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Abstract 
At a hypothetical dry port in Viared where HCT-vehicles are expected to be used, both 
consolidation and de-consolidation will occur. The increased capacity of freight that is 
possible to load on a HCT-vehicle, compared to a normal vehicle, contributes to the fact that 
there is more freight to be de-consolidated on arrival at the terminal. In order for goods not to 
be left at the terminal, a clear exchange of information is required as there is not much studies 
related to HCT-transport. The purpose of the thesis is to explore the information exchange 
related to consolidation and de-consolidation of goods.   
  
One of the conclusions that can be drawn from the case study at Kerry Logistics is that an 
increased amount of goods only will contribute to problems related to volume, primarily in 
lack of resources. The informations exchange will not be more difficult from an HCT 
perspective, but when greater amount of freight arrives at the same time the pressure will 
increase on the information exchange.  
  
To be ahead of the information exchange when it comes to handling and planning 
larger amounts of goods is also important. With the necessary information available at the 
right time, the information exchange will be more efficient. Different opinions and 
perceptions about what information that should be classified as necessary and/or desirable has 
made it difficult to draw conclusions about the role of the relevant information attributes. 
Good business relations on the other hand, have proven to play a major role in order to create 
efficient information exchange.  
  
Keywords: Information exchange, transport, consolidation, de-consolidation, HCT, 
interoperability.   
 
 
 
  



	  
	  

Sammanfattning  

Vid en hypotetisk torrhamn i Viared där HCT-fordon förväntas användas kommer både 
konsolidering och de-konsolidering att förekomma. Den ökade kapacitet som är möjlig att 
lasta på ett HCT fordon, jämfört med ett normalt fordon, bidrar till att det är mer gods som 
ska de-konsolideras vid ankomst till terminal. För att gods inte skall bli stående på terminalen 
krävs ett tydligt informationsutbyte, vilket det inte finns mycket studier kring kopplat till HCT 
transporter.   

  
Syftet med examensarbetet är att undersöka informationsutbyte vid konsolidering och de-
konsolidering. Arbetet kommer utgå ifrån frågeställningen om hur ett effektivt kan 
informationsutbyte skapas i samband med stora volymer av gods.   
  
En av slutsatserna som kan dras efter fallstudien på Kerry Logistics är att en ökad mängd gods 
endast kommer bidra till volymproblem, främst i form av resursbrist. Det skulle därför inte 
vara svårare ur ett HCT-perspektiv, utan ju mer gods som kommer samtidigt desto större 
tryck blir det på informationsutbytet.   
  
Att ligga steget före med informationsutbytet vid hantering och planering av stora mängder 
gods framgår också vara av stor vikt. Med nödvändig information tillgänglig vid rätt tillfälle 
effektiviseras informationsutbytet. Olika åsikter och uppfattningar kring vilken information 
som klassas som nödvändig och önskvärd har gjort det svårt att dra slutsatser kring de berörda 
informationsattributens roll. Goda affärsrelationer har däremot visat sig spela en stor roll vid 
ett effektivt informationsutbyte.   
  
Nyckelord: Informationsutbyte, transport, konsolidering, de-konsolidering, 
HCT, interoperabilitet.     
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1. Introduktion  
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till rapporten. Avsnittet inleds med en inledning som 
redogör varför det finns ett intresse av att studera informationsutbytet av konsolidering och 
de-konsolidering av tyngre och/eller längre fordon i Sverige. Studiens syfte klargörs följt av 
en redogörelse av de avgränsningar som gjorts. Kapitlet avslutas därefter med en översikt av 
rapporten.  
 

1.1 Bakgrund  
	  
Klimatförändringar är ett växande miljöproblem vilket kan ses i form av förstärkt 
växthuseffekt och global uppvärmning som orsakas av mänskliga aktiviteter 
(Naturvårdsverket 2016). Enligt Naturvårdsverket (2016) är det största bidraget till den 
globala växthuseffekten förbränning av fossila bränslen. Fossila bränslen står för ca 80% av 
världens energiförbrukning och är det som dominerar energianvändningen för transporter 
(WWF 2017). Samtidigt som effektivare åtgärder krävs för att minska utsläppen av fossila 
bränslen ökar behovet av varutransporter (Kharrazi, Aurell, Sadeghi Kati, Jacobson, Fröjd, 
Asp 2014). Därför är intresset för HCT (High Capacity Transport) stort. HCT innebär längre 
och/eller tyngre fordonskombinationer, det vill säga högkapacitetsfordon. (Kharrazi, 
Aurell, Sadeghi Kati, Jacobson, Fröjd, Asp 2014) HCT-fordon har höga förväntningar på sig 
då det bland annat förväntas leda till en minskning av bränsleförbrukning, transportkostnader 
och utsläpp (Kharrazi, Karlsson, Sandin, Aurell 2015).   
  
När en produkt eller vara behöver förflyttas från ett ställe till ett annat är företag i behov av 
transport (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2006). För att rätt gods ska levereras till rätt 
destination i rätt tid krävs ett fungerande informationsutbyte. Gods kan behöva konsolideras 
och de-konsolideras flera gånger under transportsträckan. För att gods inte ska fastna på grund 
av bristfällig information krävs det att relevant information förmedlas genom hela 
transportnätverket. Vilken information som är relevant skiljer sig mellan olika processer. En 
kartläggning av de informationsattribut som krävs skulle kunna underlätta godshanteringen 
genom hela transportnätverket.  
  
Att konsolidera gods i större och tyngre fordon än nuvarande begränsningar 
menar McKinnon (2011) är det mest effektiva sättet att förbättra effektiviteten av 
vägtransporter. Det kan även minska belastningen på miljön, då färre resor krävs för att flytta 
samma kvantitet (McKinnon 2011). Skillnaden mellan att ta emot ett HCT-fordon och en 
vanlig lastbil till en terminal är att det anländer större mängd gods samtidigt, om fordonet har 
en hög fyllnadsgrad. Informationsutbyte i samband med konsolidering och de-konsolidering 
av HCT-fordon har visat sig vara ett glapp i den akademiska litteraturen. Intressant är då vad 
som händer med informationsutbytet om ännu mer gods anländer samtidigt  
 
 

Idag är informationsutbytet mellan kund och leverantör av stor betydelse (Lumsden 2006). Ett 
effektivt arbete möjliggörs av ett effektivt informationsutbyte (Jonsson & Mattsson 
2016). Komplexiteten och omfattningen av transport bidrar till att det är ett utmärkt område 
inom Supply Chain för att använda IT-system (Chopra & Meindl 2016). 
Informationssystemsteknik är av särskilt stor genomslagskraft i Supply Chain, eftersom varje 
aktivitet skapar och använder information (Porter 1985b). Olhager (2013) menar att 
informationssystem har sitt största fokus i den interna verksamheten. Det bidrar till att 
samverkan i Supply Chain kräver att affärssystem kopplas ihop eller att ett gemensamt 
planeringssystem används längs Supply Chain. Olhager (2013) Interoperabilitet är ett koncept 
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inom logistik som innefattar en mängd olika perspektiv där informationsutbyte sker genom 
samarbete, integration och kommunikation. Genom att ta hjälp av dessa perspektiv kan 
förståelse för ett effektivt informationsutbyte skapas.   
  
Examensarbetet är en del av ett samarbete mellan Borås Stad, Combitech och Volvo 
Group Technology, Transportstyrelsen, Göteborgs hamn samt GDLogistics. Samarbetet är ett 
forskningsprojekt, vid namn AutoFreight, vars syfte är att utvärdera en HCT-baserad transport 
lösning och användandet av en kombiterminal baserad lösning mellan APM Göteborg och 
Viared Borås eller en eventuell torrhamn. Syftet med en fordonsbaserad torrhamn i Viared är 
att stötta upp och komplettera Göteborgs hamn med anledning av det stora godsflödet som 
finns till Viared. Veckovolymen av gods från Göteborgs hamn till Borås beräknas vara 120 
containers och 50 trailers för eget gods. (Borås Stad 2015)  
  
På Viared kommer både konsolidering och de-konsolidering att förekomma. Den ökade 
kapacitet som är möjlig att lasta på ett HCT-fordon, jämfört med ett normalt fordon, bidrar till 
att det är mer gods som ska de-konsolideras vid ankomst till terminal. För att gods inte skall 
bli stående på terminalen krävs tydligt informationsutbyte, vilket det inte finns mycket studier 
kring kopplat till HCT-transporter. Att finna ett effektivt sätt att utbyta information för HCT-
transporter vid godshantering skulle kunna gynna projektet.  
 

1.2 Syfte och frågeställning  
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka informationsutbyte vid konsolidering och de-
konsolidering av stora volymer gods.  Arbetet kommer utgå ifrån frågeställningen:   
  

Hur kan ett effektivt informationsutbyte skapas i samband med stora volymer av 
gods?  

 

1.3 Avgränsningar  
I rapporten kommer endast konsolidering och de-konsolidering av inkommande gods i form 
av pallar och containrar beaktas. Med hänsyn av rapportens storlek har fallstudien begränsats 
till ett företag där informationsutbytet studerats närmare. Företaget är kopplat till HCT-
projektet mellan Göteborgs Hamn och Viared, Borås där en hypotetisk torrhamn ska byggas 
vilket kan leda till att ökade mängder gods kommer hanteras. En beskrivning av vad som 
gjorts och vad som inte har gjorts kommer framgå i syfte att vägleda framtida forskning inom 
området. Begreppet effektivitet syftar till tidseffektivitet men kommer fortsatt genomgående i 
rapporten endast benämnas som effektivitet.  
 

1.4 Rapportöversikt  
Detta avsnitt behandlar rapportens disposition och ska ge en bredare förståelse för hur de 
olika kapitlen hänger ihop. Kapitlen bearbetas allt eftersom och innehåller en fördjupning av 
ämnet som ska bidra till en bredare förståelse innan de olika delarna sammanställs och en 
slutsats kan uppnås. Förutom den överblick som ges i dispositionen kommer varje 
huvudrubrik följas av en kort beskrivning av kapitlets innehåll.   

  
Kapitel 1 – Introduktion, Avser en grundläggande bild av det nuvarande problemet och det 
syfte som rapporten ska undersöka, samt forskningsfråga.   
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Kapitel 2 – Teoretisk referensram, Beskriver de nödvändiga teorier som används för att öka 
förståelsen av rapporten samt besvara syftet.   

  
Kapitel 3 – Metod, Åsyftar de metoder som har använts i studien, det vill säga vilket 
angreppssätt som har valts vid utförandet av studien. Kapitlet innehåller även en beskrivning 
av fallföretaget.   

  
Kapitel 4 – Analys, Avser den koppling som görs mellan det teoretiska ramverket och den 
insamlade empirin.   

  
Kapitel 5 – Metoddiskussion, Åsyftar en diskussion av de metodval som har använts under 
arbetsprocessen.   

  
Kapitel 6 – Diskussion, De resultat som framkommit av studien diskuteras.       
  
Kapitel 7 – Slutsats, Avser en kort sammanfattande bild av analysen. Rapportens syfte och 
frågeställning besvaras här.   

  
Kapitel 8 – Vidare forskning, Hänsyftar till förslag på framtida forskningsområden.  

  
Kapitel 9 – Referenser  
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2. Teoretisk referensram   
 
Detta kapitel beskriver nödvändig teoretisk bakgrundsinformation och de  olika termer som 
används i syfte att öka förståelsen av rapporten samt besvara syftet och på så sätt underlätta 
för läsaren. Avsnittet förtydligar vad logistik, transportnätverk, HCT, distributionsnätverk, 
de-konsolidering och informationsutbyte innebär.  
 

2.1 Supply Chain Management  
Supply Chain Management är ett relativt nytt begrepp med ett flertal olika definitioner. Det 
var först på 1980-talet inom traditionell logistik som begreppet utvecklades och 
introducerades. (Skjoett-Larsen, Thernøe & Andersen 2003) Nya koncept skapar ofta 
förvirring kring definitioner, innehåll och tillämpningsområden. Därav framförs två åtskilliga 
definitioner som stämmer överens med rapportens syfte. Christopher (2005) definierar Supply 
Chain Management enligt följande:   
  
“The management of upstream and downstream relationships with suppliers and customers to 
deliver superior customer value at less cost to the supply chain as a whole.” (Christopher 
2005, s. 5)   
  
Denna definition fokuserar på hanteringen av relationer som ett medel för att uppnå bättre 
resultat för alla inblandade parter i Supply Chain, inklusive kunder.       
  
En annan definition beskriven av Jespersen & Skjött-Larsen (2005) fokuserar på ett flertal 
olika nyckelord. Det första nyckelordet är relationer, som beskriver alla aktiviteter som rör 
etablering, underhållning och utveckling av affärsrelationer.   Nästa 
nyckelord, integrerad  definieras somsamordningen mellan funktionella linjer och juridiska 
företagsgränser. Affärsprocesser är det tredje nyckelordet som är relaterade till produktionen 
av produkter och  tjänster. Exempel på affärsprocesser är kundtjänst och produktutveckling. 
Följande definition lyder:   
  
“SCM is the management of relations and integrated business processes across the supply 
chain that produces products, services and information that add value for the end 
customer” (Jespersen & Skjött-Larsen 2005, s. 12)  
 
Supply Chain Relations  
 
Eulálio, Campelo & Wolffried Stucky (2007) beskriver Supplier Relationship Management 
som den del av Supply Chain Management som tar hänsyn till alla affärsrelationer mellan 
organisationer och dess leverantörer. Supplier Relationship Management innefattar 
affärsstrukturer- och processer som är nödvändigt för organisationer för att kommunicera med 
dess leverantörer, samt förser metoder och verktyg för att ge stöd åt de olika nivåerna av 
relationerna (Eulálio et al 2007). Lambert & Schwieterman (2012) beskriver 
även Supplier Relationship Management som en affärsprocess som bidrar med en struktur för 
att upprätta och utveckla affärsrelationer. Supply Chain Relations anses vara kritiska fasta 
tillgångar som kan utnyttjas i syfte att förbättra företagets konkurrenskraft (Anderson 
& Dekker 2009; Dekker, Sakaguchi & Kawai 2013). Supplier Relationship har visat sig vara 
en betydande affärsprocess på grund av konkurrenstrycket av företag. Behovet av hållbarhet 
och övervägande av olika risker samt behovet av att vårda nära relationer med viktiga 
leverantörer är det som krävs för att utveckla nya produkter (Lambert et al 2012). Därav, 
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enligt Eulálio et al (2007), har Supplier Relationship Managemnet metoder framförts för att 
systematisera och harmonisera processer som berör kommunikationen och integrationen av 
leverantörsprocesser.   
  
Följaktligen, enligt Lambert et al (2012) handlar Supplier Relationship även om att upprätta 
relationer i syfte för att minska kostnader, utveckla och förbättra produktinnovationer samt 
skapa ett värde för både leverantör och köpare. Det baserat på ett ömsesidigt engagemang för 
en gemensam framgång samt långsiktigt samarbete.   
 
 

2.2 Logistik  
Logistik är ett brett koncept med en rad olika definitioner. Samtidigt som logistik blivit ett 
alltmer komplext begrepp har det även blivit ett viktigare begrepp inom ekonomi, 
marknadsföring och produktion. (Huber, Klauenberg & Thalle 2015) Logistik är med andra 
ord ett väldigt brett begrepp som innefattar flera olika områden, och kan därför ha olika 
definitioner beroende på situation och sammanhang (Lumsden 2006). Den traditionella 
definitionen av logistik syftar på att göra rätt i alla avseenden och har sin bas i utbildning och 
forskning. (Lumsden 2006) Följande definition lyder:   
  
“Logistik definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service 
i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt 
kostnad.” (Shapiro & Heskett 1985 se Lumsden 2006, s. 22)  
  
En annan definition av logistik betonar materialflödet som det viktigaste, och därmed objektet 
för logistik. Med materialflödet i grunden blir styrningen viktig. (Jonsson & Mattsson 2016) 
Definitionen av begreppet logistik enligt Jonsson & Mattsson lyder enligt följande:   
  
“Logistik definieras som planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i 
materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av 
framställd produkt, med syftet att tillfredsställa kunders och intressenters behov och 
önskemål, d.v.s ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 
miljökonsekvenser.” (Jonsson & Mattsson 2016, s. 20)  

  
I de flesta teorier diskuteras logistik ur ett materialflödesperspektiv, men Jonsson & Mattsson 
(2016) påpekar även att informationsflödet har en stor betydelse inom logistik. I denna 
rapport betraktas logistik som ovanstående definitioner eftersom de stämmer bra överens med 
rapportens infallsvinkel och fokus.   
 
 
 
 

Logistik går att dela upp i inbound logistics, även kallat försörjande logistik 
samt outbound logistics, utlevererande logistik (Lumsden 2006). Storhagen (2011) påstår 
att inbound- och outbound logistics tillsammans utgör Supply Chain Management.   
  
Inbound logistic, som är en del av Supply Chain, är ett begrepp inom logistik som fokuserar 
på försörjning från första primära underleverantören till monteringslinjen inuti fabriken 
(Knoll, Prüglmeier & Reinhart 2016). Den består av aktiviteter som att ta emot, lagra och 
distribuera indata till produktionen, som utgör en del av leveransprocessen (Porter 1985a). 
Precis som det komplexa logistikbegreppet så kan inbound logistics definieras på en rad olika 
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sätt. Mattsson (2004) definierar inbound logistic som “De processer som åstadkommer 
materialflöden från leverantör till lager eller direkt in i produktion” (Mattsson 2004, s. 
69). Storhagen (2011) förklarar inbound logistics som de fysiska flödena hela vägen in till den 
egna verksamheten.  
  
Outbound logistics betecknar de flödena som kommer ut från verksamheten 
(Storhagen 2011). Mattsson (2004) definierar det som “de processer som åstadkommer 
materialflöden från lager eller produktionen till kund” (Mattsson 2004, s. 126). Aktiviteter 
som förekommer inom outbound logistics kan vara bland annat vara bearbetning och 
hantering av ordrar, konsolidering, distribution, lagring av varor, returhantering och utgående 
transporter (Bowersox & Closs 1996). Ovan nämnda definitioner för 
både inbound och outbound stämmer väl överens med infallsvinkeln på denna rapport då de 
båda beskriver den del av Supply Chain som rapporten fokuserar på.  
  
 

2.3 Godstransport  
Varje gång gods behöver förflyttas från ett ställe till ett annat ställe är företag i behov av 
transport. Transporten kan exempelvis vara förflyttning av gods från fabrik till centrallager, 
förflyttning inom företagets egna område eller av förflyttning från ett företags lager till kund. 
(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2006) En transport kan antingen ske med järnväg, lastbil, 
båt, flyg eller pipeline (Chopra & Meindl 2007). När flera transporter är inblandade i en 
sändning kallas det för intermodala transporter (Lumsden 2006), detta förutsatt att samma 
transportenhet används. De olika transportsätten har olika egenskaper och kan därför uppfylla 
olika logistiska mål som till exempel billiga, snabba och miljövänliga transporter med hög 
kundservice. Transport på landsväg är i princip det enda transportsättet med direkttransport 
mellan leverantör och kund som är möjligt. Leveransen av lastbilstransport är enkelt att 
skräddarsy men det är även möjligt att ändra färdväg under leveransen. (Jonsson & Mattsson 
2005)  
  
Behovet av transporter har vuxit under de senaste åren vilket har resulterat i att 
transportsektorn har vuxit (Oskarsson et al 2006). Historiskt sett har alltid sjötransporter stått 
för den största andelen av utförda transporter (Lumsden 2006), men sedan mitten av 70-
talet är lastbil det transportmedlet som används mest i Sverige (Oskarsson et al 2006). 
Anledningen till detta är bland annat att det har blivit billigare för företag att centralisera sin 
produktion, lager och distribution vilket medför längre transportsträckor (Oskarsson et al 
2006). Godstransporters efterfrågan drivs av ett flertal olika beslut där både företag och 
konsument är involverade. Dessa beslut har inverkan på organisationen men även 
genomförandet av logistikprocesser. Besluten av godstransporternas efterfrågan omfattas av 
produktionsplanering- och typ, marknadsföring, lagerhållning, sjöfart, transport management 
och inköp. Utfallet av dessa beslut beror till exempel på geografisk relation, vilken typ av 
produkt det är, efterfrågan av produkten etc. (Tavasszy, Ruijgrok & Davydenko)     

2.3.1 Transportnätverk för gods 
Alla typer av transporter kan inordnas i en nätstruktur med noder och länkar som illustreras i 
figur 1. Denna struktur ska företräda det fysiska flödet av gods. En nod är en slags 
bearbetningsstation där flödet som finns i strukturen kan stoppas. Exempel på detta är lagring, 
terminalhantering och bearbetning. (Lumsden 2006) Men även aktiviteter som sortering, 
konsolidering, och omlastning mellan olika fordon och trafiklägen 
(Roso, Woxenius & Lumsden 2008). Länkarna representerar all typ av förflyttning av godset 
och kan förbruka olika lång tid. För att nätverket ska fungera krävs det att länkarna strålar 
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samman i en nod vid ett angivet tidsintervall. Detta medför att varje länk måste anges en 
generell tid, en så kallad cykeltid. (Lumsden 2006) Ett transportnätverk är med andra ord 
sekventiella överföringar av gods mellan olika punkter, från en utgångprungspunkt till 
slutdestinationspunkt (Trafikverket 2016).  
 

	  
	  

Figur 1: Uppbyggnaden av ett transportnätverk (egen modell baserad på Lumsden (2006), s. 31) 

	  
	  

2.3.2 Flöden i transportnätverk för gods 
Lumsden (2006) beskriver fyra olika typer av flöden i ett transportnätverk. Dessa flöden är: 
materialflöde, informationsflöde, resursflöde och monetärt flöde. Figur 2 illustrerar följande 
flöden.   

 
Figur 2: Flöden i ett transportnätverk (egen modell baserad på Lumsden (2006), s. 71) 
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Materialflödet skapas genom att gods förflyttas mellan en eller flera länkar i 
transportnätverket (Lumsden 2006).   Godset kan vara allt från råmaterial till färdig produkt 
(Jonsson & Mattsson 2005). Materialflödet är enkelriktat och kan därav kopplas till till de 
andra flödena. För att godset ska kunna flyttas måste det anknytas med en lastbärare. 
En lastbärare kan till exempel vara container, lastbil eller pall. Förflyttning av godset skapar 
ett resursflöde som är dubbelriktat eftersom det inte förbrukas i nätverket. (Lumsden 2006)  
  
Företaget som producerar varor måste vara i kontakt med det konsumerande företaget för att 
utbyta information. Informationen kan bland annat handla om olika krav som specifikationer 
av tid och funktioner. Detta informationsflöde är dubbelriktat i horisontell riktning. Det finns 
även ett behov av information om resursernas och godsets status samt fysiska lokalisering. 
Statusinformation utgör basen för styrning och planering av godset. Denna typ av 
informationsflöde är dubbelriktad i vertikal riktning. Informationsflödet ska inte bara följa det 
fysiska flödet, det ska även styra det fysiska flödet. (Lumsden 2006). Utan ett väl fungerande 
informationsflöde är det nästintill omöjligt att utföra det övriga flödena. Ett fullständigt 
informationsflöde förmedlar information om kundens behov och efterfrågan, företagets 
förutsättningar för att leva upp till kundens behov och efterfrågan men även leverantörens 
möjlighet och kapacitet att tillmötesgå krav. (Jonsson & Mattsson 2005) Det monetära flödet 
styrs av de andra flödena och är  mellan köpare, säljare och transportör. (Lumsden 2006).  
 

2.3.3 Fyllnadsgrad 
De godstransporter som färdas på vägarna bör i stor utsträckning vara så fulla som möjligt för 
att transporterna ska vara så effektiva som möjligt. Det gäller både till och från 
slutdestinationen. Ett mått för att mäta detta är fyllnadsgrad. Beroende på vad det är för 
transport är fyllnadsgraden idag runt 30-70 %. (Jonsson & Mattsson 2005). Det innebär att 
miljöpåverkan från vägtransporterna skulle kunna minska med 50 %. Det finns studier som 
visar att cirka 25 % reduktion av antalet körda kilometer är möjligt om konsolidering 
genomförs. (Lumsden 2006). Godstransporter står för cirka 80-90 % av alla logistikrelaterade 
koldioxidutsläpp. För att minska dessa utsläpp måste företag effektivisera fyllnadsgraden 
(McKinnon 2010). Det finns ett flertal olika definitioner av fyllnadsgrad. McKinnon (2010) 
har sammanställt fem olika definitioner av fyllnadsgraden för att bestämma lastkapacitetens 
olika måttenheter. Dessa parametrar är 1. Tomkörning, den totala mängden körda kilometer 
med tom last gentemot till det totala antalet körda kilometer.   2. Verklig vikt i ton, det vill säga 
den verkliga transporterade vikten gentemot den maximala vikten för transportmedlet under 
en sändning. 3. Verklig volym i m^3, den existerande transporterade volymen gentemot den 
maximala volymen för transportmedlet under en transport. 4. Flakmeter (flm) mäter antalet 
använda flakmeter gentemot antalet tillgängliga flakmeter på transportmedlet. Till sist 
beskriver McKinnon den sista definitionen som Ton-kilometer, det vill säga antalet 
transporterade ton-kilometer gentemot den totala vikten under transportsträckan.  

2.3.4 Konsolidering av gods 
I transportsammanhang kan konsolidering förklaras som två eller flera leveranser som 
samordnas i syfte att minska transportkostnaderna (Mattsson 2014). Konsolideringen som 
illustreras i figur 3 sker oftast vid en samlastningscentral eller vid olika stopp på vägen (Hall 
1987).   
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Figur 3: Illustrerar konsolidering (Författarna 2017) 

 
För varje transport som körs uppstår fasta kostnader i form av till exempel bränsle- och 
lönekostnader. Dessa kostnader är nästan densamma oavsett om fordonet körs fullt eller 
halvfullt, vilket innebär att en fördel med konsolidering blir minskade transportkostnader. 
(Hall 1987) Med hjälp av konsolidering går det att uppnå större transportvolymer och 
konkurrenskraften hos multimodala transporter kan öka. Därav kan konsolidering pressa ner 
transportkostnaderna för de sändningar som inte är stora i volymen. Konsolideringen främjar 
även de lastbilar med större volym som har en lägre kostnad per viktenhet än vad små 
lastbilar har. Relaterat till konsolideringen är hur olika transporter kan koordineras mellan 
olika noder i transportnätverket. Utnyttjandegraden i transportnätverket kan öka om 
transporter samordnas så att de transporter som är utgående matchas ihop med ingående 
transporter. Sammantaget är konsolidering ett sätt att öka utnyttjandegraden. Större volymer 
kan även öka konkurrenskraften och gynna rena lastbilstransporter. (VTI 2017)  

  
Det finns tre olika strategier av konsolidering. Dessa är fordonskonsolidering, 
lagerkonsolidering och terminalkonsolideirng. Fordonskonsolidering kallas även för Milk-
run och innebär att lasta eller lossa gods på olika destinationer. Lagerkonsolidering innebär att 
det tillverkas produkter som väntar på att bli transporterade tills att den godkända lastnivån är 
uppnådd. Terminalkonsolidering innebär att fordonet hämtar produkter från olika leverantörer 
som sedan lossas vid en uppsamlingsplats där produkterna blir sorterade och transporteras till 
rätt plats. De tre olika sätten att konsolidera gods kan användas tillsammans eller var för sig. 
(Hall 1987) Konsolidering kan utöver minskade transportkostnader även bidra till förbättrad 
service (Pooley & Stenger 1992). De parametrar som bidrar till bättre service kan även ge 
negativa effekter i form av högre hanteringskostnader, längre rutter samt restider. Det kan 
också ge högre lagerhållningskostnader, då godset måste lagras i väntan på samordning. (Hall 
1987)   
  
Trafikverket (2010) hävdar att konsoliderade godstransporter har goda möjligheter att uppnå 
effektiviseringar inom ekonomi, miljö och trafiksäkerhet. Trafikverket (2010) menar även att 
utveckling inom dessa tre områden och minskning av de problem som består av stadens 
geografiska uppbyggnader och förutsättningar är de drivkrafter som ligger till grund för 
konsolidering.  
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Ett problem inom konsolidering är att det finns många företag som har regler och är 
skyddande kring sitt varumärke. Detta medför att det finns många företag som inte kan 
samarbeta med andra företag och därav inte konsolidera gods. (Blinge, Roth & Bäckström 
2001) Det krävs även att det är tekniskt möjligt att i en enhet lasta olika typer av gods med 
avseende på vikt och volym (Lumsden 2006).  
 

2.3.5 De-konsolidering av gods 
De-konsolidering handlar om att bryta ner stora skeppningar, t.ex. ocean containers till 
mindre transporter och organisera dessa transporter för leverans, med målet att uppnå större 
effektivitet och ekonomi (Marino 2004). Jonsson och Mattsson (2016) berör de-konsolidering 
i form av större laster som bryts upp vid en brytpunkt för vidare transport, ofta till sin 
slutdestination. En brytpunkt är en punkt där de-konsolidering sker, precis som 
samlastningspunkt är en punkt där konsolidering sker. Det totala godsflödet till en brytpunkt 
bör vara tillräckligt stort för att kunna uppfylla den nödvändiga leveransfrekvensen 
med lastbärare som är helt fyllda. (Lumsden 2006) Olika sätt att utnyttja de-konsolidering 
hjälper till att förbättra effektiviteten i Supply Chain. Det vill säga att de-konsolidering bidrar 
till hålla logistiken framgångsrik. (Marino 2004)  
  

2.4 Hög kapacititets fordon (HCT) 
Dimensioner för största tillåtna vägfordon inom EU regleras i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/53/EG, med avgörande ändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/7/EG. De största tillåtna dimensionerna för så kallade fordonståg inom EU är 18,75 
meter och en maximal tillåten bredd på 2,55 meter. Vikten får inte överstiga 40 ton. De länder 
som är medlemmar i EU har dock rätt att tillåta längre fordonsdimensioner på eget 
territorium. Fordonsdimensionerna måste under förutsättning baseras efter EMS (europeiska 
modulsystemet) och får endast avse inrikes godstransporter. EMS är ett flexibelt system som 
innebär att fordonskombinationer av varierande längd kan kopplas ihop genom olika moduler. 
Finland och Sverige har undantag från Europaparlamentets och rådets direktiv och har andra 
gränser. Dimensionerna inom EMS i Sverige och Finland är en maximal längd på 25,25 meter 
och maximal bruttovikt på 60 ton. De tillåtna dimensionerna går att att utläsa i figur 4. 
  Överskridande av dessa gränser är olagligt och kräver dispens. (Kharrazi et al. 2015)  
Reglerna för dimensionerna varierar i övriga världen (Trafikanalys 2010).  

 

 
Figur 4: Europaparlamentets och rådets direktivs maximala tillåtna dimensioner (VTI 2010, s 24) 
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Ett flertal forskare på VTI (Statens väg- och transportinstitut) anser att regler kring HCT-
fordon bör ändras för att lösa flera problem på det svenska vägnätet. Orsakerna till att utöka 
vikterna och dimensionerna är för att det går att utnyttja skalfördelar och därmed minska 
kostnaderna, till exempel bränsle, personal och dragfordon per transporterat ton. 
Lastbilstillverkare och lastbilstransporter påpekar även att längre och tyngre fordon bidrar till 
mindre externa effekter som exempelvis minskade utsläpp av CO2, mindre trängsel och 
mindre buller. Detta eftersom det krävs färre fordon för att transportera samma mängd gods. 
(VTI 2010)   

  
I Sverige benämns fordon med högre kapacitet än nuvarande begränsningar för HCT. Det som 
bör uppmärksammas är HCT benämns på olika sätt i olika länder. I Europa kallas längre och 
tyngre fordon för LHV (Longer and/or Heavier Vehicles). I Australien benämns de 
för Higher Productivity Vehicles och i Nordamerika LCV (Long Combination Vehicles). 
(Mellin & Stråhle 2010)   
  
Miljöeffekterna av längre och tyngre fordon gäller generellt att bränsleförbrukningen stiger 
med ökad bruttovikt. Detta betyder att tyngre och längre fordon släpper ut mer emissioner än 
vad lättare och kortare vanliga lastbilar gör. Dock finns det modellbaserade beräkningar av 
emissionerna som visar att per tonkilometer så släpper tyngre och längre fordonen ut lika 
mycket eller till och med mindre än lättare och kortare fordonen gör. Andra studier har även 
pekat på att det en stor potential för att minska emissionerna är att använda längre och tyngre 
fordon (European Commission 2008) eftersom mindre bränsle beräknas användas för att flytta 
samma godsmängd (VTI 2010).   
  
Tidigare forskning inom HCT i Sverige   
ETTdemo (En trave till) var ett projekt inom skogsindustrin som genomfördes mellan 2011 
till 2013 och var uppdelat i två delar, ETT och ST (Större Travar) (Skogforsk 2015). Projektet 
testade utökade vikter och dimensioner (VTI 2010) och bedrevs av Skogforsk där de bland 
annat samarbetade med Volvo, Trafikverket, Sveriges Åkerier och Riksförbundet Enskilda 
Vägar. Syftet med projektet var att demonstrera användningen av HCT-fordon i 
olika Supply Chains och geografiska områden. Efter projektets slut hade åtta nya HCT-
demonstratorer satts i drift och elva nya ansökningar om HCT-fordon låg på myndigheternas 
bord. (Skogforsk 2015) ETTdemo var ett lyckat projekt som visade en potentiell minskning 
av bränsleförbrukningen på cirka 20 % (VTI 2010).   
  
En trave till projektet har fått ett flertal systerprojekt under tiden ETTdemo genomfördes, 
bland annat Duo2, VETT och ECT. Duo2 var ett projekt vars syfte var att minska utsläppen 
av Co2 och var ett samarbete mellan bland annat Volvo och Schenker och pågick mellan 
Göteborg och Malmö. VETT-projektet är Volvos teknikprojekt som är knutet till ETTdemo. 
ECT-projektet (Ett Coil Till) var ett projekt mellan Sölvesborg och Bromölla som 
transporterade ståltransporter på 74 ton. (Skogforsk 2015)   
    

2.5 Informationsutbyte  
Informationsutbytet mellan kund och leverantör av central betydelse. Vikten av 
informationsutbytet betonas ofta som dubbelriktad. Informationen handlar oftast om vad 
kunden kan erbjudas, vad kunden vill ha och vad kunden kan få. Eftersom djupare 
samarbetsformer mellan olika företag skapats, ställs det krav på att informationssystemet kan 
integreras med varandra, om inte annat kunna kommunicera med varandra. (Lumsden 2006)   
Mattsson (2012) beskriver på liknande sätt att genom att integrera aktiviteter effektivisera och 
skapa samarbete. Ett effektivt arbete möjliggörs av ett ett effektivt informationsutbyte. För att 
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skapa en effektivare kommunikation mellan verksamhet och leverantör kan gemensamma 
investeringar göras i utrustning och teknik för informationsutbyte. (Jonsson & Mattsson 2016) 
Informationsutbyte i en Supply Chain kräver tillit och förtroende mellan de båda parterna. 
Förtroende innebär att den part som tar emot den delade informationen är villig att lita på 
denna information för att göra operativa beslut, även om informationen kan ha varit 
manipulerad. När det handlar om utbyte av information innebär det också omvänt att den 
andra parten som äger information inte manipulerar den till sin egen fördel i utbytet. (Ha 
& Tang 2017)  
  
Den data som används för informationsutbyte genereras från de olika företagsprocesserna 
som är en del av supply chain. Denna data  upprättar information till minsta homogena 
produktenhet. informationen kan lagras och presenteras på olika sätt, strukturerat innehåll 
(relationsdatabaser), ostrukturerad text (vanlig text) eller ostrukturerat innehåll 
med strukturerad presentation (html-filer), i många olika former som texter, diagram, tabeller 
eller figurer. (Folinas, Manikas och Manos 2006)   
  
Folinas, Manikas och Manos (2006) nämner att det inte finns något standardmönster mellan 
företag för hur data ska definieras eller representeras eftersom programvaran företagen 
använder varierar mellan enheterna i supply chain, även om programvaran är ett 
standardprogram som flera enheter använder sig av.   

2.6 Elektronisk informationsutbyte 
Komplexiteten och omfattningen av transport bidrar till att det är 
ett passande Supply Chain för att använda IT-system. Den vanligaste orsaken inom transport 
för att använda IT-system har varit för att bestämma transportrutter. IT-systemet tar hänsyn 
till den geografiska lagda platsen där kunden befinner sig, storleken på leveransen, 
leveranstider, information om transportinfrastruktur och fordonets kapacitet. Dessa faktorer är 
formulerade som ett optimeringsproblem vars lösning är en uppsättning av en packlista som 
minimerar kostnaden för leveransen, samt en transportrutt. IT-systemet hjälper även till att 
förbättra fyllnadsgraden av fordonet. Genom en slags redovisning av storleken på behållaren 
och sekvensen av varje leverans, utvecklar programvaran en plan för att packa fordonet 
effektivt och tar hänsyn till lossning och/eller lastning längs rutten. Synkroniseringen i IT-
systemet mellan packning och bestämmelse av rutt är viktig eftersom en packad lastbil 
påverkar rutten, och rutten påverkas naturligtvis av vad som är packat i lastbilen. (Chopra 
& Meindl 2016)   
 

2.6.1 Informationssystem  
Informationssystem, som även benämns affärssystem, kan ha ett brett planeringsperspektiv 
och ge en god överblick i ett företag. Olhager (2013) menar att ett informationssystem oftast 
är uppbyggt av moduler. De moduler som är mest implementerade berör kundorderprocessen 
och är bland annat ordermottagning och distribution/logistik (Olhager 2013) Verksamhetens 
behov styr vilka moduler som väljs och informationssystem kan konfigureras för att uppfylla 
verksamhetens krav på informationstillgång samt informationsbearbetning (Jonsson & 
Mattsson 2016). Informationssystem har sitt största fokus i den interna verksamheten, vilket 
bidrar till att samverkan i Supply Chain kräver att affärssystem kopplas ihop eller att ett 
gemensamt planeringssystem används längs Supply Chain. De positiva effekter som ett 
informationssystem bidrar med är framförallt att informationen blir mer 
lättillgänglig samtidigt om den går att fördela elektroniskt. Olhager menar också att 
informationen kan hålla en högre kvalitet. (Olhager 2013)  
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Informationssystemteknik är av särskilt stor genomslagskraft i Supply Chain, eftersom varje 
aktivitet skapar och använder information. Informationssystem används i schemaläggning, 
mätning, kontroll, optimering och i övrigt vid utförande av aktiviteter. Inbound logistics, till 
exempel, använder någon form av informationssystem för att styra materialhantering, 
schemalägga leveranser och hantera inventering av råvaror. På samma sätt är ett 
informationssystem involverat i orderhantering och hantering av leverantörer. 
Informationssystemteknik har också en viktig roll i kopplingar mellan aktiviteter av alla slag, 
eftersom samordning och optimering av kopplingar kräver att informationsflödet flödar 
mellan aktiviteter. (Porter 1985b)  
 

2.6.2 Informationsdelning baserad på öppen (open) och sluten (closed) källkod   
Open source, på svenska öppen källkod, kan beskrivas som programvaran för vilken 
källkoden är öppen och tillgänglig. En programvara sägs vara "öppen" när källkoden kan läsas 
och modifieras av alla. (Comino & Manenti 2003) Closed source, eller sluten källkod, är 
motsatsen till öppen källkod. En programvara brukar anses vara "stängd" om källkoden inte är 
tillgänglig för allmänheten (Schryen 2009). Comino & Manenti (2003) menar att under de 
senaste åren har utvecklingen och tillväxten av öppen källkod ökat. Det kan idag vara mycket 
enkelt att göra en källkod tillgänglig (Comino & Manenti 2003). Centralt för öppen källkod är 
också att trots den närvaro som den har i det moderna samhället uttrycker många användare 
svårigheter att lita på korrektheten och tillförlitligheten med öppen 
källkod (Damiani, Ardagna & Ioini 2009).   
     

2.6.3 Informationsutbyte baserad på Electronic Data Interchange (EDI) standard 
EDI, Electronic Data Interchange, innebär att affärssystem, t.ex. fakturering, orderhantering 
och ekonomisystem kan utbyta information direkt utan mänsklig inblandning (Fredholm 
2002). Enligt Fredholm (2002) så finns det ingen officiell definition av vad EDI innebär. 
Detta medför att EDI kan preciseras på olika sätt. 
Fredholm (2002) förklarar EDI som överföring av strukturerad information som sker 
direkt elektroniskt mellan två datasystem med överenskomna standarder.   
  
Heikkinen och Sarkis (1996) definierar EDI som en förflyttning av affärsdokument 
elektroniskt inom eller mellan företag, inklusive deras mellanhänder och agenter i en 
strukturerad, maskinersättlig, dataformat som medger överföring av data i avsaknad av 
manuella arbetsinsatser från en affärsapplikation till en annan affärsapplikation på en annan 
plats.     
  
Det finns ett antal kriterier som bör vara uppfyllda för att överföringen av information ska få 
kallas för EDI. Det ska vara direkt kommunikation, det vill säga att kommunikationen ska ske 
direkt mellan informationssystemen. För att kommunikationen ska fungera krävs det 
standardiserade format, t.ex. EDIFACT (EDI För Administration, Commerce and Transport). 
(Fredholm 2002) EDIFACT är en FN-standard och är förhållandevis bred för att täcka 
organisationers olika behov. (Mattsson 2012) Därtill ska det finnas en processbarhet hos 
mottagaren, vilket innebär att det inte ska finnas manuellt arbete eller manuella mellansteg för 
att få in data hos den mottagande partnerns system. Det ska även finnas ett oberoende av 
hårdvaruplattform, datatyp, operativsystem, typ av informationssystem, 
kommunikationsmetod och tid mellan de olika parterna. Det måste dessutom finnas 
tillförlitlighet, med andra ord inbyggd säkerhet och kontroller för att systemen ska kunna 
utbyta data utan mänskligt arbete. Till sist så ska det vara baserat på avtal, det vill säga 
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organisationer som har en upprättad samverkan mellan varandra upprättar avtal med varandra. 
(Fredholm 2002)  
	   
 
Fördelar med EDI     
Grundtanken med EDI var att effektivisera de administrativa arbetsuppgifterna, såsom order-, 
fakturering- och orderhantering för att spara tid (Fredholm 2002). Fredholm (2002) nämner 
att EDI skapar möjligheter för att effektivisera administrativa uppgifter genom att 
transaktioner kan skapas och tas emot automatiskt. Detta leder till att det går att spara tid, 
både i form av administrativ och tid ledtid, samt att antalet fel kan minimeras. Ur tabell 1 
illustreras de för- och nackdelar som finns med EDI enligt Fredholm (1995) och Fredholm 
(2002).   
 

Tabell 1 visar för- och nackdelar med EDI 

För- och nackdelar med EDI 

Fördelar  Nackdelar  

Direkta fördelar  Tekniska hinder: Ett flertal företag har äldre 
affärssystem där implementering av EDI 
måste ske in i parternas affärssystem för att 
det ska bli en fördelaktig lösning.   

Kostnader:  Det manuella arbetet minskar då 
det kommer direkt till affärssystemet.   

Saknaden av kompetens: Övergången till 
EDI kan bli problematiskt för många företag 
då det inom företaget kan finnas brist av IT-
kompetens.  

Kvalitet: Felen vid fakturahantering minskar 
då det manuella arbetet reduceras. 

Säkerhet: EDI är ett relativt säkert verktyg 
men kräver underhåll de fel som inträffar 
måste snabbt åtgärdas.  

Tid: Korrekt användande av EDI skapar 
förutsättningar för en effektiv distribution. 
Leder till kortare ledtider.  

Sociala aspekter: Då det manuella arbetet 
automatiseras kan arbetsuppgifter som 
tidigare varit aktuella försvinna. Personer kan 
därav bli avskedade. 

Kapitalrationalisering: Kortare ledtider ökar 
effektiviteten i distributionen vilket kan bidra 
till minskade lagernivåer.  

Minskad flexibilitet: Möjligheten till 
manuella justeringar eller handpåläggningar 
minskar eftersom en automatisering sker.  

Utförligare: Det går lätt att utöka ett EDI 
meddelande med information.  

  

Oftare: Då orderrader skickas automatiskt så 
finns det inget behov av att vänta tills det är 
en komplett orderlista. 

  

Strategiska fördelar    

Organisationsförändringar: EDI kan   
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effektivisera överföringen av den interna 
informationen inom ett företag. 

Logistik och produktion: Företaget får 
fullständig kontroll på godsflödet med hjälp 
av godsmärkning. Potentiella avvikelser och 
förseningar kan rapporteras till produktionen. 

  

Marknadsföring: Starkt säljargument för 
logistikföretag. 

  

Relation mellan företag: De företag som 
använder sig av EDI planerar oftast ett 
långsiktigt förhållande eftersom det är ett 
investering från båda parter. 

  

     
 

2.6.4 Automatiska identifieringssystem  
Identifieringssystem används för att automatiskt identifiera olika objekt. Olika typer 
av identifieringssystem kan skilja sig åt i flera avseenden, till exempel i vilken grad de är 
automatiska. De kan även skilja sig i mängden information som systemet kan 
hantera. Det finns två system för automatisk elektronisk identifiering av gods; streckkod och 
RFID. (Jonsson & Mattsson 2016)  
 

Streckkod   
Den vanligaste metoden för automatisk identifiering av objekt är med streckkodssystem. 
Systemet är uppbyggt av streckkodsläsare och streckkoder i form av flera lodräta linjer med 
olika mellanrum och bredd. Streckkoden placeras på det gods som ska identifieras. 
Streckkoder delas upp i två olika typer, endimensionell och tvådimensionell. De vanligaste 
endimensionella streckkoderna är EAN och UPC och används för identifiering och märkning 
av konsumentprodukter. Tvådimensionella streckkoder kan användas då extra mycket 
information hanteras. (Jonsson & Mattsson 2016) Till skillnad från de endimensionella 
streckkoderna så kan de tvådimensionella streckkoderna koda information inte 
bara horisontellt utan också vertikalt. Det innebär att data kan lagras i ett tvådimensionellt 
utrymme. De resulterande fördelarna av det är en ökad lagringskapacitet och en högre 
feltolerans. (Knuchel, Kuntner, Pataki & Back 2011) Identifiering av frakt- och 
följesedelsinformation i samband med transporter är ett exempel på användningsområde för 
tvådimensionella streckkoder. Den vanligaste tvådimensionella streckkoden är PDF417. 
(Jonsson & Mattsson 2016)   
  
Radio Frequency Identification (RFID)  
RFID (Radio Frequency Identification) är ett system som genom radiovågor automatiskt 
identifierar objekt. Objektet som ska identifieras utrustas med en RFID-tagg eller RFID-
transponder som innehållet ett mikrochip där all information 
lagras. Identifieringsinformationen överförs till en avläsare som omvandlar radiovågorna till 
ett format som kan behandlas vidare. (Jonsson & Mattsson 2016) Med hjälp av RFID-system 
kan godsets identitet registreras både då det ankommer och avgår. Det möjliggör för bland 
annat transportföretag att internt ha ordning på godset. (Fredholm 2006) Taghaboni-Dutta 
(2006) menar också att RFID kan användas för att spåra olika typer av gods. Det som skiljer 
RFID-system från andra identifieringssystem är bland annat att det möjliggör lagring av mer 
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data då det används mikrochip. Tidsåtgången för avläsning av gods är normalt kortare, då till 
exempel allt innehåll i en lastbil kan identifieras samtidigt. (Jonsson & Mattsson 2016)  
 	  

2.6 Interoperabilitet  
Interoperabilitet är ett koncept inom logistik som innefattar en mängd olika perspektiv där 
informationsutbyte sker genom samarbete, integration och kommunikation. Det finns ingen 
vedertagen definition, därför redogörs tre olika förklaringar med något olika perspektiv av 
vad interoperabilitet innebär. Ford (2010) anser att interoperabilitet är förmågan för två eller 
fler organisationer att utbyta och tolka nödvändig information för att 
samarbeta. Institute of Electrical and Electronics Engineers (2017) 
betraktar interoperabilitet som förmågan hos ett system eller en produkt att kommunicera med 
andra system eller produkter utan extra ansträngning för kunden. Interoperabilitet är 
möjliggörs genom att standards implementeras. Den tredje förklaringen 
av Papazoglou, Ribbers & Tsalgatidou (2000) menar att interoperabilitet är  förmågan hos ett 
system att bearbeta information från och till ett annat vid en syntaktisk och semantisk nivå 
utan att kräva att något system behöver göra förändringar för att rymma det andra. Alla tre 
förklaringar är snarlika och trycker på kommunikation mellan olika system, skillnaden är 
inom vilka förutsättningar detta sker.  
  
Då konkurrensen har skiftat från företagsnivå till Supply Chain nivå, där konkurrenskraftiga 
organisationer strävar efter att förbättra sina resultat genom att noga integrera sina interna 
processer och verksamheter med externa processer och verksamhet med leverantörer och 
kunder. Systems interoperabilitet är därför en viktig komponent i integrationen 
av Supply Chain. (Ford 2010) Genom att införa interoperabilitet i Supply Chains kan företag 
erhålla många fördelar då det möjliggör att sömlöst dela med sig av och kommunicera 
information mellan Supply Chain partners. (Rezaei, Chiew, Lee & Ailee 2014)  
 

Teknisk interoperabilitet  
Teknisk interoperabilitet täcker de tekniska frågorna om länkning av datasystem och tjänster. 
Detta inkluderar viktiga aspekter som öppna gränssnitt, samtrafikstjänster, dataintegration, 
tillgänglighet, säkerhetstjänster samt presentation av data och utbyte. 
(European Communities 2004) Teknisk interoperabilitet associeras med nätverk, plattformar 
samt hård- och mjukvarukomponenter som möjliggör maskin-till-maskin kommunikation. 
Teknisk interoperabilitet inkluderar syntaktisk interoperabilitet, dvs förmågan att utbyta data 
genom användning av dataformat. Ofta centreras denna typ av interoperabilitet kring 
kommunikationsprotokoll och infrastruktur som är nödvändig för att dessa protokoll ska 
fungera. (van der Veer & Wiles 2006).  
 

Semantisk interoperabilitet  
Syftet med semantisk interoperabilitet är att hantera människans, istället för maskinens, 
tolkning av information. Avsikten är att säkerställa att den korrekta betydelsen av den delade 
informationen är begriplig för andra parter. (van der Veer & Wiles 2006) 
Semantisk interoperabilitet möjliggör även för system att kombinera mottagen information 
med andra informationsresurser och att bearbeta det på ett meningsfullt sätt. En 
förbestämd referensmodell för utbyte av information måste användas av båda sidor för att 
uppnå semantisk interoperabilitet. (European Communities 2004).  
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Social interoperabilitet   
Genom att utnyttja fördelarna med sociala mediers nätverk kan företag förbättra samarbetet 
med andra företag samt deras egna anställda. Social interoperabilitet handlar om företags 
förmåga att sömlöst koppla upp och använda sociala nätverk i syfte att samverka. Detta görs 
genom att företag anpassar sin inre struktur till de grundläggande aspekterna av sociala 
nätverk. (Rezaei, Chiew, Lee & Ailee 2014).  
 

Organisatorisk interoperabilitet  
Organisatorisk interoperabilitet avser organisationers förmåga att effektivt kommunicera och 
överföra meningsfull data i syfte att uppnå ömsesidigt uppsatta mål att integrera affärs- och 
logistikprocesser baserade på informationsutbyte. (Rezaei, Chiew, Lee & Ailee 2014) Detta 
ska kunna fullbordas även om det är stor variation mellan informationssystemen som används 
i vitt skilda infrastrukturer, möjligen även över olika geografiska regioner och kulturer. 
Organisatorisk interoperabilitet bygger på framgångsrik teknisk, syntaktisk och 
semantisk interoperabilitet. (van der Veer & Wiles 2006).  
	  

2.6.1 Mätning av interoperabilitet 
Mätning av interoperabilitet är en komplex uppgift som exempelvis Ford (2010) har gett sig 
på. Genom möjlighet att mäta interoperabilitet i Supply chain kan förståelse över hur 
ändringar kan göras för att förbättra den i Supply Chain skapas. Utan ett mått 
på interoperabilitet är det svårt att hantera och därmed förbättra system och processer. Det 
finns olika sätt och modeller att tillämpa för att utvärdera interoperabilitet i system men att 
försöka mäta interoperabilitet i en Supply Chain är troligtvis inte ekonomiskt möjligt eller 
önskvärt då det är så många system som samverkar med varandra. För att 
mäta interoperabilitet måste hänsyn till hur dessa system ska kunna samverka perfekt tas 
vilket är svårt då det ofta finns många begränsningar för de operativa processerna som 
förhindrar system från att samverka till sin fulla potential. (Ford 2010)     
 

2.6.2 Problematik kring interoperabilitet 
Det största hindret för att uppnå interoperabilitet i Supply Chain är oviljan att dela och avslöja 
privat affärsinformation. (Rezaei, Chiew, Lee & Ailee 2014). I synnerhet på den 
snabbväxande globaliserad marknaden där företag kan ha flera sammankopplade relationer 
både nationellt och internationellt. Då en leverantör kan ha affärer med flera 
olika originaltillverkare där dessa är konkurrenter med varandra kan det finnas potentiella 
risker med att dela med sig av känslig affärsinformation. För att skydda företagets information 
finns sekretessavtal, men även om avtal och pålitliga interoperabla metoder och system 
används kan situationer som ingen av affärspartners kan kontrollera uppstå, så som att 
konfidentiell information oavsiktligt läcker eller genom hacker- och säkerhetsattacker. På 
grund av detta är företag inte villiga att utveckla förenliga interoperabilitets specifikationer 
med andra företag. (Rezaei, Chiew, Lee & Ailee 2014). 
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3. Metod  
 
Detta kapitel beskriver vilka metoder som använts samt hur arbetet är utformat. Avsnittet 
berör även validitet och reliabilitet eftersom det kan finnas aspekter som kan påverka 
resultatet av de undersökningar som genomförts. Arbetet är främst av en kvalitativ karaktär. 
 

3.1 Metodval 
Enligt Bryman (2008) är kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, tolkande 
och konstruktionistisk till sin art. Det kvalitativa perspektivet studerar hur människan 
uppfattar den omgivande verkligheten (Backman 2010). Enligt detta perspektiv är 
verkligheten en individuell, social och kulturell konstruktion. Kvalitativa undersökningar 
utgår vanligen från tre olika perspektiv: det realistiska, det fenomenologiska och det 
konstruktivistiska perspektivet (Justesen & Mik-Meyer 2011).   Denna rapport utgår från det 
fenomenologiska perspektivet. Enligt det fenomenologiska perspektivet finns flera olika 
verkligheter. Detta beror på att verkligheten som begrepp endast är meningsfull och intressant 
när den framstår som en subjektiv uppfattad och tolkad verklighet (Justesen & Mik-Meyer 
2011).   
  
För att besvara rapportens syfte har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts. Det positiva med 
den kvalitativa forskningsprocessen är att den inte är särskilt standardiserad utan mer flexibel 
än andra forskningsprocesser, vilket behövs då flera olika moment ofta försiggår med stark 
interaktion.(Backman2010).   
  
Inom forskningen används två olika former av data vilka är kvantitativ och kvalitativ data. 
Kvantitativ data innebär undersökningar som möjliggör kvantifierbara analyser, oftast 
statistiskt, och material som kan behandlas genom olika slags beräkningar som t.ex. siffror 
eller tal. (Backman 2010) Kvalitativa undersökningar syftar till att ge en ökad förståelse av ett 
fenomen. Detta görs genom att använda metoder som lämpar sig till att beskriva fenomen i 
deras kontext och därefter presentera en tolkning. (Justesen & Mik-Meyer 2011). Kvalitativ 
data kan samlas in genom observationer, intervjuer och fokusgrupper. De två 
tillvägagångssätten kvantitativ och kvalitativ kan även kombineras i undersökningar. Fördelen 
med kvantitativ data är att den kan illustreras med hjälp av grafer eller figurer, till skillnad 
från kvalitativ data som oftast presenteras genom ord och beskrivningar.   
  
Enligt Backman (2010) kan forskningssyfte delas in i tre kategorier: explorativ, deskriptiv och 
explanativ, men även bestå av en kombination av dessa. Rapportens syfte är explorativt då 
intentionen är att undersöka “hur ett effektivt informationsutbyte kan skapas”. Rapporter som 
bygger på “hur-frågor” besvaras bäst med genom att använda ett explorativt tillvägagångssätt 
som intervjuer och/eller deltagande observationer med en lägre grad av strukturering 
(Justesen & Mik-Meyer 2011). Därför har semistrukturerade intervjuer genomförts i denna 
rapport. Intervjuer har gjorts med ett flertal respondenter och materialet därefter tolkats av 
rapportskrivarna. Även deltagande observationer har genomförts. Intervjuerna och 
observationerna har gjorts som en del av en fallstudie hos Kerry Logistics. Fallstudier lämpar 
sig bra vid utvärdering av komplexa studieobjekt där man försöker förklara, förstå eller 
beskriva stora händelser, organisationer eller system (Backman 2010). Yin (2014) menar att 
fallstudieforskning lämpar sig framförallt i tre olika situationer. Den första är när 
forskningsfrågorna huvudsakligen är ”hur” eller ”varför”. Fallstudieforskning är även en 
föredragen metod då forskaren har begränsad kontroll över beteendemässiga händelser. En 
tredje situation då det lämpar sig är när studiens fokus är ett samtida fenomen. (Yin 2014) 
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Fördelarna med fallstudier är att djupare information kan erhållas samt att preciseringen av 
problemformuleringen kan skjutas upp till ett senare stadie i arbetet. Fallstudien täcker 
dock endast en liten del av ett längre förlopp som med hjälp av fallet får representera 
verkligheten. Bekymret är att ett enstaka fall aldrig kan representera verkligheten fullt ut 
(Ejvegård 2009).  
 

3.2 Studiens planering och genomförande  
Vid planering och genomförande av studien har hänsyn tagits till lämpliga metoder. Arbetet 
har utförts med hjälp av:  
  

• Litteraturstudie   
• Sammanställning av teori   
• Möten med inblandade aktörer i HCT-projektet  
• Semistrukturerade intervjuer  
• Datainsamling  
• Analys av insamlad data  
• Deltagande observation av de-konsolidering   
• Fallstudier med analys av informationsutbyte vid de-konsolidering.  

  
Insamlad data kan kategoriseras i primär- och sekundärdata. Primärdata kännetecknas av att 
det är information som rapportskrivarna har samlat in i syfte att användas i den avsedda 
studien, t.ex. intervjuer, undersökningar och observationer. Sekundärdata är data som redan 
existerar och som samlats in av en annan part utan direkt koppling till den avsedda studien. 
(Justesen & Mik-Meyer 2011) Exempelvis information från litteraturstudier av vetenskapliga 
artiklar, böcker och hemsidor. Vid användning av sekundärdata är det viktigt att säkerställa att 
informationen är tillförlitlig (Justesen & Mik-Meyer 2011).  
  
I syfte att besvara forskningsfrågan på ett optimalt sätt delades arbetet med rapporten in i 
olika faser. Examensarbetet inleddes med en djupgående litteraturstudie i syfte att ge en större 
förståelse för HCT, de-konsolidering, informationsutbyte och dess möjligheter samt 
problematik. Med avsikt att få en tydlig bild av involverade parter, processer etc. lästes 
information från företagens hemsidor samt elektroniska dokument som fanns att tillgå.  
  
Hemsidor från relevanta organ, vetenskapliga artiklar, relevant litteratur inom studieområdet 
konsolidering, de-konsolidering, informationsutbyte, HCT och Supply Chain Management 
studerades noga. Vetenskapliga artiklar hämtades genom Högskolan i Borås biblioteks 
sökmotor summon användes. Sökord och nyckelord som 
HCT, splitting of goods, consolidation, de-consolidation, Supply Chain Management med 
mera användes för att hitta   dessa artiklar. Därefter valdes lämpliga metoder ut och användes 
som verktyg för att samla in ytterligare information.   
  
Vid fallstudien besöktes studieobjektet ett flertal gånger där intervjuer och deltagande 
observationer gjordes, anteckningar togs löpande. Intervjuerna är den primära 
informationskällan och observationen är de sekundära. Möten med aktörer arrangerades 
löpande under rapportskrivningens gång där uppföljning och relevant information 
diskuterades. Deltagande i möten och dialog med berörda aktörer har varit en viktig del under 
rapportens utformande. Väsentlig och betydelsefull information antecknades fortlöpande och 
diskuterades i projektgruppen. Under arbetets gång skrevs resultatet löpande och 
sammanfattades avslutningsvis i denna rapport.   
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3.2.1 Utformning av intervjufrågor  
Semistrukturerade intervjuer med ansvarig personal med olika ansvarsområden genomfördes i 
syfte att få information om företagets informationsbehov vid de-konsolidering. Inför 
intervjuerna förbereddes intervjufrågor vilka intervjun utgick ifrån. Enligt Backman (2010) 
anses analysmomentet av en kvalitativ studie underlättas av någon form av strukturering 
genom tematisering eller kategorisering redan innan datainsamlingen initieras. Därför utgick 
intervjufrågorna ifrån de tre teman “informationsutbyte,“hantering av gods” och “framtiden.” 
Informationsbrev skickades ut till informanter intressanta att intervjua några veckor innan 
planerad tid för möte. En vecka innan intervjutillfället fick intervjupersonen ett utskick på 
frågorna för att kunna förbereda sig och på så vis effektivisera intervjun. Egna funderingar 
och observationer tillsammans med litteraturstudier låg till grund för intervjufrågorna. 
Semistrukturerade intervjufrågor med kryssfrågor med olika alternativ användes för att få 
specifika svar i vissa fall för att underlätta jämförelserna, samt ge möjlighet för 
respondenterna att delge annan relevant information. Frågor av öppen karaktär förekom för att 
eventuellt erhålla relevanta insikter. I största möjliga mån undveks “ja och nej” frågor i de 
semistrukturerade intervjuerna och inleddes istället med öppna frågor som “hur, beskriv och 
berätta” samt “vilka” när det gällde kryssfrågorna. Exempel på frågor är: “Beskriv utförligt 
hur konsolidering samt de-konsolidering av gods går till hos er”, “Hur ser ni på 
framtidsutsikterna för att skapa en effektiv informationsdelning?”, “Vilka tycker du är de 
viktigaste parametrarna vid effektiv konsolidering/ de-konsolidering och varför?” (se 
bilaga 2). De följdfrågor som uppstod under intervjuerna kom utifrån egna tankar i syfte att få 
fördjupad och tillräcklig information. Syftet med frågorna var att skapa en uppfattning om hur 
respondenterna anser att det nuvarande informationsutbyte ser ut, vilken information som 
krävs samt hur ett önskvärt framtida utbyte ska se ut.   
  
Det genomfördes totalt fyra djupgående intervjuer och diskussioner med respondenter från 
kontoret samt terminalen på  Kerry Logistics. Två av intervjuerna genomfördes på kontoret 
och resterande två på terminalen. Intervjuerna tog plats i ett rum på fallföretagets kontor 
ostört. Under intervjuerna antecknades viktig information. Denna information sammanställdes 
och diskuterades i syfte att kunna användas som underlag för att besvara frågeställningen i 
resultatet. Dokumentationen från intervjuerna diskuterades, sammanställdes och analyserades 
för att konstatera eventuella samband och slutsatser. Alla intervjufrågor ställdes under de fyra 
intervjuerna, dock besvarades de inte av alla på grund av bristande kunskap inom vissa 
områden. Alla frågor med undantag för de om personuppgifter och de som ej kunde besvaras 
har därmed bidragit till resultatet.   
 

3.2.2 Val av respondenter  
Valet av rätt respondent är mycket viktigt i en vetenskaplig rapport, dels eftersom 
studieresultatet ska vara så rättvisande som möjligt men även för att intervjuerna ska tillföra 
så relevant information som möjligt. Vid val av respondent finns det två urvalsmodeller. 
Dessa är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval, även kallat målstyrda urval. 
Sannolikhetsurval innebär att valet av respondenter utförs slumpmässigt, samt att varje 
informationsenhet i stickprovsunderlaget har en känd sannolikhet för att vara med 
i stickprovet. Vid målstyrda urval väljs inte respondenterna slumpmässigt utan efter bästa 
tänkbara befattning i direkt förbindelse till den eller de forskningsfrågor som har formulerats. 
(Bryman 2008) För att detta ska fungera måste forskaren själv göra en bedömning på urvalet 
som ska tas med. Metoden som används i denna rapport är målstyrda urval eftersom det bidrar 
till bättre resultat om de valda respondenterna har den tjänst som passar bäst för 
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undersökningen. Det gjordes även ett bedömningsurval för att få fram de kriterier som passar 
bäst för respondenterna innan val av dem som har intervjuats. Valet av respondent är 
så utspritt som möjligt i organisationen på grund av att djupet i studien ska bli större. Tabell 1 
skildrar fallstudiens fyra respondenter.   
 

Tabell 2 visar de olika respondenterna samt deras roll och erfarenhet 

 

Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

Position Arbetar på Sjö- och 
flygtransporter 
 

Teamleader och 
speditör på Sjö- 
och 
flygtransporter. 

Teamleader på 
terminalen  

Arbetar på 
Terminalen/ 
lagret  

Erfarenhet Arbetar inom Sjö- 
och Flygtransporter 
i cirka 3 månader. 
Därinnan på 3PL. 
Totalt 11 år på 
Kerry Logistics.  
 

Arbetat på Kerry i 
8 år som speditör 
och har 8 års 
erfarenhet av 
logistik.  

Arbetar på 
terminalen som 
Teamleader i cirka 
2 år, därinnan 
medarbetare på 
terminalen. Totalt 
5 år på Kerry 
Logistics.  
 

Arbetar på 
terminalen och 
lagret i cirka 3 
år  

 

3.2.3 Deltagande observation  
Larsson (1986) beskriver deltagande observation som en metod som “går ut på att följa det 
"naturliga" livet, utan att onödigt störa det men ändå delta i det”. Allt som är av vikt noteras i 
form av så exakta fältanteckningar som möjligt. (Larsson 1986) En allmän företeelse med 
deltagande observation är både observationer och intervjuer kombineras för att skapa en så 
heltäckande bild som möjligt av tillståndet (Merriam & Nilsson 1994).  
  
Deltagande observation kan ibland bli ifrågasatt som metod då människan ofta kan ha en 
subjektiv bild, vilket kan leda till att observation får osäkra resultat (Merriam & Nilsson 
1994). Något som kan vara en nackdel med deltagande observationer är att den kan bli av 
selektiv karaktär vilket gör att inga allmänna slutsatser kan dras. En deltagande observation 
kan vara en bra metod i avseendet att man kan upptäcka skillnader i vad folk faktiskt gör 
jämfört med vad de säger att de gör. (Mays & Pope 1995)   
  
Den deltagande observationen var både av visuell och muntlig karaktär. Under observationen 
togs anteckningar av hur processen av de-konsolidering går till. Det togs 
även fältanteckingar av beteende och intryck kontinuerligt. Det utfördes för att kunna tolka 
resultatet samt att säkerställa att undersökningens värde inte går förlorad (Holme, Solvang & 
Nilsson 1997). Den deltagande observationen tog plats på Kerry Logistics terminal i Viared. 
Fokus vid observationen låg vid de-konsolidering av inkommande gods och konsolidering av 
utgående. Inför observationen var personalen på plats medvetna om vad som skulle 
observeras och varför.   
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3.2.4 Etiska principer 
Bryman (2008) anser att integritet, frivillighet, konfidentialitet och anonymitet är 
grundläggande etiska frågor för de personer som är direkt inblandade i forskningen. I 
informationsbrevet alla informanter har fått skickat till sig behandlas informationskravet där 
alla berörda parter få ta del av undersökningens syfte. Samtyckeskravet där det framgår att de 
själva har rätt att bestämma över sin medverkan, konfidentialitetskravet där möjlighet till 
anonymitet finns om så önskas och personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt samt 
nyttjandekravet där det tydliggörs att informationen som samlas in endast kommer användas 
till forskningens syfte.   
 

3.2.5 Analys av empirisk data 
Syftet med analysmomentet är att skapa en helhetsbild och klargöra underliggande 
orsaker (Backman 2010). I analysprocessen av kvalitativ data sker ett återkommande samspel 
mellan insamling, analys och tolkning av materialet (Bryman 2011). Detta har återspeglats i 
rapportens tillvägagångssätt där de tre faserna skett parallellt i syfte att ge en överskådlig 
blick av det insamlade data.  
  
Intervjuerna som genomfördes med respondenterna spelades in och transkriberades därefter. 
Transkriberingarna har lästs igenom flertalet gånger samtidigt som anteckningar tagits och 
diskussioner ägt rum. Data från intervjuerna delades därefter upp i teman i ett nytt dokument 
där de olika intervjusvaren sammanställdes. Efter en genomgång av innehållet kunde vissa 
mönster urskiljas och grupper slås ihop. Med hjälp av nyckelord kunde vissa stycken flyttas 
till en mer passande grupp. I vilket tema och stycken den kvalitativa data ansågs passade in 
förändras och omvärderas efter arbetets gång.  
  
Utifrån vilken respondent som svarat markerades styckena med nummer 1-4. Detta medförde 
att data lättare kunde bearbetas och citat spåras tillbaka till sitt sammanhang vilket minskade 
risken för feltolkning. Då samma svar kunde återkomma på flera ställen har vissa frågor 
slagits ihop i för att underlätta i analysprocessen. Baserat på sammanställda data, diskussioner 
och grundliga analyser har resultatet tagit form.   
	  
	  

3.2.6 Metoddiskussion  
Det är viktigt att lyfta och vara medveten om de faktorer som kan ha haft påverkan i 
rapportens resultat. I rapporten intervjuades fyra respondenter på Kerry Logistics, två av dem 
arbetar på terminalen och två respondenter på kontoret. Då fallstudien endast är gjord på ett 
företag går det inte att dra några generella slutsatser från studien. Det som framgår är starkt 
kopplat till förhållandena på Kerry Logistics. Hade fler respondenter från olika företag 
intervjuats hade likheter och skillnader mellan företagen kunnat jämföras och därmed styrka 
eller underminera studiens resultat.  
  
Intervjuerna tog plats på Kerry Logistics under arbetstid och respondenterna hade tidigare 
informerats via informationsbrevet om intervjuernas syfte. Respondent 1 och 2 som arbetar på 
kontoret blev intervjuade på samma plats i ett kontorsrum och respondent 3 och 4 intervjuades 
i ett rum vid terminalen. Då intervjuerna skedde i en miljö där respondenterna är verksamma 
var förhoppningen att de kände sig trygga, bekväma och vågade yttra sina åsikter trots att alla 
tre rapportskrivare deltog under intervjutillfällena. Alla respondenter intervjuades av samma 
rapportskrivare för att intervjuernas förutsättningar skulle vara så likartade som möjligt, samt 
för att respondenterna inte skulle känna sig påhoppade av tre personer. Samma frågor har 
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ställts till alla respondenter, med reservation för olika följdfrågor, vilket har gett dem likartade 
förutsättningar att svara.   
  
Ingen testintervju gjordes innan intervjuerna, hade det gjorts skulle frågorna kunnat 
ifrågasättas ytterligare och eventuellt förbättras. Det går även att ifrågasätta om 
intervjufrågorna har formulerats tillräckligt bra i syfte att undersöka det studien har för avsikt 
att besvara.   
  
Respondenterna har olika bakgrunder inom företaget vilket kan vara orsaken till att de 
kopplade frågorna till lite olika processer och därmed ger olika svar i vissa fall. 
Intervjufrågorna kan även ha varit oklart formulerade vilket kan ha lett till att respondenterna 
tolkat dem olika eller missförstått dem. Detta kan också vara en orsak till skillnader i deras 
svar. En vanlig felkälla som kan förekomma vid intervjuer är att respondenterna inte uppger 
korrekt information utan att de vet om det. Respondenterna kan även minnas fel eller att 
intervjuaren registrerar svaren fel.   
  
När information från intervjuerna bearbetas och analyseras finns en risk för att det tolkas på 
ett felaktigt sätt, trots att intervjuerna spelades in. Vid analysen finns risken att någon detalj i 
intervjumaterialet får alldeles för stor betydelse i studien och därmed påverkar resultatet i för 
stor utsträckning. Alla intervjufrågor kunde inte användas under analysprocessen då 
respondenterna inte var tillräckligt insatta i ämnen för att ge ett tillförlitligt svar samt att alla 
frågor ej varit relevanta för att besvara rapportens syfte. Analysen tar upp de ämnesområden 
och frågor som är mest relevanta för att besvara syftet.   
  
Rapporten har skrivits av tre personer med olika uppfattningar och intryck av intervjuerna och 
observationerna. Med flera personer som ifrågasätter och tolkar den insamlade datan kan flera 
olika perspektiv lyftas vilket en enskild skribent kanske inte hade reflekterat över. Genom att 
ständiga diskussioner förts mellan tre personer som bidragit med kritik och feedback under 
rapportskrivningens gång bör detta ses som en styrka i arbetet.   
  

3.3 Reliabilitet och validitet 
Rapporter av kvalitativ karaktär har en omdiskuterad relation till begreppen validitet och 
reliabilitet, där många forskare anser att begreppens innebörd behöver förändras i samband 
med kvalitativ forskning (Bryman 2011). Bryman (2011) beskriver reliabilitet som ”… frågan 
om huruvida resultatet från en undersökning blir detsamma om undersökningen genomförs på 
nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser.” Då analysen i 
rapporten är baserad på intervjupersonernas subjektiva uppfattningar om fenomenet skulle 
en replikation av undersökningen förmodligen inte leda till samma resultat.   
  
”Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning 
hänger ihop eller ej” (Bryman 2011). Extern validitet handlar om hur resultaten från en 
undersökning går att generalisera utöver det specifika undersökningssammanhanget. Det går 
inte att dra några generella slutsatser från fallstudien i rapporten då studien inte är tillräckligt 
omfattande och endast baseras på fallföretaget. Därav kan den externa validiteten inte 
verifieras. Intern validitet har med orsaksförhållande att göra, om hur man kan vara säker på 
att det är just den faktor vi påstår är orsaken till en variation och inte någon annan faktor som 
gett upphov till en skenbar kausalitet. Då fallstudien utgår från respondenternas intervjusvar 
är tolkningen av den data som samlats in av stor vikt för studiens resultat.   
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4. Fallstudie Kerry Logistics  
Kerry Logistics är ett företag som arbetar med spedition och tredjepartslogistik. De hanterar 
och de-konsoliderar stora mängder gods, vilket är en situation som kommer att uppstå vid en 
HCT-lösning på Viaredsterminalen i Borås. Genom att analysera hur Kerry Logistics hanterar 
och de-konsolidering av inkommande gods kan djupare kunskap som fallföretagets 
informationsutbyte erhållas. Det innebär att positiva metoder kan anammas och ogynnsamma 
metoder kan försökas undvikas vid liknande situationer.   
  
Kerry Logistics hette tidigare Albini & Pitigliani Sverige AB och har varit verksam i Borås 
sedan 1999. Kerry EAS Logistics LTD köpte upp verksamheten 2013 och den 29 September 
2016 ändrades namnet till Kerry Logistics (Sweden) AB. Kerry EAS Logistics LTD   är ett 
börsnoterat företag med huvudsäte i Hong Kong. Kerry-koncernen har ca 25.000 anställda i 
världen där merparten av de anställda finns i Asien. Kerry Logistics (Sweden) ingår därmed i 
ett globalt nätverk vilket ger dem stora resurser. (Kerry Logistics 2017b).  
  
Kerry Logistics erbjuder olika typer transporttjänster såsom sjö, väg, flyg, tåg och 
intermodala lösningar. De har en egen tullterminal samt en ambition att gå mot steg två AEO, 
certifiering av säkerhet och skydd. Kerry Logistics bedriver även lagerverksamhet på sin ca 
14000 m2 stora terminal- och lageryta där de tillhandahåller lagring av pall, styck, plock, 
pack och olika lösningar för distribution och   e-handel. Det är viktigt för Kerry med en 
kundnära och personlig spedition samt tredjepartslogistik då de erbjuder sina kunder 
helhetslösningar där de är med och bevakar från det att kundernas varor blir klara hos 
leverantör tills dess att varorna ska levereras till kund. (Kerry Logistics 2017a).  
  
Kerry Logistics affärside är att på ett personligt plan distribuera tjänster inom spedition, 
transport och lager. Genom deras nära samarbete med kunder lyssnar de till kundernas 
verkliga förväntningar och behov för att på bästa sätt skapa lösningar som ger ett tydligt 
mervärde för kunden. (Kerry Logistics 2017c).  
  
Kerry Logistics använder sig genomgående av EDI-standard i hela koncernen, dock håller 
EDI i dagsläget på att fasas ut på kontoret och förväntas övergå till ett globalt affärssystem 
som är gemensamt för hela Kerry Logistics koncernen vid årsskiftet. Terminalen i Borås 
berörs inte av detta utan kommer att behålla EDI för bokning av transporter.   
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5. Resultat och analys  
	  
Detta kapitel beskriver de resultat som framkommit utifrån fallstudien. Kapitlet består av en 
analys av teorin och empirin.  
 
 
Logistik 
Bowersox & Closs (1996) beskriver ett antal olika aktiviteter som förekommer 
i outbound logistics som går att koppla till de aktiviteter som föregår på 
Kerry Logistics terminal. Bland annat bearbetning och hantering av ordrar, konsolidering, 
distribution, lagring av varor och utgående transporter. Baserat på observationer framgick det 
att lastbilar och containrar anländer till Kerry Logistics terminal sporadiskt under hela 
arbetsveckan. Lastbilarnas och containers lastkapacitet är oftast väl utnyttjad och godset som 
är konsoliderat har stor variation. Det är blandade typer av gods, alltifrån maskiner till kläder 
och komponentdelar. Godset skiljer sig både i form av vikt och måttenheter och är oftast 
kombinerat i lastbilarna och containrarna.   
 
Antalet containrar som lossas i veckan hos Kerry Logistics är varierande, allt mellan 6-16 st i 
veckan. Det kan ta mellan trettio minuter till en dag att lossa en container. En container kan 
innehålla allt mellan 400 till över 3000 enheter som ska lossas. Under observationen lossades 
en välfylld lastbil från Italien på 80m3. Den förväntades ta ungefär 3-5 timmar att lossa och 
de var 5-8 personer som lastade av den. Den lastbilen var en av de sex stycken lastbilar som 
förväntades anlända denna dag. 
 
När godset lossas på terminalen de-konsolideras det till olika platser beroende på godsets 
karaktär och destination. På terminalen finns platser utmärkta för olika destinationer som till 
exempel lokalt, Stockholm, Skåne, Göteborg samt till företaget DHL som fraktar vidare 
mycket av Kerry Logistics gods. Terminalen är uppmärkt med numrerade rutor på golvet som 
representerar de olika platser där godset står i väntan på vidare hantering. De numrerade 
rutorna på lastplatsen förmedlas på fraktsedeln för att den som fraktar vidare godset ska veta 
vart godset ska hämtas upp. Vissa av Kerry Logistics kunder hämtar gods själva på 
terminalen, men Kerry Logistics kör även ut gods till kunder. De kör främst inom 
Boråsregionen på morgonen och till Göteborgsregionen på eftermiddagen med Kerry 
Logistics egna lastbilar. Konsolideringen på Kerry Logistics terminal i Borås är en 
kombination av de tre sätt som Hall (1978) nämner vilka är fordons-, lager- 
terminalkonsolidering.   
 
Terminalen får en lista med information med inkommande lastbilar, containrar och dess 
innehåll från kontoret. Listan innehåller information med förarens namn, släpets 
registreringsnummer, ursprungsland, leverantörens namn, leverantörens adress, köparens 
namn, köparens adress, avsändningsdatum, mottagningsdatum samt kvantitet, vikt och 
måttenheter på gods. Denna information kan ibland behöva kompletteras om det 
saknas information, vilket oftast görs via telefon eller mail. Informationen kan även vara 
felaktig kring när lastbilen anländer eller hur mycket gods som anländer, då behöver kontoret 
kontaktas. Baserat på den information de får om transporten och lasten kan det ge en 
uppfattning om tidsåtgång för lossning.  
 
Terminalen sköter det administrativa kring orderhantering av lagrat gods på terminalen och 
bokning av transporter. Den övriga orderhanteringen, för gods som inte lagras på terminalen, 
och kontakten med kunder sköter kontoret. Terminalen lägger både in orders och bokar 
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transporter. Detta görs via två system, ett där ordern läggs in och ett annat där ordern 
automatiskt läggs över till ett system där transport bokas, kopplat till EDI. Med EDI skickas 
informationen över till det aktuella speditionsföretaget, till exempel DHL. På terminalen 
skrivs etiketter ut och samtidigt skickas automatisk en kopia till företaget som ska hämta 
godset. Etiketterna sätts sedan på godset som placerats vid exempelvis DHLs 
upphämtningsplats på terminalen. Därefter hämtas godset upp och transporteras vidare till 
kund. Lastbilarna som lossas hos Kerry Logistics lastas oftast inte med gods från Kerrys 
terminal när de åker vidare.  
 
Kerry Logistics största kund är ett konfektionsföretag. Gods från detta företag både lagras och 
skickas vidare efter att det anlänt till terminalen. Vid de-konsolidering av 
konfektionsföretagets last måste paket sorteras efter färg, klädstorlek och typ av vara. Detta 
beskrivs som en tidskrävande process. Lagring av gods på Kerry Logistics terminal kan ske 
alltifrån en dag till uppemot sex månader. Konfektionsföretaget står även för den största 
andelen av gods som lagras på terminalen. 
 
Godstransport 
Transporterna som sker på Kerry Logistics består både av transporter på och från terminalen.  
På terminalen förflyttas gods med hjälp av truck och från terminalen med lastbil. Det finns 
gods som lossas för att sedan flyttas och konsolideras på utmärkt plats, innan det lastas och 
transporteras vidare till kund. Det finns även gods som lagras på terminalen. Detta stämmer 
väl överens med Oskarsson, Aronsson och Ekdahls (2006) definition av transporter där de 
bland annat definierar transporter som en förflyttning inom företagets egna område eller 
förflyttning från ett företags lager till kund.  
  
Kerry Logistics har enligt respondent 1 och 4 väldigt få felaktiga leveranser, “Vi har väldigt 
lite fel-leveranser. Vi pratar kanske en promille, nästan ingenting” säger respondent 1. 
Respondent 4 berättar om metoderna de använder sig av på terminalen för att minska 
felplock. Det är en person som plockar och en annan som packar vilket innebär att en 
dubbelkontroll skapas i processen. De får feedback från kunderna där de kan se att antalet 
felplock har minskat drastiskt det senaste året. Lumsden (2006) betonar att 
informationsutbytet mellan kund och leverantör är av central betydelse men att det krävs att 
företagets informationssystem kan integreras, eller åtminstone kommunicera, med varandra.   
  
För att säkerställa att rätt gods levereras till rätt ställe anser respondent 2 att 
grundförutsättningen är att de har gjort en korrekt fraktsedel, “Fraktsedeln är A och O. På den 
måste det stå rätt avsändare och rätt mottagare för att godset ska hamna på rätt plats”. Det 
håller respondent 1 också med om i sitt uttalande “Att godset är märkt på rätt sätt, att det är 
bra uppmärkt”.  
 
Identifiering av gods  
Från observationen framkom det att Kerry Logistics framförallt använder sig av 
artikelnummer vid identifiering och plockning av gods. Det skiljer sig dock mellan kunder 
och ibland även mellan gods. De använder sig till exempel av streckkod för plockning av 
kläder. Enligt Jonsson & Mattsson (2016) är identifiering av frakt- och följesedelsinformation 
i samband med transporter ett exempel på användningsområde för 
tvådimensionella streckkoder. Fraktsedeln Kerry Logistics använder sig av är försedd med 
streckkoder. Genom att använda sig av streckkoder genomgående på hela terminalen skulle 
både tid sparas och antalet felplock skulle minskas enligt respondent 3, vilket även kan 
styrkas av teorin då de resulterade fördelarna med streckkoder är en ökad lagringskapacitet 
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och en högre feltolerans (Knuchel, Kuntner, Pataki & Back 2011). Under observationen 
framkom det också att RFID-taggar inte används. Fredholm (2006) nämner att RFID-system 
möjliggör för transportföretag att ha ordning på godset i den interna verksamheten. RFID-
system möjliggöra även att godsets identitet kan registreras både då det ankommer och avgår 
(Fredholm 2006). Jonsson & Mattsson (2016) menar på att tidsåtgången för avläsning av gods 
normalt blir kortare med RFID-taggar, då till exempel allt innehåll i en lastbil kan identifieras 
samtidigt.  

 
Tabell 3 visar fördelarna respondenterna upplever med konsolidering 

Fördelar  

 

Respondent 

1 2 3 4 

Ekonomiska  X X X 
 

Miljömässiga  X X 
 

X 

Tid X X X 
 

Flexibilitet X X 
  

Utnyttjandegraden X X 
  

Konkurrenskraftiga 
 

X 
  

Effektivitet 
 

X X X 

 

Tabell 2 visar en tydlig skillnad mellan respondenternas yrkesroller. Det finns fler fördelar än 
nackdelar med konsolidering enligt respondenterna. De främsta fördelarna enligt 
respondenterna är tid, ekonomi och effektivitet. Respondent 2 menar på att fördelarna hänger 
ihop. Genom konsolidering kan de spara mer tid vilket leder till att de kan vara mer flexibla i 
hur de utnyttjar sin tid. VTI (2017) menar att konsolidering är ett sätt att öka 
utnyttjandegraden samtidigt som att större volymer även kan öka konkurrenskraften. Det 
bekräftas av respondent 2 som säger “Fyllnadsgraden av enheten blir betydligt bättre om vi 
konsoliderar bra och vi blir konkurrenskraftiga och effektiva, så det finns väldigt många 
fördelar med att göra en bra konsolidering”. En bättre fyllnadsgrad inom godstransporter är 
även viktigt för att få ner koldioxidutsläppen enligt McKinnon (2010). Tre av respondenterna 
anser att konsolidering ger miljömässiga fördelar.   
  
Hall (1987) menar att en negativ aspekt av konsolidering är att det kan ge högre 
lagerhållningskostnader, då godset måste lagras i väntan på samordning. Det styrks av 
intervjuerna då de nackdelar som framkommer är framförallt utnyttjandegraden och även 
tidsaspekten. Utnyttjandegraden i form av att det ibland inte finns tillräckligt med gods för att 
fylla lastbilen/containern. Det påverkar även tidsaspekten då gods kan bli liggande länge i 
väntan på mer gods för att lyckas med en hög utnyttjandegrad och bra 
konsolidering. Lumsden (2006) menar på att det även krävs att det är tekniskt möjligt att lasta 
olika typer av gods i en enhet med avseende på vikt och volym. Respondenternas åsikter kring 
om det är ett problem är här åtskilda. Respondent 1 och 2 som arbetar på kontoret upplever 
inte några svårigheter med att kombinera olika typer av gods. Det upplever däremot 
resterande respondenter på terminalen. Respondent 3 säger att anledningen till att det finns 
svårigheter med att kombinera olika typer av gods ofta beror på att man ibland har väldigt 
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stora pallar som försvårar konsolidering, vilket styrks av Lumsden (2006). Det begränsar både 
lastutrymmet vid konsolidering och framkomligheten vid de-konsolidering. Ömtåligt gods 
kan också försvåra konsolideringen då gods inte får staplas på varandra. Respondent 3 säger 
också att det hade underlättat om de hade fått information tidigare om måttenheter på gods för 
att underlätta hanteringen. Respondenterna på terminalen upplever även att det kan bli en stor 
belastning för personalen som sköter konsolideringen. Lossning av en konsoliderad lastbil 
kräver annan planering och tar längre tid.   
  

Tabell 4 visar fördelarna respondenterna upplever med de-konsolidering 

Fördelar 

 

Respondent 

1 2 3 4 

Ekonomiska  X X 
  

Miljömässiga  
 

X 
  

Tid X X 
 

X 

Flexibilitet X X 
  

Utnyttjandegraden X X 
  

Konkurrenskraftiga X X 
  

Effektivitet X X 
  

 

I tabell 3 illustreras en stor skillnad mellan kontorspersonal och personal från terminalen. 
Respondenterna verkar ha olika syn på vilka fördelar som finns med de-konsolidering 
beroende på vart på företaget de arbetar. (Marino 2004) menar att målet med de-konsolidering 
handlar om att uppnå större effektivitet och ekonomi. Det styrks av respondent 1 och 2 men 
dementeras av respondent 3 och 4. Respondent 3 menar på att det inte finns någon direkt 
fördel vid splittring av gods. 
 
Respondent 2 uttrycker att det inte finns några direkta nackdelar dock ser två andra 
respondenter tid som en nackdel med de-konsolidering. Tid verkar vara den största nackdelen 
med de-konsolidering samtidigt som det benämns som en av de starkaste fördelarna. 
Respondent 2 säger “Har man gjort en bra konsolidering så blir de-konsolideringen bra 
också”. 
 
Hantering av stora mängder gods vid HCT transport 
VTI (2010) menar att med en HCT lösning krävs det färre fordon för att transportera samma 
mängd gods. Då HCT-fordon har större lastkapacitet än andra fordon innebär det att större 
laster kommer till terminalen samtidigt om lastbilarna är fyllda. Både respondenterna på 
kontoret och terminalen uppmärksammar problematiken med det interna informationsutbytet 
vid hantering av stora mängder gods som anländer samtidigt. Information mellan kontoret och 
terminalen görs via mail och telefon. Kontoret har svårt att hinna förmedla informationen till 
terminalen. Detta styrks av respondent 3 från terminalen som belyser det stora trycket på 
informationsutbytet som uppstår då mycket gods anländer och ska hanteras samtidigt. 
Respondent 3 anser sig inte få reda på allting som behövs på grund av att informationen 
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fastnar på kontoret. Arbetsbelastningen på personalen på terminalen ökar då telefonen ringer 
konstant eftersom kontoret efterfrågar mer information. 
 
De problem som kopplas till stora mängder gods anses vara ett större tryck på 
informationsutbytet. Respondent 3 menar att det kan leda till volym- och resursproblem. Det 
blir högre och ojämn arbetsbelastning om mer gods anländer vilket främst skulle påverka de 
som arbetar på terminalen. När det uppstår arbetstoppar på grund av att mycket gods anländer 
samtidigt på terminalen hos Kerry Logistics lånar de in folk från andra avdelningar som extra 
stöd. Vid ökade mängder gods, vilket är fallet i HCT, kan flexibla resurser som går att kalla in 
efter behov underlätta hanteringen. Hantering av ökade mängder gods kopplat till HCT kan 
därmed tolkas som att det inte blir svårare, utan att det endast uppstår volymproblem. Detta 
styrks av respondent 4 som anser att det uppstår platsbrist när stora mängder gods anländer 
samtidigt, “Speciellt de dagar då vi får mycket bilar och det ska lossas och då är det inte 
alltid lätt att kunna ställa sina saker här ute”.  
 
Respondent 2 anser att de arbetar väldigt aktivt med att försöka konsolidera gods mer 
effektivt i framtiden och därmed underlätta de-konsolideringen. Ingen av respondenterna 
anser att det skulle vara problematiskt för Kerry Logistics att konsolidera ökade mängder 
gods. Respondent 3 anser att med möjlighet att kalla in mer resurser efter behov skulle större 
mängder av gods inte innebära några ytterligare svårigheter. Något som respondent 2 även 
påpekar är att de försöker tänka på miljön genom att maximera fyllnadsgraden. Detta genom 
att konsolidera så stora mängder gods som möjligt just för att effektivisera både in och 
utflöden. Lumsden (2006) framhäver likaså att höga fyllnadsgrader kan innebära en positiv 
miljöpåverkan. Respondent 3 tror att i framtiden skulle konsolidering/de-konsolidering kunna 
göras mer effektivt genom någon form av IT-lösning, till exempel med surfplatta. Att en IT-
lösning kan vara en effektiv lösning som respondent 3 trycker på kan stärkas av Chopra & 
Meindl (2016). Chopra & Meindl (2016) menar att ett IT-system kan hjälpa till att förbättra 
fyllnadsgraden av ett fordon, vilket kan effektivisera. Idag använder terminalen papper och 
penna för att bocka av det gods som kommer in. Information om inkommande gods erhåller 
de från kontoret i form av en papperslista. Respondent 3 hävdar att en IT-lösning skulle göra 
arbetet smidigare och underlätta justeringar, vilket snabbar på arbetet.    
 
Informationsutbyte  
Jonsson och Mattsson (2016) påpekar att informationsflödet har en stor betydelse inom 
logistik. Kerry Logistics använder sig genomgående av EDI-standard i hela koncernen. Det 
ska dock fasas ut på kontorssidan för att ge plats åt ett gemensamt affärsprogram som Kerry 
Logistics koncernen ska använda sig av globalt. Fredholm (1995) beskriver två typer av 
fördelar med EDI, direkta och strategiska.  
 

Tabell 5 visar fördelarna respondenterna upplever med standarden de använder 

Fördelar Respondent 

1 2 3 4 

Direkta fördelar 
   

Eftersom respondenten inte visste vad de 
har för standard så besvarades inte denna 
fråga. 

Kostnader  X X 
 

Kvalitet  X 
  

Tid X X X 
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Flexibilitet  X 
  

Ledtid  X 
 

X 

Kapitalrationalisering X 
  

Strategiska fördelar 

Organisations- 
förändringar  

X X 
 

Eftersom respondenten inte visste vad de 
har för standard så besvarades inte denna 
fråga. Logistik X 

  

Produktion X 
 

X 

Marknadsföring X X 
 

Betalningar  X 
  

Kontroll på fysiskt flöde  X 
  

Bättre uppföljning  X 
  

Intern effektivitet X X 
 

Förändrade 
arbetsuppgifter 

X X 
 

 
Utifrån tabell 4 kan slutsatser om stor variation på synsättet av standarden utläsas. Några av 
de främsta fördelarna respondenterna ser är tid, ledtid, kostnader, organisationsförändringar, 
marknadsföring, intern effektivitet och förändrade arbetsuppgifter.  
 
Tid var den fördel som tydligast framgick. Respondent 2 tycker “Det EDI överföringen gör 
för oss är att det sparar oss tid och det är väl egentligen främst tiden som hjälper oss. Tid är 
pengar så det klart vi sparar pengar på att vi slipper registrera lika mycket själva utan dom 
har gjort det i förväg”. Tid ses också av respondent 3 som en stor fördel med EDI då det 
effektiviserar arbetet med bokning av transporter, med hjälp av EDI kan bokningen ske oftare. 
Genom att det går snabbare att boka transporter kan ledtiden för sändningen minskas. Enligt 
Fredholm (1995) syftar kostnader på att det manuella arbetet minskar då informationen 
kommer direkt till affärssystemet. Korrekt användning av EDI nämns också av Fredholm 
(1995) som en förutsättning för en effektiv distribution som leder till kortare ledtider. 
 
Fredholm (1995) beskriver att en av fördelarna med EDI är organisationsförändringar, det vill 
säga att EDI kan effektivisera överföringen av den interna informationen inom ett företag vid 
införandet av EDI. Respondent 2 nämner att organisationsförändringar kan bidra med 
förändrade arbetsuppgifter eftersom “De som gör det idag kanske inte kommer göra det i 
framtiden”. Respondenten menar på att det som sker manuellt idag kanske sker automatiskt i 
framtiden vilket bidrar till en mer effektiv informationsöverföring. Respondent 1 tar även upp 
att arbetsuppgifter kan kommas att förflyttas, att de läggs på andra ställen i världen. Enligt 
Fredholm (2002) som diskuterar sociala aspekter kan det innebära att personer blir avskedade 
i samband med att EDI gör det möjligt att automatisera det manuella arbetet. Därför kan 
organisationsförändringar både ses som en fördel och nackdel då det kan ligga i 
organisationens bästa med inte individens.  
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Marknadsföring har kryssats i av respondent 1 och 2. Fredholm (1995) påstår att EDI är ett 
starkt säljargument för logistikföretag. Detta styrks av respondent 2 som anser att de ligger i 
framkant med den typen av IT, men att det är inget de marknadsför sig med i dagsläget. De 
skulle dock kunna tänka sig att göra det i framtiden. Ytterligare en fördel med EDI enligt 
Fredholm (1995) är att företaget får fullständig kontroll på godsflödet med hjälp av 
godsmärkning. Respondent 1 anser att EDI ger bättre kontroll på det fysiska flödet i företaget. 
 
De tre respondenterna som besvarade ovanstående fråga ansåg att den främsta nackdelen med 
standarden var tekniska hinder. Två av respondenterna syftar på de grundläggande 
förutsättningarna med tekniken, ström och internet. Respondent 2 tycker att EDI inte fungerar 
helt felfritt på grund av att filöverföringen kan ibland komma dubbelt, fördröjningar i 
systemet samt att det tar för lång tid att ta del av filerna. Respondent 2 säger “Sen blir man 
också väldigt beroende av att de som fyllt i EDI-filen har fyllt i informationen korrekt och att 
det fungerar bra där, annars får man ändå sitta och göra om allting och det är ju inget man 
vill ha. Bättre att göra rätt från början. Så länge det fungerar är det jättebra.” Fredholm 
(1995) nämner att det kan vara problematiskt för företag om det finns en brist på kompetens 
inom IT. Respondent 2 påpekar även att ”Om personen som fyllt i har gjort det fel så kostar 
det pengar och tid för oss att rätta det till”.    
 
Supply Chain Relations  
Affärsrelationer i samband med informationsutbyte ansågs mycket viktigt av samtliga 
respondenter vilket de representerade med en fyra eller högre på en femgradig skala. Fem 
innebär mycket viktigt och ett inte viktigt. Ingen av respondenterna nämner affärsrelationer 
som en konkurrensfördel utan fokuserar mer på att vårda nära relationer. Det skiljer från vad 
Anderson & Dekker (2009) säger, som anser att “Supply chain relations” är fasta tillgångar 
som kan utnyttjas i syfte att förbättra företagets konkurrenskraft. Respondent 1 och 2 som mer 
arbetar med extern kommunikation poängterar vikten av en personlig relation. De menar på 
att man anstränger sig lite mer om man vet vem personen bakom är. Respondent 2 anser att en 
väl uppbyggd relation bidrar till att båda parter vet vad som förväntas av vad varandra och 
vilket behov det finns av kommunikation och informationsutbyte. Respondent 1 och 2 
lägger framförallt fokus på vårdnaden av nära relationer, vilket kan stärkas av Lambert et al 
(2012) som menar att det är av stor vikt. Respondent 3 och 4 trycker istället på vikten av den 
interna kommunikationen. De menar att kommunikation är av stor vikt för att kunna planera 
dagen samt att få verksamheten att fungera, så att inga överraskningar dyker upp. För samtliga 
respondenter är ett ömsesidigt engagemang viktigt och kan bidra till fördelar i verksamheten.  
  
EDI-standarden ansågs inte vara särskilt viktig för att skapa eller stärka affärsrelationer. 
Respondent 3 menar på att det varken kan bli bättre eller sämre med hjälp av standarden. 
Respondent 2 säger “Jag vet inte om jag skulle säga att den stärker oss jättemycket, nej utan 
det är snarare att affärsrelationen kan stärka EDI-informationsflödet än tvärtom tror 
jag”. Detta stämmer väl överens med Fredholm (1995) som menar på att den personliga 
kontakten minskar mellan parterna när allt blir mer automatiserat.  
 

Tabell 6 visar de olika typer av informationsattribut som används för att skapa ett effektivt informationsutbyte 
vid hantering av gods 

Informationsattribut  Respondent 

1 2 3 4 

Parti-/Batchnummer  X 
 

X X 
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Produkt ID X 
 

X X 

Produktbeskrivning X X 
  

Kvantitet (Nettovikt och nettovolym av produkten) X 
  

X 

Måttenheter  X 
  

X 

Köparens ID X 
   

Köparens namn  X X X X 

Kontaktinformation  X 
   

Ursprungsland  X X 
  

Packdatum 
   

X 

Logistikleverantörs ID  
    

Handelstransportfordon  X 
   

Leverantörsnamn X X X X 

Mottagningsdatum X X 
 

X 

Avsändningsdatum  X X 
 

X 

 
Tabell 5 visar att alla respondenter anger att de använder sig av köparens namn och 
leverantörsnamn. Därefter anges mottagningsdatum, avsändningsdatum och parti-
/batchnummer, kvantitet som användbara informationsattribut av både terminal- och 
kontorspersonal. De respondenter med administrativa uppgifter anser även att 
produktbeskrivning och ursprungsland används. Respondent 2 menar också att vilka 
informationsattribut som är viktiga skiljer sig extern och internt. För att förflytta godset från 
avsändningslandet och till Kerry Logistics terminal krävs det fler informationsattribut. 
Respondent 2 anser att inrikestransporter endast kräver mottagningsdatum och 
avsändningsdatum.  

 
Tabell 7 visar de olika typer av informationsattribut som är nödvändiga för att skapa ett effektivt 

informationsutbyte vid hantering av gods 

Informationsattribut  Respondent 

1 2  3 4  

Parti-/Batchnummer  
   

X 

Produkt ID 
  

X 
 

Produktbeskrivning X X 
  

Kvantitet (Nettovikt och nettovolym av produkten) X 
   

Måttenheter  X 
  

X 

Köparens ID X 
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Köparens namn  X X X X 

Kontaktinformation  
   

X 

Ursprungsland  X 
   

Packdatum 
    

Logistikleverantörs ID  
    

Handelstransportfordon  X 
   

Leverantörsnamn X 
 

X 
 

Mottagningsdatum  X 
   

Avsändningsdatum  X 
  

X 

 
Enligt tabell 6 är de informationsattribut som är nödvändiga enligt respondenterna överlag är 
något färre. Det informationsattribut som är nödvändigt enligt samtliga är köparens namn, 
vilket avläses ur tabell 6. Respondent 3 trycker på att den informationen som lagret behöver 
för att klara av att göra sitt jobb är köparens namn och leverantörsnamn. Det styrks även av 
respondent 2 som arbetar på kontoret. 
 
 

Tabell 8 visar de olika typer av informationsattribut som är önskvärda för att skapa ett effektivt 
informationsutbyte vid hantering av gods 

Informationsattribut  Respondent 

1 2 3 4 

Parti-/Batchnummer  X 
  

X 

Produkt ID X 
 

X X 

Produktbeskrivning X X 
  

Kvanitet (Nettovikt och nettovolym av produkten) X 
  

X 

Måttenheter  X X 
  

Köparens ID X 
   

Köparens namn  X X X X 

Kontaktinformation  X 
   

Ursprungsland  X 
   

Packdatum X 
  

X 

Logistikleverantörs ID  X 
   

Handelstransportfordon  X 
   

Leverantörsnamn X X X 
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Mottagningsdatum  X X 
 

X 

Avsändningsdatum  X X 
 

X 

 

Tabell 7 visar att det mest önskvärda attributet är köparens namn. De attribut med tre kryss är 
produkt ID, leverantörsnamn, mottagningsdatum och avsändningsdatum. Tolkningen av 
vilken information som är önskvärd kan ses ur olika perspektiv, där respondenterna antingen 
vill ha så mycket som möjligt eller kort och koncist. Respondent 1 tycker “Det är bra med för 
mycket information, ju mer information desto bättre är det”, medan respondent 2 ställer sig 
mer tveksam. Respondent 2 anser att det är en fin balansgång där man vill inte ha information 
som man inte har någon nytta av och menar att då blir det bara för mycket för att hantera. 
Samtidigt påpekar respondenten att det är klart att det är bra att ha mycket information. 
 
Brister och konsekvenser i informationsutbyte 
Lumsden (2006) beskriver att det finns fyra olika typer av flöden i ett transportnätverk, 
materialflöde, informationsflöde, resursflöde och informationsflöde. För att ett 
transportnätverk ska fungera krävs alla fyra typer av flöden. Enligt Jonsson och Mattsson 
(2005) är det nästintill omöjligt att utföra de övriga flödena utan ett väl fungerande 
informationsflöde. För att skapa en välfungerande verksamhet är det därför viktigt att rätt 
information finns tillgänglig när den behövs. Den önskvärda informationen som ibland kan 
utebli är enligt respondent 3 både köparens namn och leverantörens namn. Respondent 3 
berättar att om det problemet uppstår använder de uteslutningsmetoden “Man har en lista med 
allt som ska finnas på en bil så till sist är det någon som inte blivit bockad. Då ser man att det 
är den som det måste vara”. Respondent 1 saknar ofta tullstartnummer, dock finns det 
resurser för att lösa detta problem internt i form av en “tullgrupp”. Saknad information 
hanteras överlag genom mailkontakt eller telefonsamtal. Respondent 4 säger att lösningen 
oftast är “Ett enkelt telefonsamtal. Det är enklast att lösa det på det sättet. Mailar man så kan 
det ofta bli missförstånd eller info kan saknas. Direktkontakt är väl det optimala.” 
Respondent 2 anser att problem till största del löses via mail.  
 
I nuläget upplever inte respondenterna att gods blir stående på terminalen på grund av 
bristfällig information som ett stort problem. Respondenterna har olika uppfattningar om 
orsaker till att gods blir stående. Respondent 2 säger “Ja, det händer på både vår egen 
terminal och i hamnen. Till exempel att åkaren som ska hämta containern inte har fått rätt 
information till sig så att han kan hämta den. Eller att åkeriet som ska hämta gods här eller 
på någon annan terminal vi använder oss av, inte heller har rätt information för att få ut 
godset från terminalen. Det händer inte jätteofta och det är inget stort problem men det klart 
att det missas ju”. Respondent 1 trycker också på att det är mycket sällan gods blir stående på 
Kerry Logistics terminal på grund av bristfällig information. Om det händer menar 
respondenten att det beror på att originalpapper eller fraktsedel saknas vilket oftast endast 
leder till förseningar. Respondent 3 anser inte att gods blir stående på terminalen på grund av 
bristfällig information utan att det beror på den mänskliga faktorn. Detta i form av att någon 
glömmer lasta det som ska köras till kund,“På fraktsedeln står det att han ska lasta två lådor 
men han tar bara en”.  
 
Gemensamt för alla respondenterna som upplever någon form av problematik är att de löser 
problemen via mail och telefonkontakt. Informationen kompletteras för att godset ska komma 
iväg så fort som möjligt.“Ibland kan man lösa det direkt så att det inte blir någon 
fördröjning. Ibland får åkaren åka tillbaka och så hämta det en annan gång” säger 
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respondent 2. På terminalen handlar det mer om praktiska åtgärder i form av tydlighet i 
arbetet. Detta genom att märka godset korrekt samt underlätta med att lägga kartonger med 
etiketterna utåt för att enkelt kunna scanna dem.  
Framgångsrik interoperabilitet i företag baseras på organisationers förmåga att effektivt 
kommunicera och överföra meningsfull data. Detta görs för att uppnå gemensamma mål och 
att integrera affärs- och logistikprocesser baserade på informationsutbyte. (Rezaei, Chiew, 
Lee & Ailee 2014) Att arbeta med att skapa interoperabilitet i organisationen möjliggörs 
genom att standards implementeras (Electrical and Electronics Engineers 2017). I syfte att 
undvika att gods blir stående på terminalen på grund av bristfällig information arbetar Kerry 
Logistics med förebyggande åtgärder. Respondent 1 berättar att de försöker få tag på 
originalpapper innan godset anländer till Sverige för att undvika problemet. Respondent 2 
säger “Vi håller på att sätta upp standarder för hela vårt flöde om man säger så, hela vårt 
arbetssätt. Det är då en del i det så att alla ska veta vilken information som krävs för att 
åkarna ska kunna göra sitt jobb för oss om man säger så”. Genom tydlighet i arbetet med 
markering av gods på terminalen och att sätta upp standards av flödet genom hela 
organisationen kan informationsutbytet underlättas och interoperabiliteten förbättras.  
 
Det finns ett flertal olika sätt att presentera och lagra data, och enligt Folinas, Manikas och 
Manos (2006) finns det inga standardmönster hur detta ska ske mellan alla enheter i en 
Supply Chain. På grund av att standardmönster saknas för datautbyte så skulle det kunna vara 
en orsak till varför information stundtals kan vara bristfällig hos Kerry Logistics och mellan 
dess olika enheter. Genom att kontoret vet vad personalen på terminalen vill ha för 
information och vice versa så kan nödvändig och önskvärd information presenteras på ett 
lämpligt sätt, exempelvis genom att standarder fastställs. 
 
  
Hinder i informationsutbytet  
De hinder som anses finnas i Kerry Logistics informationsutbyte är otillräcklig kapacitet för 
att dela information. Respondenternas egna kommentarer trycker på att okunskap om EDI, 
precis som Fredholm (1995) nämner som en av nackdelarna med EDI, och resursbrist är de 
största problemen. Resursbrist i form av att personalen inte är på plats när informationen 
behövs. Det kan vara att personal är sjuk eller inte går att få tag på. Respondent 1 menar dock 
att ovan nämnda hinder inte leder till att informationen uteblir utan att den blir fördröjd. 
Respondent 2 nämner även språket som ett hinder och då framförallt i mailkommunikationen 
utrikes. Hindret kan styrkas av den organisatoriska interoperabiliteten vilket Rezaei, Chiew, 
Lee & Ailee (2014) avser är organisationers förmåga att effektivt kommunicera och överföra 
meningsfull data i syfte att uppnå ömsesidigt uppsatta mål. Van der Veer & Wiles (2006) 
menar på att det ska kunna fullbordas även om det är stor variation mellan 
informationssystemen som används i vitt skilda infrastrukturer, möjligen även över olika 
geografiska regioner och kulturer. 
 
 
Effektivt informationsutbyte i framtiden  
Framtidsutsikterna för att skapa ett effektivare informationsutbyte ställer sig respondent 1 och 
2 som arbetar på kontoret positiva till. Respondent 3 och 4 menar på att det inte berör deras 
dagliga arbete speciellt mycket och respondent 3 tror inte att informationsutbytet kommer bli 
varken bättre eller sämre. Kerry Logistics kommer inom den närmsta framtiden göra en 
förändring för att skapa ett effektivare informationsutbyte. De ska fasa ut EDI på kontoret och 
förväntas övergå till ett globalt affärssystem som är gemensamt för hela Kerry Logistics 
koncernen vid årsskiftet. Olhager (2013) menar att informationssystem har sitt största fokus i 
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den interna verksamheten, vilket bidrar till att samverkan i Supply Chain kräver att 
affärssystem kopplas ihop. De positiva effekter som ett informationssystem bidrar med är 
framförallt att informationen blir mer lättillgänglig samtidigt om den går att fördela 
elektroniskt. Olhager (2013) Det motsvarar vad Kerry Logistics förväntar sig av den nya 
lösningen då respondent 2 menar att de kommer ha ett direkt informationsutbyte istället för 
EDI-filer. Olhager (2013) menar också att informationen då kan hålla en högre kvalitet, vilket 
kan bli en fördel för Kerry Logistics.  
 
 
Informationsdelning baserad på öppen (open) och sluten (closed) källkod  
 
Fredholm (1995) menar på att säkerhet är viktigt för de flesta företag och att EDI generellt är 
ett väldigt säkert verktyg. EDI används i dagsläget på Kerry Logistics. Respondenterna 
uppger att det finns ett moln för lagring av filer som alla internt på företaget har tillgång till. 
Comino & Manenti (2003) menar på att utvecklingen och tillväxten av öppen källkod har ökat 
under de senaste åren. Informationsdelningen i molnet sker internt på företaget men inte 
gentemot kunder enligt respondent 4. Damiani, Ardagna & Ioini (2009) förklarar att många 
användare har svårigheter att lita på korrektheten och tillförlitligheten med öppen källkod 
trots den närvaro som den har i det moderna samhället. Osäkerheten för öppen källkod 
uttrycks även från en av respondenterna.  
 
Ur framtida synpunkt ställer sig respondent 4 frågande till hur det skulle vara möjligt för 
Kerry Logistics som företag ur säkerhetssynpunkt med öppen källkod, då de har så många 
olika kunder. Respondent 4 anser att det blir en sårbarhet att ha öppen källkod på företaget, 
“Jag är inte nån datatekniker, men det känns som att det blir mer sårbart om fler personer 
har tillgång till det. Sen har vi kontakter med stora delar av världen, så jag vet inte riktigt hur 
det skulle kunna säkerställas egentligen, men internt är det inga konstigheter. Det är väl så 
det fungerar på de flesta arbetsplatser numera. Informationen finns någonstans där.”  
 
Oviljan att dela med sig och avslöja privat affärsinformation ses som det största hindret för att 
uppnå interoperabilitet i en Supply Chain. (Rezaei, Chiew, Lee & Ailee 2014) Respondent 1 
ställer sig positiv till öppen källkod, både internt och externt för då kan alla gå in och lägga in 
information “Då kan både kunden skälla på oss om vi missar att lägga in eller göra det vi ska 
och vi kan skälla på kunden om de missar att göra vad de ska”. Ha & Tang (2017) menar att 
det som krävs för att få informationsutbytet som respondent 1 nämner att fungera så krävs 
tillit och förtroende mellan de båda parterna. Den part som tar emot den delade informationen 
måste vara villig att lita på information för att göra operativa beslut, även om informationen 
kan ha varit manipulerad. Ha & Tang (2017) trycker också på att omvänt gäller det att den 
andra parten som äger informationen inte manipulerar den till sin egen fördel i utbytet.  
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6. Diskussion  
	  
I detta kapitel diskuteras vad som har framkommit i analysen. Diskussionen är uppdelad efter 
de rubriker som förekommer i analysen.  

 
 
 
Logistik och godstransport  
Gods kan behöva konsolideras och de-konsolideras flera gånger under dess transportsträcka 
och för att rätt gods ska levereras till rätt destination i rätt tid krävs ett fungerande 
informationsutbyte. Det kräver även att nödvändig information förmedlas genom hela 
transportnätverket. För att Kerry Logistics ska kunna hantera gods anser de att fraktsedeln är 
ifylld korrekt med rätt mottagare och avsändare. Detta kräver i sin tur att nödvändig 
information har förmedlats till Kerry Logistics och att den inte har manipulerats.  
 
Kerry Logistics menar på att det är feedback från kunderna som har hjälpt dem att minska fel-
leveranserna, vilket tyder på ett bra informationsutbyte externt. Då informationsutbytet mellan 
kund och leverantör är av central betydelse idag kanske ett få antal felaktiga leveranser är av 
stor betydelse. Dels för att skapa en bra affärsrelation då kunderna blir nöjda men även för 
skapa ett mer effektivt informationsutbyte.  
 
Identifiering av gods  
Kerry Logistics använder sig av två olika metoder vid plockning av gods, framförallt 
artikelnummer men det förekommer även streckkod. Med hjälp av streckkoder är det möjligt 
för Kerry Logistics att automatisera de manuella arbetsuppgifterna vilket leder till att de kan 
avsätta de mänskliga resurserna till ett mer lämpligt arbete som kan bidra till en större 
effektivitet. Dessutom kan produktiviteten öka hos varje medarbetare vid hantering av gods 
då de möjligtvis kan arbeta i snabbare takt på ett effektivt sätt med hjälp av streckkoden. Med 
ett enhetligt system, i detta fall streckkod, skulle informationen kunna digitaliseras vilket gör 
det möjligt för Kerry Logistics att effektivisera informationsutbytet. I analysen framgår det att 
RFID-system inte används i dagsläget av Kerry Logistics. RFID-system skulle kunna 
möjliggöra en bättre intern ordning på godset, samt att tidsåtgången skulle kunna minska. En 
nackdel med RFID-system är kostnaden vilket skulle kunna vara en förklaring till att Kerry 
Logistics inte använder sig av det. 
 
Genom spridning av streckkod som informationsbärare till externa partners skulle det kunna 
finnas en möjlighet för harmonisering av informationsutbytet då fler skulle använda sig av 
samma standard. Streckkoderna skulle då kunna medföra en möjlighet till att skapa ett större 
gränssnitt för elektronisk kommunikation som får flöda fritt i hela Supply Chain. Detta skulle 
kunna bidra till ett mer effektivt informationsutbyte både i den interna och externa 
organisationen. 
 
Konsolidering och de-konsolidering av gods  
Konsolidering av gods i större och tyngre fordon än nuvarande begränsningar är det mest 
effektiva sättet att förbättra effektiviteten av vägtransporter samt minska belastningen på 
miljön, då färre resor krävs för att flytta samma kvantitet. Detta är något som Kerry arbetar 
väldigt mycket med. Vid ett hypotetiskt införande av HCT-fordon behövs det betydligt 
mycket mer gods än vad som får plats i en vanlig lastbil för att utnyttja lastkapaciteten. Att 
konsolidera på ett så optimalt sätt som möjliggör alltså en så hög fyllnadsgrad som möjligt. 
Om inte HCT-fordonen har en hög fyllnadsgrad gör de ingen större nytta och därmed 
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försvinner även de positiva miljöeffekterna med att använda sig av HCT-fordon. Därav har 
införandet av HCT-fordon inte någon större betydelse om lastkapaciteten inte kan utnyttjas 
fullt ut. Det innebär även att det inte ankommer ökade mängder gods, vilket då inte förändrar 
förutsättningarna för informationsutbytet.   
  
Något som Kerry Logistics trycker på är att alla ska följa samma struktur och mall för att 
underlätta det interna informationsutbytet så att konsolidering och de-konsolidering kan 
hanteras effektivt. En konsoliderad lastbil med många olika typer av gods menar 
Kerry Logistics tar längre tid att hantera och kräver en annan planering. Det kan sätta extra 
press på informationsutbytet, vilket de menar skulle kunna lösas på ett bättre sätt om 
informationsutbytet var i framkant och information om hur lastbilen är konsoliderad framgår 
innan lastbilen ankommer. Då skulle de till exempel kunna lossa lastbilen från sidan eller på 
något annat sätt som passar hur konsolideringen är uppbyggd. Det verkar alltså vara av stor 
vikt att informationsutbytet ligger steget före när det handlar om planering av konsolidering 
men även de-konsolidering. Detta innebär också att det skulle bli ännu viktigare i ett 
hypotetiskt fall med HCT-fordon och större mängder gods.   
  
Från analysen framkommer att en bra konsolidering leder till en bra de-konsolidering. En bra 
konsolidering handlar inte endast om att utnyttja fyllnadsgraden så mycket som möjligt utan 
kan även gör det lättare för de som lossar. Tydlighet i arbetet där parterna underlättar för 
varandra kan minska riskerna för brister i informationsutbytet.  
 
Hantering av stora mängder gods vid HCT transport  
Utifrån respondenternas svar kan det tolkas som att det externa informationsutbytet inte 
påverkas nämnvärt medan ökade mängder gods ställer högre krav på det interna 
informationsutbytet. Situationer som respondenterna kunde uppfatta till följd av ökade 
mängder gods är stress kopplat till resursbrist. Det blir inga förändringar i hur godset kommer 
hanteras på terminalen, utan det som kan hända är att gods kan bli stående lite längre på 
terminalen. Det är inte svårare ur ett HCT-perspektiv utan ju mer gods som kommer samtidigt 
desto större tryck blir det på informationsutbytet och det kan leda till svårigheter med 
volymproblem i form av resursbrist. 
 
I förebyggande syfte kan det vara bra att vara medveten om den problematik som kan uppstå 
kopplat till HCT, det vill säga framförallt resursbrist. Då HCT-fordon inte används i samband 
med Kerry Logistics har inte detta kunnat undersökas, det har endast varit en hypotetisk fråga. 
Detta då ett scenario med en HCT-lösning hade inneburit ankomst av större mängder gods 
samtidigt. Utifrån fallstudien uppfattas inget större problem med informationsutbytet vid 
konsolidering/de-konsolidering av stora mängder gods, förutom trycket på det interna 
informationsutbytet. Det skulle kunna innebära att i ett sådant fall behöver 
informationsutbytet vara extra bra.  
 
Informationsutbyte  
De informationsattribut som enligt respondenterna är nödvändiga är leverantörens namn och 
köparens namn. Antalet informationsattribut som uttrycks nödvändiga är betydligt färre än de 
som är önskvärda eller de som används i nuläget. Fallstudien visar på delade uppfattningar 
kring hur mycket information som önskas, “ju mer desto bättre” eller “kort och koncist” 
oberoende av yrkesroll. Hur mycket information bör då vara med för att skapa ett tidseffektivt 
informationsflöde?  
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Om informationen är kort, koncist och då begränsad är det enklare för avsändaren att 
kontrollera att den nödvändiga information finns med då det är färre parametrar att hålla reda 
på. Detta innebär att chanserna för att mottagaren ska få rätt information från början ökar. 
Dessutom går det snabbare för även mottagaren att kontrollera att nödvändig information 
finns med. Nackdelen med lite information, om inte nödvändig information är fastställd, är att 
det kan saknas information. Det innebär i sin tur att informationen måste sökas upp internt 
eller externt vilket tar tid. Alternativet som några av respondenterna föredrar är så mycket 
information som möjligt. Problemet med det skulle kunna vara är att det blir mycket oviktig 
information och det kan ta tid att sortera ur den information som är viktig, vilket också kan 
kräva tid. En lösning kanske skulle kunna vara en balans mellan begränsat och överflödigt. 
Det optimala utifrån ett tidseffektivt perspektiv vore dock att endast information som används 
och är nödvändig för att godset ska nå sin slutdestination finns med på informationsbäraren. 
 
Genom att kartlägga de informationsattribut som används i de olika processerna i 
transportnätverket skulle onödig information kunna sållas bort ifrån informationsbärare i syfte 
att skapa ett tidseffektivt informationsutbyte. I analysen framgår vilka attribut respondenterna 
anser använda sig av. Det går dock inte att dra några generella slutsatser på fallföretaget ur så 
få respondenters svar på denna fråga. En djupare kartläggning av alla processer som är 
inblandade i godsflödet på Kerry Logistics med många fler respondenter i olika roller hade 
behövts (se vidare forskning kapitel 8). Detta för att informationsbrist inte ska uppkomma 
någonstans. En extern utredning hade även behövt tillsättas för att kartlägga övriga parters 
informationsbehov i Supply Chain.  
 
Vikten av de önskvärda informationsattributen går att diskutera. Om inte respondenten 
använder sig av eller ha någon nytta av att de finns med kan de upplevas som irrelevanta. 
Andra inblandade parters informationsbehov behöver dock beaktas här så att inte information 
som är nödvändig tas bort för dem bara för att den inte används på Kerry Logistics. 
 
Supply Chain Relations  
EDI-standarden verkar underlätta för Kerry Logistics i många sammanhang, vilket framgick 
framför allt på terminalen under observationen. På samtliga avdelningar besparar det mycket 
tid. Det som är intressant med affärsrelationer kopplat till den standarden som Kerry Logistics 
använder är att en av respondenterna ansåg att goda affärsrelationer stärker standarden och 
inte tvärtom. Det visar mycket på den stora vikten av att vårda relationer och främja 
samarbete, även med informationssystem. Intressant är också att ingen av respondenterna 
nämner affärsrelationer som en konkurrenskraft, vilket teorin trycker på. Främsta fokus för 
respondenterna låg på att vårda de nära relationerna och att ha ett ömsesidigt engagemang. 
Det skulle kunna tolkas som att de genom att vårda relationerna skapar en konkurrenskraft 
utan att reflektera över det. Flera av respondenterna menar att om man vet vad som förväntas 
av varandra så tydliggörs behovet av kommunikation och informationsutbyte. Goda relationer 
verkar för Kerry Logistics gynna både internt och extern och skulle kunna vara en nyckel i 
hur de skapar ett effektivt informationsutbyte.  
 
Brister och konsekvenser i informationsutbyte 
För att skapa ett effektivt informationsutbyte krävs det också att det inte blir brist på 
information så att godset blir stående på terminalen vid konsolidering/de-konsolidering. För 
att undvika det arbetar Kerry Logistics förebyggande på flera sätt genom att till exempel 
efterfråga viktiga dokument i förväg och att ha tydlighet i arbetet. De håller i dagsläget på att 
försöka sätta upp standarder för hela deras flöde i syfte att de ska kunna veta vilken 
information som krävs för att kunna utföra sitt arbete. Det interna informationsutbytet skulle 
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till stor del kunna gynnas av att använda standarder i det syftet. Kontoret respektive 
terminalen skulle kunna få det lättare att förstå vilken information som efterfrågas av den 
andra genom att fastställa det i standarder. De skulle även i samband med det kunna särskilja 
nödvändig och önskvärd information för att effektivisera informationsutbytet.  
 
Hinder i informationsutbyte 
De hinder som Kerry Logistics upplever i sitt informationsutbyte handlar till största del om 
faktorer som är svåra att påverka. Den mänskliga faktorn i form av resursbrist då personalen 
inte är på plats när informationen behövs på grund av sjukdom eller liknande. Språket i den 
externa informationen upplevs också som ett hinder. Detta är faktorer som alltid kommer att 
påverka informationsutbytet dock leder det endast till fördröjningar.  
 
Effektivt informationsutbyte i framtiden   
Kerry Logistics ställer sig positiva till en mer effektiv informationsdelning i framtiden. Inom 
den närmsta framtiden kommer de övergå till ett globalt affärssystem på kontorssidan i tron 
om ett mer effektivt informationsutbyte. Om informationsdelningen kommer att bli mer 
effektiv återstår att se, dock tyder teorin på att informationen blir mer lättillgänglig med ett 
direkt informationsutbyte och att det på så sätt kan hålla en högre kvalitet.  
 
Informationsdelning baserad på öppen (open) och sluten (closed) källkod Eftersom det 
finns delade åsikter kring öppen källkod på Kerry Logistics finns det ingen möjlighet att dra 
några generella slutsatser. Det som däremot går att konstatera är att respondenterna tycker att 
öppen källkod är ett bra sätt att effektivisera det interna informationsutbytet. Respondenternas 
meningsskiljaktigheter syftar på att det finns en för stor osäkerhet med öppen källkod externt 
ur en säkerhetssynpunkt, vilket kan styrkas av teorin då många har svårigheter med att lita på 
tillförlitligheten och korrektheten med öppen källkod. Enligt teorin är oviljan att dela och 
avslöja privat affärsinformation det största hindret för att uppnå interoperabilitet i Supply 
Chain. Med hjälp av öppen källkod skulle de enklare kunna ta del av den information som är 
nödvändig och därav skapa ett mer effektivt informationsutbyte, både internt och externt. 
Informationsutbyte kan vara en känslig fråga på grund av rädslor eller ovilja att dela med sig 
av information, vilket kan sätta käppar i hjulet för ett effektivt informationsutbyte.  
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7. Slutsats  
	  
Detta kapitel beskriver de slutsatser som kunnat dras av rapportens resultat och diskussion. 
 
 
Slutsatsen syftar till Kerry Logistics verksamhet i Borås, därför kan inga generella slutsatser 
göras eller appliceras någon annanstans. Rapportens primära syfte var att undersöka 
informationsutbyte vid konsolidering och de-konsolidering. Med utgångspunkt från ovan 
nämnda syfte formulerades följande forskningsfråga:  
 

Hur kan ett effektivt informationsutbyte skapas i samband med stora volymer av 
gods?  

  
För att besvara forskningsfrågan analyserades informationsutbytet med avseende på 
logistik, godstransporter med HCT, informationsutbyte, identifiering av gods, konsolidering 
och de-konsolidering, hantering av stora mängder gods vid HCT-
transport, Supply Chain Relations, brister och konsekvenser i informationsutbyte, hinder i 
informationsutbytet, effektivt informationsutbyte i framtiden och informationsdelning baserad 
på öppen (open) och sluten (closed) källkod.  

En av slutsatserna som kan dras efter fallstudien på Kerry Logistics är att ökad mängd gods 
endast kommer bidra till volymproblem, främst i form av resursbrist. Det skulle därför inte 
vara svårare ur ett HCT-perspektiv, utan ju mer gods som kommer samtidigt desto större 
tryck blir det på informationsutbytet. Med en förbättrad, främst intern kommunikation, anses 
hanteringen av stora mängder gods kunna underlättas då arbetet blir lättare att planera och 
resurserna kan fördelas bättre.   
  
För ett effektivt informationsutbyte vid konsolidering och de-konsolidering av stora mängder 
gods visar studien på att planering är av stor betydelse eftersom det underlättar arbetet. Om 
informationsutbytet är i framkant så kan konsolideringen och de-konsolideringen förenklas. 
Att ligga steget före med informationsutbytet vid hantering och planering av stora mängder 
gods verkar alltså vara av stor vikt.  
  
Med hjälp av en standard av den information som efterfrågas internt skulle arbetet kunna 
effektiviseras. En kartläggning av nödvändiga informationsattribut skulle kunna skapa 
förutsättningar för att effektivisera informationsutbytet internt. Det finns dock olika åsikter 
och uppfattningar kring vilken information som klassas som nödvändig och önskvärd.   
  
Goda relationer verkar gynna Kerry Logistics både internt och extern och skulle därför kunna 
vara en nyckel i hur de skapar ett effektivt informationsutbyte. Goda affärsrelationer ansågs 
stärka standarden och inte tvärtom. Slutsatsen som skulle kunna dras av detta är att det är 
viktigt att vårda sina affärsrelationer även om parterna använder ett gemensamt 
informationssystem. En god relation där båda parter vet vad som förväntas av varandra 
tydliggör behovet av kommunikation och informationsutbyte.  
  
För att möjliggöra ett tidseffektivt informationsutbyte vid konsolidering och de-konsolidering 
av stora mängder gods kan det konstateras att informationsutbyte berörs av ett flertal olika 
faktorer.   
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7.1 Praktiska rekommendationer  
De rekommendationer som har framkommit från fallstudien är att streckkoder bör användas i 
större utsträckning på terminalen. Med elektronisk information är det enklare för alla parter 
att ta del av informationen, samt enklare att analysera den.	  	  Antalet felplock skulle även kunna 
minska med streckkoder då den mänskliga faktorn inte har lika stor inverkan. Med hjälp av 
streckoder möjliggörs en ökad effektivitet.  
	  
Genom att fastställa standarder för informationsutbytet mellan olika avdelningar och 
ansvarområden kan den interna inforationen förbättras. I standarden bör det framgå vilka 
informationsattribut som är av stor vikt. Ett exempel på information som bör vara med är hur 
lastbilen är konsoliderad. Med hjälp av denna information skulle de-konsolideringen 
underlättas på terminalen. I framtiden kan RFID-system vara aktuellt men nuvarande 
kostnader för implementering tycks inte vägas upp av fördelarna. 
 

7.2.	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  	  
Under analysen framstår en tydlig skillnad mellan respondenternas syn på intervjufrågorna 
baserat på om de arbetar på Kerry Logistics kontor eller terminal. Vikten av de olika svaren i 
de olika rollerna är inget som analyseras i denna rapport då det är något som är svårt att 
förutse utan vidare forskning. Därav rekommenderas vidare forskning för att fastställa 
orsakerna till respondenternas olika svar.   
 
Det rekommenderas även vidare forskning av alla processer som är inblandade i godsflödet på 
Kerry Logistics med fler respondenter i olika roller. Detta för att säkerställa att det inte 
förekommer informationsbrist utöver det rapporten upplyser, men även för att kartlägga 
övriga rollers informationsbehov på Kerry Logistics. Det rekommenderas även en extern 
utredning för att kartlägga Kerry Logistics kunders/leverantörers informationsbehov i hela 
Supply Chain.  
 
Eftersom EDI ska fasas ut på kontorssidan och ersättas av ett gemensamt affärssystem globalt 
hos Kerry Logistics rekommenderas vidare forskning av hur det nya systemet påverkar det 
interna informationsutbytet. Kommer det medföra ett bättre utbyte av information internt och 
externt jämfört från EDI?  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Arbetsplanering	  
Gantt-schemat illustrerar examensarbetets tilltänkta planering samt tidsåtgång för respektive 
moment.

 
	  
	  

  



	  
	  

Bilaga 2 - Intervjufrågor	  
	  
Intervjuperson 
 

• Vad heter du? 
 

• Vad har du för position i företaget och vad innebär den?   
 

 
Informationsutbyte 

Använder ni någon standard för informationsutbyte (datautbyte)? 
 

EDI  ☐  EPCIS ☐ Odette ☐ XML ☐ VMS  ☐ Övrig ____________________ 
 
Vad finns det för fördelar med standarden? 
 
Direkta fördelar 
Kostnader  ☐  Kvalitet  ☐ Tid  ☐ Flexibilitet ☐ Ledtid ☐ Kapitalrationalisering ☐ 
 
Övrigt: 
 
Strategiska fördelar: 

Organisationsförändringar ☐ Logistik ☐ Produktion ☐ Marknadsföring ☐ 

Betalningar ☐ Kontroll på fysiskt flöde ☐ Bättre uppföljning ☐ Intern effektivitet ☐ 

Förändrade arbetsuppgifter  ☐ 
 
Övrigt: 
 
Vad finns det för nackdelar med standarden? 
 
Nackdelar: 

Kostnader  ☐  Kvalitet  ☐ Tid ☐ Minskad flexibilitet ☐Tekniska hinder ☐ 
Kompetenskrävande ☐ Ledtid ☐ Organisationsförändringar ☐ 

Sämre kontroll på fysiskt flöde ☐ Sämre uppföljning ☐ Förändrade arbetsuppgifter  ☐ 
 
Övrigt: 
 
Hur fungerar informationsutbytet mellan er och avsändande/mottagande 
enhet? 
 
Svar: 
 
Är det många av era leverantörer som använder samma standard? 
	  
Svar: 



	  
	  

	  
Hur viktigt är det med bra affärsrelationer vid informationsutbyte? 

 
1                2                 3                 4                 5 

1= Inte viktigt                                                                                   5= Mycket viktigt 
	  
Varför? 
	  
Svar: 
 
Hur viktig är standarden ni använder idag för att skapa/stärka era affärsrelationer? 

 
1                2                 3                 4                 5 

1= Inte viktigt                                                                                   5= Mycket viktigt 
 
Varför? 
	  
Svar: 
 
Vad använder ni för olika typer av informationsattribut för att skapa ett 
effektivt informationsutbyte vid hantering av gods? 
 

Parti-/Batchnummer ☐ Produkt ID ☐ Produktbeskrivning ☐ 

Kvanitet (Nettovikt och nettovolym av produkten) ☐ Måttenheter ☐ Köparens ID ☐ 

Köparens namn ☐ Kontaktinformation ☐ Ursprungsland ☐ Packdatum ☐ 

Logistikleverantörs ID ☐ Handelstransportfordon ☐Leverantörsnamn ☐ 

Mottagningsdatum ☐Avsändningsdatum ☐ 
 
Övrigt: 
 
Vilken information är nödvändig för ett effektivt informationsutbyte? 
 

Parti-/Batchnummer ☐Produkt ID ☐ Produktbeskrivning ☐ 

Kvantitet (Nettovikt och nettovolym av produkten) ☐ Måttenheter ☐ Köparens ID ☐ 

Köparens namn☐ Kontaktinformation ☐ Ursprungsland ☐ Packdatum ☐ 

Logistikleverantörs ID ☐Handelstransportsfordon ☐Leverantörsnamn ☐ 

Mottagninsdatum☐Avsändningsdatum ☐ 
 
Övrigt: 
 
Vilken information är önskvärd för ett effektivt informationsutbyte? 
 

Parti-/Batchnummer ☐ Produkt ID ☐ Produktbeskrivning ☐ 

Kvantitet (Nettovikt och nettovolym av produkten) ☐ Måttenheter ☐ Köparens ID ☐ 



	  
	  

Köparens namn ☐ Kontaktinformation ☐ Ursprungsland ☐ Packdatum ☐ 

Logistikleverantörs ID ☐ Handelstransportsfordon ☐ Leverantörsnamn ☐ 

Mottagningsdatum ☐ Avsändningsdatum ☐ 
 
Övrigt: 
 
Finns det önskvärd information som ofta uteblir? Om ja, vad är det för slags information? 
 
Svar: 
 
Finns det information som är onödig? 
 
Svar: 
 
Om det saknas information hur hanteras det? 
 
Svar: 
	  
Finns det några hinder i ert informationsutbyte? 

Ovilja att dela information ☐ Misstro ☐ Konkurrensskäl ☐ 

Otillräcklig kapacitet för att dela information ☐ Svag affärsrelation  ☐ 
 
Övrigt: 
 
Uppstår det några speciella svårigheter med informationsutbytet om extra 
mycket gods anländer samtidigt och måste hanteras? (T.ex resursbrist, 
ineffektivt) 
 
Svar: 
 
Vart kommer ert IT-system ifrån? 

Känd leverantör (ex.IBM) ☐ Egenutvecklat ☐ Vet ej ☐ Övrig __________________ 
	  
Hantering av gods 

Beskriv utförligt hur konsolidering samt de-konsolidering av gods går till 
hos er.   
 
Svar: 
 
Beskriv hur standarden påverkar processen kring order, konsolidering, de-konsolidering. 
 
Svar: 
 
Vilka tycker du är de viktigaste parametrarna vid effektiv konsolidering/ 
de-konsolidering och varför? 



	  
	  

Övrigt: 
 
Vilka fördelar finns det vid konsolidering? 

Ekonomiska ☐ Miljömässiga ☐ Tid ☐ Flexibilitet ☐ Utnyttjandegraden ☐ 
Konkurrenskraftiga ☐ Effektivitet ☐ 
 
Övrigt: 
 
Vilka nackdelar finns det vid konsolidering? 

Ekonomiska (då transportföretag får mindre att köra) ☐ Miljömässiga ☐ Tid ☐ Flexibilitet ☐ 
Utnyttjandegraden ☐ Konkurrenskraftiga ☐ Effektivitet ☐ 

Svårighet att kombinera vissa typer av gods ☐ 
 
Övrigt: 
 
Vilka fördelar finns det vid de-konsolidering? 

Ekonomiska ☐ Miljömässiga ☐ Tid ☐ Flexibilitet ☐ Utnyttjandegraden ☐ 
Konkurrenskraftiga ☐ Effektivitet ☐ 
	  
Övrigt: 
	  

Vilka nackdelar finns det vid de-konsolidering? 
Ekonomiska ☐ Miljömässiga ☐ Tid ☐ Flexibilitet ☐ Utnyttjandegraden ☐ 
Konkurrenskraftiga ☐ Effektivitet ☐ Svårighet att kombinera vissa typer av gods ☐ 
 
Övrigt: 
 
Har ni problem med att gods blir stående på terminalen på grund av 
bristfällig information? 
 
Svar: 
Om ni har problem beskriv hur ni löser det? 
 
Svar: 
 
Om ni inte har problem beskriv hur ni arbetar för att undvika problemet. 
 
Svar: 
Hur säkerställer ni att rätt gods levereras till rätt ställe?    
 
Svar: 
 
Hur säkerställer ni att godset levereras i rätt tid? 
 



	  
	  

Svar: 
	  
Framtiden 
 
Ser ni öppna källkoder (open source) (informationsdelning i moln) som 
något ni kommer använda er av i framtiden? 
 
Svar: 
 
Hur ser ni på framtidsutsikterna för att skapa en effektiv 
informationsdelning? 
 
Svar: 
 
Hur ser ni på framtiden av konsolidering/de-konsolidering av stora 
mängder gods? 
 
Svar: 
 

Avslutningsvis 
• Om intervjupersonen har några frågor avslutingsvis 

  



	  
	  

Bilaga 3 -  Informationsbrev  
    
Informationsbrev 
      
Utvärdering av informationsutbyte vid de-konsolidering av gods från HCT-fordon 
      
Presentation 
      
Vi är tre tjejer, Anna, Linnea och Sofia från programmet Industriell ekonomi, från Högskolan 
i Borås som skriver vår kandidatuppsats inom transportlogistik. 
Avsikten med undersökningen är att samla in data för att besvara vårt syfte. Syftet med 
examensarbetet är att undersöka informationsutbyte vid de-konsolidering av konsoliderat 
gods. Arbetet kommer utgå ifrån frågeställningen: Hur kan ett effektivt informationsutbyte 
skapas i samband med stora volymer av gods? Detta kommer endast beröra de-konsolidering 
av inkommande gods. 
      
Genom att analysera informationsutbytet hos Kerry Logistics kan effektiva och mindre 
effektiva delar lokaliseras och ligga till grund för hur ett effektivt informationsutbyte kan 
skapas, i samband med stora volymer gods. 
      
Genomförande 
      
Intervjuerna förväntas ta ca 45 min. Urvalet av informanter sker i samråd med Torbjörn 
Hagberg och Johanna Lindén. 
      
Konfidentialitet 
      
Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta 
del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som är 
undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet kommer ske i form av en examensuppsats 
på Högskolan i Borås. Vid önskan kan informanterna att avidentifieras så att det inte går att 
koppla resultatet till enskilda individer. 
      
Frivillighet 
      
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. 
      
Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss som genomför studien och vi kan nås 
på: 
      
     
Anna Mattsson Granlund 
      
S141538@student.hb.se 
      
070-4986920 
      
Linnea Alm 
      
S142598@student.hb.se 
      
073-4038037 



	  
	  

      
Sofia Magnusson 
      
S141754@student.hb.se 
      
   
070-4380412 
	  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning  
     
    
   
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

  



	  
	  

Bilaga 4 - Respondenter från Kerry Logistics 	  

Johanna Lidén  
Kerry Logistics (Sweden) AB 
Arbetar inom Sjö- och Flygtransporter som teamleader och speditör, arbetat i rollen cirka 8 år.  
Telefon: 033-22 21 89 
Mail: johanna.liden@kerrylogistics.com 
	  
Karin Dahlqvist 
Kerry Logistics (Sweden) AB  
Arbetar inom Sjö- och Flygtransporter, arbetat i rollen cirka 3 månader. Därinnan på 3PL. 
Totalt 11 år på Kerry Logistics.  
Telefon: 033-22 21 77  
Mail: karin.dahlqvist@kerrylogistics.com 
	  
Markus Pölkke 
Kerry Logistics (Sweden) AB 
Arbetar på terminalen och lagret, arbetat i rollen cirka 3 år.  
Telefon: 033-32 31 966 
Mail: markus.polkko@kerrylogistics.com 
	  
Pontus Lövgren 
Kerry Logistics (Sweden) AB 
Arbetar på terminalen som Teamleader, arbetat i rollen cirka 2 år. Därinnan medarbetare på 
terminalen. Totalt 5 år på Kerry Logistics.  
Telefon: 033-48 21 86 
Mail: pontus.lovgren@kerrylogistics.com 
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