuerlig 
försäljning. Men det händer även att Liko säljer direkt till slutkunder och det är då Liko 
saknar representation i det landet, vilket har nämnts i företagsbeskrivningen. Commersial 
delar upp kunderna i fyra kategorier. Se bilaga 4 för en mer detaljerad beskrivning av de 
olika kategorierna. 
 
I nästan alla avtal med internationella kunder står det att leveransklausulen är EXW, 
eftersom Liko anser att det är fördelaktigast för dem. Det innebär att kunden ska stå för både 
risken och kostnaden för transporten från Liko. Dessutom vill Liko ombesörja 
transporterna7, bli fakturerad av speditören och att Liko i sin tur fakturerar kunden för 
transporten. Det normala transportsättet förutsätts vara bil, om det är möjligt, annars blir det 

                                                 
7 Det innebär att Liko avtalar med speditör om transport och kontaktar denne då transport ska ske samt 
tillhandahåller speditören med nödvändig dokumentation. 
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båt. I de flesta avtal är det också dessa villkor som gäller. Några internationella kunder, till 
exempel de externa återförsäljarna i Frankrike, Norge, Israel och Schweiz har egna 
speditörer. Det innebär att dessa speditörer kontaktas och meddelas att gods finns att hämta. 
Dessa speditörer fakturerar då mottagarna. Eftersom köparen står för risken med 
leveransklausulen EXW har Liko påtalat för sina internationella kunder att de måste ha en 
transportförsäkring. 
 
Med internationella kunder avtalas det inte om någon normal eller maximal leveranstid. 
Kund får veta beräknad leveransvecka på orderbekräftelsen. Leveransveckan anger då 
transport av gods påbörjas. Det finns ingen paragraf i avtalen om vad som händer vid 
försening.  
 
Då Liko får in en offertförfrågan kan det vara skrivet att annan leveransklausul än EXW ska 
gälla. Om Liko väljer att offerera blir det naturligtvis inte med EXW. Eftersom alla 
leveransklausuler är sämre för säljaren, jämfört med EXW, justeras pris till kund för att 
kompensera den ökade risken och kostnaden. 

5.3 Avtal med Schenker 
För några år sedan anlitades flera olika transportföretag för leverans till kunderna. Liko var 
inte nöjda med det så de gick ut med en anbudsförfrågan, för att avtala med ett 
transportföretag som skulle utföra merparten av transporterna för Likos produkter till deras 
kunder. Det blev Schenker som de slöt avtal med och sedan dess har de anlitats, även efter 
nya anbudsförfrågningar.  
 
Avtalet omfattar både inrikes och utrikes transporter och det gäller för både in- och 
utleveranser som Liko betalar. I avtalet står det att det syftar till att utveckla ett långsiktigt 
samarbete vad gäller distribution, administrativa rutiner etcetera till lägsta totalkostnad för 
båda parter. Uppföljning av avtalet ska ske minst en gång per halvår. Uppföljningen ska 
bland annat omfatta inköpsvolymens utveckling, leveranspålitlighet, kvalitet och miljö, 
samarbetsfrågor och diverse statistik. Dessutom anges det att parternas förhållande på längre 
sikt ska främja utveckling av EDI-lösning eller liknande för avrop och fakturering.  
 
Då Liko anlitar Schenker som speditör skickas godset oftast med Schenkers produkt Parcel, 
Comfort eller Eurocomfort. Nedan följer en kort beskrivning av dessa. 
 
Parcel 
§ Gods som väger mindre än 30kg/kolli och total volym inte är mer än 0.4m3 och 

transporteras med bil. 
§ Debitering sker enligt godsets verkliga vikt. Länder delas in i zoner där fraktkostnaden är 

fast för varje zon vid en given vikt. Det innebär bland annat att fraktkostnaden vid 
leveranser inom Sverige är samma oberoende av avstånd mellan avsändare och mottagare 
vid en given godsvikt. 

 
Comfort 
§ För lite större sändningar inom Sverige, ofta pallgods, som transporteras med bil.  
§ Debitering sker enligt vikt som beskrivs i kapitel 5.7.1. Fraktkostnaden är beroende av 

denna vikt samt avstånd mellan avsändare och mottagare. 
 
Eurocomfort 
§ Liknande Comfort men mottagare befinner sig utanför Sveriges gränser. 
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Vid export fakturerar Schenker Liko per sändning, det vill säga att en faktura utgör 
kostnaden för en sändning. För inrikes frakt skickas samlingsfaktura en/någon gång per 
vecka där varje sändning är en orderrad.  
 
Schenker är den enda speditör Liko har ett formellt avtal med. Sedan 20010701 har de dock 
även en överenskommelse med Jetpak som går ut på att de får 25% rabatt på deras grundpris 
för leveranser till alla länder utom Sverige, Finland, Norge och Danmark. Dessutom har de 
fått längre kredittid och ingen fakturaavgift, jämfört med kunder utan överenskommelser. 

5.4 Leveransdag per mottagarland 
Till nationella kunder skickas leveranser varje vardag och vid export levereras det till varje 
land en dag i veckan, förutsatt att leverans ska ske till det landet den aktuella veckan. Till 
etablerade internationella kunder sker leverans på en fastställd vardag, se tabell 5.1. Dessa 
har muntligt informerats om vilken veckodag leverans till dem sker och att leveransvecka är 
då transport påbörjas. Den kunskapen verkar ibland ändå inte finnas hos kunderna, kanske 
för att det glöms bort och för att personal byts ut. Till internationella kunder som Liko inte 
har en etablerad försäljning till sker leveranser max en gång per vecka men vilken dag det 
blir varierar.  
 
På måndagar skickas inte leveranser till internationella kunder eftersom inventering sker då 
samt för att selar från Liko Textil ska hinna komma till Liko. 
 
Tabell 5.1 Leveransdag per mottagarland, etablerade kunder.  

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
  Land 1 Land 9 Land 12 Land 16 
  Land 2 Land 10 Land 13 Land 17 
  Land 3 Land 11 Land 14 Land 18 
  Land 4  Land 15 Land 19 
  Land 5   Land 20 
  Land 6   Land 21 
  Land 7   Land 22 
  Land 8    

 

5.5 Distributionskanaler 
Då en kund beställer produkter från Liko sker leveranser från olika delar av Sverige. Till 
nationella kunder kan leveranser ske från fyra olika ställen, se figur 5.2: 
• Från Liko i Alvik om kunden beställt produkter såsom lyftar, reservdelar eller tillbehör. 
• Från Liko Textil i Vuollerim om kunden beställt selar. 
• Från Profilgruppen Extrusions AB (Profilgruppen) i Åseda om kunden beställt skenor till 

taklyftar eller förhöjningsben i metall. 
• Från Industriplast i Skellefteå AB (Industriplast) i Skellefteå om kunden beställt 

förhöjningsben i plast. 
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Figur 5.2 Distributionskanal för nationella kunder 
 
Till internationella kunder kan leveranser ske från tre olika ställen, se figur 5.3: 
• Från Liko i Alvik om kunden beställt produkter såsom lyftar, selar, reservdelar och 

tillbehör. 
• Från Profilgruppen i Åseda om kunden beställt skenor till taklyftar eller förhöjningsben i 

metall. 
• Från Industriplast i Skellefteå om kunden beställt förhöjningsben i plast. 
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IndustriplastIndustriplast

KundKund

 
 
Figur 5.3 Distributionskanal för internationella kunder 
 
Vid export av selar går de inte direkt från Liko Textil i Vuollerim utan skickas dagen före 
leverans till Liko i Alvik där de förpackas med övriga produkter som beställts av en kund. 
Vid leverans till USA transporteras skenor från Profilgruppen först till Liko i Alvik då alla 
beställda produkter paketeras i container för båttransport till kund. 
 
Liko har avtalat med Industriplast och Profilgruppen att de ska leverera direkt till Likos 
kunder samt med Liko Textil att leverera direkt till nationella kunder. Undantaget är vid 
försäljning av skenor till USA som nämndes ovan. 
 
Se tabell 5.2 för hur stor andel av Likos försäljning som avgår från de olika leveransställena. 
 
Tabell 5.2 Andel av Likos försäljning som avgår från de olika leveransställena 
Leveransställe Försäljning (%) 
Liko  86 
Liko Textil 7 
Profilgruppen 6 
Industriplast 1 
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5.6 Behandling av kundorder 
Flödesschema för behandling av kundorder visas i bilaga 5. 
Då avtal slutits med kund kan denne börja beställa produkter från Liko. Delprocessen 
behandling av kundorder initieras då en kund lägger en beställning. Internationella kunder 
lägger order via fax och e-post medan nationella kunder dessutom kommer in med 
beställningar via telefon och post. En order kommer oftast till orderavdelningen från 
kunderna men de går även ibland via Sverigedivisionen eller Commersial, som då har hjälpt 
kunden med vad ordern ska innehålla. Nationella kunder la tillsammans ungefär  
10 200 order under det senaste året med i genomsnitt 4 orderrader. De internationella 
kunderna lägger order mer sällan och har olika orderbeteende. Den externa återförsäljaren i 
Österrike till exempel lägger order några gånger per vecka medan den externa återförsäljaren 
i Israel bara gör det några gånger per år. Internationella kunder la tillsammans ungefär 2 300 
order det senaste året med i genomsnitt 11 orderrader. 
 
Då ordern registreras i Scala anges bland annat ett leveransdatum för hela ordern. Systemet 
föreslår automatiskt nästa dags datum och detta ändras då till ett ”lämpligt” datum. 
Ordermottagare tar då hänsyn till vissa faktorer såsom till exempel:  
q Om kund önskat leveransdatum  
q Vad som beställs 
q Vilken dag leverans sker till det landet 
q Om de fått vissa tillfälliga direktiv 
 
Om tillräcklig mängd av en produkt inte finns tillgänglig vid det leveransdatum som 
ordermottagare anger föreslår systemet ett nytt leveransdatum baserat på inkommande 
inköpsorder eller den leveranstid produkten har.  
 
Vissa kunder anger önskat leveransdatum på sin beställning, vissa gör det inte och vissa 
uttrycker i ord när de vill ha det. Den externa distributören i Österrike till exempel anger 
olika grader av brådskade som ”as soon as possible”, ”urgent” eller ”urgent urgent”. Om 
kund har önskat ett leveransdatum och leverans inte kan ske då, enligt Scala, så pratar 
ordermottagare med materialplanerare för att se om det går att ordna ändå. Om kundens 
önskade datum inte kan uppnås blir ordern antingen uppdelad på flera leveranser eller så blir 
den senarelagd. I vissa fall bli leveransdatum tidigare än vad kund önskat. Det kan ske om de 
beställda produkterna produceras av Liko Produktion som då har lite att göra och om kunden 
godkänner det. Om vissa produkter får senare leveransdatum än det som ordermottagare 
först angav i systemet så innebär det att det blir delleveranser. Andra orsaker till 
delleveranser är att kunden beställt produkter som levereras från olika ställen i Sverige, se 
kapitel 5.5, eller att brist upptäcks då produkterna ska plockas ihop för leverans. 
 
Om det leveransdatum som angavs för hela ordern inte kan uppfyllas på flera orderrader kan 
leveransdatum för hela ordern flyttas fram för att undvika delleveranser. Om det görs så 
innebär det att de datum som är tidigare än det nya leveransdatumet flyttas fram. Ska 
leveransdatum för hela ordern tidigareläggas måste ordermottagare gå in på varje orderrad 
och göra det. Dessa åtgärder används dock inte. 
 
Ibland vill en internationell kund veta fakturakostnaden innan det blir en definitiv order. Då 
måste emballage- och fraktkostnaden beräknas, se kapitel 5.7.1. 
 
Då inga oklarheter föreligger med ordern skickas orderbekräftelse till kund via post, e-post 
eller fax.  
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Om transport ska ske med flyg eller båt ringer ordermottagare oftast och hör med Schenker 
när gods måste skickas från dem för att hinna med ett flyg eller båt. 

5.7 Förberedelse för leverans från Liko 
Flödesschema för förberedelse för leverans från Liko visas i bilaga 6. 
Leveransavdelningen på Liko skriver varje måndag morgon ut plocklistor för de produkter 
som ska levereras från Liko under veckan. De orders som ändras under veckan samt de som 
tillkommer skrivs ut under veckans resterande arbetsdagar. På plocklistorna anges 
leveransdatum i vecka. Det innebär att leveransavdelningen har hela veckan på sig att skicka 
iväg nationella orders, medan det är bestämt att leverans till andra länder ska ske en gång per 
vecka per land. Förberedelse för leverans initieras alltså av att plocklistor skrivs ut. Eftersom 
leverans till ett exportland endast sker en gång per vecka prioriteras dessa order framför 
svenska orders, som kan skickas under hela veckan.  
 
När en order ska förberedas för leverans plockas de produkter ihop som plocklistan anger. 
Om det visar sig att tillräcklig mängd av de beställda produkterna inte finns på lagret tar 
leveransavdelningen reda på om bristen kan åtgärdas innan leveransen ska ske. Kan inte så 
ske blir det en delleverans av det som finns tillgängligt. 
 
Alla lyftar på färdigvarulagret hos Liko är styckepackade i kartonger. Andra produkter är 
också det, medan vissa ligger i plastpåsar och andra inte i någonting. Om de har något 
emballage benämns det som produktspecifikt emballage. Beroende på det och vad en order 
innehåller så används eventuellt ytterligare emballage vid transport såsom pallar, pallkragar, 
plywoodlådor, kartonger, vadderade påsar och fyllnadsmaterial. Det benämns som icke 
produktspecifikt emballage. Om det är en internationell kund ska denne betala vissa icke 
produktspecifika emballage (pallar, pallkragar och plywoodlådor) och låter denne Liko 
ombesörja transporten så ska denne även betala frakt. Därför beräknar leveransavdelningen 
dessa kostnader, se kapitel 5.7.1.  
 
Liko ombesörjer som sagt transporter från dem till alla nationella kunder samt till de flesta 
internationella kunderna. Dessa transporter sker som regel med Schenker. Om godset har 
tillräckligt liten volym och vikt skickas det med Schenkers produkt Parcel. Då skrivs en 
paketlapp ut. Är det för stort skickas det med Schenkers produkt Comfort/Eurocomfort och 
för detta krävs fraktsedel och adresslappar. Om det är en internationell kund skrivs bara 
adresslappar ut.  
 
Lageruttag i Scala görs sedan. Där noteras också eventuella serienummer (alla lyftar är 
individmärkta) och vid inrikes transporter fraktdokumentsnummer om ordermottagare skrivit 
in en sådan rad på ordern. Om så inte är fallet noteras fraktdokumentsnumret på följesedeln 
som leveransavdelningen arkiverar. Följesedel skrivs ut för arkivering samt för att fästas på 
gods. Dessutom fästes paketlapp, om det skickas med Schenker Parcel, alternativt fraktsedel 
och adresslapp, om det skickas med Schenker Comfort/Eurocomfort. Vid export fästes alltid 
adresslapp och följesedel på gods. 
 
Vid inrikes transporter kommer Schenker varje dag och hämtar gods, så dessa transporter 
behöver inte bokas. Är det däremot en exportorder bokar leveransavdelningen transport hos 
Schenker genom att faxa en leveransplan. En leveransplan informerar Schenker vilket 
transportsätt som ska användas, var godset ska levereras samt antal kolli, total vikt, total 
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volym samt antalet flakmeter8. Har kunden en egen speditör så ringer leveransavdelningen 
till denne och meddelar att gods finns att hämta hos dem. Hur transport ska ske och vilken 
speditör som ska utföra det ser personalen på plocklistan. 
 
Leveransavdelningen förmedlar fakturaunderlag samt beräkning av emballage- och 
eventuellt fraktkostnad till orderavdelningen för att fakturering till internationella kunder ska 
kunna ske. 

5.7.1 Beräkning av emballage- och fraktkostnad 
Som tidigare nämnts är inte emballage- och fraktkostnad separata poster på faktura till 
nationell kund. Försäljningspris på produkterna ska täcka dessa kostnader. Internationella 
kunder däremot ska betala vad icke produktspecifikt emballage och frakt faktiskt kostar per 
leverans. I de fall kunden har egen speditör betalar denne bara för emballage samt en 
administrationskostnad på 500 kronor. Beräkning av emballagekostnad och fraktkostnad då 
transportsättet är bil utförs av leveransavdelningen.  
 
I ett excelark fyller leveransavdelningen i vilka emballage som använts och då beräknas den 
totala emballagekostnaden. Detta excelark beräknar också total volym och totala flakmeter 
på kollina. Schenker debiterar för frakt enligt det som blir dyrast av verklig vikt, volym eller 
flakmeter. I deras prislistor anges det hur mycket frakten kostar vid en viss vikt. Volym och 
flakmeter transformeras därför om till vikt med omräkningsfaktorer, se beräkningsexempel 
nedan. Flakmeter beaktas först om godsets höjd överstiger 1.4 meter vid inrikes transporter 
och 1.2 meter vid export. 
 
Beräkningsexempel 
Godsets verkliga vikt: 90 kg 
Godsets mått: b=0.8 m, l=0.9 m, h=0.7 m 
Godsets volym: 0.8·0.9·0.7=0.50 m3 

Omräkningsfaktor volym: 1 m3=280 kg 
Godsets skrymmevikt: 0.50·280 kg=140 kg 
Debitering sker därmed enligt vikten 140 kg 
 
Beroende på vikt, volym och eventuella flakmeter blir det olika fraktkostnader, de antecknar 
det dyraste eftersom Schenker debiterar enligt det dyraste. Dessutom görs ett påslag på 300 
kronor för att täcka avgifter såsom valuta- och drivmedelstillägg. Eftersom Likos produkter 
inte är så tunga samt för att produktspecifikt och icke produktspecifikt emballage ofta är 
större än produkterna så är det oftast godsets volym eller flakmeter som avgör 
fraktkostnaden. Undantaget är leveranser från Liko Textil där godsets vikt som regel avgör 
fraktkostnaden då det oftast skickas med Schenkers produkt Parcel (där är det godsets 
verkliga vikt som avgör fraktkostnaden). 
 
Om transport till kund ska ske med båt eller flyg beräknar leveransavdelningen 
emballagekostnaden och lämnar vikt-, volym- och flakmetersuppgifter till orderavdelningen 
som då ringer till Schenker för att få fraktkostnaden. Undantaget är fraktkostnaden till 
säljbolaget i USA, Liko Inc. För dem väntar orderavdelningen tills Schenker skickat fakturor 
för dessa transporter, eftersom det är ännu enklare och säljbolaget går med på det. Med dem 
som underlag debiteras då Liko Inc. 

                                                 
8 Godsets längd multiplicerat med bredden, dividerat med bilens flakbredd som är 2.5 m. Vid debitering enligt 
flakmeter innebär det att man hyrt en del av flaket och inte bara en del av flakvolymen. 
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För de transporter som sker från Industriplast och Profilgruppen beräknar orderavdelningen 
emballage- och fraktkostnad då dessa rapporterat in att leverans har skett. Till sin hjälp har 
de exceldokument.  
 
Då kund vill veta fakturabeloppet innan en definitiv order läggs samt om Liko vill ha 
förskottsbetalning behöver emballage- och fraktkostnad uppskattas, vilket 
leveransavdelningen utför. De ser då vad kunden vill köpa och uppskattar hur mycket 
emballage som kommer att åtgå och vilka mått och vikt kollina kan få. Sedan beräknar de 
eller ringer till Schenker eller annan speditör för att få veta ungefärlig fraktkostnad. 

5.8 Förberedelse för leverans från Liko Textil 
Flödesschema för förberedelse för leverans från Liko Textil visas i bilaga 7. 
Förberedelse för leverans från Liko Textil initieras av att plocklistor skrivs ut för de selar 
som ska levereras från dem under veckan. På plocklistorna anges leveransdatum i vecka. 
Precis som vid all leverans till Likos kunder har Liko Textil hela veckan på sig att skicka 
iväg nationella orders medan de måste skicka selar, som internationella kunder beställt, till 
Liko i Alvik dagen innan leverans ska ske därifrån. Liko Textil har fått tillsägelse att 
prioritera svenska kunder framför internationella eftersom det bara i avtal med nationella 
kunder är avtalat om en maximal leveranstid. 
 
Då plocklistorna skrivits ut plockas selar från lagret enligt dem. Oftast saknas selar, vilka då 
är under tillverkning eller ska börja tillverkas. De selar som fanns på lagret paketeras i påse 
eller kartong beroende på storlek på order. Dessa försluts inte utan lämnas öppna för att 
invänta resterande selar. 
 
Då selar kommer från tillverkningen görs inleverans i Scala på Liko Textils lagerplats innan 
de paketeras med de selar som redan tagits från lagret. Om det är en stor order ställs 
kartongerna på en pall och plastas. Om selarna inte hinner bli klara innan leverans ska ske 
meddelas rest till Liko och processen slutförs för de selar som finns. 
 
Lageruttag i Scala görs sedan och följesedel skrivs ut för arkivering samt för att fästas på 
gods. Godset vägs och vikten antecknas på fraktdokument. Även volymen antecknas på 
fraktdokument om det skickas med Schenkers Comfort. Förutom följesedel fästes även 
paketlapp, om det skickas med Schenkers Parcel, alternativt fraktsedel och adresslapp, om 
det skickas med Schenkers Comfort, på godset. Därmed är förberedelse för leverans klar 
eftersom Liko Textil aldrig behöver boka transport då Schenker kommer till dem varje dag. 

5.9 Förberedelse för leverans från Profilgruppen 
Flödesschema för förberedelse för leverans från Profilgruppen visas i bilaga 8. 
Av de produkter som Liko säljer tillverkar Profilgruppen förhöjningsben i metall och skenor 
som behövs för användning av taklyftar. Då en kund beställt någon av dessa produkter hos 
Liko faxas en inköpsorder och en följesedel, som ska följa med produkterna vid leverans, till 
Profilgruppen. Om leverans inte kan ske då Liko önskar ringer Profilgruppen till 
orderavdelningen på Liko och diskuterar situationen. En möjlighet är att låta en leverans som 
egentligen ska ske snart från Profilgruppen till en annan av Likos kunder senareläggas om 
denne egentligen inte behöver produkterna så snart och låta den aktuelle kunden få det 
godset i stället. 
 
Om det är förhöjningsben som kunden önskar kan leverans ske inom ett par dagar då 
Profilgruppen försöker att alltid ha 30 kartonger av dessa på lager. Skenor lagerhålls också 
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så dessa kapas till rätt längd samt att hål borras då de fått inköpsordern från Liko. Finns de 
inte på lager tillverkas de innan ovanstående sker. Förhöjningsbenen läggs i kartonger då de 
tillverkats. En kartong innehåller 20 ben och de säljs kartongvis. Vid leverans av dessa ställs 
den kartong/de kartonger som beställts på träfötter och bandas. Dessa träfötter tjänar då som 
pall så att den kan lyftas med truck. Skenorna förpackas styckevis i kartonger. Är det 
leverans till internationell kund eller en svensk kund som beställt fler än 10 skenor läggs 
dessa även i en trälåda som bandas.  
 
Då leverans ska ske till nationella kunder bokas transport med ett fax till Schenker i Åseda 
där uppgifter såsom mottagare, vikt och mått på gods anges. Sedan skriver Profilgruppen ut 
fraktsedel samt adresslappar. Är det en internationell kund faxas Likos inköpsorder till 
Schenker i Luleå där Profilgruppen angett vikt och mått på godset. Schenker faxar då i sin 
tur tillbaka en fraktsedel samt meddelar Schenker i Åseda att transport önskas. Eftersom de 
då fått en fraktsedel skrivs bara adresslappar ut. Då mottagare är någon av Likos 
internationella kunder med egen speditör skriver Profilgruppen ut fraktsedel och 
adresslappar samt meddelar dennes speditör att gods finns att hämta.  
 
Adresslappar fästes på godsen. Följesedeln häftas fast på fraktsedeln, eftersom den ofta 
försvinner om den fästes på gods, och dessa ges till chaufför. Vid leveranser till England 
fästes dock följesedeln på gods i en plastficka samt att den faxas till kunden eftersom de 
oftast inte får fraktsedeln.  
 
Profilgruppen försöker följa de fasta leveransdagar Liko vill att de ska ha till andra länder än 
Sverige men de hinner inte alltid det.   
 
När leverans skett faxar Profilgruppen tillbaka följesedeln till Liko som bevis på det. De har 
då på den angett vikt och mått på det levererade godset samt fraktdokumentnummer. Då kan 
Liko fakturera kunden.  

5.10 Förberedelse för leverans från Industriplast 
Flödesschema för förberedelse för leverans från Industriplast visas i bilaga 9. 
Industriplast tillverkar förhöjningsbenen i plast som Liko säljer. Då en kund beställt dessa 
förhöjningsben hos Liko faxas en inköpsorder och en följesedel, som ska följa med 
produkterna vid leverans, till Industriplast. Ska förhöjningsbenen levereras till en nationell 
kund skriver Industriplast då ut fraktdokument (streckkodslappar och eventuell fraktsedel). I 
Industriplasts affärssystem är varje order till nationell kund kopplat till ett 
fraktdokumentsnummer. I princip finns alltid förhöjningsbenen på lager så leverans sker 
inom ett par dagar. Om leverans inte kan ske då Liko önskar ringer Industriplast och 
meddelar det. 
 
De som jobbar på lagret hos Industriplast plockar ihop ordern. Förhöjningsbenen läggs i 
kartonger om 24 ben alternativt 40 ben då de tillverkats beroende på vilket sorts ben det är. 
Vid leverans behövs därför bara transportförpackning om det sänds som pallgods, vilket då 
är pall och omslutande plast. Om det är leverans till en nationell kund bokas inte transporter 
eftersom Schenker kommer till Industriplast varje dag och hämtar gods. Är det däremot 
leverans till en internationell kund faxar Industriplast Likos följesedel till Schenker i Luleå 
som då i sin tur faxar en fraktsedel till dem och då vet att de har gods att hämta. Alla 
internationella kunder som köper förhöjningsben låter Liko ombesörja transporten, förutom 
den externa återförsäljaren i Norge. Denne anlitar dock också Schenker så därför blir det 
samma förfarande vid beställning av transport.  
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Nödvändig dokumentation fästes därefter på godset. Är det leverans till en nationell kund är 
dokumentationen Likos följesedel och streckkodslapp. Eventuell fraktsedel ges till 
chauffören. Är det däremot leverans till en internationell kund fästes Likos följesedel på 
godset samt den fraktsedel som Schenker faxat. 
 
När leverans skett faxar Industriplast sin följesedel till Liko som bevis på det. Då kan Liko 
fakturera kunden. Om pall använts som transportemballage debiterar Industriplast Liko för 
det och det syns då på den följesedel som faxas tillbaka. Liko använder sig dock av ett 
exceldokument där det är angivet om pall används vid olika antal köpta kartonger med 
förhöjningsben. Om pall enligt det dokumentet använts debiteras kunden för det. 

5.11 Fakturering 
Flödesschema för fakturering från Liko till kunder visas i bilaga 10. 
Fakturering till kund initieras av olika saker beroende på om det är en internationell eller 
nationell kund. För internationella kunder initieras faktureringen av att leveransavdelningen 
på Liko överlämnar fakturaunderlag som visar vilka produkter som har plockats ihop för 
leverans samt en leveransplan som visar vilken emballage- och eventuell fraktkostnad som 
ska debiteras kunden. Detta gäller då för de produkter som ska levereras från Liko. Om 
produkter som levereras från Industriplast eller Profilgruppen finns med på en faktura 
kontrollerar ordermottagare att dessa faxat in bekräftelse på att produkter levererats. Då 
beräknar ordermottagarna emballage- och eventuell fraktkostnad för den leveransen med 
hjälp av ett exceldokument. Om debitering till kund sker i annan valuta än svenska kronor 
räknar de om dessa kostnader till rätt valuta. För nationella kunder tar ordermottagare fram 
orderbekräftelser med innevarande vecka som leveransdatum. De kontrollerar sedan att 
lageruttag skett hos Liko och Liko Textil samt att bekräftelse kommit från Industriplast och 
Profilgruppen att leverans skett. Om så är fallet skrivs fakturan ut och skickas till kund med 
posten. 
 
Innan fakturan skrivs ut och skickas till kund läggs total emballagekostnad samt frakt- eller 
administrationskostnad till för internationella kunder. 
 
Om leverans ska ske till ett land utanför EU skrivs tullfaktura ut. Denna faxas till speditören 
samt skickas med godset. 

5.12 Transport till kund av Schenker 
Flödesschema för transport till kund visas i bilaga 11.  
Till alla kunder som låter Liko ombesörja transporten är det vanliga transportsättet bil om det 
är möjligt. Annars blir det båt med komplettering av bil. Är det en brådskande leverans flygs 
produkterna till kunden ibland av Schenker och det kallas då samlastningsflyg. Är det riktigt 
brådskande skickas produkterna med Jetpak, Adena Picko´s eller Posten vilket går ännu 
fortare än Schenkers samlastningsflyg.  
 
Om det är leverans till en kund inom EU levereras produkterna till dennes lager. Är det en 
kund utanför EU lämnas produkterna i en hamn eller på en flygplats där kundens anlitade 
speditör hämtar det. Detta förfaringssätt har bestämts för att kunderna ska få produkterna så 
fort som möjligt. Till kunder utanför EU går det nämligen fortare om kunden anlitar en 
speditör som verkar i det landet än om Schenker ska utföra hela transporten. 
 
Alla leveransställen (Liko, Liko Textil, Profilgruppen och Industriplast) utom Profilgruppen 
har fast avhämtning från Schenker varje vardag för inrikes gods vilket innebär att de inte 
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behöver göra en separat bokning för den dagliga hämtningen.  Då det gäller leveranser till 
internationella kunder samt leveranser till nationella kunder från Profilgruppen beställs 
transport. (Se utförligare i kapitel 5.7-5.10) 
 
Det är bara Industriplast som använder EDI9 mellan sig och Schenker. Det innebär bland 
annat att all information om godset vid nationella transporter finns i Schenkers system då 
godset hämtas. För övriga nationella transporter förs informationen in i systemet då godset 
kommer in till Schenkers terminal. Vid internationella biltransporter beställes, som nämnts 
tidigare, transporter vilket innebär att information om godset finns i Schenkers system då 
godset hämtas. Då transportsättet är båt eller flyg kommer Liko och Schenker överens om 
när gods ska hämtas för att det ska hinna med en viss båt eller ett visst flygplan. 
 
Transport till kund initieras av att Schenker anländer och hämtar godset. Chauffören skriver 
under ett fraktdokument/leveransplan som avsändaren behåller som bevis på att hämtning 
skett. Chaufför och avsändare hjälps åt att lasta gods i bilen.   
 
På fraktdokument/leveransplan anges det bland annat antal kolli, vikt, volym och flakmeter. 
Om chauffören tycker att någon angivelse inte stämmer noterar han det på dokumentet så att 
Schenker kan debitera rätt fraktkostnad. Om denne inte noterar något debiterar Schenker 
enligt de angivelser avsändaren angett. 
 
Godset transporteras till terminal närmast avsändaren där data om godset förs in i 
datasystemet, om det inte redan är gjort, och sorteras för vidare transport. Om det ska 
levereras inom Sverige transporteras det då till terminal närmast mottagaren. Väl där sorteras 
gods ytterligare för att sedan transporteras till mottagaren. Efter att avlastning skett hos 
mottagaren kvitterar denne att gods mottagits. 
 
Om det är leverans till en av Likos internationella kunder transporteras godset från terminal 
vid avsändaren till en viss stad beroende på destination och huvudsakligt transportsätt, se 
nedan. 
 
• Båt – Göteborg 
• Flyg – Stockholm 
• Bil, mottagare i England eller Irland – Göteborg 
• Bil, mottagare i resterande länder – Malmö 
 
Då gods med bil som huvudsakligt transportsätt anlänt till Göteborg eller Malmö lastas det 
på båt för en kort sjötransport, ofta till hamn i Tyskland, innan det går vidare med bil till 
terminal i mottagarland. Godset ska normalt inte lastas om under vägen men bilen går i vissa 
fall omvägar till andra länder först innan den anländer till terminalen. Sedan transporteras det 
till kunden. Efter att avlastning skett kvitterar denne att gods mottagits. 
 
Om det är leverans till en kund utanför EU har Schenker fullgjort sin skyldighet som 
speditör då det ankommer till hamn eller flygplats. Liko eller Schenker har då meddelat 
kunden om uppskattat ankomstdatum, flyg- eller båtnummer samt fraktdokumentsnummer så 
att dennes speditör kan utföra införtullning och hämta godset. 

                                                 
9 Förkortning för Electronic Data Interchange. Det är ett sätt för företag att utbyta information elektroniskt. 



-Nulägesbeskrivning- 

-28-  

Om huvudsakligt transportsätt är båt lastas det på båt i Göteborg. Då den anlänt till hamn i 
mottagarlandet, vilket är utanför EU, och lastats av kommer kundens speditör och hämtar 
det. 
 
Om godset däremot ska flygas till kund av Schenker lämnar de godset på Arlanda och 
kundens speditör hämtar det på flygplatsen i mottagarlandet om kunden är utanför EU. 
Annars transporterar Schenker godset till terminal i mottagarlandet och sedan vidare till 
kunden där det lastas av och kunden kvitterar. 
 
Schenker har turlistor där beräknade transporttider med transportsättet bil anges beroende på 
lokalisering av avsändare och mottagare samt val av produkt. De utgör dock inga 
tidsgarantier. Schenker anger att transporttiden beror på, och kan variera på grund av: 
Ø Sändningens och andra sändningars storlek 
Ø Antal avgångar från Hub-orterna10 
Ø Hur frekvent distribution är från terminal närmast mottagaren till mottagaren 
Ø Väderförhållanden 
 
Tillval såsom Express, Schenkertop eller Schenkertop12 innebär att fraktkostnaden blir 
avsevärt högre men då garanterar Schenker en viss transporttid. 
 
Status för en sändning kan följas på Schenkers hemsida. Med fraktdokumetsnummer eller 
avsändarens referens kan sändningen tas fram och då framgår det vad som skett med den och 
vilket datum det skedde.  
 
Vid vissa tillfällen vill mottagaren att speditören ska höra av sig så att de kan komma 
överens om när leverans ska ske, detta kallas tidslossning.  Avisering finns också, vilket 
innebär att speditören ringer till mottagaren och meddelar när leverans kommer att ske. 
Dessa nämnda tjänster tar speditören betalt för och de gör också att transporttiden kan 
förlängas. 

5.13 Leveransprecision 
Liko mäter leverantörers leveransprecision vid inleverans av material. Det mäts per 
leverantör och orderrad. Då Liko lägger en inköpsorder önskar de leverans en viss vecka, till 
exempel 0401, och vill då att leverans ska avgå vecka 1 år 2004 från leverantören. 
Leverantören skickar sedan en orderbekräftelse och angivet leveransdatum kan då vara i 
vecka eller dag. Eftersom alla datum i Scala måste vara dag tolkas en veckoangivelse från 
leverantör som den veckans fredag. Då bekräftat datum läggs in i Scala adderas sju dagars 
transportdagar (inklusive helgdagar) för att leveransen ska hinna komma till Liko alternativt 
till deras legoleverantörer. Vid beräkning av leveransprecision jämförs verkligt 
leveransdatum med det bekräftade per orderrad. Så länge alla produkter på en orderrad inte 
kommer senare än bekräftat anses den vara i tid. Om leverantören har leveransförsening och 
denne ringer och meddelar nytt leveransdatum så ändras det bekräftade. 
 
Liko har även försökt göra en rapport som mäter leveransprecision vid leverans till kunder 
men det har inte lyckats. De har försökt mäta leveransprecision som bekräftad vecka mot 
verklig leveransvecka per orderrad. Tyvärr är det en ofullkomlighet i Scala som gör att 
verklig leveransvecka inte är korrekt. Förklaringen tros vara att det i Scala sparas vilket 
datum lageruttag görs per orderrad vilket då är verkligt leveransdatum per orderrad. I 

                                                 
10 Orter dit mycket gods kommer innan det delas upp och skickas vidare. 
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orderhuvudet finns ett datum som ständigt uppdateras och anger senaste lageruttaget för hela 
ordern. Då ordern avslutas för att bli en faktura sparas bara vissa fält i faktureringsstatistiken. 
Verkligt leveransdatum finns då som ett fält men det som anges för varje orderrad är orderns 
senaste lageruttag, vilket inte behöver vara densamma som orderradens lageruttag.  
 
Liko har dock satt upp vissa kvalitetsmål, däribland rörande leveransprecision. De har 
definierat det som att kunderna ska erhålla rätt produkter i rätt tid och anger att mätetal ska 
utarbetas.  

5.14 Kostnader och intäkter förknippade med transport 
Kostnader och intäkter under ett år (20020701-20030630), förknippade med transport av 
gods från Liko till deras kunder, presenteras i tabell 5.4.  
 
Tabell 5.4 Kostnader och intäkter förknippade med transport till kund 
Kostnader SEK  Intäkter SEK 
Frakt, internationella kunder 3 502 000  Debiterad frakt, internationella kunder 3 316 000
Frakt, nationella kunder 1 627 000  Debiterat transportemb., internationella kunder 526 000
Frakt, ej belasta kunder 122 000  Expeditionsavgift 182 000
Transportemballage 255 000  Transportbidrag, internationella kunder 328 000
Transportförsäkring 81 000  Transportbidrag, nationella kunder 167 000

Summa: 5 587 000  Summa: 4 519 000
 
Fraktkostnad är totala kostnader som betalas till speditörer vid transport till kund. Det 
innebär att alla kostnadsposter på fakturor från speditörer ingår. Det är till exempel frakt, 
valuta- och drivmedelstillägg, expeditionsavgift, exportterminalavgift, speditörsarvode, 
tidslossning och avisering. Den fraktkostnad som inte ska belasta kunder är fraktkostnad för 
att åtgärda att de levererat fel produkter eller att det är något fel på de produkter som 
levererats. 
 
Kostnaden för transportemballage är låg på grund av att kostnad för pallar och pallkragar 
inte finns med. Det är den intäkt som förloras för att pallar och pallkragar som kommer med 
inleveranser inte skickas tillbaka till tex Profilgruppen eller Stoeryd och genererar en intäkt 
utan i stället används vid leverans till kund. Dessutom finns inte kostnader för vissa 
kartonger med. 
 
Som nämnts tidigare är inte frakt och emballage separata poster på faktura till nationell kund 
utan de kostnaderna ska täckas av produktpriserna. Därför finns de inte med som intäkt. 
 
I expeditionsavgift ingår intäkter från avgifter nationella kunder får betala om de lägger en 
order med ett värde under 1 000 kr. Dessutom ingår intäkter för den administrationsavgift 
internationella kunder får betala om de har egen speditör. Den kan diskuteras om 
expeditionsavgift bör ingå som intäkt förknippade med transport till kund. 
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6 Analys med förbättringsförslag 
Detta kapitel utgörs av, med hjälp av relevanta teorier, en analys av nuläget. Förslag ges 
också för hur Liko ska kunna förbättra sina transporter till kunder. 
 

Transport till 
kunder

Debitering av frakt

Leveransprecision

Leveransdagar

Leveransklausuler

Transportbidrag Transporttid

Transportförsäkring
Innehåll i
avtal med speditör

Fraktkostnad per
speditör

 
 
Figur 6.1 Delar inom transport från Liko till deras kunder som ska analyseras.  
 
Från kartläggningen av nuläget identifierades följande problem som orsakar en bristfällig 
transportapparat med avseende på kostnad, transporttid och leveransprecision, se även figur 
6.1 för en visualisering:  
Ø Transportbidrag – Ansöker Liko om transportbidrag i de fall det är möjligt för att 

därigenom sänka totalkostnaden för transport? 
Ø Fraktkostnad per speditör – Hur stora summor betalas till olika speditörer och har Liko 

avtal med de speditörer de betalar betydande summor till? 
Ø Debitering av frakt – Varför är fraktkostnad och fraktintäkt olika och hur bör debitering 

ske? 
Ø Transportförsäkring – Vad omfattar försäkringen och hur kan kostnaden för den 

minska? 
Ø Leveransklausuler – Vilka leveransklausuler gäller mellan Liko och deras kunder, vilka 

bör användas och vad leder det till? 
Ø Innehåll i avtal med speditör – Vad bör ingå i avtal med speditör och hur bör 

anbudsförfrågning till speditör förändras för att slutet avtal ska bli bättre? 
Ø Leveransprecision – Varför och hur bör Liko mäta leveransprecision vid transport av 

produkter till kunder? 
Ø Transporttid – Vad behöver Liko göra för att få tillgång till transporttider vid transport 

till deras kunder och varför bör de ha dem? 
Ø Leveransdagar – Hur långa är transporttiderna och hur hög blir beläggningen för dem 

som förbereder leverans då det levereras till ett mottagarland en viss dag? Vilken dag bör 
transport till ett visst land påbörjas för att transporttiden ska bli så kort som möjligt? Bör 
den dag leverans sker till en internationell kund vara fast eller olika beroende på dag 
order inkommer? 

 
Dessa delar analyseras separat nedan och förbättringsförslag ges. 
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6.1 Transportbidrag 

6.1.1 Analys 
Ett sätt att få lägre totalkostnader med avseende på transport till kunder är att ansöka om 
transportbidrag, vilket Liko gör i dagsläget. Då kunder beställer produkter från Liko kan 
följande generera transportbidrag, enligt bilaga 2: 
§ Transporter som avgår från Liko, fraktgrundande vikt är minst 100 kg, ska transporteras 

mer än 400 kilometer inom Sverige med järnväg, bil eller båt.  
§ Transporter som avgår från Industriplast, fraktgrundande vikt är minst 100 kg, ska 

transporteras mer än 400 kilometer inom Sverige med järnväg, bil eller båt. 
§ Transporter som avgår från Liko Textil, fraktgrundande vikt är minst 20 kg, ska 

transporteras mer än 400 kilometer inom Sverige med järnväg, bil eller båt. 
 
Bidraget som lämnas är 30 % av kostnaden för de transporter som uppfyller ovan nämnda 
krav då transporterna avgår från Liko eller Industriplast. Motsvarande siffra är 30-45 % för 
transporter som avgår från Liko Textil. 
 
För transporter från Profilgruppen utgår inget transportbidrag eftersom de inte är belägna i 
stödområdet. Bidrag erhålls i dagsläget inte för transporter från Liko Textil då de sändningar 
som avgår från dem till nationella kunder sker med Schenkers produkt Parcel. Eftersom den 
fraktprodukten har samma kostnad för en given vikt oberoende av avståndet till olika 
nationella kunder kan bidraget inte sökas för dessa leveranser då fraktkostnaden måste bero 
på transportsträckan. Kostnaden för frakt från Liko Textil med Schenkers produkt Parcel var 
cirka 242 000 kr det senaste året. 
 
En studie utfördes därför för att se om totalkostnaden minskar om selar börjar skickas med 
Schenkers produkt Comfort i stället. Det innebär att fraktkostnaden blir högre och börjar 
variera med transportsträckan. Då kan transportbidrag dock sökas vilket skulle kunna leda 
till att totalkostnaden minskar. I totalkostnad antogs det att kostnad för transportemballage 
och frakt samt eventuell intäkt från transportbidrag ingår. För alla leveranser som skedde 
från Liko Textil till svenska kunder under vecka 3 år 2004 undersöktes det vad 
totalkostnaden blev om det skickades med Parcel respektive Comfort, se bilaga 12. 
 
Studien visade att totalkostnaden med Parcel blev 3 689 kr medan motsvarande siffra för 
Comfort blev 6 960 kr. Kostnaden för den veckans leveranser skulle ha ökat med 3 271 kr 
om selarna hade skickats med Comfort istället för Parcel.  

6.1.2 Förbättringsförslag 
Genomförd studie ger Liko en indikation på att de ansöker om transportbidrag i de fall det är 
möjligt att få. Liko Textil bör fortsätta transportera selarna med Schenkers produkt Parcel då 
totalkostnaden blir lägre än om de skickas med Schenkers produkt Comfort, trots att det 
innebär att transportbidrag inte erhålls då leverans avgår från dem. 

6.2 Fraktkostnad per speditör 

6.2.1 Analys 
Christopher (1998) menar att en produkt inte har något värde för kunden förrän denne har 
den i sin hand. Av sin omsättning exporterar Liko cirka 70% vilket gör att fraktkostnaderna 
blir betydande, vilket Coyle et al. (1996) framhåller som en naturlig följd av global handel. I 



-Analys med förbättringsförslag- 

-32-  

nulägesbeskrivningen framkom det att fraktkostnaden vid transport till kunder uppgick till 
5,3 Mkr under ett år. Det innefattar alla tjänster speditörer utför för Likos räkning vid 
transport till kunder. Se figur 6.2 för en visualisering av vilka speditörer som betalning 
skedde till.  
 Fraktkostnad 

4%

1%

1%

2%

92%

Schenker

Jetpak

Adena Picko´s

Posten

Övriga

 
Figur 6.2 Procentuell fraktkostnad per speditör vid transport till kunder, avrundat till heltal. 
 
Ett sätt att hålla fraktkostnaden nere är att sluta avtal med de speditörer företaget betalar en 
betydande summa pengar till. Liko har avtal med Schenker och en överenskommelse med 
Jetpak vilka är de speditörer de betalar betydande summa till och dessutom använder 
regelbundet. Då överenskommelsen kom till med Jetpak under 2001 betalade Liko cirka  
185 000 kr till Jetpak under ett år, vilket nu har ökat till 220 000 kr.  
Att koncentrera användandet till några få speditörer är bra då det leder till många 
förbättringar. Dessa är färre bilar på gårdsplanen, mindre arbete för leveransavdelningen, 
enklare administration, lättare att beräkna fraktkostnad, lägre fraktkostnader, långsiktig 
relation vilket bland annat innebär att speditör och Liko lär sig varandras rutiner samt att det 
inte blir någon väntetid för chaufförerna. Den enda nackdel jag ser är att Liko inte upptäcker 
hur bra en icke anlitad speditör är. 

6.2.2 Förbättringsförslag 
Inköpsansvarig på Liko är den som skriver avtal med leverantörer som de betalar mer än  
300 000 kr/år till. Eftersom inköpsvolymen från Jetpak är nära den gränsen och hela tiden 
närmar sig den bör det övervägas att skicka ut en anbudsförfrågan till Jetpak och dess 
konkurrenter för att förhoppningsvis kunna teckna ett mer fördelaktigt avtal än dagens 
överenskommelse. Om ingen konkurrentutsatt anbudsförfrågan ges ut kan det i alla fall 
skrivas ett mer formellt avtal med Jetpak och förhandla om ännu bättre priser. Det kan då 
leda till lägre fraktkostnader vid expressleveranser. 

6.3 Debitering av frakt 

6.3.1 Analys 
Frakt utgör en betydande del av ett företags kostnader, vilket Coyle et al. (1996) framhäver. 
För Likos del var kostnaden 5,3 Mkr det senaste året. De debiterar dock sina internationella 
kunder för frakt och det är viktigt att följa upp att debitering är korrekt. Fraktkostnad och 
fraktintäkt till internationell kund kan dock vara olika och det finns tre orsaker till det. För 
det första uppstår en fraktkostnad då speditörens faktura registrerats i Scala, vilket brukar 
vara 1-3 veckor efter att leverans skett från Liko, Profilgruppen eller Industriplast. En 
fraktintäkt uppstår dock i Scala då kundfaktura med debitering av frakt skapas, vilket ofta är 
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samma dag eller dagen efter att leverans skett från ovan nämnda ställen. Det innebär att en 
kostnad och en intäkt som härrör från en viss leverans inte uppstår samtidigt. Då dessa ska 
utvärderas kan det bli så att endast fraktintäkten för en viss leverans finns med under den 
valda tidsperioden medan fraktkostnaden inte kommer med, eller tvärt om. 
 
För det andra sker debitering av frakt till kund i valutorna SEK, EUR, USD eller GBP 
beroende på vilken kund det är. Då fraktkostnaden beräknats i SEK omvandlar i vissa fall 
orderavdelningen SEK till EUR, USD eller GBP med den aktuella dagskursen som står på 
Internetsidan http://www.xe.com/ucc/, om debitering inte ska ske i SEK. För resterande 
kunder som debiteras i annan valuta än SEK används fasta valutakurser. Se bilaga 13 till 
vilka länder debitering sker med rörlig respektive fast valutakurs. Då statistik tas ut från 
Scala för fraktintäkter omvandlas intäkten till SEK igen enligt de fasta valutakurserna. Det 
leder till att statistiken blir missvisande i de fall rörlig valutakurs använts vid debitering.  
 
För det tredje blir inte den beräknade fraktkostnaden exakt samma som Schenker debiterar. 
Det beror på att det i vissa fall beräknas fel samt att Schenker tar ut vissa avgifter, som 
varierar, förutom fraktkostnad enligt de prislister de givit Liko. Dessa avgifter försöker Liko 
täcka med det påslag de gör på 300 kronor för varje leverans de ombesörjer. 
 
Se bilaga 13 för fraktkostnad och fraktintäkt per land. 

6.3.2 Förbättringsförslag 
En procentuell fraktkostnad bör införas vid debitering till kontinuerliga internationella 
kunder, det vill säga till de kunder som tillhör kundkategori 1 eller 2, se bilaga 4, och som 
dessutom låter Liko ombesörja transporten. Att välja ut kunderna på grundval av vilken 
kategori de tillhör beror på att det bör undvikas att skapa en ny kategorisering och för att 
dessa kategorier innefattar de kunder som Liko har tillförlitlig statistik för. Dessutom ingår 
Likos stora kunder i kategori 1 och 2 vilket leder till stora effekter vid en förändring av 
debitering. Debitering enligt en procentsats bör göras då Schenker är speditör och med de 
transportsätt den specifika kunden använder sig av för att ha underlag till beräkning av 
procentsatsen. Denna procentsats ska ange hur mycket en kund ska betala i frakt i procent av 
försäljning med ett visst transportsätt, enligt ekvation 6.1. De olika transportsätten är bil, flyg 
samlastning, flyg express, båt pallgods och båt container. 
 

100Pr ⋅=
gFörsäljnin
adFraktkostn

ocentsats        (6.1) 

  
Denna %-sats ska vara individuell för varje land och transportsätt.  
 
En fördel med att införa en procentuell fraktkostnad är att det dagliga tidskrävande arbetet 
med beräkning av fraktkostnad försvinner. Dessutom kan en kund själv beräkna vad 
fraktkostnaden blir. Vidare kan ordermottagare ge ett snabbare svar till kunder som vill veta 
totalt fakturavärde innan köp samt att det går fortare att beräkna summan kund ska betala vid 
förskottsbetalning. 
 
En nackdel med att införa en procentuell fraktkostnad är dock att fraktintäkt per order inte 
kommer att vara verklig fraktkostnad eftersom den beror på vikt, volym eller flakmeter på 
gods vilket inte behöver hänga ihop med pris på produkter kunden köpt. Det ska dock 
uppmärksammas att dagens beräkning av fraktkostnad inte heller är riktigt korrekt. 
Dessutom visar sig inte förändringar som ändrar den verkliga fraktkostnaden i debiterad 
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frakt förrän uppdatering av %-satsen görs. Det kan exempelvis vara förändringar i 
orderbeteende hos kund, Schenkers fraktpriser eller Likos produkter och emballage. Därmed 
riskerar Liko att göra vinst alternativt förlust på frakter. Om det vid uppföljning visar sig att 
debiterad frakt understiger eller överstiger faktisk fraktkostnad under en viss tidsperiod bör 
det inte kompenseras med tilläggsdebitering eller återbetalning. Om det skulle åtgärdas med 
något av ovan nämnda förloras större delen av fördelarna med debitering av frakt enligt en 
procentsats. För att minska risken för förlust kan en säkerhetsmarginal läggas på 
procentsatserna. 
 
Om fraktkostnaden börjar debiteras enligt en procentsats bör kunderna göras uppmärksamma 
på att denna %-sats kommer att revideras löpande, förslagsvis en till två gånger per år. 
 
Se bilaga 14 för vilka förändringar som måste göras för att debitering enligt en procentsats 
ska kunna ske samt hur implementering och uppföljning bör gå till. 

6.4 Transportförsäkring 

6.4.1 Analys 
Enligt Pewe (1993) är transportförsäkring viktig då speditörer friskriver sig från många 
skadefall på gods. Se bilaga 16 för vad Likos transportförsäkring omfattar och inte omfattar. 
 
Det finns tre olika typer av transportförsäkringar; grundförsäkring, utvidgad grundförsäkring 
och normalförsäkring. Liko har tecknat den mest omfattande försäkringen, det vill säga 
normalförsäkring. Då transportförsäkringen tecknas används försäkringsmäklare. Han tillför 
bland annat kunskap om försäkringar, vet hur prisbilden är och tar in offerter från 
försäkringsbolag. 

6.4.2 Förbättringsförslag 
Försäkringsbrevet bör skrivas om så att det framgår tydligt vad försäkringen omfattar, enligt 
bilaga 16. När något händer med gods under transport är det vikigt att det i försäkringsbrevet 
framgår vad som omfattas av försäkringen för att undvika tolkningstvist med 
försäkringsbolaget. 
 
Då transportförsäkringen ska förnyas bör det fokuseras på att sänka premiefaktorerna 
eftersom dessa avgör försäkringskostnaden. Avtalet gäller ett år i taget och den senaste 
innebar en ökning på 10 % av premiefaktorerna. 

6.5 Leveransklausuler 

6.5.1 Analys 
För att HI, Hjälpmedelsinstitutet, ska sluta avtal med Liko måste leveransklausulen vara 
DDP. Därför utreds inte en alternativ leveransklausul för avtalet som gäller de flesta 
nationella kunderna, utan bara om de agerar rätt enligt den leveransklausulen. Även i andra 
dokument till nationella kunder, än avtalet, anges det att leveransklausulen är DDP. 
 
I princip i alla avtal med internationella kunder står det att leveransklausulen är EXW. För de 
kunder som låter Liko ombesörja transport och dessutom bor i ett land utanför EU har det 
inte fungerat att Schenker debiterar Liko då leveransklausulen EXW anger att det är 
mottagaren som ska stå för fraktkostnaden. Då Schenker gör exporthandlingar för transporter 
till länder utanför EU måste de nämligen debitera mottagaren om EXW anges på 
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tullfakturan. Därför anges det CIP på tullfakturan till dessa länder utom till USA där det 
anges DDU. Då orderavdelningen skriver ut orderbekräftelse, följesedel och faktura till kund 
ändrar de dock oftast leveransklausulen till EXW eftersom det är dokument till kunden. 
Detta för att kunden inte ska anse att Liko gör fel som debiterar för frakt då CIP anger att 
säljaren ska stå för fraktkostnaden fram till destinationsorten. Se figur 6.3 för en 
visualisering. 
 
                

 Avtal med kund     Kundfaktura      Tullfaktura    
            (Kunder utanför EU   
            som låter Liko   

            
ombesörja 
transport)   

 EXW     EXW      CIP   
               
               
                  

Figur 6.3 Leveransklausul i olika dokument till internationell kund 
 
Om skada på eller förlust av gods sker under transport anger Likos försäkringsbolag att det 
är den leveransklausul som står på fakturan som köparen fått som gäller. Se tabell 6.1 för 
vilka transporter som försäkring betalas, vad det kostar och om försäkringen gäller. 
Kostnaden fås fram genom att multiplicera premie- och mäklarprovision med försäljning. 
 
Tabell 6.1 Försäkring baserad på försäljning 20020701-20030630 

Världsdel 
Premie och 

mäklarprovision (%) Försäljning (kr) Kostnad (kr) Kommentar 
Norden (exkl. Sv) 0,052 25 396 768 13 206 Betalas i dagsläget men gäller inte 
Sverige 0,052 65 121 151 33 863 Betalas i dagsläget och gäller 
Europa 0,089 58 006 082 51 625 Betalas inte i dagsläget och gäller inte 
USA och Kanada 0,134 38 276 824 51 291 Betalas i dagsläget och gäller 
Asien 0,164   6 391 181 10 482 Betalas i dagsläget men gäller inte 
 
Med den försäljning som varit det senaste året betalar Liko 109 000 kr vid leveranser till 
kunder. I den summan ingår försäkringskostnad för gods som transporteras till länder i 
Norden, Asien och Amerika. Försäkringen gäller dock bara för leveranser till svenska kunder 
och till säljbolaget i USA, Liko Inc., på grund av de leveransklausuler som anges på 
kundfakturor. Det betyder att det betalas 24 000 kr till ingen nytta. 
 
Om något sker med gods vid transport till andra länder än Sverige och Amerika är risken att 
det är oförsäkrat. Det kan innebära att kunden inte kan betala godset eller till och med går i 
konkurs vilket betyder att Liko drabbas i alla fall.  
 
Nedan analyseras konsekvenserna om Liko skulle använda leveransklausulerna EXW, CIP, 
DDU eller DDP med de internationella kunderna. 
 
Leveransklausul EXW 
§ Köparen står för all risk och alla kostnader under transport. Köparen betalar därmed 

frakten och händer något med godset under transport måste de ändå betala för 
produkterna. 

§ Köparen ska ombesörja transport från säljaren. 
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§ Om Liko ger Schenker transportuppdraget ska fraktfaktura skickas direkt till köparen. 
Det innebär dyrare frakt för denne samt att Liko inte kan erhålla transportbidrag (för 
närvarade 330 000 kr för leveranser till internationella kunder). 

§ Likos transportförsäkring gäller inte vid transport till internationella kunder och köparen 
är inte skyldig att teckna försäkring. Liko kan därmed sänka försäkringskostnaden med 
75 000 kr. 

 
Leveransklausul CIP 
§ Köparen står för risken under transporten. 
§ Säljaren är skyldig att teckna transporförsäkring fram till destinationsorten vilket innebär 

att Likos transportförsäkring gäller. Försäkringskostnaden ökar därmed med 52 000kr.  
§ Säljaren ska betala frakten fram till destinationsorten. Det kan dock noteras i avtal med 

kund att denne kommer att debiteras separat för frakt. 
§ Schenker kan skicka fraktfaktura till Liko. Det innebär billigare frakt och att Liko kan få 

transportbidrag (för närvarade 330 000kr). 
§ Eftersom köparen står för risken kan utredning göras över vad som hänt med gods för att 

se om försäkringen täcker det eller om köparen ska stå för det. Därmed kan inte köparen 
direkt kräva att ny produkt skickas. 

 
Leveransklausul DDU 
§ Säljaren står för risken och kostnaderna fram till destinationsorten. Köparen ombesörjer 

och betalar för allt därefter inklusive handelsdokumentation i importlandet, tullklarering 
och importavgifter. 

§ Säljaren ska betala frakten fram till destinationsorten. Det kan dock noteras i avtal att 
köparen kommer att debiteras separat för frakt. 

§ Schenker kan skicka fraktfaktura till Liko. Det innebär billigare frakt och att Liko kan få 
transportbidrag (för närvarade 330 000kr). 

§ Ingen av parterna är skyldig att teckna transportförsäkring men Likos försäkring gäller 
fram till destinationsorten. Försäkringskostnaden ökar därmed med 52 000kr. 

§ Eftersom Liko står för risken kan köparen kräva att ny produkt skickas innan utredning 
hunnit göras av vad som hänt med godset. 

 
Leveransklausul DDP 
§ Säljaren står för risken och kostnaderna under hela transporten.  
§ Säljaren ska betala frakten fram till köparens lager. Det kan dock noteras i avtal att 

köparen kommer att debiteras separat för frakt. 
§ Schenker kan skicka fraktfaktura till Liko. Det innebär billigare frakt och att Liko kan få 

transportbidrag (för närvarade 330 000kr). 
§ Ingen av parterna är skyldig att teckna transportförsäkring men Likos försäkring gäller 

under hela transporten. Försäkringskostnaden ökar därmed med 52 000kr. 
§ Eftersom Liko står för risken kan köparen kräva att ny produkt skickas innan utredning 

hunnit göras av vad som hänt med godset. 
 
Det som stadgas i en leveransklausul kan dock avtalas bort i avtal mellan säljare och köpare, 
vilket framhävs i Kompendium. 
 
Val av leveransklausul är viktigt. Ur ett säljande företags synvinkel kan det ses som 
fördelaktigt att välja ett villkor som minimerar deras kostnader och risker.  De måste dock 
tänka på att vissa leveransklausuler, till exempel EXW, innebär att köparen står för risken 
men ändå inte är skyldig att teckna en försäkring. Antag att det säljande företaget inte har 
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fått betalt av köparen då denne tar över risken för produkterna. Om produkterna förstörs kan 
det i slutändan bli säljaren som drabbas om köparen har dålig ekonomi och inte har någon 
transportförsäkring. Om kunden går i konkurs får inte säljaren betalt för produkterna och de 
förlorar en representant i ett land.  
 
Vid vilken tidpunkt leverans ska ske måste säljare ange till köparen, och då ska det vara 
leveransdatum vid punkt för överlämnande. Liko anger dock alltid då leveranserna avgår 
från Liko vilket är korrekt med leveransklausul EXW och CIP, men inte med DDU eller 
DDP. Det står dock i avtal med alla internationella kunder att leveransdatum avser då 
produkterna avgår från Liko så med den notisen kan man anse att de har rätt att frångå vad 
leveransklausulen anger angående leveransdatum. Enligt HI-avtalet och leveransklausulen 
DDP ska leveransdatum till svenska kunder avse när kund får produkterna. Enligt avtal och 
klausul agerar Liko därmed ibland fel då leveransdatum anges i vecka och det är den veckan 
transport av gods påbörjas och därför inte hinner fram till kund den veckan. Om transport av 
produkter till nationell kund påbörjas på exempelvis måndag eller tisdag hinner det fram till 
kund den veckan medan om transport påbörjas på fredag kommer inte beställda produkter till 
kund förrän följande vecka. 
 
Vilken leveransklausul det än står i avtal ska säljaren betala för emballage som krävs för 
transport. Det står dock i avtal med alla internationella kunder att kunden kommer att 
debiteras separat för vissa transportemballage. Med det har Liko rätt att debitera för pallar, 
pallkragar och plywoodlådor, vilket de gör. 
 
En leveransklausul anger även vem det är som ska betala fraktkostnaderna.  Liko står för 
fraktkostnaden vid transport av gods till nationella kunder, vilket är korrekt med den 
använda leveransklausulen DDP. Med leveransklausulen EXW ska köparen stå för 
fraktkostnaden. Därför är det med den leveransklausulen korrekt att Liko debiterar kunden 
för fraktkostnaden. Med leveransklausul CIP och DDU ska däremot säljaren stå för 
fraktkostnaden fram till destinationsorten, det kan dock noteras i avtal att köparen kommer 
att debiteras separat för frakt. 

6.5.2 Förbättringsförslag 
Den leveransklausul som Liko vill ska gälla med internationell kund ska vara skrivet i avtal 
och låta det stå på alla dokument. Om det blir en tvist gäller den leveransklausul som står på 
kundfakturan vilket innebär att transportförsäkringen i dagsläget bara gäller för leveranser 
till svenska kunder och till säljbolaget i USA. Dessutom kan vissa kunder börja ifrågasätta 
om olika leveransklausuler står på olika dokument. 
 
Därtill bör Liko bara betala försäkring för de transporter då försäkringen gäller. Detta för att 
inte ”kasta pengar i sjön”. 
 
Liko bör i avtal med internationell kund använda sig av leveransklausul där deras 
transporförsäkring gäller men där de inte tar fullt ansvar, vilket betyder leveransklausulen 
CIP. För det första gäller den transportförsäkring Liko tecknar merparten av vägen (fram till 
destinationsorten, vilket inom EU är köparens lager). För det andra riskerar inte godset att 
vara oförsäkrat under transport. För det tredje erhålls transportbidrag för den del av 
transporten som sker inom Sverige, och Liko kan debitera kunden separat för fraktkostnaden. 
För det fjärde blir det enklare hantering då Liko kan bestämma vilken speditör som anlitas. 
För det femte blir fraktkostnader lägre för kunderna då Liko kan förhandla låga priser med 
Schenker. För det sjätte kan utredning göras över vad som hänt med gods, eftersom köparen 



-Analys med förbättringsförslag- 

-38-  

står för risken, för att se om försäkringen täcker det eller om köparen ska stå för det. Därmed 
kan inte köparen direkt kräva att ny produkt skickas. För det sjunde få köparen stå för sådant 
som försäkringen inte täcker. 
 
Nackdelen med leveransklausulen CIP är dock att godset riskerar att vara oförsäkrat under 
del av transport om destinationsorten inte är köparens lager, utan till exempel en hamn eller 
flygplats vilket är fallet vid leveranser till kunder utanför EU. Efter destinationsorten gäller 
inte Likos försäkring och kunden har kanske inte försäkrat den delen av transporten. Om 
leveransklausulen DDP skulle användas undkommer Liko risken att godset inte är försäkrat 
eftersom deras försäkring då gäller hela transporten. Då står de dock även för risken vilken 
innebär ökade kostnader, därför rekommenderar jag inte den klausulen. 
 
Leveransklausulen CIP innebär egentligen att säljaren står för fraktkostnaden, därför bör 
Liko i avtal med internationell kund ange att kunden kommer att debiteras separat för frakt. 

6.6 Innehåll i avtal med speditör 

6.6.1 Analys 
Då en kund beställt produkter från Liko är det inte bara hur de utför sitt arbete som avgör hur 
nöjd kunden blir. Även speditörens arbete med att transportera produkterna från Liko till 
kunden är en avgörande del, vilket Coyle et al. (1996) framhäver. Hur speditören utför sin 
del i kedjan grundas till stor del i vad som avtalats mellan Liko och speditören. Det som står 
i ett avtal bör vara sådant som en av eller båda parterna anser är viktigt och ska efterlevas. I 
det avtal som i dagsläget är gällande mellan Liko och Schenker står det att avtalets inriktning 
är att utveckla ett långsiktigt samarbete till lägsta totalkostnad för båda parter. Vidare anges 
det att uppföljning ska ske minst en gång per år och då bland annat omfatta 
leveranspålitlighet och diverse statistik.  
 
Anbudsförfrågningar angående transporter lämnades till olika speditörer i början av år 2002 
och då efterfrågades endast priser för transport till olika destinationer, och det blev Schenker 
som valdes som huvudsaklig speditör för de kommande två åren. Att det i gällande avtal 
anges att uppföljning ska omfatta leveranspålitlighet blir omöjligt då Liko inte ställer några 
krav på transporttider och Schenker inte lovar några. Dessutom specificeras det inte vad det 
är för statistik som Schenker ska tillhandahålla Liko. 

6.6.2 Förbättringsförslag 
Att priset på transport av produkter till kunder är så lågt som möjligt är viktigt men det är 
fler parametrar som bör tas hänsyn till och skrivas in i avtal. Detta följer resonemanget som 
Coyle et al. (1996) och Tarkowski et al (1995) har. I anbudsförfrågan bör Liko, förutom 
priser, även efterfråga hur lång tid transport av produkter till angivna leveransadresser 
kommer att ta då transporttid är en viktig parameter att ta hänsyn till vid utvärdering av 
anbud.  Det bör även anges att statistik över hur långa transporttiderna varit per sändning ska 
presenteras av speditören för utvärdering en till två gånger per år samt att deras 
leveransprecision då också ska utvärderas. Då transporttider ska fås från speditören bör det 
göras ett test på ett litet urval innan all statistik skickas så att den innehåller alla information 
som behövs. Om leveransprecisionen vid utvärdering är lägre än 95% tar inköpsansvarig 
över och utformar en åtgärdsplan hur den ska höjas då det är brukligt på Liko. Att speditören 
måste tillhandahålla statistik över transporttider beror på att Liko inte har tillgång till dem på 
något sätt. Se kapitel 6.8.2 för varför de bör ha tillgång till transporttider. Då Liko fått 
kunskap om hur lång tid transport tar till olika kunder med den anlitade speditören kan det i 
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nästa anbudsförfrågan anges krav på transporttider och hur stor del av sändningarna som 
måste ske på angivna transporttider.  
 
Definition på transporttid och leveransprecision bör infogas i avtal för att båda parter ska 
vara överens om vad de betyder. Till exempel att transporttid avser tid från att godset hämtas 
hos avsändare till att det har lastats av på angiven leveransadress. Leveransprecision avser 
hur stor andel av leveranserna som levereras på lovad transporttid, det vill säga ej är 
försenade. 
 
Då speditörer lämnar anbud specificerar de ofta hur mycket en sändning till en viss 
mottagare kostar beroende på godsets vikt. Likos produkter i emballage har dock låg 
densitet. Därför är det volym eller flakmeter som oftast avgör fraktkostnaden och inte verklig 
vikt. Volym och flakmeter räknas om till kilogram eftersom prislistan ofta specificerar 
fraktkostnad relaterat till kilogram. Därför är omräkningsfaktorerna för volym och flakmeter 
viktiga att hålla låga och dessa bör efterfrågas i anbudsförfrågan för transportsätten bil, flyg 
och båt. Om omräkningsfaktorerna specificeras fås en mer rättvisande prisbild. 
 
Då Schenker fakturerar Liko för transporter skickar de samlingsfaktura över sådant som 
transporterats till nationella kunder. För transport till internationella kunder skickar de dock 
en faktura per sändning. Det är mindre administrativt arbete med en samlingsfaktura och det 
bör därför anges i anbudsförfrågan att samlingsfakturering önskas med specifikationer. 
Samlingsfakturor bör vara för ungefär en veckas transporter inom respektive utanför Sverige 
för att det ändå ska bli en relativt jämn ström av fakturor.  

6.7 Leveransprecision 

6.7.1 Analys 
Persson och Virum (1998) menar att leveransprecision många gånger är viktigare än 
leveranstid för kunder.  Idealbilden av leveransprecision är att den ska visa vilken precision 
kunder uppfattar att ett företag har och att de kan använda det som en kvantitativ indikator på 
hur nöjda kunderna är. Om mätning av leveransprecision ska börja ske hos Liko behöver det 
fastställas hur mätetalet ska utformas. Följande måste avgöras: 
1) Punkt där leveransprecisionen ska mätas; då gods lämnas till speditör vid färdigvarulager 

eller då det överlämnas till kunden eller dennes speditör vid destinationsort (där Likos 
eventuella ombesörjande av transport tar slut). Det är kundens lager inom EU och hamn 
eller flygplats utanför EU. För kunder med egen speditör måste punkten alltid vara till 
speditör vid färdigvarulager. 

2) Om verkligt leveransdatum ska jämföras med vad kund önskat, vad Liko ursprungligen 
lovat i orderbekräftelse eller vad det sist bekräftats till.  

3) När det ska anses vara försenat. Om det ska vara försenat om det inte går iväg senast det 
leveransdatum som anges i Scala eller den vecka som anges på dokument. 

4) På vilken nivå i ordern det ska mätas; per order, per orderrad eller per produkt. 
 
Det finns inget rätt eller fel då val görs för ovanstående punkter, det gäller dock att 
bestämma vilket sätt att mäta som passar företaget och dessutom är möjligt. 
 
Om Liko börjar mäta leveransprecision bör det påbörjas på ett sätt som är relativt enkelt att 
implementera och endast göras för en del av verksamheten. Det måste kontrolleras att den 
statistik som används visar verkligheten, det vill säga att det visar det man antar att det ska 
visa.  
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Då det fungerar kan mätningen utvecklas och utvidgas till att omfatta hela verksamheten. 
Nackdelen med att förändra och förbättra mätetalet är att det inte blir rättvisande att jämföra 
dem från en tidsperiod till en annan eller att ta en tidsperiod som innefattar olika sätt att 
mäta.  

6.7.2 Förbättringsförslag 
Liko bör börja mäta leveransprecision vid leverans till sina kunder i liten skala för att sedan 
utvidga mätning allt eftersom man sett att den fungerar. Jag föreslår därför en modell i fyra 
faser anpassad till vad som troligen är möjligt att genomföra hos Liko i dagsläget eller inom 
en snar framtid. Innan en ny fas inleds bör det säkerställas att det som mäts överensstämmer 
med verkligheten. Det bör dock finnas ett drömscenario att sträva mot då det gäller 
leveransprecision för att se bortom begränsningar och svårigheter som i dagsläget finns och 
ett sådant presenteras därför. Styrning och mål för leveransprecision bör efterhand utformas.  
 

100(%) ⋅=
antalTotalt

försenadeejAntal
ecisonLeveranspr      (6.2) 

 
Se bilaga 17 för en beskrivning av vad som bör ingå i de olika faserna då Liko börjar mäta 
leveransprecision vid transport till kunder samt hur drömscenariot ser ut. 
 
Om Liko börjar mäta sin leveransprecision blir följden att de får veta hur de presterar mot 
kund samt att det är en indikator på kundnöjdhet. Dessutom fås indikation på var förbättring 
av leveransprecision bör koncentreras. Vidare är mätning ett måste eftersom de satt upp som 
kvalitetsmål att leveransprecision ska börja mätas.  

6.8 Transporttid 

6.8.1 Analys 
Liko har valt att låta speditörer, oftast Schenker, utföra transport av produkter till kund, 
istället för att utföra det själv vilket Tarkowski et al. (1995) beskriver som en möjlighet. Det 
har dock lett till att Liko inte vet hur långa transporttiderna är till olika kunder. Leveranstid 
för Liko är tid från att kund lägger en order tills att transport av den påbörjas. Krajewski och 
Ritzman (2002) menar dock att den enda leveranstid kunder är intresserade av är tid som 
åtgår från att order läggs tills de har sina produkter. ”Glappet” mellan Likos och Krajewski 
och Ritzmans definition av leveranstid är därmed transporttiden.  
 
En undersökning utfördes för att klargöra om Schenker kan bidra med transporttider då de 
levererar gods åt Liko. På Schenkers lokalkontor i Luleå angav de att transporttider inte går 
att få fram. Anledningen till det var enligt dem att statistik över transporttider inte sparas. 
Det skulle gå att få fram dessa tider för nyligt gjorda sändningar (max 3 månader tillbaka) 
men då måste en person hos dem göra sökning på varje enskilt fraktdokumentsnummer. 
Inom Schenker är det dåligt spritt vad gäller möjligheter att få statistik på transporttider. På 
Schenkers huvudkontor för landtransporter (det vill säga biltransporter) hade de en annan 
version av vad som är möjligt då det gäller transportsättet bil. Se bilaga 18 för vad studien 
resulterade i. 
 
På Schenkers huvudkontor för sjö och flyg angav de också att statistik över transporttider 
finns tillgängligt då transportsättet är sjö eller flyg. Jag har dock inte lyckats få tag på någon 
som har kunskap om eller var villig att berätta mer om det för mig. 
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6.8.2 Förbättringsförslag 
I första skedet bör Liko ta tillvara på de enkla möjligheter, om än inte tillfredsställande, som 
finns för att till viss del få statistik över transporttider då transportsättet är bil och som 
dessutom är kostnadsfria. Det är då att ansluta sig till tjänsten Advanced Tracking för 
internationella biltransporter för att enkelt kunna se transporttider på Internet för sändningar 
till ett visst land. Den statistiken går dock inte att bearbeta utan att först manuellt skriva av 
den. Dessutom bör de be om att få turstatistik för nationella biltransporter. Det visar hur stor 
andel av transporterna till nationella kunder som kom fram i tid enligt turlista men säger 
ingenting om hur stora eventuella förseningar det var eller till vilken kund. 
 
För att kunna använda sig av statistik för transporttider måste dock Liko få transporttider för 
alla leveranser Schenker utför på datafil. Det är också möjligt. Därför bör Liko träffa säljaren 
från Schenker som skrivit avtalet med dem. De bör förklara att det är viktigt för dem att få 
statistik på transporttider och att de vet att det är möjligt att få. Om säljaren inte har kunskap 
om hur det ska ske bör denne ta reda på hur det ska gå till, förslagsvis genom att prata med 
dem jag fått informationen av. Schenker bör kostnadsfritt ge statistiken eftersom det är deras 
sätt att visa att de utför transporterna bra. Liko bör därför kräva att få avvikelse mot turlista 
per sändning i antal dagar för nationella biltransporter. Statistiken visar då till exempel +1 
vilket betyder att det tog en dag mer än turlistan anger. Dessutom kan de kräva att få 
informationen från Advanced Tracking på datafil för internationella biltransporter. För 
transporttider då transportsättet är båt eller flyg bör Liko undersöka vidare vad som är 
möjligt att få och hur de ska gå tillväga för att få det. 
 
Det blir många positiva konsekvenser för Liko av att få statistik över transporttider. En är att 
de får en förteckning över verkliga transporttider till alla kunder. Det är kunskap som inte 
finns inom Liko i dagsläget. En annan är att de kan svara på transporttid då kund frågar och 
kunna ange leveranstid och då avse från att kund lägger en order tills att denne har 
produkterna i sin hand. Dessutom kan de följa upp transporttider för att se hur de utvecklas 
samt få veta om förändringar som syftat till att sänka dem fått avsedd effekt. En annan fördel 
är att vid val av lokalisering av eventuellt säljbolag eller lager är det viktigt att veta 
transporttider till olika kunder då transporttider är en aspekt att ta hänsyn till 
lokaliseringsval. Förutom detta kan de utvärdera speditören. Eftersom den speditör Liko 
sluter avtal med utför de flesta transporter betalar Liko så pass mycket till dem att det utförs 
leverantörsvärdering på dem. I den ingår hur bra leveransprecision leverantören har och det 
kan bara mätas med statistik från speditören. Slutligen är transporttider för varje sändning en 
nödvändighet vid eventuell mätning av leveransprecision vid avlämning hos kund. 
 
Se bilaga 20 för vilken data Liko bör efterfråga då de ber om statistik. Då statistik ska fås bör 
det göras ett test på ett litet urval innan all statistik skickas så att den innehåller all 
information som behövs. 

6.9 Leveransdagar 

6.9.1 Analys 
Till nationella kunder skickar Liko beställda produkter varje vardag. Till internationella 
kunder skickar de dock beställda produkter en dag i veckan.  Att inte skicka varje order för 
sig leder till, vilket Ballou (1999) framhåller, att fraktkostnaden sjunker men förlänger 
leveranstiden. Fraktkostnaden blir lägre eftersom det är billigare att skicka en stor leverans 
än att dela upp den i flera leveranser med samma totalvolym och totalvikt. Leveranstiden kan 
förlängas om transport inte påbörjas så fort produkterna kan vara klara för leverans. Om vald 
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dag att påbörja transport dessutom inte är optimal för att transporttiden ska bli så kort som 
möjligt förlängs leveranstiden ytterligare. Det beror på att speditörer inte transporterar gods 
till alla länder alla dagar.  
 
Se bilaga 21 för transporttider och beläggning med de fasta leveransdagar per mottagarland 
som används i dagsläget.  
 
Det finns flera varianter av hur gods kan skickas med avseende på leveransdag. Dels går det 
att göra som Liko gör i dagsläget till sina kunder, det vill säga att skicka varje order för sig 
eller skicka beställda produkter en gång i veckan på en fast dag. Dels går det även att skicka 
en viss dag men att den dagen varierar. Om en kund lägger en order får den då samma 
leveransdatum som övriga inneliggande orders som kunden eventuellt har. 
 
Konsekvenser med avseende på tid och kostnad av att skicka varje order för sig är att tid från 
att Liko mottar en order till speditör hämtar gods på färdigvarulager blir kortast möjligt då 
det skickas så fort det är klart. Transporttiden kommer dock att variera beroende på dag 
transport påbörjas. Den totala leveranstiden, det vill säga från att kund lägger en order till att 
denne har de beställda produkterna, kommer emellertid oftast att vara kortare än om 
produkter endast skickas en gång i veckan. Vidare blir fraktkostnaden högre eftersom 
fraktkostnad per kubikmeter ökar ju mindre volymen är. 
 
Genom att skicka beställda produkter till internationella kunder en gång i veckan på en fast 
dag blir konsekvenserna de motsatta. Tid från att Liko mottar en order tills speditör hämtar 
gods på färdigvarulager förlängs eftersom det beroende på dag kund beställer kan bli olika 
många dagar ”över”. Det vill säga att tid från att kund beställer till transportdagen inträffar 
kan vara längre än den tid som behövs för förberedelse för leverans. Transporttiden kommer 
att vara kortast möjlig förutsatt att den fasta dagen är vald med tanke på transporttid. Den 
totala leveranstiden, det vill säga från att kund lägger en order till att denne har de beställda 
produkterna, kommer därmed att vara längre än om varje order skickas för sig. Dock blir 
fraktkostnaden lägre eftersom fraktkostnad per kubikmeter minskar ju större volymen är.  
 
Om leveranser däremot skulle skickas en gång per vecka men dag transport påbörjas beror 
på när kundorder inkommer skulle leda till att den totala leveranstiden ibland blir kortare och 
ibland längre, beroende på dag kundorder inkommer och när transport påbörjas. Kund kan då 
upplysas om transporttider och själv välja när de vill att produkterna ska avgå. Kunden är 
troligen bara intresserad av den totala leveranstiden, vilket Christopher (1998) poängterar, 
och därför torde det ur kundserviceperspektiv vara bäst att skicka produkter en gång i veckan 
men inte på en fast dag. 

6.9.2 Förbättringsförslag 
Om Liko väljer att fortsätta leverera till internationella kunder en fast dag per mottagarland 
bör dessa förändras så att transporttiderna blir så korta som möjligt. Se bilaga 22 för optimal 
leveransdag per mottagarland och hur det togs fram. Genom att införa optimal leveransdag 
per mottagarland minskar transporttiden, se tabell 6.2. En annan anledning, förutom 
transporttider, till att fortsätta med att leverera till internationella kunder en gång i veckan är 
att fraktkostnaden blir lägre än att skicka varje order för sig. Nackdelen är dock att den totala 
leveranstiden, från att kund lägger en order till att denne har produkterna, förlängs jämfört 
med att skicka varje order för sig.  
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Tabell 6.2 Minskning av transporttid, inklusive helgdagar, om optimal leveransdag används  

Mottagarland 
Minskning i 

transporttid (dagar) 
Land 16 5 
Land 13 2 
Land 14 2 
Land 2 1 
Land 5 1 
Land 7 1 
Land 9 1 
Land 12 1 
 
Nackdelen med en fast dag undviks till viss del om de fortsätter att leverera en dag i veckan 
men att transport avgår så fort som möjligt eller när kund önskar det. Kunderna kan 
informeras om transporttider och själva välja hur de vill ha det.  

6.10 Sammanfattning av förbättringsförslagen 
En kort sammanfattning av förbättringsförslagen följer nedan. Om dessa förbättringsförslag 
genomförs kommer transport till kund att förbättras avsevärt.  
 
Transportbidrag  
Inget förbättringsförslag ges för transportbidrag då studie indikerar att Liko i dagsläget 
ansöker om bidrag i de fall det är möjligt. 
 
Fraktkostnad per speditör  
Liko bör förnya avtalet med Jetpak eller lämna ut en anbudsförfrågan till dem och deras 
konkurrenter för att på så sätt sänka fraktkostnaden vid expressleveranser. 
 
Debitering av frakt 
Debitering av frakt till internationella kunder bör förändras. Det bör vara en procentsats av 
försäljning, där procentsatsen ska vara individuell för varje land och transportsätt. Fördelar 
med detta är bland annat att det tidskrävande dagliga arbetet med beräkning av fraktkostnad 
försvinner, kund kan själv beräkna vad fraktkostnaden blir samt att det går fortare att 
beräkna summan kund ska betala vid förskottsbetalning. En nackdel är dock att förändringar 
som ändrar den verkliga fraktkostnaden inte visar sig i debiterad frakt förrän uppdatering av 
procentsatsen görs. 
 
Transportförsäkring  
Försäkringsbrevet bör skrivas om så att det tydligt framgår vad försäkringen omfattar. När 
något händer med gods under transport är det viktigt att det i försäkringsbrevet framgår vad 
som omfattas av försäkringen för att undvika tolkningstvist med försäkringsbolaget. 
 
Leveransklausuler  
Den leveransklausul Liko vill ska gälla ska med internationell kund ska de ha skrivet i avtal 
och även låta det stå på andra dokument. Detta för att veta vad som egentligen gäller vid 
leverans samt för att kunder inte ska kunna ifrågasätta det. Liko bör avtala med 
internationella kunder att leveransklausulen CIP ska gälla. Positiva konsekvenser av det är 
bland annat att Likos transportförsäkring gäller merparten av vägen, köparen står för risken 
och att transportbidrag erhålls för den del av transporten som sker inom Sverige. En nackdel 
är dock att godset riskerar att vara oförsäkrat under del av transport om destinationsorten inte 
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är köparens lager, utan till exempel en hamn eller flygplats, vilket är fallet vid leverans till 
kunder utanför EU. 
 
Innehåll i avtal med speditör 
Avtalet med den speditör som utför merparten av transport av gods till Likos kunder bör 
förändras jämfört med hur det ser ut i dagsläget. I avtalet bör det finnas med sådant som Liko 
anser är viktigt. Definition av transporttid och leveransprecision bör infogas för att båda 
parter ska vara överens om vad de betyder.  Det ska anges att speditören ska tillhandahålla 
statistik över transporttider för alla leveranser 1-2 gånger per år.  
 
I anbud måste speditörer ange omräkningsfaktorer för volym och flakmeter för 
transformering till vikt. Detta för att en mer rättvisande prisbild ska fås. Dessutom bör de 
ange transporttider för att Liko ska kunna utvärdera anbuden även med tidsaspekten.  
 
Leveransprecision  
Liko bör börja mäta leveransprecision vid leverans till kunder. Detta för att få veta hur de 
presterar mot kund samt för att det är en indikator på kundnöjdhet. Dessutom fås indikation 
på var förbättring av leveransprecision bör koncentreras. Mätning, styrning och mål för 
leveransprecision bör ske stegvis. 
 
Transporttid 
Liko bör ställa krav på Schenker att de ska ge statistik på verkliga transporttider eftersom 
detta är möjligt. Fördelar med att få tillgång till dessa tider är till exempel att Liko får 
kunskap om hur lång tid det tar från att de lämnar gods till Schenker tills kunden har det, de 
kan följa upp transporttider för att se hur de utvecklas och om förändringar som syftat till att 
sänka dem får avsedd effekt samt att speditören kan utvärderas. 
 
Leveransdagar 
Liko bör fortsätta att leverera till internationella kunder en dag i veckan för att på så sätt få 
lägre fraktkostnader än om varje order skickas för sig. Om Liko väljer att fortsätta med en 
fast dag per mottagarland bör de ändra till optimal dag för att transporttiderna ska bli så korta 
som möjligt. Ur kundserviceperspektiv bör de dock  inte ha en fast dag utan låta leveranser 
avgå så fort det är möjligt alternativt när kund önskar, en gång i veckan. 
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7 Diskussion 
Detta kapitel innehåller en diskussion gällande genomförbarheten av förbättringsförslagen, 
problem som uppkommit under examensarbetet nämns samt att förslag på fortsatt 
förbättringsarbete för Liko ges. 
 
Jag anser att samtliga förbättringsförslag är genomförbara och implementeras de på rätt sätt 
kommer Liko att få mer fungerande transport till kunder samt att det hjälper dem i deras 
strävan att bli ännu mer framgångsrika. De blir bättre rustade att möta en ökad efterfrågan 
och kostnader som skulle kunna uppstå om det inte gjorts väl fungerande undviks. 
 
För vissa förbättringsförslag såsom dem gällande transportförsäkring, fraktkostnad per 
speditör samt innehåll i avtal med speditör krävs liten arbetsinsats för att uppnå 
förbättringarna. Förslagen gällande debitering av frakt, leveransdagar, leveransklausuler och 
leveransprecision kräver ett större engagemang och tidsåtgång för genomförande. För att till 
exempel börja debitera frakt enligt en procentsats krävs det att kunderna går med på det, 
vilket jag anser att de bör göra då de förstår fördelarna med det. Om leverans till 
internationell kund ska ske en gång i veckan men inte på en fast dag krävs det att 
inköpsorder till Profilgruppen och Industriplast samt plocklistor hos Liko och Liko Textil 
börjar ange leveransdatum som det datum som finns i Scala och inte vecka som i dagsläget. 
Detta för att de som förbereder leverans ska veta när transport ska påbörjas. Att börja skriva 
ut vilken dag transport av produkter ska påbörjas på dokument till kund tror jag skulle öka 
kundservicen avsevärt, i synnerhet eftersom vissa kunder inte förstår veckoangivelse. Då bör 
leveransdatum dock anges som datum + ”transportdagar” för att de inte ska missförstå och 
tro att de erhåller produkterna det angivna datumet. Om transport ska påbörjas en viss dag 
även för nationella kunder är risken att beläggningen på Liko och Liko Textil vissa dagar blir 
för hög. Därför bör leveransdatum de ser vara i enheten dag men till en början inte på 
dokument till kund för att veta om det är möjligt att arbeta så eller om ordermottagare måste 
börja ta hänsyn till beläggning på något sätt. Mitt förslag att avtala med internationella 
kunder att leveransklausulen ska vara CIP kräver att alla avtal gås igenom och att kunderna 
går med på denna förändring. Det bör de dock göra då CIP är mer fördelaktig för dem än 
EXW, vilket gäller för de flesta internationella kunder i dagsläget. 
 
Vissa problem uppkom under arbetets gång. Då examensarbetet påbörjades var tanken att 
statistik över transporttider till alla kunder skulle erhållas från Schenker och analys utföras 
på dem. Upplysning om att statistiken är möjlig att få kom dock i slutskedet, trots att jag 
efterfrågat det under nästan hela tiden examensarbetet utfördes, och det fanns då inte 
utrymme för att ta emot dem och göra något av det. Ett annat problem är att jag vissa gånger 
fått förlita mig på att personer jag intervjuat haft kunskap om det jag efterfrågat och att de 
sagt sanningen. Exempelvis går det kanske att få fram statistik på transporttider på ett bättre 
och enklare sätt än jag fått veta.  
 
De transporttider som användes vid framtagandet av optimal leveransdag per mottagarland 
är de tider Schenker beräknar att de har. De utgör inga tidsgarantier och jag vet inte hur ofta 
dessa transporttider hålls. Men de tiderna är det enda Liko i dagsläget kan använda sig av. I 
framtiden, då Liko har statistik på hur långa transporttiderna verkligen varit, kan dessa gå att 
använda till mer. Till exempel att på orderbekräftelse skriva ut dag det avgår, samt hur 
många dagar transport beräknas ta.  
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För att ytterligare förbättra transporterna är det viktigt att kundernas åsikter om allt som 
påverkar transport tas tillvara. En pilotstudie har startats för att ta reda på vad kunder tycker 
om Liko och där är det viktigt att frågor om transport kommer med och att denna 
undersökning genomförs kontinuerligt, med uppföljning och förbättringsåtgärder. 
 
Fortsättningsvis föreslås även att Liko undersöker vad användandet av EDI skulle innebära 
mer än lägre fraktkostnader, minskad administration, enklare tillgång till statistik på 
transporttider och enklare spårning av gods samt hur mycket nämnda delar skulle påverkas. 
 
I dagsläget kan spårning av gods förbättras om alla fraktdokumentsnummer börjar skrivas in 
i Scala, det bör ses över. 
 
En annan studie Liko bör genomföra är att undersöka hur långa leveranstider de har enligt 
deras definition på leveranstid, det vill säga tid från att de mottar kundorder till att 
produkterna är klara för leverans. De anser sig oftast ha produkter på färdigvarulager då 
kund beställer, men är det så? 
 
För att minska fraktkostnaden och för att få transportbidrag för fler leveranser kan en 
framtida utredning vara vad kostnadsbesparingen blir om leveranser till säljkontor i Sverige 
endast sker en gång per vecka. Det ska dock vägas mot sämre kundservice om de beställer på 
grund av kundorder eller om det bara är för lagerpåfyllnad. 
 
Likos arbete skulle förenklas om kunder med egna speditörer skulle låta dem börja 
ombesörja transport. Kostnad och transporttider kan presenteras för dessa kunder för att se 
om Schenker kan utföra transport billigare och fortare än deras egna speditörer. Åtminstone 
transporttider är troligen bättre med Schenker eftersom deras egna speditörer ibland väntar 
några dagar, efter att de fått veta att de har gods att hämta, innan de kommer och hämtar det. 
 
Slutligen vill jag påpeka vikten av att när en implementering ska genomföras måste de 
berörda få kunskap om varför förändringen görs. En förankring hos personalen är en 
förutsättning för en lyckad implementering. 
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B
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a 1: L
everan

sklau
su
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B

ilaga 1

Benämning EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT 

Betydelse  
Från fabrik 

(angiven plats) 
Fritt fraktföraren 
(angiven plats) 

Fritt vid fartygets 
sida (angiven 

lastningshamn) 

Fritt ombord 
(angiven 

lastningshamn) 

Kostnad och frakt 
(angiven 

destinationshamn) 

Kostnad, 
försäkring och 
frakt (angiven 

destinationshamn) 
Fraktfritt (angiven 
destinationsort) 

Vem som står för 
risken om något 
händer under transport K 

S fram till angiven 
plats (tex 

säljarens lager) 

S fram till 
fartygets sida i 
lastningshamn 

S tills gods 
passerar fartygets 

reling i 
lastningshamn 

S tills gods 
passerar fartygets 

reling i 
lastningshamn 

S tills gods 
passerar fartygets 

reling i 
lastningshamn K 

Giltiga transportsätt 
(båt, flyg och bil) Alla Alla Båt Båt Båt Båt Alla 
Sluter fraktavtal K K K K S S S 
Fraktbetalning K K K K S S S 
Försäkring 
huvudtransport 

Ingen har 
skyldighet 

Ingen har 
skyldighet 

Ingen har 
skyldighet 

Ingen har 
skyldighet 

Ingen har 
skyldighet 

S 
försäkringsplikt 

Ingen har 
skyldighet 

Handelsdokumentation, 
tullklarering och 
avgifter för export K S S S S S S 

Handelsdokumentation, 
tullklarering och 
avgifter för import K K K K K K K 
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Benämning CIP DAF DES DEQ DDU DDP 

Betydelse  

Fraktfritt inklusive 
försäkring 
(angiven 

destinationsort) 

Levererat 
gränsen (angiven 

plats) 

Levererat ombord 
på fartyg (angiven 
destinationshamn) 

Levererat på kaj 
(angiven 

destinationshamn) 

Levererat 
oförtullat (angiven 
destinationsort) 

Levererat förtullat 
(angiven 

destinationsort) 

Vem som står för 
risken om något 
händer under transport K 

S fram till angiven 
plats vid gräns 

S fram till angiven 
destinationshamn 

S fram till angiven 
destinationshamn 

S fram till angiven 
destinationsort 

S fram till angiven 
destinationsort 

Giltiga transportsätt 
(båt, flyg och bil) Alla Alla Båt Båt Alla Alla 
Sluter fraktavtal S S S S S S 
Fraktbetalning S S S S S S 
Försäkring 
huvudtransport 

S 
försäkringsplikt 

Ingen har 
skyldighet 

Ingen har 
skyldighet 

Ingen har 
skyldighet 

Ingen har 
skyldighet 

Ingen har 
skyldighet 

Handelsdokumentation, 
tullklarering och 
avgifter för export S S S S S S 

Handelsdokumentation, 
tullklarering och 
avgifter för import K K K K K 

 
 
 
 
 

S 
 
En mer detaljerad beskrivning av leveransklausulerna EXW, CIP, DDU och DDP ges i kapitel 4.5. Detta för att Liko i dagsläget 
avtalar med de flesta internationella kunder att EXW ska gälla samt med nationella kunder att DDP ska gälla.  
Liko behöver använda leveransklausuler som gäller för alla transportsätt eftersom transportsätt till en kund varierar.  
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Därför utesluts FAS, FOB, CFR, CIF, DES och DEQ då dessa bara kan användas vid båttransport.  
Liko behöver använda en leveransklausul där de står för risken eller har försäkringsplikt för att godset med all säkerhet ska vara  
försäkrat under transport. Därför utesluts även FCA och CPT. DAF utesluts eftersom den används då avlämning sker vid en  
gräns till ett land, vilket inte sker vid leverans från Liko till deras kunder.  
Därmed återstår också leveransklausulerna CIP och DDU som även de beskrivs mer detaljerat. 
Sammanfattningsvis kommer därför en mer detaljerad beskrivning att ges för leveransklausulerna EXW, CIP, DDU och DDP i kapitel 4.5. 
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Bilaga 2: Zoner för transportbidrag 
 
Zon 2 
Västernorrlands län med undantag av Edsele, Junsele, Ramsele och Ådalslidens församlingar 
i Sollefteå kommun samt f.d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt i Örnsköldsviks kommun. 
 
Zon 3 
Jämtlands län utom Strömsunds kommun. 
 
Zon 4 
Av Västerbottens län: Nordmalings, Robertsfors, Skellefteå, Umeå och Vännäs kommun. 
Av Norrbottens län: Bodens, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommun. 
 
Zon 5 
Av Jämtlands län: Strömsunds kommun. 
Av Västernorrlands län: Edsele, Junsele, Ramsele och Ådalslidens församlingar i Sollefteå 
kommun samt f.d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt i Örnsköldsviks kommun. 
Av Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, 
Vilhelmina, Vindelns, och Åsele kommun. 
Av Norrbottens län: Arjeplogs, Arvidsjaurs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, 
Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå kommun. 
 
 
 
 
Zon   2 3 4 5 
          
Minsta taxerade vikt (kg) 100 20 100 20 
          
Bidragssats (%)         
Transportavstånd 401-700 km 15 25 30 30 
Transportavstånd >700 km 15 25 30 45 
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Bilaga 3: ANSI- symboler för flödesschema 
 
Benämning Symbol   Beskrivning 
 
 
Process    En aktivitet, ett arbetsmoment 
 
 
 
 
Data    Data av något slag 
 
 
 
 
Beslut    Ett beslut med utgång ja eller nej 
 
 
 
 
Flödesriktning    Visar flödesriktningen 
 
 
 
 
Dokument    Information sparad på papper 
 
 
 
 
Väntan/Uppehåll    Ingen aktivitet sker 
 
 
 
 
Transport/rörelse    En förflyttning av något slag 
 
 
 
 
Koppling  Visar att ett flödesschema är kopplat till 

ett annat flödesschema 
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Bilaga 5: Behandling av kundorder 
 
 

Motta
kundorder

Registrera 
order i Scala

Vill kund 
veta fakturakostnad

i förväg?

Skicka
orderbekräftelse

till kund

Arkivera 
orderbekräftelse och
beställningsunderlag

Ja

Nej

Förberedelse för leverans från 
Liko, Liko Textil, Profilgruppen 

och Industriplast

Orderbekräftelse

Beräkna emballage-

och fraktkostnad
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Bilaga 6: Förberedelse för leverans från Liko 
 
 

Behandling 
av kundorder

Plocklistor Plocka ihop
order

Fästa nödvändig
dokumentation

på gods

Beställa 
transport

Paketera 
order

Nödvändig 
åtgärd utförs

Brist? Ja

Nej

Kan brist 
åtgärdas innan 

leverans ska ske?
Ja

Nej

Meddela brist.
Slutför process

för det som finns 
på lager

Väga kollin

Är det
en internationell

kund?

Ja

Nej
Paketlapp eller
fraktsedel och
adresslappar 

Göra 
lageruttag 

i Scala
Följesedel Adresslappar

Emballage-
och fraktkostnad

Är det
en internationell

kund?

Ja

Nej

Transport till 
kund

Fakturering 
från Liko  
till deras 
kunder

Arkivera
dokument
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Bilaga 7: Förberedelse för leverans från Liko Textil 
 
 

Behandling 
av kundorder

Plocklistor Plocka ihop
selar från lager

Fästa nödvändig
dokumentation

på gods

Paketera 
order

Väga kollin

Paketlapp eller
fraktsedel och
adresslappar 

Transport till 
kund

Fakturering 
från Liko AB 
till deras 
kunder

Arkivera
dokument

Väntan på
att selar

tillverkas

Hinner
selar tillverkas?

Nej

Göra 
lageruttag 

i Scala

Följesedel

Meddela restnotering .
Slutför process 

för det som finns.

Ja Slutför
paketering
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Bilaga 8: Förberedelse för leverans från Profilgruppen 
 
 

Behandling 
av kundorder

Plocka ihop
order

Beställa 
transport

Paketera 
order

Fraktsedel och
adresslappar 

Transport till 
kund

Framställa produkter
som ej är

färdiga att leverera

Fästa nödvändig
dokumentation

på gods

Bekräfta till
Liko att

leverans skett

Fakturering från Liko 
till deras kunder

 



Bilaga 9 

  

Bilaga 9: Förberedelse för leverans från Industriplast 
 
 

Plocka ihop
order

Paketera 
order

Fakturering från 
Liko till deras 

kunder

Fästa nödvändig
dokumentation

på gods

Är det
en internationell

kund?

Beställa 
transport

Ja

Nej

Transport till 
kund

Bekräfta till
Liko att

leverans skett

Behandling 
av kundorder

Är det
en internationell

kund?
Ja

FraktdokumentNej
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Bilaga 10: Fakturering 
 
 

Faktura

Arkivera 
faktura

Fakturaunderlag och  leveransplan
från Liko samt leveransbekräftelse

från Industriplast och
Profilgruppen 

Bearbeta
faktura

Är det en 
Internationell

kund?

Nej

Förberedelse för leverans från Liko, 
Liko Textil, Profilgruppen och 
Industriplast

Ja

Orderbekräftelser
till kunder samt

leveransbekräftelse från
Industriplast

och Profilgruppen

Har lageruttag
skett? Ja

Nej

Är kund
utanför EU?

Nej

Faktura skickas till kund

Ordna med
tullfaktura

Väntar med
fakturering

Ja

 
 



Bilaga 11 

  

Bilaga 11: Transport till kund 
 
 

Förberedelse för leverans från 
Liko, Liko Textil, Profilgruppen 
och Industriplast

Chaufför skriver
under att

hämtning av
gods skett

Lastning av
gods i bil

Data om sändning
förs i Schenkers

system

Till terminal
närmast avsändare

Är det
en internationell

kund?

Nej

Ja

Till terminal
närmast mottagare

Avlastning
hos kund

Kund kvitterar
att gods

mottagits
Till kund

Nej (dvs båt)

Är
transportsättet

flyg?

Nej

Är
transportsättet

bil?
JaTill hamn

i SverigeBåtfärd

Till hamn
i SverigeBåt

Kundens speditör
hämtar gods

i hamnen

Är det
en kund inom

EU?
FlygJa

Kundens speditör
hämtar gods

på flygplatsen
Nej

Ja
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           Parcel   Comfort     

Leverans-
nummer Mottagare 

Emballagekostnad 
(SEK) 

Fraktkostnad 
(SEK) 

Emballagekostnad 
(SEK) 

Fraktkostnad 
(SEK) 

Transportbidrag 
(SEK) 

Skillnad i totalkostnad 
(Parcel- Comfort) 

1 Älvsjö 3 41 13 174 78 -65 
2 Staffanstorp 3 47 13 169 76 -56 
3 Uppsala 13 74 13 151 68 -9 
4 Uppsala 3 47 13 151 68 -46 
5 Malmö 2 41 13 169 76 -63 

6 Luleå 2 41 13 103 
transportsträcka 

för kort -73 
7 Halmstad 11 47 13 163 73 -44 
8 Västerås 11 47 13 151 68 -38 

9 Skellefteå 11 59 13 115 
transportsträcka 

för kort -58 
10 Skinnskatteberg 10 47 13 151 68 -39 
11 Helsingborg 2 41 13 169 76 -63 
12 Varberg 11 51 13 163 73 -40 
13 Uddevalla 3 41 13 163 73 -59 
14 Gävle 10 47 13 139 63 -33 
15 Karlstad 3 47 13 157 71 -49 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

68 Arboga 11 51 13 151 68 -34 

      Total skillnad: -3271 
 
Vid beräkning av leveranser med Comfort har det antagits att kartong med volym 0,09 m3 använts för att fraktgrundande vikt ska bli  
mer än 20 kg. Därigenom kan transportbidrag erhålls.
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Bilaga 13: Fraktkostnad och fraktintäkt per land 
 

Land 
Debitering 

i valuta Valutakurs1 
Egen 

speditör? 
Fraktkostnad 

(SEK) 
Fraktintäkt 

(SEK)  
Skillnad2 

(SEK) 
USA USD Enligt dagskurs   X XXX XXX X XXX XXX -XXX XXX
Storbritannien GBP Enligt dagskurs   XXX XXX XXX XXX -XX XXX
Tyskland EUR Enligt dagskurs   XXX XXX XXX XXX -X XXX
Norge SEK   ü XX XXX XX XXX -X XXX
Danmark SEK     XXX XXX XXX XXX -XX XXX
Frankrike SEK   ü X XXX X XXX X XXX
Japan SEK     XXX XXX XXX XXX XX XXX
Irland EUR Enligt dagskurs   XX XXX XX XXX -X XXX
Holland EUR Fast    XXX XXX XXX XXX X XXX
Schweiz SEK   ü X XXX X XXX -X XXX
Spanien EUR Fast    XXX XXX XXX XXX -XX XXX
Italien EUR Enligt dagskurs   XX XXX XX XXX X XXX
Finland SEK     XX XXX XX XXX -X XXX
Österrike SEK     XX XXX XX XXX X XXX
Belgien SEK     XX XXX XX XXX -X XXX
Israel EUR Enligt dagskurs ü X XXX XXX -X XXX

 ü 
Portugal SEK   (vissa tillfällen) XX XXX XX XXX -X XXX
Hongkong EUR Fast    XX XXX XX XXX XXX

Grekland SEK     XX XXX XX XXX X XXX
ü Nya Zeeland  

Australien SEK   (flyg) XX XXX XX XXX XX XXX

Ryssland EUR Fast  ü X X X
Övriga länder Blandat Blandat   XX XXX XX XXX -X XXX

      Totalt: X XXX XXX X XXX XXX -XXX XXX
 
Siffrorna gäller för tidsperioden 20020701-20030630. 
 
1) De fasta valutakurserna är: 1 USD=7,40 SEK 

1 GBP=12,18 SEK 
1 EUR=8,25 SEK 

2) Negativt  tal innebär att kostnaden överstiger intäkten. 
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Bilaga 14: Debitering av frakt enligt en procentsats 
Nödvändiga förändringar 
Liko bör göra vissa förändringar för att fraktkostnad och försäljning med ett visst 
transportsätt kan tas fram. Med det blir %-satserna mer rättvisande. 
Ø De som konterar11 speditörsfakturor bör ange kostnadsbärare12 på fakturor från Schenker 

då leveranser skett till internationella kunder. Varje transportsätt (Schenker bil, Schenker 
flyg samlastning, Schenker flyg express, Schenker båt pallgods, Schenker båt container) 
tilldelas ett nummer för att enkelt kunna ta ut fraktkostnad för varje land per transportsätt 
då speditören är Schenker. Vilket transportsätt det är kan utläsas från fakturorna, se 
bilaga 15. Eftersom vissa transportsätt kräver komplement av annat transportsätt ska det 
transportsätt som huvudsakligen använts vid en leverans avgöra kostnadsbärare (det är 
det huvudsaktliga transportsättet som Liko beställer hos Schenker).  

Ø Alla fraktkostnader där Schenker är speditör och belastar ett internationellt lands 
kostnadsställe ska ha en kostnadsbärare. Om så inte är fallet beror det på att de som 
konterat fakturorna glömt ange det och det får därmed kollas upp för att alla kostnader 
som ska ingå i beräkningarna kommer med. 

Ø På övriga speditörsfakturor samt fakturor från Schenker för leverans till nationella 
kunder behöver inte kostnadsbärare anges då dessa inte ingår i beräkning av 
procentsatserna.  

Ø För att få fram försäljning per land och transportsätt bör försäljning märkas på liknande 
samma sätt som fraktkostnaden. En parameter som redan i dagsläget används då en order 
förs in i Scala är leveranssätt och kan därför användas. Det är förvalt per kund men kan 
ändras då ordern behandlas. Då måste ordermottagare förstå vikten av att rätt leveranssätt 
alltid anges vid försäljning då transport till internationell kund ska ske med Schenker, 
vilket inte är så noga idag. De leveranssätt som behöver finnas för att debitering av frakt 
ska bli rättvisande med % -sats av försäljning är samma som kostnadsbärare, det vill säga 
Schenker bil, Schenker flyg samlastning, Schenker flyg express, Schenker båt pallgods 
och Schenker båt container. Dessa finns men de är skrivna otydligt så de bör förtydligas. 

Ø En order får bara innehålla försäljning av produkter som levererats till kund med samma 
leveranssätt.  

 
Implementering 
Ø Efter att kostnadsbärare på fakturor från Schenker och leveranssätt på fakturor till kund 

angetts i ½-1 år finns tillräckligt med underlag för att beräkna procentsatser för alla 
internationella kunder med Schenker som speditör. Debitering för frakt enligt procentsats 
bör dock först genomföras i liten skala för några utvalda kunder. Enklast är det om Likos 
egna säljbolag väljs då kommunikationen med dem är bättre än med externa 
återförsäljare och för att det är relativt enkelt att göra en tilläggsdebitering eller 
återbetalning om testet misslyckas. Försöket bör pågå i ½ år och utvärderas efter det.  

Ø Skapa en rapport för framtagandet av fraktkostnad grupperat per land och kostnadsbärare 
(Schenker bil, Schenker flyg samlastning, Schenker flyg express, Schenker båt container 
och Schenker båt pallgods).  

Ø Ta även fram försäljning per land och leveranssätt (Schenker bil, Schenker flyg 
samlastning, Schenker flyg express, Schenker båt container och Schenker båt pallgods) 
från orderhistoriken. 

                                                 
11 Anger vilket konto, kostnadsställe, och kostnadsbärare en viss kostnad ska belasta. 
12 Det är en förklaring på typ av kostnad 
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Ø Procentsatsen bör beräknas genom att ta fraktkostnad (eventuellt med ett visst påslag för 
säkerhetsmarginal) per land och transportsätt dividerat med försäljning per land och 
transportsätt för en viss tidsperiod, förslagsvis ett ½-1 år tillbaka. (Se ekvation 6.1) 

 
Uppföljning 
Uppföljning av faktisk fraktkostnad och debiterad frakt bör ske 1-2 gånger per år för den 
tidsperiod som en procentsats använts. 
Ø Utvärderingen bör bestå i att följa upp faktiskt och debiterad fraktkostnad samt vilka 

korrigeringar i utformandet som bör göras för att det ska bli ännu bättre. Det bör beaktas 
både vad kunder och de som berörts på Liko anser om försöket. Uppföljning bör även 
göras för de kunder som inte debiterades enligt procentsats för att se hur korrekt 
debiteringen skulle ha varit om framtagen procentsats använts. Efter utvärderingen bör 
det beslutas om debitering enligt procentsats ska fortsätta och vilka kunder och 
transportsätt det i sådana fall ska gälla. 

Ø Ta fram fraktkostnad där Schenker är speditör, per land och transportsätt för den 
tidsperiod en procentsats har använts med hjälp av en rapport. 

Ø Att ta fram den debiterade frakten ur Scala bli inte rättvisande på grund av 
valutakonverteringar. Ta därför fram försäljning per land och leveranssätt, ur 
orderhistoriken, och multiplicera med den procentsats som använts för det aktuella landet 
och transportsättet för att på så sätt få fram debiterad frakt.  

Ø Jämför dessa för att se hur korrekta procentsatser som använts varit och hur mycket Liko 
eventuellt har gått med vinst eller förlust då det gäller frakt per land.  

Ø Om faktisk fraktkostnad och debiterad frakt uppgår till ungefär samma summa per land 
och transportsätt kan samma procentsatser fortsätta att användas, annars bör nya 
beräknas med de siffror som tagits fram. Om förlust gjorts bör det övervägas att öka på 
säkerhetsmarginalen. 

Ø En beräkning bör göras för hur procentsatserna blir om man tar total fraktkostnad och 
försäljning per land och sedan jämföra dessa med dem som tagits fram per transportsätt. 
Är dessa snarlika bör det funderas över om den extra administrationen är befogad då det 
går att få samma procentsats med enklare medel. 



Bilaga 15 

  

Bilaga 15: Utläsa transportsätt på fakturor från Schenker 
 
• Transportsättet är båt container om: 

§ Det vänstra LLA-numret under rubriken ”Vår referens” börjar på 68. 
§ Under rubriken ”Märke och nummer” anges det storlek på container 

(det skulle tex vara 1*20’, 2*20’ eller 1*40’) 
• Transportsättet är båt pallgods om: 

§ Det vänstra LLA-numret under rubriken ”Vår referens” börjar på 68. 
§ Under rubriken ”Märke och nummer” anges det inte storlek på 

container (det skulle tex vara 1*20’, 2*20’ eller 1*40’) 
• Transportsättet är flyg express om: 

§ Det vänstra LLA-numret under rubriken ”Vår referens” börjar på 70. 
§ I delen där kostnaderna specificeras anges det ”express” efter 

kostnadsslaget ”frakt”. 
• Transportsättet är flyg samlastning om: 

§ Det vänstra LLA-numret under rubriken ”Vår referens” börjar på 70. 
§ I delen där kostnaderna specificeras anges det inte ”express” efter 

kostnadsslaget ”frakt”. 
• Transportsättet är bil om: 

§ Det vänstra LLA-numret inte börjar på 68 eller 70. 
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Villkor Omfattning enligt avtalet 
Vad försäkringen även omfattar 
men inte är skrivet i avtalet Vad försäkringen inte omfattar 

Omfattning 
Transporter där Liko enligt 
leveransklausul eller avtal 
står för risk för transporten 

Transporter då köpare står för risken 
och säljaren är skyldig att teckna 
transportförsäkring 

Transporter där köparen står för 
risken och säljaren inte har 
skyldighet att teckna 
transportförsäkring 

Geografisk 
omfattning 

Norden, Europa, 
USA/Kanada samt Asien 
med undantag för länder 
som tillhörde forna 
Sovjetunionen 

Den omfattar hela världen med 
undantag för länder som tillhörde 
forna Sovjetunionen 

  

Transportmedel 
 

Båt/Flyg/Bil med 
självständig fraktförare 
samt egna fordon 

Transport på järnväg 
 

  



Bilaga 17 

  

Bilaga 17: Mätning av leveransprecision 
Fas 1 
Fas 1 går ut på att börja mäta leveransprecisionen vid leverans från Liko till kunder. 
• Mät leveransprecisionen då gods lämnas till speditör vid färdigvarulager i Alvik.  
• Mät verkligt utfall mot vad Liko ursprungligt lovat i orderbekräftelse. Verkligt utfall fås 

genom att se då lageruttag gjordes. 
• Leveransen anses försenad om den inte avgår från färdigvarulager senast det datum som 

är ursprungligt bekräftat i Scala, vilken genererar ursprungligt bekräftad vecka till kund. 
Arbetssättet vid förberedelse för leverans till nationella kunder måste därför ändras så att 
transport ska påbörjas även till dem en viss dag och inte en viss vecka, som det är i 
dagsläget. Vid leverans till internationella kunder arbetas det redan efter dag, även om 
det inte framgår på dokument. Det bör mätas efter dag men man bör fortsätta att ange i 
vecka i dokument till kund för att Liko ska veta att de klarar av det innan de börjar lova 
det till kund. För att det ska vara praktiskt möjligt måste leveransdatum anges i dag på 
plocklistor hos Liko.  

• Mät leveransprecision per orderrad då leverantörers leveransprecision vid inleverans av 
material mäts på den nivån för att få en överensstämmelse i mätning.  

 

Fas 2 
• I fas 2 ska även mätning för leveranser från Liko Textil, Profilgruppen och Industriplast 

ske. På plocklistor hos Liko Textil samt inköpsorder till Profilgruppen och Industriplast 
måste leveransdatum börja anges i dag och inte i vecka. 

• Nu finns underlag från fas 1 för att utforma mål och styrning för leveransprecision vid 
leveranser från Liko.  

• I övrigt gäller samma kriterier som i fas 1. 
 
Fas 3 
• I fas 3 finns underlag för att utforma mål och styrning för alla leveranser.  
• I övrigt gäller samma kriterier som i fas 2. 
 
Fas 4 
• I fas 4 ska leveransprecision utökas till att även innefatta mätning för hur många dagar 

leveranser är försenade per orderrad. Det bör göras för att få en mer detaljerad bild av 
verkligheten då leveransprecision som procentsats endast anger hur stor andel av 
leveranserna som levereras i tid. Försening bör anges som hur många dagar de försenade 
leveranserna i medel och median försenas.   

• I övrigt gäller samma kriterier som i fas 3. 
 
Drömscenario 
• Leveransprecisionen mäts vid säljarens lager om kundens speditör hämtar godset annars 

vid avlämning av Likos speditör. Det är kundens lager inom EU och hamn eller flygplats 
utanför EU. Detta för att det är då kunden kan anses ta över godset, även om det är 
genom sin speditör och det är troligen den enda tidpunkt kunden tycker är relevant. Det 
kräver att Liko får tillgång till verkliga transporttider per leverans och att det kan 
automatiseras så att ingen måste föra in siffrorna manuellt i Likos system. 

• Leveransprecisionen mäts mot vad kunden önskat för leveransdatum. Det kräver att 
kunderna alltid anger när de önskar få produkterna, att de avser då överlämning sker till 
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dem alternativt deras speditör och att de alltid anger det i datum och inte i ord. Kunderna 
behöver givetvis vara medvetna om vilka leveranstider som är rimliga. 

• En leverans anses försenad om det inte överlämnas till kunden alternativt kundens 
speditör den önskade dagen. Leveransdatum ska även på dokument till kund börja anges i 
dag och inte i vecka eftersom eventuella nödvändiga förbättringar skett i tidigare faser 
och för att det ökar kundservicen avsevärt. 

• Leveransprecision ska mätas per order, då kunder troligen inte är nöjda om inte hela 
orders kommer i tid och för att förbättring av leveransprecision per orderrad genomförts i 
ovan nämnda faser. 

• Mätning ska även ske för hur många dagar leveranser är försenade per order i medel och 
median. 
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Bilaga 18: Studie över möjligheter att få statistik på 
transporttider från Schenker 
Nationella biltransporter 
♦ Det går att få turstatistik för inrikes landtransporter, vilket vissa av Schenkers säljare ger 

gratis till kunder vid enstaka tillfällen då de ansett att transporterna tagit för lång tid. 
Detta är något som Schenker inte öppet erbjuder sina kunder. Det är en procentsats för 
hur stor del av företagets, till exempel Likos, sändningar som kommit fram i tid enligt 
turlista. Sändningarna grupperas per terminal (29 stycken) som kör ut godset till 
mottagare, och per produkt (Parcel och Comfort). Denna statistik säger inte hur många 
dagar försenat det blev.  

♦ Även avvikelse mot turlista per sändning i antal dagar är möjligt att få. Statistiken visar 
då tex +1 vilket betyder att det tog en dag mer än turlistan anger. Detta är något som 
Schenker inte öppet erbjuder sina kunder. 

♦ Inom en snar framtid tror de att det kommer en tjänst som motsvarar Advanced Tracking, 
som finns för internationella biltransporter, se nedan. 

 
Internationella biltransporter 
♦ En kostnadsfri tjänst som kallas Advanced Tracking finns på Schenkers hemsida. Det är 

en Internettjänst där en översikt fås på ett företags alla sändningar med bil där mottagaren 
är utanför Sveriges gränser, med transporttider. Selektering går då att göra för att få fram 
sändningar som skett under en viss tidsperiod och till ett visst land. På Internet syns då 
bara de sändningar som skett efter att företaget fått lösenord till denna tjänst. Lösenord 
ansöks på Schenkers hemsida. Se bilaga 19 för en demonstration av tjänsten.  

♦ Informationen från Advanced Tracking är möjlig att få på fil för att man ska kunna 
bearbeta statistiken men det erbjuds inte öppet till kunder. Detta är möjligt att få även om 
företaget inte är ansluten till Advanced Tracking. 

♦ Inom en snar framtid tror de att det kommer en tjänst som motsvarar turstatistik, som 
finns för nationella biltransporter, se ovan. 
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Bilaga 19: Demo av Schenkers Advanced Tracking 
 

 
Fyll i användarnamn och lösenord. Klicka sedan på ”LOGIN”. 
 
 

 
Gör selektering och klicka sedan på ”Search”. 
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Resultatet visas i tabell. För detaljinformation om en sändning - klicka på Schenker´s 
Reference för den aktuella sändningen. 
 



Bilaga 20 

  

Bilaga 20: Behov av statistik 
Detta är förslag på selektering och behövd data Liko ska efterfråga när de begär statistik. 
Diskussion bör ske med expert på statistik hos Schenker för att komma fram till om detta 
förslag är bäst eller om viss modifikation bör göras. Då denna statistik ska fås bör det göras 
ett test på ett litet urval innan all statistik skickas så att den innehåller alla information som 
behövs. 

Nationella transporter 
Selektering 
Ø Kundnummer 

• 91263889 Kundleveranser från Liko (Alvik) 
• 30641872 Kundleveranser från Liko Textil 
• 35375237 Kundleveranser från Industriplast 
• 93300044 Kundleveranser från Profilgruppen 

 
Behövd data 
Ø Kundnummer (enligt ovan). Det är till för att se avsändningsort. 
Ø Fraktsedelsnummer. Det kan vara bra att ha om en fråga uppstår om en viss leverans. 
Ø Mottagarort 
Ø Datum gods hämtas hos avsändare. 
Ø Datum gods avlämnas hos mottagare 
Ø Om tilläggstjänsterna tidslossning eller avisering nyttjats. Det kan förlänga transporttiden 

och beror då på mottagare och inte på Schenker, vilket är viktigt att veta. 
 
OBS! Statistik då det sänds som bilpaket (Schenkers produkt Parcel) måste beställas separat 
och detta har jag inte provat göra eftersom Schenker ville ha betalt för det. Det innebär i 
princip alla leveranser från Liko Textil till nationella kunder inte finns med i statistiken 
eftersom de sänds med Schenkers Parcel. 
 

Internationella transporter 
Selektering 
Ø Export/Import ska vara export för att bara leveranser till kunder ska komma med. 
Ø Shipper name ska vara Liko AB. Då kommer alla leveranser till kunder, även de som 

avgår från Profilgruppen och Industriplast, med. 
Ø Om selektering kan göras på kundnummer så är det 20229076. Det kundnumret gäller för 

inköpt material och för export. 
 
Behövd data 
Ø From postcode. Det är till för att veta var transporten påbörjades (Liko, Profilgruppen 

eller Industriplast) 
Ø Consignee name. Det är mottagaren, Likos kund. 
Ø Fctry. Det är mottagarlandet. 
Ø To postcode. Det är mottagarens postnummer. 
Ø JobNo. Det är fraktsedelsnumret. 
Ø Avsändarens referens. Det är Likos ordernummer och kan vara bra att ha för att koppla 

en transporttid till en viss/vissa order. 
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Ø Shipment date. Det är datum leveransen bokades, vilket oftast är dagen före transport 
påbörjas. Fråga om datum då gods hämtas hos mottagare är möjlig att få. 

Ø Datum gods avlämnas hos mottagare. 
Ø Om tilläggstjänsten avisering nyttjats.  
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Beläggning i form av antal köpta produkter det senaste året 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

    Land 1 168Land 9 7484Land 12 562Land 16 105
    Land 2 2237Land 10 826Land 13 3970Land 17 270
    Land 3 750Land 11 38120Land 14 2511Land 18 4793
    Land 4 1589     Land 15 10020Land 19 20572
    Land 5 848         Land 20   
    Land 6 7757         Land 21 2643
    Land 7 790         Land 22 21152
    Land 8 (fn stoppad) 0            

  Summa:  14139   46430   17063  49535
 
Transporttider med transportsättet bil 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
    Land 1 flyg Land 9 6(mån 4 & fre 5)Land 12 6(mån 4 & fre 5)Land 16 17(ons 12)
    Land 2 8(ons 7) Land 10 8(ons 8) Land 13 5(mån, tis 3) Land 17 egen speditör
    Land 3 7(tis 7) Land 11 båt och flyg Land 14 5(mån, tis 3) Land 18 båt och flyg
    Land 4 egen speditör   Land 15 egen speditör Land 19 egen speditör
    Land 5 8(ons 7)       Land 20 &  
    Land 6 6(mån 4 & tis, ons, fre 6)       Land 21 båt
    Land 7 7(ons 6)       Land 22 7(tis, fre 7)

    Land 8 8(tis 8)             
 
Om kunden i ett mottagarland har egen speditör går det inte att veta transporttider. Transporttider är tider enligt Schenkers turlista.  
De är beräknade tider men utgör ingen tidsgaranti.  
 
Förklaring av angivna transporttider: 
6 (mån 4 & tis, ons, fre 5) innebär att transporttiden är 6 dagar, inklusive helgdagar, då det skickas den valda dagen. Om transporttiden  
ska bli så kort som möjligt bör det skickas måndag eftersom transporttiden blir 4 dagar då. Eftersom måndag inte ses som en möjlig dag 
att skicka bör det skickas på tisdag, onsdag eller fredag eftersom transporttiden blir 5 dagar. Att transporttiden är 6 dagar innebär att  
godset är framme måndag om det skickas tisdagen veckan innan. 
 



Bilaga 22 

  

Bilaga 22: Framtagande av optimal fast leveransdag per 
mottagarland 
1. Fördela ut de mottagarländer som låter Liko ombesörja transport och transportsättet 
dessutom är bil. Lägg dem på dag då transporttiden blir så kort som möjligt. 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
    Land 3 7Land 2 7     Land 9 5
    Land 6 6Land 5 7     Land 12 5
    Land 8 8Land 7 6     Land 22 7
    Land 13 3Land 10 8       
    Land 14 3Land 16 12       

Beläggning:   14988   4806       29198
 
2. Fördela ut de mottagarländer som låter Liko ombesörja transport och transportsättet 
dessutom är båt eller flyg. Lägg dem på dag för att de ska komma med båt eller 
samlastningsflyg. 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
    Land 3 7Land 2 7    Land 9 5
    Land 6 6Land 5 7    Land 12 5
    Land 8 8Land 7 6    Land 22 7
    Land 13 3Land 10 8    Land 20 &  
    Land 14 3Land 16 12    Land 21 båt
    Land 1 flygLand 11 båt och flyg       
    Land 18 båt och flyg        

Beläggning:   19949  42926      31841
 
3. Fördela ut de mottagarländer som har egna speditörer. Lägg dem på dag då beläggning är 
låg. 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
    Land 3 7Land 2 7Land 4 egen speditör Land 9 5
    Land 6 6Land 5 7Land 15 egen speditör Land 12 5
    Land 8 8Land 7 6Land 17 egen speditör Land 22 7
    Land 13 3Land 10 8Land 19 egen speditör Land 20 &  
    Land 14 3Land 16 12    Land 21 båt
    Land 1 flygLand 11 båt och flyg       
    Land 18 båt och flyg        

Beläggning:   19949  42926  32451   31841
 
Förklaring av tabeller 
Transporttider är tider enligt Schenkers turlista. De är beräknade tider men utgör inga 
tidsgarantier. 
Siffra till höger om ett mottagarland anger hur många dagar transport tar om gods skickas 
den valda dagen, inklusive helgdagar.  Till exempel betyder ”Land 3 7” att leveransen är 
framme på tisdag på leveransadressen i land 3 om det skickas tisdagen veckan före. 
Längst ner för varje dag har totala antalet produkter som sålts det senaste året till valda 
länder summerats för att få en indikation på beläggning vid förberedelse för leverans. 




