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Abstract 
Today, many transports are at a low rate of utilization. This means that shipping costs 

per product will be high and at the same time transports have a negative impact on the 

environment. Consolidating transports can increase the utilization rate for transports 

which minimizes costs and environmental impact. Increased utilization rates can also 

help companies move towards circular economics where the goal is to maximize their 

utilization of resources. However, for small and medium size companies it may be 

difficult to build up partnerships with other companies. These companies face 

different possibilities and obstacles in implementing transport consolidation, therefore 

this study will identify these.  

 

The study has been carried out in cooperation with 16 companies in Orust and has 

shown that the main obstacles to transport consolidation are customer requirements, 

product requirements and information sharing. The companies perceived that 

customer demand for short lead times would make it difficult to coordinate transport 

with other companies. Many companies also found that the product requirements of 

their products on transport would make transport consolidation difficult. However, the 

study showed that several companies had similar product requirements, which enables 

transport consolidation. Some companies also felt that there was no support and 

cooperation for the information sharing required for consolidation. 

 

The main opportunities identified were corporate culture and the desire to move 

towards a more sustainable distribution chain. The companies that participated in the 

interviews mentioned that they can see possibilities of transport consolidation if there 

was a way to easily coordinate transport. They are also active in the Orust 

Kretsloppsakademi that works for a sustainable Orust, which shows that there is an 

interest in becoming more sustainable. 

 

Keywords: Circular economy, transport consolidation, outbound goods, product 

requirements, milk run, cross-docking, sustainable logistics. 

 



 
 

Sammanfattning 
Idag sker många transporter med låg utnyttjandegrad vilket gör att transportkostnaden 

per produkt blir hög samtidigt som transporter har en negativ påverkan på miljön. 

Genom att konsolidera transporter kan utnyttjandegraden av transporterna öka. Ökad 

utnyttjandegrad kan även hjälpa företagen att gå mot cirkulär ekonomi där målet är att 

utnyttja resurserna maximalt. För små och medelstora företag kan det dock vara svårt 

att bygga upp samarbeten med andra företag. Dessa företag möter olika möjligheter 

och hinder vid implementering av transportkonsolidering, därför kommer denna 

studien identifiera vilka dessa är.  

 

Studien har genomförts i samarbete med 16 företag i Orust kommun och har visat att 

de största hindren vid transportkonsolidering är kundkrav, produktkrav och 

informationsdelning. Företagen upplevde att kundernas krav på korta ledtider skulle 

göra det svårt att samordna transporter med andra företag. Många företag upplevde 

även att produktkraven deras produkter ställer på transporterna skulle försvåra 

transportkonsolidering. Studien kunde dock visa att flera företag hade liknande 

produktkrav vilket möjliggör transportkonsolidering. En del företag ansåg att det 

saknades stöd och samarbete för den informationsdelning som krävs vid 

konsolidering. 

 

De främsta möjligheterna som identifierades är företagskulturen och viljan att gå mot 

en mer hållbar distributionskedja. Företagen som deltog i intervjuerna nämnde att de 

såg positivt på transportkonsolidering om det fanns ett sätt att enkelt samordna 

transporterna. De är även aktiva i Orust Kretsloppsakademi som arbetar för ett 

hållbart Orust vilket visar att det finns ett intresse av att bli mer hållbara. 

  

Nyckelord: Cirkulär ekonomi, transportkonsolidering, utgående gods, produktkrav, 

milk run, cross-docking, hållbar logistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Förord 

Denna studien är ett examensarbete för kandidatexamen i industriell ekonomi med 

inriktning logistikingenjör på Högskolan i Borås. Kursperioden sträcker sig över 

vårterminen 2017 och motsvarar 15 högskolepoäng. Examensarbetet har genomförts i 

samarbete med Orust kommun, 16 små och medelstora företag samt Orust 

Kretsloppsakademi. 

 

Vi vill passa på att tacka alla deltagande företag, Orust kommun och Orust 

Kretsloppsakademi som gjort det möjligt att genomföra examensarbetet. Vi vill även 

tacka våra handledare Andreas Hagen vid Borås Högskola och Sandra Johansson på 

Miljöbron som väglett oss genom arbetet. 
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1. Introduktion 

Introduktionsdelen beskriver bakgrund, syftet med studien och avgränsningar som 

gjorts. 

1.1 Bakgrund 

I artikeln The Economics of the Coming Spaceship Earth från 1966 lyfter Kenneth 

Boulding upp skillnaderna mellan den öppna ekonomin med oändliga resurser och 

den stängda ekonomin med begränsade resurser (Boulding, 1966). Diskussionen om 

den stängda ekonomin i Bouldings artikel anses av många vara den cirkulära 

ekonomins ursprung (Allwood, 2014). Cirkulär ekonomi syftar till att möjliggöra 

effektiva flöden av material, energi, arbetskraft och information så att socialt och 

naturligt kapital kan återanvändas. I den cirkulära ekonomin existerar inte avfall utan 

allt ska behandlas som en värdefull resurs (Ellen, 2013). 

 

En övergång från linjär till cirkulär ekonomi kan öka utnyttjandet av resurser, minska 

utsläppen av växthusgaser samt minska påfrestningarna på ekosystemet. En 

undersökning uppskattar att en övergång till cirkulär ekonomi inom transport, mat och 

byggindustrin i den europeiska unionen (EU) kan minska utsläppen av koldioxid med 

48 procent till 2030 och 83 procent till 2050 jämfört med utsläppen 2012 (Ellen, 

2015). 

 

Andelen transporter som körs tomma kan minska genom ett ökat samarbete mellan 

beställare av transporter och åkerier. Genom att lasta transporten sekventiellt hos de 

olika beställarna kan andelen tomma transporter minska och på så sätt minskar 

kostnaden för transporten per produkt. Traditionellt sett har aktörerna inom 

transportindustrin arbetat för att förbättra sina egna företag men på senare tid har det 

skett en övergång till att se hela systemet och förbättra detta. Genom att se till hela 

systemet öppnas nya förbättringsmöjligheter som inte går att nå då endast ett 

individuellt företags synvinkel ges (Ergun et al., 2007). I en marknadsekonomi finns 

det flera företag som transporterar gods och konsolidering av transporterna innebär att 

några av dessa tar en större andel av transportuppdragen. Genom att öka 

utnyttjandegraden av transporter kommer färre transporter behövas vilket i sin tur 

leder till att färre chaufförer behövs och att dessa arbetstillfällen försvinner. Samtidigt 

leder en låg utnyttjandegrad av transporter till att åkerierna inte får lika hög lönsamhet 

och får det svårt att konkurrera på marknaden (Hageback, et al., 2004). 

 

Användningen av transporter har ökat kraftigt under de senaste åren för att kunna 

möta kundernas efterfrågan samtidigt har även medvetenheten om transporternas 

utsläpp av växthusgaser ökat (Pan et al 2013). Missnöje med transporter beror många 

gånger på en låg utnyttjandegrad och utsläpp av växthusgaser. Genom att öka 

utnyttjandegraden kan de negativa miljöeffekterna som transporternas utsläpp bidrar 

med minskas (Baumgartner et al., 2004). Transporter påverkar inte bara miljön i form 

av utsläpp av växthusgaser utan bidrar även med oönskat ljud och buller, vid 

kontinuerlig exponering av buller kan det uppstå negativa hälsoeffekter. Detta innebär 

att bullret inte enbart är en oönskad effekt av transporter utan är ett problem för 

folkhälsan. Framförallt leder bullret till sömnproblem och irritation (World Health 

Organization (WHO, 2011). Trots publicerad forskning behövs ytterligare studier 

vilka studerar konsolidering. Denna studie bidar till att fylla detta gap genom att 
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undersöka hinder och möjligheter som små och medelstora företag ser med 

transportkonsolidering av utgående gods. 

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter och hinder små och medelstora 

företag (SMF) ser inför en implementering av konsolidering av utgående 

godstransporter med utgångspunkt från cirkulär ekonomi. Studien kommer därför 

undersöka följande fråga:  

Vilka möjligheter och hinder finns det vid konsolidering av utgående 

godstransporter för små och medelstora företag? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att undersöka möjligheter och hinder som små och medelstora 

företag upplever med transportkonsolidering av utgående gods. Det är endast 

transportkonsolidering med avseende på utgående gods som kommer att tas upp och 

inte ingående gods eller returer av gods. Små och medelstora företag är geografiskt 

avgränsade inom Orust kommun och studiens fokus ligger på transporter som går 

inom eller ut från Orust Kommun. Dock kommer studien inte undersöka de hinder 

eller möjligheter som kan kopplas till transporterna när de lämnat Orust. 

 

Små företag definieras i studien enligt EU-kommissionen som som företag med 1 till 

49 anställda och medelstora är företag med 50 till 250 anställda (European 

Commission, 2017). 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

2. Metod  

Avsnittet beskriver de metoder som tillämpades under studien.  

2.1  Vetenskapliga metoder  

En lämplig studiemetod ska skapa ett slags verktyg för att samla in väsentlig data 

(Bell, 2011). In enlighet med det deduktiva angreppssättet, inleddes studien med en 

litteraturundersökning, vilka åtföljdes av intervjuer (Kovac & Spens, 2006). 

2.1.1 Litteraturundersökning  

Litteraturundersökning baseras bland annat på rapporter, artiklar och litteraturer som 

finns i en viss mängd upplagor (Ejvegård, 2002). I dagsläget är det enkelt att få fram 

fakta via olika webbsidor. Dock är det viktigt att vara källkritiskt eftersom det finns 

en viss osäkerhet om innebörden är subjektiv (Eriksson et al., 2014). 

Litteraturstudien påbörjades genom att studera relevant litteratur om 

försörjningskedjor och distribution vilket gav en ökad förståelse och kunskap om 

ämnet. Därefter jämfördes litteraturen med problembeskrivningen och lämpliga 

ämnesområdes fastställdes. Nästa steg var att dela upp ämnena mellan författarna och 

genomföra en djupare litteraturstudie om ämnesområdena. Författarna hade 

kontinuerlig kontakt under den tid som litteraturstudien genomförd för att utbyta 

information. Litteratur hämtades från bibliotek, tidigare kurslitteratur och databaserna 

Summon 2.0, Primo samt Google Scholar. De sökord som användes vid 

litteraturstudien var bland annat cirkulär ekonomi, konsolidering, transport, cross-

docking, flödeskedjor och produktkrav. 

2.1.2 Intervjuer  

Enkät och intervju är ordinära tillvägagångssätt för att få fram en individs tolkning, 

uppfattning och åsikt. Intervju är en muntlig metod och enkät är en skriftligt blankett 

(Ejvegård, 2002). Tillvägagångssättet med insamling av data och intervjuer är en 

metod av en kombination av social konstruktivism och fenomenologi. Det kan vara 

svårt att dra en tydlig linje mellan det fenomenologiska och konstruktivistiska 

aspekterna eftersom grunden av de två aspekterna är att skapa kunskap mellan 

individers relation och inte individens essens.  

 

Social konstruktivism är antagande av individens erfarenhet och vetande om världen 

och individens tolkning beroende på situation och omgivningen. Det vill säga hur 

intervjukandidaterna bidrar med sin kunskap med antagandet av deras erfarenhet och 

uppfattning. Kunskap som grundas på individens tolkning om verkligheten blir 

subjektiv genom den sociala processen som framställer verkligheten (Justesen et al., 

2012). Fenomenologisk undersökning innebär att få fram realiteten som individen 

tolkar den, därför är det viktigt att den som intervjuar är neutral under intervjun. 

Intervjuaren ska även enbart vägleda intervjukandidaterna genom öppna frågor 

eftersom kandidaten själv ska beskriva sin uppfattning genom att besvara frågorna. 

Intervjuguiden är fenomenologisk utformad och är en semistrukturerad intervju. 

Intervjuerna har en variation mellan en hård och öppen struktur vilket påvisar en 

semistruktur. Hård struktur innebär bestämda frågor som är likadana för respektive 

intervjukandidat samt att intervjuaren håller sig neutral. Öppen struktur innebär att 

interjvukandidaterna har möjlighet att tala öppet och få möjligheten att beskriva sin 

egna uppfattning (Bryman, 2011). 
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Genomförande 

Studien inleddes med att en enkät skickades ut i samarbete med två andra grupper 

som också studerade transportkonsolidering på Orust. Varje arbete hade varsitt avsnitt 

i enkäten, på så sätt behövde företagen enbart svara på en enkät. Frågorna i enkäten 

baserades på kunskap från litteraturstudien och enkäten testades sedan på 

utomstående personer för att verifiera om frågorna var tydliga och styrka validiteten. 

Enkäten gjordes med hjälpa av Google Formulär och skickades till företagen via mail, 

några dagar senare skickade en påminnelse till företagen. 

 

Nästa steg vara att analysera svaren i enkäten och för att komplettera svaren från 

enkäten genomfördes intervjuer med fyra företag. Urvalet till intervjuerna baserades 

på den bransch företagen verkar i samt på företagens storlek (antal anställda). Av de 

företag som valdes ut verkade två i livsmedelsbranschen men med olika inriktningar. 

De två andra företagen verkade i fordonsbranschen samt hantverkarbranschen. 

Antalet anställda på företagen varierade mellan 1 till 18 fastanställda, några av 

företagen hade även säsongsanställda. Därefter sammanställdes det som företagen 

sagt under intervjuerna och analys, diskussion och slutsats genomfördes. 

Svarsfrekvens 

Enkäten skickades till 35 företag i Orust Kommun varav 19 svarade, vilket resulterade 

i en svarsfrekvens på cirka 54 procent. Enkäten var uppdelad i tre delar där endast den 

andra delen användes i denna studien. Det var mellan 14 och 17 företag som svarade 

på frågorna i den andra delen av enkäten. Fem företag tillfrågades om de ville delta i 

en intervju och det var fyra företag som intervjuades, därmed var det ett bortfall av 20 

procent. 

2.2 Validitet och reliabilitet 

Relevans och tillförlitligheten vid insamling av information och val av metod ska 

betraktas noggrant, det vill säga att det är viktigt att vara källkritisk. Syftet med att 

vara källkritisk enligt författarna Eriksson och Hultman är på grund av fyra 

förhållanden: att utforma fler och fördelaktigare handlingsalternativ, mer tillförlitlig 

slutsats, förtydliga konsekvenser och reflektera mångfalden (Ericsson et al., 2014). 

 

Validitet beskriver hur bra en undersökning mäter det som ska undersökas. En hög 

validitet innebär att insamlad data är mycket relevant för syftet med undersökningen. 

För att uppnå en hög validitet är det viktigt att enkäter och intervjuer är välplanerade 

och att den information som hämtas in under litteraturstudier kan användas under 

analysen (Bryman, 2011). 

 

Genom att formulera frågorna så att de är lättförståeliga för mottagaren och att endast 

en fråga per fråga ställs gör att validiteten vid intervju och enkät ökar. Flera frågor i 

samma mening gör att det blir rörigt för mottagaren och validiteten sjunker. 

Ytterligare en åtgärd för ökad validitet är att testa intervju och enkätfrågor på en 

person/grupp som sedan hjälper till att förbättra och komplettera frågorna (Bell, 

2011). 
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Reliabilitet beskriver hur väl en undersökning kan replikeras och komma fram till 

samma resultat. En hög reliabilitet innebär att om testet skulle utföras flera gånger så 

skulle resultatet bli mycket likt vid varje replikat. Vid genomförande av enkäter och 

intervjuer uppstår ett reliabilitetsproblem då mottagarna tolkar frågorna olika, för att 

minska faktorn av feltolkning kan information delas ut innan undersökningarna görs 

vilket gör att mottagarnas förståelse ökar. Urval och storlek på urvalet är också 

viktiga faktorer för reliabiliteten. Ett urval från olika branscher med varierande 

storlekar på företag gör att reliabiliteten ökar då fler synvinklar betraktas. Om urvalet 

är stort ges större möjlighet att välja ut de mest relevanta mottagarna av en enkät eller 

intervju som i sin tur leder till en hög reliabilitet (Bryman, 2011). 

 

Det finns kritiska faktorer som kan påverkar informationen från intervjun, som kallas 

för centraltendensen. Det innebär att intervjukandidater avhåller sig från många 

extremvärden i sina förklaringar och beskrivningar. Det finns flera olika nackdelar 

bland annat att dataförädlingen är tids- och resurskrävande, intervjukandidaterna kan 

uppleva att intervjufrågorna är känsliga och kränkande. Dock är fördelen att de kan 

bidra till en djupare inblick som leder till en bättre helhetsbild. En annan fördel är att 

individens tolkning och uppfattning av en fråga kan observeras samt att det ges 

möjlighet till följdfrågor (Eriksson et al., 2014). 
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt beskrivs olika teorier som är grunden till studien.  

3.1 Vad är logistik? 

Logistikbegreppet förknippas oftast med lagerhållning och transport, det vill säga 

anskaffning av råmaterial, godstransport, lagerhållning och underhållning av material. 

Transport och lagring har funnits i decennier och dessa aktiviteter är grunden till ett 

effektivt materialflöde. Kunskap om logistik kom mycket senare och har fått allt 

större fokus under senaste åren (Björnland, s.12, 2003). Ett fokus på logistiken bidrar 

oftast till en minimering av kostnader, ledtider och en hög flexibilitet (Fredholm, s.9-

15, 2006). Det så kallad “de sju R:en” är en beskrivning av den logistiska rollen där 

bland annat hög produktkvalité, god kundservice, minimering av kostnader och att 

konsumenterna ska få sitt gods på rätt plats vid rätt tidpunkt eftersträvas. De sju R:en 

har sin utgångspunkt i att ha kunderna i centrum och tillfredsställa deras behov.  

 

De sju R:en:  

1. Rätt material   

2. Rätt mängd  

3. Rätt tillstånd  

4. Rätt plats  

5. Rätt tid  

6. Rätt kund 

7. Rätt kostnad  

 

Genom att utforma och förbättra aktiviteterna inom logistiken bidrar det till en mer 

effektiv logistikprocess. Logistikaktiviteter som kan förbättras inom en verksamhet är 

bland annat transport-, lagerstyrning-, hantering av material, kund-, prognostisering, 

produktionsplanerings-, inköp och försäljningsaktiviteter. En vanlig logistikaktivitet 

är transport vilket omfattar beslut gällande planering, utförande och kontrollering av 

transport. Lagerstyrningsaktivitet innefattar både styrning av investering, 

beställningsvolymer, lokalisering och säkerhetslagar. Hantering av material är den 

fysiska aktiviteten som hantera utformningen av lagrets layout, resurs och förflyttning 

av material. Lagerstyrning kan kopplas samman med prognostisering som är en viktig 

logistikaktivitet för transport och lagerhållning. Eftersom prognoser behövs för att 

bland annat utforma ett effektivt varuflöde. Kundaktivitet avser orderbehandling, 

service och lagerstatus och är en betydande aktivitet för att få en så effektiv 

försörjningskedja som möjligt (Björnland, s.16-18, 2003). 

Syftet med att utveckla en verksamhets logistik är för att effektivisera de logistiska 

flödena, vilket skapar förbättrad service, minimering av kostnader och ökade intäkter 

(Björnland, s.17, 2003). Inom logistiken finns det tre centrala flöden som måste 

fungera för att kunna få en så effektiv försörjningskedja som möjligt. Flödena måste 

stödja varandra för att uppnå ett effektivt logistikflöde. 

 

De tre logistiska flödena: 

● Materialflödet  
● Informationsflödet 
● Monetära flödet 
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(Jonsson et al., 2005)  

3.1.1 Materialflödet 

Materialflödet är flödet av material från ursprungskällan till konsument (Lumsden, 

2006). Detta flödet har traditionellt setts som huvudflödet inom logistik. 

Materialflödet representerar stora ekonomiska värden, har en direkt påverkan på 

miljön och det krävs ofta stora resurser för att förflytta materialet (Jonsson, 2008). För 

att minimera risken för onödig lageruppbyggnad i försörjningskedjan behöver flödet 

av material synkroniseras genom hela kedjan (Harrison et al., 2014). I tillverkande 

företag flyttas råmaterial och komponenter in och går genom företaget medan 

produkter kommer ut genom företaget och fraktas vidare till kunder. Det motsatta 

flödet av produkter, från kunder till leverantörer, kallas för returflöde och består av 

returer och återvinning. Materialflödet kan kopplas till fyra olika systemkomponenter, 

dessa är transport, materialhantering, lager och paketering. Transport refererar till 

förflyttning av material mellan anläggningar, till exempel förflyttning mellan fabrik 

och centrallager. Materialhantering är det arbete som sker i samband med 

godsmottagning, insättning och uttag från lager samt lastning på externa transporter. 

Gods som transporteras har någon form av paketering(designen av paketeringen har 

en direkt påverkan på transport), materialhantering och lagring (Jonsson, 2008). 

 

Ett effektivt materialflöde utnyttjar de tillgängliga resurserna för att möta kundernas 

efterfrågan. För att uppnå en balans mellan tillgång och användning av nödvändiga 

resurser krävs information om kundernas behov, produkter i arbete (PIA), tillgänglig 

kapacitet och leverantörernas kapacitet. Materialflödet förutsätter därför ett effektivt 

informationsflöde för att fungera optimalt (Jonsson, 2008). Det är slutkundens 

efterfrågan som styr försörjningskedjan vilket innebär att försörjningskedjan behöver 

vara flexibel och snabbt kunna agera vid förändringar i efterfrågan. Genom att dela 

information om dessa förändringar i hela kedjan kan värdet som slutkunden upplever 

förbättras. Målet med delning av information angående tillgång och efterfrågan är att 

skapa en objektiv bild av marknaden i hela försörjningskedjan (Harrison et al., 2014). 

3.1.2 Informationsflödet  

En effektiv hantering av informationsflöde för leveranser kan bidra till en ökad 

konkurrenskraft för ett företag. Informationsflödet kännetecknas som kundservice, det 

vill säga informationsutbyte mellan kund och försäljare (Lumsden, 2006). Misslyckat 

informationsutbyte kan leda till kundmissnöjdhet och det kan även bidra till 

affärsförluster. Därför strävar företagen efter att tillfredsställa kundens förväntningar 

genom korta leveranstider för tjänster och varor och därav tillhandahålla information 

om bland annat orderstatus och returvillkor. Informationsutbyte är en del av 

informationsflödet och därför är det viktigt att hantera delningen på bästa möjliga sätt 

mellan sina partner och detta kallas för flödesintegration (Jonsson et al., 2005). 

3.1.3 Monetära flödet 

Material i en försörjningskedja går från leverantör till kund, ett resultat av detta flödet 

är ett flöde av kapital från kund till leverantör. Vid returer sker ett flödet åt motsatt 

riktning. Betalningen inleds av en faktura eller en annan överenskommen process. Det 

monetära flödet behöver inte bara vara av operativ karaktär utan stödjande 

finansiering till en leverantör är ett exemplet på ett monetärt flöde av strategiskt 

karaktär (Jonsson, 2008). 
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I en konkurrenskraftig marknad är det viktigt att ha kontroll över 

transportkostnaderna. Finns inte tillräcklig god kunskap för att få fram den faktiska 

kostnadsbilden inom transportområden kan det leda till svårigheter att konkurrera 

med andra företag på marknaden. En onödig transportkostand som kan uppstå är 

exempelvis tomkörningar, detta kan beror på en obalans inom logistikflöden som gör 

att fyllnadsgraden inte kan utnyttjas optimalt. Att ha en god kundservice genererar 

också till en ökad transportkostnad. Har företaget anlitat ett fraktbolag är det en fördel 

att ha ett bra samarbete eftersom de ska komma överens för en bra marginal av 

transportpriser som därav ska gynna verksamhetens lönsamhet (Bjornland et al., 

2003). 

3.2 Cirkulär ekonomi  

Cirkulär ekonomi (CE) är ett koncept som bygger på att utnyttja resurser på ett 

hållbart sätt. Konceptet utvecklades till stor del av två britter, Pearce och Turner, i 

början av 90-talet i boken Economics of Natural Resources and the Environment. 

Pearce och Turner påpekade att i traditionella, öppna system saknades det inbyggda 

processer som förebygger återvinning eller återanvändning. Termodynamikens första 

huvudsats som säger att energinivån är konstant i ett stängt system, ingen energi kan 

försvinna och ingen energi kan tillkomma. Genom att använda termodynamikens 

första huvudsats drog de slutsatsen att jorden bör ses som ett slutet ekonomiskt och 

ekologiskt system där kopplingar mellan processer bör gå från att vara linjära till 

cirkulära (Su et al., 2013). En strävan inom cirkulär ekonomi är att göra det som 

tidigare ansetts vara avfall till något värdefullt för ett annat ändamål. I linjära 

ekonomier är ofta konsumenterna det sista steget i försörjningskedjan där de deltar 

endast vid köp och användning av produkter. Cirkulär ekonomi strävar efter att få alla 

delar i försörjningskedjan, framför allt konsumenterna medvetna om sin betydelse i 

kedjan för att skapa engagemang (Borrello et al., 2017). För att driva på arbetet mot 

stängda materialflöden har vissa länder tagit statliga initiativ för att leda 

avfallsströmmar tillbaka in i industrin för omarbetning eller återvinning. Exempel på 

detta finns i välutvecklade länder som Tyskland, Japan och Sverige där ett exempel är 

det svenska begreppet “utökat producentansvar” som ställer krav på producenterna 

även efter försäljning av sin produkt (Lieder & Rashid., 2016). 

3.2.1 Principer 

Cirkulär ekonomi har historiskt sett haft tre grundprinciper, även kallade 3R. Dessa är 

reduce (minska), reuse (återanvända) och recycle (återvinna). 3R strävar efter en 

optimal tillverkning med så lite avfall, föroreningar och utsläpp som möjligt. De tre 

grundprinciperna var en utveckling R1-principen som var populär inom lean 

tillverkning under 80-talet (Jawahir et al., 2016). Lean tillverkning är 

tillverkningsmetoder som fokuserar på att minska slöserier (Saurin et al., 2013). När 

trenderna gick från lean till så kallad grön tillverkning blev 3R allt mer använt inom 

industrin. Trenden nu är att industrin går från grön mot hållbar tillverkning. I och med 

denna utveckling har även grundprinciperna utökats från 3R till 6R. Den stora 

skillnaden mellan 3R och 6R är att fokus ligger mer på hållbarhet och begreppet 

closed-loop som förklarar att systemet ska vara cirkulärt och slutet (Genovese et al., 

2017). 
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I 6R finns principerna reduce, reuse, recycle, recover, redesign och remanufacture. 

Reduce innebär att arbeta för att minska användandet av material, energi och övriga 

resurser innan och under tillverkning. Det innefattar också att arbeta för att minska 

avfall och utsläpp under produktens användningstid. Reuse fokuserar på att produkten 

och produktens beståndsdelar skall kunna återanvändas efter produktens första 

livscykel. Recycle innefattar processer som tar hand om material från produkter som 

annars hade ansetts vara avfall. Under recover (återsamla) hamnar insamling, 

sortering, demontering och rengöring av använda produkter. I början av den andra 

livscykeln finns aktiviteter som omformar material från förra livscykeln, detta kallas 

redesign (designa om). Sista punkten i 6R, remanufacture (omtillverkning) innefattar 

omarbetning av använda produkter till deras ursprungstillstånd eller till nya produkter 

med så många komponenter från återvunnet material som möjligt (Jawahir et al., 

2016). 

3.2.2 Möjligheter 

Det har utförts fallstudier där traditionella och linjära försörjningskedjor har jämförts 

med cirkulära försörjningskedjor genom LCA (Life cycle analysis) som bland annat 

Nasir et al, (2017). Under en LCA analyseras en produkts totala utsläpp under en 

livscykel. Fallstudierna visar att cirkulära försörjningskedjor har ett lägre totalutsläpp 

av koldioxid per livscykel. Ett annat resultat som kom fram från fallstudierna var att 

en större andel av produktens totalutsläpp kunde kopplas till transporter i den 

cirkulära försörjningskedjan. Detta beror på att den cirkulära kedjan fanns det 

transporter kopplade till insamling av använda produkter som skulle omarbetas eller 

återvinnas (Nasir et al., 2017). 

 

Inom  Europeiska Unionen (EU) finns det initiativ som vill hjälpa SME-företag 

(Small and Medium-Sized Enterprises) att vända miljöutmaningar till 

affärsmöjligheter. År 2014 antog europeiska kommissionen The Green Action Plan 

(GAP) som stöds av två viktiga dokument, Europe 2020 Strategy och The Small 

Business Act. Europe 2020 Strategy är ett dokument där tydliga mål som strävar efter 

ett hållbart EU är uppsatta. The Small Business Act är ett dokument som säger att EU 

ska hjälpa SME-företagen att ta del av möjligheterna med en grönare 

försörjningskedja (Rizos et al., 2015). 

 

Genom att visa upp miljöfördelarna med cirkulär ekonomi i marknadsföringen kan 

företag vinna stora fördelar. Med en transparent försörjningskedja och tydlig 

spårbarhet gör att kunderna får en inblick i företagets verksamhet (Geng et al., 2012). 

Ett exempel på detta är Fairphone. Där företaget hade en hög transparens och nära 

kontakt med kunderna. Genom workshops förde företaget en öppen dialog och 

skapade på så vis ett stort intresse för produkten. Fairphone lyckades få 10 000 

förbeställningar via crowdfunding på deras första smartphone på mindre än en månad. 

Detta gjorde att företaget fick kapital till att starta tillverkning i en större skala och de 

sålde till slut ca 60 000 enheter (Rizos et al., 2015). 

 

En fallstudie, innefattande 30 SME-företag runt om i Europa med syfte att granska de 

hinder och möjligheter SME-företag ser med cirkulär ekonomi gjordes under 2016. 

Det som absolut flest av SME-företagen ansåg vara en viktig möjliggörare vid 

implementering av cirkulär ekonomi var företagets kultur. Över 65 procent svarade att 
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detta var en viktig faktor. Att ledningen och höga chefer har kunskap och 

engagemang smittar av sig på personal och underlättar en övergång till cirkulär 

ekonomi. Nystartade företag har en fördel då deras företagskultur byggs upp från 

grunden vilket kan vara lättare än att ändra på rådande företagskultur. En annan 

aspekt som förenklar en implementering av cirkulär ekonomi är möjligheten till 

nätverkande. Detta svarade en tredjedel av deltagarna i fallstudien. Nätverkande 

innefattar partnerskap inom försörjningskedjan eller att gå med i en grupp med andra 

företag för att kunna utbyta erfarenheter kring cirkulär ekonomi. Ytterligare en 

motivator för implementering av cirkulär ekonomi är stöd från den efterfrågade delen 

i försörjningskedjan. Om SMF-företagens kunder föredrar eller kräver “gröna” 

produkter eller tjänster känner företaget en ökad motivation till att implementera en 

cirkulär affärsmodell (Rizos et al., 2016). 

3.2.3 Hinder 

Vid implementering av cirkulär ekonomi på SME-företag finns det en rad hinder. För 

att försörjningskedjan skall bli cirkulär ställs många krav. Kultur och policys måste 

sträva mot cirkulär ekonomi. Kulturen och policys på företag är ofta något som 

ägaren och höga chefer har stor makt över. Hos SME-företagen finns det många ägare 

som är villiga att försöka utveckla företaget hållbart men det finns också många ägare 

som inte prioriterar detta. En annan barriär för SME-företagen kan vara 

initialkostnader av en implementering (Geng et al., 2012). Studier har visat att SME-

företag kan ha svårt att finansiera de resurser som krävs för att gå från linjär till 

cirkulär ekonomi. Ytterligare ett hinder för implementering av cirkulär ekonomi hos 

SME-företag är bristen på information om de fördelar som finns med cirkulära 

system. Som tidigare nämnts kan kostnaden för implementering vara avskräckande 

och när det saknas information om hur lönsamt cirkulär ekonomi kan vara på längre 

sikt så tror ägarna att investeringarna är olönsamma (Rizos et al., 2015). 

 

För att gå över från linjär till cirkulär ekonomi krävs mycket resurser. Hos SME-

företag finns det inte alltid möjlighet att kunna hantera den administrationen som 

tillkommer. Dessutom kan tillräckligt kunnande för att göra en lyckad implementering 

saknas. Detta gör att företagen antingen behöver anställa en administratör eller anlita 

en konsult. Kostnaden för en administratör eller en konsult kan vara väldigt svår att 

hantera för SME-företag (Despeisse et al., 2015). Tekniskt kunnande inom företaget 

kan också vara ett hinder. Ofta väljer SME-företagen den enkla vägen, att fortsätta 

med samma teknik som tidigare istället för att vidareutbilda sina arbetare (Geng et al., 

2012). Vidare kan resten av försörjningskedjan vara ett hinder för SME-företagen. Att 

få leverantörer, intressenter och kunder att engagera sig för att få den cirkulära 

ekonomin att fungera kan vara svårt. Där stora företag har stort inflytande på de andra 

delarna i försörjningskedjan har SME-företagen svårare att skapa engagemang i resten 

av kedjan (Rizos et al., 2015). 

 

Mer än hälften (54 procent) ansåg att det saknades stöd för en implementering av 

cirkulär ekonomi i resterande delar av försörjningskedjan. Företagen ansåg vidare att 

de också saknade stöd från den efterfrågade delen i försörjningskedjan, kunderna. 

Företagen ansåg sig behöva övertyga kunderna om fördelarna med cirkulär ekonomi 

och att den generella bilden kunderna hade var att de fick sämre kvalitet på produkter 

och service än vid linjär ekonomi. Det näst största hindret som visades i fallstudien 
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var att SME-företagen saknade tillräckligt med kapital för en implementering. Hälften 

av deltagande företag ansåg att det saknades tillräckligt kapital och 20 procent av 

företagen ansåg att det var svårt att få finansiärer att ställa upp på en satsning mot 

cirkulär ekonomi (Rizos et al., 2016). 

3.3  Hållbar logistik 

Allt fler har blivit mer medveten om miljöpåverkan och godstransporter är en av dem 

stora faktorerna som påverkar miljön negativ. Transporter kräver energi vilket bidra 

till ökat utsläpp av avgaser som leder till negativ påverkan på växthuseffekten 

(Abbasi et al., 2016). Transporter bidra även till lokala problem som till exempel köer 

och olyckor. Därför är det viktigt att ta hänsyn till miljön och har en verksamheten 

med bra miljöprofil kan det bidra till ökad konkurrenskraft. För att skapa en god 

miljöprofil krävs en miljöstrategi, där hela värdekedjan betraktas, vilket innebär att en 

förbättring ska kunna påverka hela försörjningskedjan (Bjornland, s.152, 2003). 

 

Logistiska aktiviteter för generellt med sig positiva effekter inom de sociala och 

ekonomiska områdena. Exempelvis när infrastrukturen byggs ut eller förbättras så 

skapas fler arbetstillfällen som för med sig fördelar för samhället. Nackdelen med 

logistiska aktiviteter är att de även för med sig negativ påverkan, främst miljömässigt 

(Abbasi et al., 2016). För att möta de höjda kraven på hållbarhet har flera företag 

börjat fokusera på hållbarhet när logistiska system ska förbättras eller byggas upp 

(Lee et al., 2010). Det ökade fokuset på hållbar utveckling visar sig i de olika utryck 

som kommit fram inom ämnet. Green logistics, triple bottom line (TBL) och 

corporate social responsibility (CSR) är begrepp som kommit fram de senaste åren 

inom ämnet hållbar utveckling (Abbasi et al., 2016). 

 

Många företag använder sig av tredjepartsföretag, även kallade logistic service 

providers (LSP) som tar hand om företagets logistiska aktiviteter såsom transport och 

lagerhållning. Dessa LSPs har visat sig generellt ha en obalans gällande fokus på de 

tre hållbarhetsområdena. Stort fokus ligger på den ekonomiska hållbarheten. En bit 

efter ligger den miljömässiga hållbarheten och ytterligare lägre resurser läggs på den 

sociala hållbarheten. Detta problem har uppstått då deras kunder prioriterar pris och 

tid högt medans deras olika miljöprojekt inte gett önskat resultat. En utmaningen för 

att få ett jämnare hållbarhetsarbete hos LPS blir alltså att få kunderna att välja 

alternativ som gynnar miljön men mot ett ibland högre pris eller längre ledtid (Abbasi 

et al., 2016). 

 

För att minska antalet godstransporter är det möjligt att konstruera förpackningar som 

inte tar upp lika stor volym eller möjliggör transport med annat gods. Genom att 

konsolidera flera transporter är det möjligt att öka utnyttjandegraden av transporterna. 

Optimering av ett företags transporter samt genom samarbeten inom 

försörjningskedjan kan möjliggöra konsolidering. Ytterligare optimering av 

transporterna kan ske genom samarbeten mellan olika försörjningskedjor (horisontellt 

samarbete). Det kan till exempel ske genom att ett företag som tillverkar gods med 

hög vikt konsoliderar sina transporter med ett företag som tillverkar gods med låg 

vikt. Detta möjliggör ett ökat utnyttjande av både transportens vikt och volym 

kapacitet. Det horisontella samarbetet är dock svårt att uppnå då det kräver tillit, bra 

informationsdelning och kommunikationsteknik som enbart delar den informations 
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som behövs (Macharis et al., 2014). 

 

Det finns tre typer av projekt där målet är att öka hållbarheten inom logistiksektorn. 

Den första typen av projekt är där privata aktörer får en ekonomisk avkastning som är 

högre än kostnaden för att implementera den nya arbetsmetoden, vilket även 

samhället kommer att gynnas av. Den andra typen av projekt är när privata aktörer 

inte får en positiv avkastning själva men där samhället gynnas. Utmaningen inom 

dessa projekt är att nå den positiva nyttan för samhället samtidigt som de privata 

aktörerna får en positiv ekonomisk avkastning. En lösning kan vara att den offentliga 

sektorn bidrar med subventioner eller investeringar. De privata aktörerna kan även gå 

samman för att dela på kostnaderna och på så sätt nå de önskade resultaten. Detta kan 

dock vara svårt att implementera då lösningarna måste gynna alla parter i samarbetet. 

Det tredje typen av projekt är där samhällets och de privata aktörernas avkastning inte 

kan motiveras då kostnaderna är för höga, denna typen av projekt bör därför undvikas 

(Macharis et al., 2014).  

3.4 Transportkonsolidering 

Konsolidering är en form av transporter där varor samfraktas för att minska antalet 

transporter och få en högre fyllnadsgrad i varje transport. Detta leder i sin tur till både 

ekonomiska och ekologiska fördelar. För att öka fyllnadsgraden bör företag sträva 

efter att optimera de begränsningar som finns i försörjningskedja, exempelvis maxvikt 

(Baykasoglu et al. 2011). 

 

Transporter av material är en viktig del av försörjningskedjan. Modern styrning av 

försörjningskedjor förespråkar en integrerad syn på transport, produktion och 

lagerhållning för att skapa ett effektivt flöde genom försörjningskedjan. Vid val och 

anpassning av transportsystem är fyllnadsgraden en viktig faktor. Stora transporter 

kan gå från punkt A till punkt B i fullastade containers (FCL) eller lastbilar (FTL). 

Vid medelstora och små transporter behövs däremot strategier som exempelvis 

konsolidering för att kunna nå en högre fyllnadsgrad. Konsolidering innebär att flera 

små sändningar slås samman i en gemensam sändning (Stadtler et al., 2015).  Detta 

görs för att minimera transportkostnader och maximera utnyttjandet av varje transport 

(Baykasoglu et al., 2011). Varje gång en transport går mellan två punkter finns vissa 

kostnader som i princip är fasta. Lön till föraren, bränslekostnader och underhåll av 

fordon påverkas mycket lite av fyllnadsgraden i fordonet. Vilket bidrar till en lägre 

transportkostnad per produkt om fyllnadsgraden är hög (Hall, 1987). Godstransporter 

är en grundläggande aspekt inom distribution då transportkostnaden står för en stor 

del av kostnaden i det logistiska flödet. Detta gör att det blir viktigt att välja eller 

utforma ett så effektivt transportsystem som möjligt (Hosseini et al., 2014).  

 

Det traditionella transportnätverken kallas för direkt frakt och innebär att gods 

levereras direkt från leverantör till kund. Fokus inom traditionella transportnätverk är 

att ha en hög leveransflexibilitet (Jonsson et al., 2005), vilket innebär att det blir svårt 

att samordna transporter av gods eftersom det förlänger leveranstiden (Stephan et al., 

2011). Samordning av transporter kan dock utföras när ordermängden är tillräckligt 

stor för att generera ökad fyllnadsgrad i transporterna. Den största negativa faktorn 

med direkt frakt är att de är kostsamt på grund av den låga kapacitetsutnyttjande 

under leverans vilket leder till en ökad transportkostnad (Jonsson et al., 2005). För att 
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minimera transportkostnaderna och öka kapacitetsutnyttjandet av transporten genom 

att samordna små sändningar till större sändningar, det vill säga konsolidera godset 

(Baykasoglu et al. 2011). Med hjälp av transportplanering som innebär 

planeringsaktiviteter för godstransport där det bland annat ingår val av 

transportnätverksmodell för konsolidering. Genomförande av konsolidering kan ske 

på olika sätt, där de främsta strategierna är:  

 

● Brytpunktsdistribution och Navsystem/hub 
● Cross-docking   
● Milk run 

(Jonsson et al., 2005)  

3.5 Transportstrategier för ökad konsolidering 

I detta avsnitt beskrivs olika transportstrategier för att öka användning av 

konsolidering. 

3.5.1 Brytpunktsdistribution och navsystem 

När en större transportmängd bryts upp och sedan levereras vidare kallas det för 

brytpunktsdistribution. Vid brytpunkten finns en terminal där flera olika leverantörer 

kommer med sitt gods för att sortera, mellanlagra och samlasta med annat gods. 

Därefter levereras godset till eventuellt ytterligare en brytpunkt eller direkt till kund. 

Navsystem som även kallas för hub är ett liknande koncept som 

brytpunktsdistrubution. Det som skiljer sig åt är att navsystemet har en större mängd 

ingående och utgående gods som både bryts och konsolideras. Den positiva effekten 

med brytpunktsdistribution och navsystem är att det bidrar till ökad fyllnadsgrad för 

transporterna(Jonsson et al., 2005). Detta är något som genererar en minimering av 

transportkostnader och miljöutsläpp (Collins et al., 1999). För att minimera 

godshanteringen är det ultimat att ha konsolideringcentralen så centralt som möjligt. 

Denna typ av placeringen kallas för trafikområdet där det finns en mängd leverantörer 

och kunder geografiskt nära (Jonsson et al., 2005). Figur 1 illustrerar 

brytpunktsdistribution och navsystem. 

 

 
Figur 1 a) Illustrerar brytpunktsdistribution, b) illustrerar Navsystem. (Jonsson, P., 

s.382, 2011) 
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3.5.2 Cross-docking 

Cross-docking är ett logistiskt begrepp som innebär att flera aktörer förenas i ett så 

kallat transportnätverk (Stephan et al., 2011). Cross-dockning kan definieras som en 

materialhanteringsteknik inom transport som ska underlätta konsolidering av gods 

från inkommande leverans till sorteringen i ett distributionscenter för utgående 

leverans (Wen et al., 2009). Gods som kommer från flera olika leverantörer samlas i 

en cross-docking terminal där godset sorteras och flyttas sedan till sektionen för 

utgående gods. Därefter lastas godset på transporter och fraktas till den angivna 

destinationen (Stephan et al., 2011). Syftet med cross-docking är att minska på den 

traditionella lagerhållningen och möjliggöra konsolidering av flera mindre 

försändelser och på så sätt öka utnyttjandegraden i transporterna (Wen et al., 2009). 

Jämfört med traditionell lagerhållning så reduceras det lagerhållda godset till lägsta 

möjliga nivå, vilket möjliggör att godset vanligtvis lämnar terminalen inom 24 timmar 

(Stephan et al., 2011). En reducerad lagerhållningstid bidrar till bland annat god 

kundservice, minskning av lagerutrymme och hanteringskostnad (Wen et al., 2009). 

Genomförandet av cross-docking består av två delar, det kan antingen vara planerat 

eller opportunistiskt. Planerad cross-docking fungerar som en länk mellan det 

inkommande och utgående flödet och styrs av organisationens lager. Opportunistisk 

cross-docking är en del av lagerverksamheten där utgående order anpassas med 

mottagarens mängd (Jonsson et al., 2005). 

 

De positiva effekterna av en cross-docking terminal är framför allt att gods kan 

konsolideras. Ur transportörens perspektiv kan transportkostnaderna minimeras 

genom att fyllnadsgraden ökar och för mottagaren minimeras antalet inkommande 

transporter (Jonsson, 2011). Minimering av antalet transporter kan vara positivt för 

miljön men kan samtidigt leda till längre körsträckor då godset ska transporteras via 

en terminal. Andra fördelar med cross-docking är att de eliminerar aktiviteter som är 

kopplade till lagerhållning, vilket kan bidra till snabbare produktflöde och förbättrad 

kundservice (Hosseini et al., 2014). De negativa konsekvenserna med cross-docking 

är att omlastningen som sker i terminalen tar tid, vilket förlänger leveranstiden 

jämfört med att skicka godset direkt till leveransadressen. Terminalen medför även 

fasta kostnader för till exempel personal och utrustning. Det krävs även 

synkroniserade in- och utleveranser för att minimera godsmängden som lagerhålls i 

terminalen (Stephan et al., 2011). 

 

En cross-docking terminal bör placeras där det finns flera leverantörer eller 

mottagare. Om terminalen placeras vid leverantörerna eller mottagarna är det 

nödvändigt att terminalen placeras i en lämplig byggnad med goda kommunikationer. 

Fördelen med att placera centralen långt ifrån sin slutkunden är att konsolideringen 

inte sker vid tätbefolkat område vilket minimera störningar för omgivningen (Olsson 

et al., 2013). Nackdelen med att placera samlastningscentraler långt ifrån slutkund är 

att om mindre fordon utnyttjas kan det behövas mer frekventa transporter, vilket ökar 

den totala körsträckan. En central belägen nära kunderna kan minska frekvensen av 

transporterna men gör att konsolideringen sker centralt och i de fall där miljövänliga 

fordon används så minimeras deras utnyttjande (Olsson et al., 2013).  

Vid användning av cross-docking ökar kontrollen över leveransscheman vilket gör det 

lämpliga för Just-in-time miljöer (Hosseini et al., 2014). Den största utmaningen vid 

införandet av en Cross-docking terminal är att effektivisera den operativa 
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verksamheten. Ytterligare ett problem som kan uppstå om det redan finns terminaler 

eller om fler terminaler byggs i framtiden. Då påverkar dessa terminaler placeringen 

av den nya terminalen (Stephan et al., 2011). På den senaste tiden har cross-docking 

forskning fått en mer betydande faktor för verksamheter med transporter (Wen et al., 

2009). För att cross-docking ska fungera krävs det vissa funktioner, dessa funktioner 

är följande:  

● Delad fysiska resurser  
● Tidtabeller  
● Spårbarhet på sändningarna Ingen lagerhållning  

(Kinnear et al., 1997) 
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3.5.3 Milk run  

Organisationer och företag står inför olika förändringar i kundbehovet, därför är det 

önskvärt att producera och distribuera endast nödvändiga produkter vid rätt plats och 

på rätt tidpunkt (Hosseini et al., 2014). Därav implementeras ofta just-in-time och 

många företag begär då att fraktbolagen levererar produkterna i små, frekventa 

leveranser för att kunna anpassa sig efter förändringen i kundbehovet. Frekventa 

leveranser genererar ofta ökad godstrafik vilket kan leda till köbildning, buller och 

miljöpåverkan (Nemoto et al., 2015). För att minimera dessa effekter försöker företag 

att konsolidera transporter av små kvantiteter genom använda sig utav milk run 

(Jonsson et al., 2005) som är en konsolderingsmetod med syfte att öka 

utnyttjandegraden av transporter. (Ge Xian-long et al., 2010)  

 

Milk run är en transportstrategi som är utformad för försörjningskedjor där företagen 

ligger geografiskt nära varandra (Hosseini et al., 2014) och går ut på att genomföra 

flera leveranser under en leveransrunda. Småstadsmiljöer kan dra nytta av systemet 

som bland annat minskar på transportkostnaderna och koldioxidutsläppen (Nemoto et 

al., 2015). Milk run gör att transporterna sker oftare än traditionellt, minimerar 

transportkostnaderna (Hosseini et al., 2014), lagerhållningskostnaden minskar och 

företagen får snabbare leveranstid. Då leveranserna kan ske i samma form som 

upphämtningen, det vill säga att transportfordonet gör stopp hos flera kunder kan 

utnyttjandegraden öka. Vid användning av milk run är det viktigt att optimera 

resplanen för att minimera kostnader och miljöpåverkan (Jonsson et al., 2005). Det 

krävs även att det finns en efterfrågan av flera leveransställen för tjänster. Där 

leveranställen är placerade inom ett visst geografiskt avgränsat område och 

transporterna upprepas frekvent, till exempel i just-in-timemiljöer. Ett annat krav är 

att det finns möjlighet att konstruera/kartlägga turerna för att eventuellt hitta 

förbättringar (Nemoto et al., 2015). Det finns olika typer av konstruktioner av milk 

run, bland annat en körslinga som går direkt från leverantör till kund eller en 

körslinga via brytpunkter, detta illustreras i figur 2. Nackdelen med milk run som inte 

levererar via brytpunkter och istället levererar direkt till kund, är att transporten kör 

med tom last tillbaka efter sista leveransen (Jonsson et al., 2005). 
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Figur 2 a) Milk run via brytpunkter, b) Milk run med direktleverans (Jonsson, P., 

s.385, 2011) 

 

Fördelarna med konsolidering bör vägas mot de nackdelar som samfrakt för med sig. 

När en samlastningscentral adderas till en försörjningskedjan bör företagen vara 

medveten om att det medför ökade kostnader för lagerhållning. Om det inte redan 

existerar lokaler som kan utnyttjas för cross-docking måste terminaler byggas, något 

som medför höga kostnader. Ytterligare en konsekvens som konsolidering kan 

medföra är att det blir extra stopp och längre färdväg per fordon vilket leder till ökade 

kostnader och negativ miljöpåverkan (Hall, 1987). Ökade stopp och längre ledtid gör 

att konsolidering inte lämpar sig lika bra för alla produkter. Produkter med kort 

hållbarhet som tillverkas mot order (MTO) och där hög flexibilitet krävs är generellt 

sett svårare att konsolidera än annat gods (Collins et al., 1999). 

 

Det finns publicerade studier  som undersökt hur konsolidering fungerat på företag 

som hanterar livsmedel. Studier har gjorts både på frysta varor med hållbarhet på upp 

emot 12 månader och på kylda varor med hållbarhet på runt en månad. 

Konsolideringspunkter har byggts upp och tydliga regler på hur länge produkterna får 

förvaras har satts upp. Konsolideringspunkterna gjorde att företaget kunde samlasta 

med andra produkter som också krävde kylning/frysning. Resultaten i fallstudierna 

blev att företagens lagerhållningskostnader minskade, flexibiliteten ökade, 

transportkostnaderna sänktes och övertid för lastning utanför ordinarie arbetstid 

minskade. Dessutom ökade fyllnadsgraden för transportföretagen vilket ger en lägre 

transportkostnad per produkt och mindre utsläpp per produkt (Collins et al., 1999). 

 

I en studie av Pan et al. (2014) jämfördes flera konsolideringsmetoder och 

applicerades på en försörjningskedja med livsmedelsföretag. Studien visade att 

konsolidering med metoder som milk run, cross-docking och brytpunktsdistribution 
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kan leda till ökad utnyttjandegrad av volym och vikt samt minskning av 

transportkostnaderna. De olika metoderna hade för- och nackdelar men samtliga 

ökade utnyttjandegraden jämfört med direkt transporter. 

3.6 Produktkrav 

Många företag hanterar gods som på något sätt är förgängligt. Ett exempel på detta är 

livsmedelsbranschen där förgängligheten beror på att produkterna har ett bäst före-

datum (Thompson, 2015). I andra branscher kan det vara att teknologin utvecklas så 

gamla produkter blir omoderna och att kundkraven ändras (Jia et al., 2011). 

Transporter av förgängligt gods ställer krav på transporten. Vissa produkter kräver 

kylda transporter, andra är skrymmande, en del är ömtåliga och visst gods kan vara 

farligt (Panozzo et al., 2008). För att uppfylla dessa krav från godset finns en rad olika 

tekniker. Ett sätt att göra produkterna mer okänsliga under transport är paketering. 

Paketering av produkter sker oftast för att skydda varorna mot de olika faktorerna som 

kan skada produkten. På så sätt ger det produkten en längre hållbarhet genom att 

förpackningen exempelvis skyddar mot stötar under transporten. Det finns ofta två 

nivåer av paketering där första nivån är förpackning som produkten ligger i, 

konsumentförpackningen. På den andra nivån är paketet som innehåller 

konsumentförpackningarna, exempelvis en kartong innehållandes flera 

salladsförpackningar (Thompson, 2015). 

 

Transporter av farligt gods är reglerat med lagar och standarder för hur transporten får 

ske. Personalen som sköter transporter av farligt gods måste vara utbildade för att 

hantera godset på rätt sätt och vara tränad för hantering av olyckor. Farligt gods ställer 

också höga krav på dokumentation, märkning och paketering. Ett exempel på en stor 

internationell kod för hantering av farligt gods är International Marine Dangerous 

Goods (IMDG)) som är internationella lagar och regler för farligt gods som 

transporteras till sjöss (William, 1992).  

 

Vid transport av livsmedel ställs olika krav på hanteringen och frakten beroende på 

livsmedlets karaktär. Faktorer som kan påverka livsmedlen under transporten kan vara 

exempelvis temperatur, ljus, gashalt, omgivning, stötar och fukt (Thompson, 2015 

s.35-135). För att uppfylla de olika livsmedelskraven finns en rad olika tekniker och 

metoder. Något som är vanligt inom transport av livsmedel är det som kallas kylkedja 

eller cold chain. Det innebär att produkterna förhandskyls och sedan hålls nedkyld 

genom hela försörjningskedjan. Att hålla produkterna nedkylda under transporten 

kräver en hög energianvändning är kostsamt (Thompson, 2015 s.35-135).  

Exempelvis kan uppemot 40 procent av motorns energianvändning gå till att hålla 

godset nedkylt (Tassou et al., 2008). 

 

Skrymmande gods är produkter som har en relativt stor volym till sin relativt låga 

vikt. Vid beställning av transport betalas generellt en avgift som är ett kilopris. När 

det gäller skrymmande gods baseras däremot priset oftast på volymen godset tar upp. 

En av dem viktigaste faktorer att beakta när det gäller skymmande god är 

paketeringen. Via kommunikation med leveransföretaget kan förbättringar i pakering 

göras. Det kan vara att standardisera godset i pall eller container som leder till enklare 

hantering för fraktbolaget. Det kan också vara genom en ändrad paketering och gå 

från att betala volympris till kilopris vilket leder till stora besparingar (Gooley, 2002). 
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3.7 Samarbete i försörjningskedjor 

Enligt Franklin et al. (2011) kan samarbete med lager och transporter mellan 

intressenter ge positiva effekter. Det kan till exempel leda till ökad utnyttjandegrad av 

transporter genom att skicka färre transporter vilket i sin tur minskar de miljöfarliga 

utsläppen från transporterna. Cherrett et al. (2012) menar att konkurrerande företag 

kan gynnas av att gemensamt upphandla transporter för produkter som båda företagen 

använder. En metod som företagen kan använda för att konsolidera transporterna är 

milk run (Cherrett et al., 2012). Vid planering av transporter kan företag använda sig 

av datorbaserade program för att effektivisera fyllnadsgraden och flexibiliteten av 

transporterna (McKinnon, 2010). I en undersökning som genomfördes i Tyskland 

visades en minskning av transporternas koldioxidutsläpp när transporterna planerades 

med hjälp av datorbaserade planeringsprogram (Baumgartner et al., 2004). 

 

Det finns forskning som visar att ett bra samarbete genom hela försörjningskedjan är 

en av nycklarna till en värdeskapande försörjningskedja (Baarlid et al., 2013). Därför 

är det viktigt att företagen är uppmärksamma på vilka specifika intressenter som kan 

öka företagets värde genom ett långsiktigt samarbete. En relation som kan skapa ett 

större utbyte där parterna delar mer än material och information om transaktioner. Att 

skapa denna typ av samarbete bidra till en djupare relation och ökar till ett transparent 

arbete (Revilla, E. Knoppen, D., 2015). För att få en djupare relation och ett 

transparent arbete som genererar till en ökad förståelse för vad som är värdeskapande 

inom verksamheten krävs tillit mellan parterna (Baarlid et al., 2013). Den ökade 

tilliten möjliggör informationsutbyte. De positiva effekterna med informationsutbyte 

är bland annat att företagen tidigt kan prognostisera samt upptäcka komplikationer 

som kan uppstå. Lyckas parterna inte bygga upp tillräckligt med tillit för att arbeta 

transparent kan det leda till bristande förtroende, vilket i sin tur kan leda till att 

parterna avstår att samarbeta (Revilla, E. Knoppen, D., 2015). 

För att öka samarbetet mellan intressenter finns det två huvudfaktorer att ta hänsyn 

till, joint sense-making och joint decision-making: 

 

● Joint sense-making: Båda parterna måste kunna dela pålitlig och tydlig 

information mellan varandra. Underlaget kan bidra till utvärderingar, 

diskussioner med nya planer och förbättringar. 
 

● Joint decision-making: Båda parterna måste fatta beslut gemensamt för att få 

en uppfattning och en gemensam bild på den strategiska nivån. Det vill säga 

vad som är bra och kritiskt i partnerskaps relation för att skapa nya planer och 

möjligheter (Revilla, E. Knoppen, D., 2015). 
 

När intressenterna ska skapa ett partnerskap finns det några kriterier att ta hänsyn till 

innan ett samarbete kan ske. Kriterier som parterna bland annat bedömer är pris, 

kvalitet, leveranssäkerhet, ledtid och flexibilitet (Baarlid et al., 2013). Vid början av 

en partnerskapsrelation kan det oftast uppstå problem och det kan bero på bland annat 

osäkerhet och att arbetsrutiner inte hunnit sätta sig. Därför kan det vara bra att skapa 

ett långsiktigt partnerskap där samarbetet gradvis ökas. Införande av till exempel 

företagsbesök där möjligheten att påverka en viss del av verksamheten genom att ge 

bedömningar och förslag kan ge positiva effekter. Detta kan bidra till en ökad grad av 

kvalitetssäkring, ny förbättringsförslag som kan bidra till ett bättre samarbete (Baarlid 
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et al., 2013). 

  

Det finns olika typer av partnerskapsrelationer med olika samarbetsgrad så som 

armlängdsrelation, obligational relation, agilt och stabilt partnerskap, se tabell 1 

(Revilla, E. Knoppen, D., 2015). 

 

● Armlängdsrelation innebär att företag har ett specificerad kontrakt som 

beskriver båda parternas ansvar samt vilka villkor som ska efterföljas. Vid 

denna typ av samarbete styr ingen part över den andra och det är enkel att 

avbryta ett samarbete vid avslutat kontrakt (Revilla, E. Knoppen, D., 2015). 
 

● Obligational relation är ett mer ömsesidigt och bredare kontrakt, där det finns 

en så kallad disposition som ska efterföljas. Dock så brukar intressenterna 

överträffa mer än förväntat av dispositionen (Revilla, E. Knoppen, D., 2015). 
 

● Agilt och stabilt partnerskap: för att båda dessa typer av partnerskap ska 

fungera krävs det att hela försörjningskedjan samarbetar. För detta ska vara 

möjligt är det viktigt att företag tillhandahåller resurser till varandra. Agilt är 

ett kortsiktigt samarbete som kräver ett högt strategiskt partnerskap. Vilket är 

motsatsen till ett stabilt partnerskap som är ett långsiktigt samarbete. Stabilt 

partnerskap söker ett långsiktigt samarbete som kräver investeringar av 

resurser och tid för att integrera strategin. Därför är det väldigt kostsamt att 

avsluta denna typ av partnerskap (Harrison et al., 2014). 
 

Tabell 1 Supply relationships portfolio model (Harrison et al., s.283, 2014) 
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4. Orust och Orust kretsloppsakademi 

Information om platsen där studien utförts samt kort information om företagen som 

studien innefattar.  

 

Företagen som medverkar är av olika storlek, verkar inom olika branscher samt har 

olika krav på transporterna. Det finns dock vissa likheter mellan företagen i studien. 

Alla företagen skickar gods. Företagen är alla små eller medelstora vilket innebär att 

de har en rad likheter i de möjligheter och hinder som finns med cirkulär ekonomi. 

 

Orust är en ö-kommun som ligger sex mil norr om Göteborg och tre mil sydväst från 

Uddevalla. Ön är den tredje största i Sverige efter Gotland och Öland. Kommunen 

bildades 1971 och innefattar förutom Orust även mindre öar som Gullholmen, 

Käringön och Lyr. I kommunen finns det ungefär 15 000 invånare och i kommunens 

största tätort, Henån bor det runt 2000 invånare. Orust har två färjeförbindelser samt 

två stycken broar som kopplar ön till fastlandet. Under sommaren mångdubblas 

antalet i människor i kommunen då Orust kommun är ett populärt besöksmål (Orust 

Uå). 

 

Orust Kretsloppsakademi (OKA) bildades 2012 av en grupp personer med ett aktivt 

intresse av ett hållbart samhälle. OKA skall fungera som ett centrum som förespråkar 

att Orust ska bli ett hållbart kretsloppssamhälle, både miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt. Föreningens målsättning är att kommunen ska bli en föregångare inom 

hållbarhet och ett delmål OKA har satt upp är att kommunen ska vara energi- och 

klimatneutrala 2020. Olika projekt som akademin arbetat och arbetar med är 

utbyggnad av vindkraft, solceller, laddplatser för elbilar och vågkraftverk. Som 

förebild har OKA bland annat projektet “Energiakademiet” på ön Samsö i Danmark. 

Orust kretsloppsakademi vill inspirera och finnas som en resurs för invånarna och 

företagen på Orust i arbetet mot en mer hållbar kommun (Orust kretsloppsakademi 

Uå). 
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5. Resultat 

I denna del av studien redovisas resultatet av enkäten och intervjuerna. 

5.1 Resultat från utskickad enkät 

Den första frågan i enkäten handlade om vilka transportsätt som företagen skickade 

sitt utgående gods. Av de 14 företag som svarade på frågan använde elva respektive 

åtta företag lastbil och/eller bil. Många utav företagen använde sig även utav 

intermodala lösningar som till exempel lastbil och båt/flyg/tåg. Endast en liten del av 

de tillfrågade använde sig utav båt eller övrigt. 

 

En fråga i enkäten berörde fördelningen av utgående gods över en vecka. Majoriteten 

svarade att godset skickades jämnt fördelat från måndag till fredag. Ett företag 

skickade även varor under lördagar och ett hade inga utgående leveranser på fredagar. 

Några få företag hade variation över veckan där de vissa dagar skickade upp emot 40 

procent av veckans utgående gods. 

 

 
 

Figur 4 Svar från enkätfrågan Uppskattningsvis, hur mycket av ert totala utgående 

godsmängd bedömer de skulle kunna samlastas/konsolideras med annat gods? 

 

Figur 4 ovan visar att majoriteten, 62,5 procent, av företagen anser att inget eller upp 

till 20 procent av det utgående godset kan samlastas med annat gods. Ytterligare 12,5 

procent av företagen är vet inte om deras utgående gods kan samlastas med annat 

gods. 
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Figur 5 Svar från enkätfrågan Ser du något hinder i att samlasta utgående gods med 

andra transporter? 

 

Enligt figur 5 ser hälften av de tillfrågade företagen hinder för att samlasta deras 

utgående gods med annat gods. På en följdfråga fick de företag som svarade ja 

beskriva vilka hinder de såg med samlastning. De hinder som flest företag beskrev 

kan kopplas till de krav som produkterna ställer på transporten. Det kan till exempel 

handla om godset kräver en obruten kylkedja eller att de skickar farligt gods. 

Företagen beskrev även hinder som kan kopplas till kundkrav, till exempel att 

leveranserna är oregelbundna eller att kunderna efterfrågar en kort ledtid. 

 

 
Figur 6 Svar från enkätfrågan Vid vilka tider på dygnet accepterar ni hämtning av ert 

utgående gods? 

 

Enligt figur 6 accepterar alla företag som svarade på frågan hämtning under dagtid 

(klockan 6-17). Två av de tillfrågade företagen accepterar även avhämtning under 

kvällstid (klockan 17-23) och  ett av dessa accepterade hämtning även under nattetid 

(23-6).  
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Figur 7 Svar från enkätfrågan Hur stor andel av utgående godsmängd transporteras 

med egna transportmedel? 

 

Enligt figur 7 svarade hälften av företagen att de inte skickar utgående gods med egna 

transportmedel och en fjärdedel skickade mellan 61-80 procent av sitt utgående 

godset med egna transportmedel. 12,5 procent av företagen skickar allt sitt utgående 

gods med egna transporter. 

 

 

 
Figur 8 Svar från enkätfrågan Hur stor andel (i procent) av ert utgående gods 

transporteras som enskilda kollin? 

 

Figur 8 visar att det finns en stor spridning av hur stor andel av de utgående godsen 

som skickas som enskilda kollin. Drygt en tredjedel av företagen skickar 1-20 procent 

av sitt utgående gods som enskilda kollin, samtidigt skickar en lika stor del av 

företagen 81-100 procent av sitt gods som enskilda kollin. 
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Figur 9 Svar från enkätfrågan Hur stor andel (i procent) av ert utgående gods 

transporteras på pall? 

 

Figur 9 visar att det är en stor spridning av hur stor andel av de utgående godset som 

företagen skickar på pall. Knappt en fjärdedel av företagen skickar 81-100 procent av 

sitt gods på pall medan en lika stor del inte skickar något gods på pall. 

 

 

 
Figur 10 Svar från enkätfrågan Hanterar ert företag gods med specifika krav på 

transporten inom någon av följande kategorier? 

 

Enligt figur 10 skickar de flesta företagen gods som har specifika krav på 

transporterna. Endast ett av 16 företag svarade att deras gods inte ställer några 

speciella krav på transporterna. De krav som produkterna ställer är framförallt att det 

är farligt gods, stötkänsligt, skrymmande, temperaturkänsligt och fuktkänsligt. Ett av 

företagen svarade även att de skickade fuktkänsligt gods. 

5.2 Resultat från genomförda intervjuer 

I denna del beskrivs det som företagen svarade under intervjuerna. För att se 

intervjuguide se bilaga 10.2. 
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5.2.1 Livsmedelsföretag 

 

Företag 1 

Den första frågan företaget fick svara på berörde de möjligheter företaget ser med att 

konsolidera sina transporter med andra företag. Företaget säger att de har svårt att se 

möjligheter till detta då företaget beställer transporterna samma dag som godset 

lämnar företaget. I vissa fall vet företaget hur många pallplatser de behöver två 

timmar innan transporten anländer och de menar då att det kan bli svårt att hitta någon 

att konsolidera transporten med under den korta tiden. Under högsäsong använder 

företaget ofta samtliga pallplatser i transporterna vilket då begränsar möjligheten att 

dela transporten med andra företag. Företagets gods är även temperaturkänsligt, 

godset behöver därför transporteras inom ett visst temperaturintervall vilket är 

ytterligare en orsak till att företaget har svårt att se möjligheter till konsolidering av 

transporter. 

 

Företagets gods har en hållbarhet på cirka tre dagar vilket gör att tiden är en viktig 

faktor vid transport. Det finns därför små möjligheter för företaget att förlänga 

ledtiden då de vill erbjuda en godstransport av en så hög kvalité som möjligt samt att 

en del av kunderna kräver leverans samma dag. 

 

Företaget anlitar en utomstående transportör och fraktar inget gods med egna 

transporter, transportören som företaget anlitar tar då även över ansvaret för att lagar 

och regler följs vid transporten. 

 

Företag 2 
Det andra företaget svarade att de hade svårt att se möjligheter till 

transportkonsolidering i dagsläget. Företaget beskrev det fanns tre hinder till 

konsolidering av deras gods. Den första faktorn som angavs var tiden. Företaget ansåg 

att konsolidering skulle öka leveranstiden och att kunderna krävde en kort ledtid. Den 

andra stora faktorn som ansågs vara ett hinder för konsolidering var 

informationsutbytet. Företaget ansåg att det skulle krävas ett komplext 

informationsutbyte för att konsolidera godset. Den tredje och sista faktorn som ansågs 

vara hinder till samtransport var ett produktkrav. Företagets produkter behöver inte 

transporteras i speciella fordon med kylaggregat men godset klarar inte av en allt för 

hög temperatur. 

 

På frågan hur företaget skickar sitt utgående gods svarade respondenten att företaget 

sköter sina egna transporter. Detta görs för att hålla en så kort leveranstid som 

möjligt. Företaget nämnde även att de i vissa fall hade andra ärenden till sina kunder 

och då kunde passa på att ta med sig en leverans. Om det fanns en lösning för att 

konsolidera företagets produkter så ser företaget positivt på samtransporter men i 

dagsläget, med rådande transportsystem anser företaget att det inte är gynnsamt med 

konsolidering. 

5.2.2 Hantverksföretag 

Företag  3 hade svårt att se möjligheter till att konsolidera sitt utgående gods. Detta 

berodde delvis på att det är ett hantverksföretag som ofta monterar sina produkter på 

plats hos sin kund. Ytterligare ett hinder för företaget är att kunderna kräver relativt 
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korta leveranstider. Företaget såg dock möjligheter till att kunna konsolidera sitt 

inkommande gods. Produktkrav som företaget ansåg sig behöva hantera under 

transporten var framförallt stötkänslighet. För att hantera dessa krav har företaget två 

olika metoder. Den första metoden är att spänna fast godset på ett stativ under 

transporten, samt klä in godset i gummi. Den andra metoden som används är att 

förvara produkterna i trälådor vilket skyddar produkterna mot stötar och vibrationer. 

Om det fanns en lösning på till att konsolidera transporter med andra företag ser 

företaget positivt på konsolidering. 

5.2.3 Transportföretag  

På den första frågan som behandlade möjligheterna företaget ser med konsolidering 

svarade företaget att de inte såg några möjligheter till transportkonsolidering. 

Anledningen till att företaget har svårt att se möjligheter är att kunderna kräver snabba 

leveranser och hög flexibilitet från företaget. Vidare utvecklas svaret med att 

kundbehovet är huvudfokus och att konsolidering kan bidra till en ökad leveranstid. 

På frågan hur företaget skickar sitt utgående gods svarade respondenten att företaget 

sköter sina egna transporter. Kundbehovet gör att företaget måste köra mycket och har 

svårt att optimera fyllnaden i transporterna. 

 

På frågorna som behandlar vilken typ av farligt gods som hanteras och hur detta 

påverkar möjligheten till konsolidering svarade respondenten att företaget hanterar 

bland annat batterier och olja. Dock ses inte dessa produktkrav som ett hinder till 

konsolidering. Vidare ställdes frågan om det finns ytterligare produktkrav svarade 

respondenten att en del gods är känslig mot kyla. Slutligen ställdes en fråga om 

företaget skulle kunna se möjligheter med konsolidering om det fanns en lösning för 

detta. Respondenten svarade att man då sett konsolidering som en möjlighet men 

tillade att i dagsläget inte såg denna möjlighet. 
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6. Analys 

I denna del jämförs resultatet från enkäten och intervjuerna med den teoretiska 

bakgrunden. 

 

Transportkonsolidering innebär att flera små sändningar slås ihop till en gemensam 

sändning för att minimera transportkostnaden och maximera utnyttjandet av varje 

transport. Inom cirkulär ekonomi eftersträvas att resurser utnyttjas på ett så hållbart 

sätt som möjligt och ett steg mot att utnyttja sina transporter mer hållbart kan vara 

genom konsolidering. Inom konsolidering finns en rad olika transportsätt som lämpar 

sig bra för olika miljöer och för olika produkter. Exempelvis kan cross-docking vara 

bra i vissa miljöer och för vissa produkter men vara mindre lämpligt för en annan typ 

av gods i en annan miljö. Det som studier visat vara gemensamt för alla transportsätt 

med konsolidering är att utnyttjandegraden av volym och yta i transporterna blir 

högre än vid traditionell transportering. Detta visar att resurserna som används för 

transport används mer hållbart och på så vis kan det ses som en del i arbetet mot 

cirkulär ekonomi. Av de sex principerna som finns inom cirkulär ekonomi kan 

konsolidering kopplas till den första principen, reduce(minska). Som tidigare nämnts 

handlar denna princip om att minimera de resurser som krävs i produktens första 

livscykel. Konsolidering hjälper att minimera användningen av resurser från det att en 

råvara behöver transporteras tills slutkunden fått en produkt levererad. 

 

Konsolidering kan även kopplas till andra principer från den cirkulära ekonomin som 

till exempel reuse, recycle och recover fast dessa två principer ligger utanför denna 

studie. Reuse inom transport kan vara att börja använda förnyelsebart bränsle i 

fordonen istället för fossilt bränsle. Recycle och recover kan vara att samla in och 

konsolidera returer som tidigare skickats som utgående gods. Eftersom denna studie 

avgränsas till det gods som skickas ut från Orust tas inte de konsolideringsmöjligheter 

som kan finnas för returflödet eller för gods som kommer in till Orust upp i detta 

arbete. 

 

Konceptet cirkulär ekonomi bygger på att jobba mot slutna system vilket är ett 

mycket omfattande arbete. För att ett system skall kunna anses cirkulärt krävs väldigt 

mycket av ett företag. Dels måste produktionen vara välplanerad. Materialet som 

används ska gå att omarbeta eller att återvinna och resurserna skall användas klokt. 

Vidare måste företaget ha processer för att samla in, omdesigna, omarbeta eller 

återvinna förbrukade produkter. Mellan dessa aktiviteter finns processer som 

transporterar produkterna mellan olika punkter. Även detta måste planeras för att 

uppnå ett cirkulärt system. 

6.1 Analys av enkätresultat 

Första frågan i enkäten som berörde transportsätt visade att de flesta företagen på 

Orust använder vägnätet via lastbil eller bil. Resultatet indikerar att det finns 

möjlighet till konsolidering av transporterna då företagen använder sig av liknande 

transportmedel. Ett problem med konsolidering är att ledtiden eventuellt förlängs och 

en del av respondenterna svarade att kunderna krävde korta leveranstider. Detta skulle 

kunna lösas med hjälp av milk runs. Milk runs kan ha positiva effekter både 

ekonomiskt och miljömässigt i småstadsmiljöer samt att leveranserna kan ske mer 

frekvent. Mer frekventa leveranser hade också kunnat hjälpa de företag som har 
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variation över utgående gods. Att oftare kunna skicka mindre gods skulle jämna ut 

arbetsbördan för företaget över veckan och den långsiktiga planeringen förenklas. 

Kundernas krav på korta ledtider kan kopplas ihop med teorin om att många SME-

företag anser att kunderna inte stödjer en övergång mot cirkulär ekonomi. I en studie 

som beskrivs i den teoretiska referensramen ansåg många av de medverkande företag 

att deras kunder förknippade cirkulär ekonomi med sämre kvalité på bland annat 

servicen. Detta är något som inte måste stämma då välutformade transportnätverk 

både kan utnyttja resurserna bättre samt ge korta leveranstider. 

 

Över hälften av företagen svarade i enkäten att de såg hinder med att konsolidera och 

25 procent uppskattade att inget av företaget gods skulle kunna konsolideras. 

Anledningen till att konsolidering är svårt för företagen på Orust var främst kopplat 

till produktkrav. Över en tredjedel har gods som ställer krav på temperaturen under 

transporten. En lika stor andel skickar skrymmande gods, ungefär en tredjedel 

skickade stötkänsligt gods och nära hälften hanterar farligt gods. Fallstudier på 

livsmedel med krav på temperatur har visat att konsolidering med liknande gods har 

gett flera positiva effekter. Mindre lagerhållning, ökad flexibilitet och ökad 

fyllnadsgrad var några av effekterna som visades. Studier som har gjorts på 

transportkonsolidering visar även att det inte finns en optimal konsolideringsmetod 

utan att de olika metoderna ger olika fördelar. Stötkänsligt gods kan avhjälpas med 

förpackningar som ger skydd mot stötar. Skrymmande gods kan i vissa fall 

standardiseras till exempelvis pall. Om detta är möjligt ökar möjligheterna till 

konsolidering av denna typ av produkter. Vid transporter av farligt gods gäller olika 

regler beroende på vilken typ av farligt gods det handlar om. Exempelvis finns det 

bestämmelser kring hur många litiumbatterier av en viss typ som får transportera i 

samma sändning. 

 

Transportkonsolidering kan användas för att öka utnyttjande av resurserna inom en 

transportkedja, till exempel genom ökad utnyttjandegrad. En studie av transporter 

mellan livsmedelsproducenter och ett distributionslager i Frankrike visade att 

konsolidering av transporter kan ge positiva effekter även om företaget skickar många 

fullastade transporter. Det gods som inte får plats i de fulla transporterna kan då 

konsolideras med gods från andra företag. Några av företagen svarade i enkäten att 

deras transporter redan var fullastade, studien visar att även dessa företag kan använda 

sig av transportkonsolidering vid de tillfällen då de deras transporter inte räcker till. 

 

I enkäten fick företagen beskriva fördelningen av utleveranser under en vecka, 

resultatet visade att de flesta företagen skickade mellan 1 och 20 procent av sitt 

utgående gods under veckodagarna. De flesta företag accepterade även hämtningen av 

gods under dagtid. Den jämna fördelningen samt Orust begränsade yta gör det möjligt 

att konsolidera transporter med hjälp av milk run. Milk run gör det möjligt för 

företagen att skicka frekventa transporter och dela på transportkostnaderna. 

Nackdelen med att använda sig av denna metoden är att det gods som hämtas först 

tillbringar mycket tid i transporten. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till 

produktkraven då dessa påverkar vilket gods som kan samtransporteras. 

 

Svaren från frågorna om hur stor andel av företagens utgående gods som var på pall 

och enskilda kollin visar att det är en stor variation i företagens fördelning mellan 
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dessa. Endast ett företag svarade att allt deras gods skickas med pall. Det samma 

gäller frågan om hur många procent av företagets gods som skickas som enskilda 

kollin där ett företag angett att 100 procent av deras utgående gods är enskilda kollin. 

Att godset som skickas från Orust är så pass heterogent bör leda till att 

informationsdelningen blir extra viktig för att få konsolidering att fungera. Som 

tidigare nämnts i studien om hinder för cirkulär ekonomi hos SME-företag har många 

svårt att hantera den ökade administrationen som tillkommer. För konsolidering med 

produkter som skiljer sig mycket från varandra behövs mycket administration för att 

all viktigt information skall delas. Exempel på information som kan vara av större 

betydelse under konsolidering än vid traditionella transporter är vikt, volym och 

produktkrav. Vikten kan variera mycket beroende på karaktären av godset. Vid 

konsolidering blir det då extra viktigt att dela information om detta så att fordonets 

maxvikt inte överstigs. Gällande volym eftersträvas att nå en så hög fyllnadsgrad som 

möjligt. I enkäten visade det sig att godset på Orust skilde mycket mellan företagen 

vilket gör att en optimering av lastutrymmet blir svårare att hantera än om allt gods är 

standardiserat på exempelvis pall. För att kunna hantera de varierande produktkraven 

som fanns hos de olika företagen blir informationsutbytet en viktig del. En del farligt 

gods har lagar kring hur många av varje produkt som får fraktas i samma transport 

men det kan också vara att produkter påverkar varandra negativt.  

6.2 Analys av resultat från intervjuer 

Resultatet av intervjuerna visar tydligt att inga av respondenterna ser någon möjlighet 

att konsolidera. Anledningen är att företagarna på Orust tycker att det saknas stöd för 

att kunna uppfylla den komplexitet som finns inom kommun och att det inte finns 

tillräckligt bra framförhållning för att konsolidera med andra transporter. Detta beror 

till största del av att verksamheterna bedömer att det finns brister gällande 

leveransflexibilitet och informationsutbyte. Då användning av transportkonsolidering 

generellt ökar ledtiden mot traditionella transporter så påverkas leveransflexibiliteten 

negativt och ett samarbete mellan flera företag kan öka komplexiteten i 

informationsutbyte. Företagarna strävar efter att ha korta leveranstider och att ha en 

god leveransservice är något som kräver höga transportkostnader. Det är det viktigt att 

ha kontroll över den faktiska transportkosntandsbilden inom transportområden för att 

kunna konkurrera med andra på marknaden. 

 

För att minimera transportkostnaderna kan olika konsolideringsmetoder vara 

användbara, som bland annat milk run eller cross-docking. Milk run metoden har 

visat sig ha positiva ekonomiska och miljömässiga effekter i småstadsmiljöer. Den 

ger mer frekventa leveranser än traditionellt vilket generera till minimering av 

lagerhållning. För att detta ska implementeras krävs det stöd i försörjningskedjan i 

form av någon som sköter transporterna, informationsdelning, schemaläggning och 

eventuell lagring vid brytpunkter. Det finns studier som visar att ett bra samarbete är 

nyckeln till ett värdeskapande försörjningskedja som exempelvis bidra till bland annat 

transparent arbete. Ökad transparent arbete bidrar till förbättrat samarbete vilket leder 

till förbättrat informationsflöde mellan parterna. För att få ett bra samarbete krävs det 

att alla parter har tillit för varandra. Lyckas företagen inte att bygga ett förtroende 

mellan intressenterna blir det svårt att få ett transparent informationsdelning. Därför 

bör företagarna på Orust fokusera på två faktorer vid förbättring av ett samarbete: 

Joint sense-making och Joint decision-making.  
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Resultatet visade sig även både i enkäten och under intervjuerna att de flesta 

transporter sker via vägnätet på Orust. En del använder egna transporter och vissa 

anlitar en tredje part. Detta ger goda möjligheter till konsolidering av godset då det är 

anpassat efter samma transportsätt. Anlitar företagarna ett tredjepartslogistik är det 

viktigt att ha ett välfungerande samarbete för att det ska blir lönsamt. Därför är det 

viktigt välja rätt typ av partnerskap för att få ett så effektivt samarbete som möjligt. 

Vid val av grad av samarbetsrelation som passar för respektive företag kan de ta hjälp 

av Supply relationships portfolio modellen. Att respondenterna tycker att det är 

viktigt att ha en god leveransflexibilitet innebär det att företagen sätter kunden i 

centrum, detta indikera att kunden får mer möjlighet att bestämma. Detta visar att 

företagen tar hänsyn till det så kallat “de sju R:en” som har till syfte att tillfredsställa 

kundbehovet. “De sju R:en” är förknippat med Just-in-time vilket visar att 

konsolderingsmetoden cross-docking är applicerbart, eftersom metoden är lämplig för 

Just-in-time miljöer. Dock är nackdelen med cross-docking är att det tar tid vid 

omlastning i terminalen och tid är en viktig parameter för företagarna. Placeras 

däremot en cross-dock central nära sina kunder och leverantörer bidrar det till en god 

kommunikation, vilket underlättar informationsutbytet mellan parterna. 

 

Företagen ser kundkraven som ett hinder för transportkonsolidering vilket styrks av 

teorin som säger att det kan vara svårt att skapa ett engagemang i försörjningskedjan 

då det kan vara svårt att se fördelarna. Samtidigt visar flera fallstudier att 

transportkonsolidering kan leda till minskade kostnader och minskade utsläpp av 

miljöfarliga ämnen. Dock är en gemensam slutsats från dessa att det inte finns en 

optimal lösning då de olika konsolideringsmetoderna kan ge liknande resultat. Detta 

kräver en noggrann analys av de försörjningskedjor som ska konsolideras vilket kan 

försvåras av att SME-företag har begränsade resurser jämfört för att genomföra en 

sådan analys.  

 

Att flera av företagen hade gods med liknande produktkrav bör även detta förenkla 

konsolidering. Exempelvis hanterade två av företagen som intervjuades livsmedel och 

i enkäten var det många som hanterade gods som krävde kyltransporter. Att använda 

sig utav kyltransporter ökar energianvändning vilket ur ett miljöperspektiv gör det 

extra viktigt att ha en hög fyllnadsgrad i dessa transporter. Dock ställer livsmedlen 

ofta många fler krav än bara kylning. Med utan kylaggregat är det svårt att behålla 

kylan underleverans, medan de andra kraven går oftast att hantera med paketering.  

 

Att konsolidera livsmedel med olika krav gör att komplexiteten växer. Lagar och 

regler beträffande hur gods får transporteras är också faktorer som kan öka 

komplexiteten vid konsolidering. Vilket gör det svårare att utnyttja transporternas 

kapacitet. Flera av företagen hanterar farligt gods eller temperaturkänsligt gods vilket 

måste tas hänsyn till vid konsolidering. Samtidigt är det viktigt att informationsutbytet 

fungerar väl så att samtliga parter är medvetna om lagarna och reglerna angående 

godset som ska transporteras. Den teoretiska bakgrunden säger att kulturen hos 

företaget kan vara ett hinder vid införande av cirkulär ekonomi. De intervjuade 

företagen säger att de ser positivt på transportkonsolidering med andra företag men de 

understryker samtidigt att de inte ser möjlighet till detta i dagsläget. 
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Företagen lyfter framförallt fram produkt- och kundkrav som en begränsande 

anledning. Enligt den teoretiska bakgrunden kan detta bero på att SME-företag att 

svårt att se fördelar med cirkulär ekonomi samt att de inte har dem resurser som krävs 

för att bygga upp samarbeten om transportkonsolidering med andra företag. Detta 

kräver att företagen tar in hjälp för att hantera den extra administration som 

tillkommer vilken kan innebära höga kostnader. Dessa kan vara svåra att motivera då 

det kan ta lång tid innan positiva resultat syns. 

  

Teorin beskriver att de positiva resultaten av cirkulär ekonomi och 

transportkonsolidering kan användas vid marknadsföring för att locka kunder. I 

intervjun framkommer det att kundkraven främst är kopplade till ledtid. Det finns 

konsolideringsmetoder som exempelvis milk run som kan korta ner ledtiderna, därför 

bör konsolidering vara möjligt. De företagen ser tydliga hinder till 

transportkonsolidering men samtidigt har en positiv syn på konsolidering finns det 

tydliga kopplingar till de tre olika typerna av projekt som beskrivs i teorin. Den andra 

typen av projekt var där företagen själva inte kunde genomföra projekten utan 

behövde hjälp av andra aktörer, till exempel från andra företag, OKA och Orust 

kommun för att gynna konsolidering. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt utförs reflektion över resultat och analys. Syftet med avsnittet är att 

diskutera vad som kunde ha utförts på ett annorlunda sätt och hur omgivningen har 

påverkat studien. Vidare diskuteras hur väl anpassat syfte och avgränsning är för 

ändamålet. Slutligen behandlas möjliga felkällor och hur dessa har motarbetats. 

 

Resultatet i både enkät och intervju tyder på att företagen främst ser stora hinder med 

att implementera konsolidering som en del i arbetet mot cirkulär ekonomi. Detta 

resultat stödjer de teorier kring hinder som SME-företag visats se med cirkulär 

ekonomi. De olika hindren som återfinns både i denna studie och i tidigare studier är 

bland annat brist på kultur, information, administration och stöd från resterande delar 

av försörjningskedjan. Den stora skillnaden mot tidigare studier är att de initiala 

kostnaderna som är kopplade till en implementering inte kommer fram som ett hinder 

i varken enkät eller intervjuer. Resultaten visar även att företagen ser problem vid 

delning av information, flera företag påpekar att det kan bli svårt att hinna dela den 

information som krävs för att konsolidera transporter. Detta resultat stämmer överens 

med andra studier i ämnet som påvisat att SME-företag inte har de resurser som krävs 

för att kunna dela information på ett effektivt sätt. För att möjliggöra konsolidering av 

transporter på Orust krävs det därför ett enkelt system där företagen kan boka platser i 

befintlig transport. 

 

Möjligheterna med implementering av cirkulär ekonomi som visades i teorin var 

företagskultur, möjlighet till nätverkande och stöd från kunderna. Dessa teorier var 

svårare att tydligt koppla till denna studie. Enkäten innehöll ingen fråga om vad som 

kunde motivera företaget att implementera en konsolideringsstrategi. Intervjuerna var 

endast med företag som främst såg hinder med konsolidering vilket ledde till att 

möjligheterna hamnade i skymundan. För att undvika detta hade en annan metod 

kunnat användas vid val av respondenter till intervjuerna. I denna studie valdes 

respondenterna utifrån företagens bransch samt antal anställda. För att få en bättre 

spridning kunde respondenter valts utifrån hur de svarade på enkätfrågan “Ser ni 

något hinder i att samlasta utgående gods med andra transporter?” och då valt två 

företag som svarade ja och två som svarade nej. Medverkande företag bör kunnas anta 

ha kultur och policys som strävar mot ett hållbart arbetssätt. Detta kan göras på grund 

av att de alla på något sätt är involverade i OKA samt velat ställa upp i enkät och 

intervju.  

 

Resultaten visar att det finns goda förutsättningar till transportkonsolidering för 

många av företagen på Orust. I vissa fall är det svårt eller olönsamt med konsolidering 

men hos dem allra flesta företagen bör konsolidering kunna användas till åtminstone 

en del av godset. Studien visade att många av företagen hanterade produkter med 

produktkrav som ofta sågs som ett hinder. Att flera företag hade produkter av 

liknande karaktär tyder på att konsolidering av gods med liknande produktkrav, 

exempelvis kyltransport bör kunna konsolideras tillsammans för flera företag. Det 

finns även andra faktorer som gör att Orust lämpar sig väl för någon typ av 

transportstrategi där konsolidering är inblandad. Dessa faktorer är till exempel att 

Orust har en begränsad yta vilket gör att företagen ligger relativt nära varandra. Detta 

möjliggör för upphämtning och leverans med hjälp av milk run metoden eller 

användning av konsolideringscentraler. Även organisationen OKA bör vara en 
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möjliggörare för en implementering av konsolidering. Genom att ha en kultur där 

hållbarhet är högt på agendan, tillgång till worskhops samt ett brett kontaktnät inom 

kommunen gör att möjligheterna för tätare samarbete mellan företagen på Orust har 

hög potential. 

 

Ett vanligt reliabilitetsproblem är att misstolkningar uppstår i enkäter eller intervjuer. 

Detta problem hjälptes till viss del av att ha en kombination av intervjuer och enkät. 

Det företag som misstolkat eller svarat märkligt på enkäten valdes bort för en 

förfrågan om intervju. Att enkäten sedan diskuterades under intervjuerna gjorde också 

att risken för misstolkning från något håll kom med i den slutgiltiga rapporten. 

Bortfall kan vara en möjlig felkälla och med en svarsfrekvens på ca 54 procent för 

enkäten är bortfall en möjlig felkälla. Frågan om möjlighet till intervju gick ut till fem 

företag där endast ett av företagen inte gav någon återkoppling. En annan möjlig 

felkälla är urvalet. I denna studie fanns en god spridning mellan branscher, geografisk 

inom Orust och även storlek på företagen. Innan enkäten skickades ut till företagen 

blev den granskad av handledare för att sedan förbättras, på nytt kommenteras av 

handledare för att slutligen skickas ut till företagen. En annan förebyggande åtgärd 

innan enkäten var att gå ut med information kring enkätens syfte och mål. Detta 

gjordes för att öka respondenternas förståelse och vilja till att delta.  

 

Intervjuguiden utformade efter ett fenomenologiskt synsätt med semistrukturerade 

frågor. Intervjuaren eftersträvade att vägleda under intervjun, komma med följdfrågor 

då detta kändes relevant och styra samtalet mot ämnet när respondenten gled ifrån 

ämnet. Vissa av frågorna var anpassade för specifika företag efter hur de svarat i 

enkäten och en del frågor var gemensamma för alla intervjuer. För att minska risken 

för feltolkningar av intervjuerna spelades de in och transkriberades. 

 

För att få en hög trovärdighet under litteraturstudierna jämfördes och samlades teori 

in från många artiklar och facklitterära böcker. En bra spridning där många källor 

skriver liknande stödjer att samma undersökning ska kunna göras om och samma 

resultat ska komma fram igen. Vid val av källor togs hur aktuella källorna var, peer-

review granskning samt rekommendationer med i beaktningen. Att fokus låg på 

aktuella källor gjordes för att inte allt för föråldrade teorier skulle kunna sänka 

validiteten. Peer-review granskning samt rekommendationer från sakkunniga gör att 

trovärdigheten för dessa källor stiger. 
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8. Slutsats 

Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter och hinder små och medelstora 

företag ser för implementering av konsolidering av utgående godstransporter med 

utgångspunkt från cirkulär ekonomi. Frågeställningen som undersöktes var: 

Vilka hinder och möjligheter finns det vid konsolidering av utgående 

godstransporter för små och medelstora företag? 

Studien har visat att de främsta hindren SME-företag ser till transportkonsolidering är 

kundkrav, produktkrav och informationsdelning. Flera av företagen som deltog i 

enkäten och intervjuerna uppger att deras produkter ställer specifika krav på 

transporterna vilket skulle försvåra konsolidering. Dock fanns det flera företag med 

samma eller liknande produktkrav vilket bör möjliggöra transportkonsolidering. I 

studien var det till exempel flera livsmedelsföretag som uppgav att deras gods var 

svårt att samfrakta med andra transporter då de ställer krav på temperaturen. I dessa 

fall finns det möjligheter till transportkonsolidering, det är dock viktigt att godset kan 

transporteras i samma temperaturintervall.  

 

Flera av företagen uppgav att kundkraven gör det svårt att konsolidera transporter. 

Framför allt menar företagen att kunderna kräver en kort ledtid vilket då gör det 

enklare att boka en egen transport. Några av företagen nämnde under intervjuerna att 

detta är ett problem som är svårt att lösa då kunderna behöver godset brådskande. För 

att komma runt detta problemet skulle det därför behövas ett bokningssystem där 

företagen enkelt kan se vilka tillgängliga transporter som finns. Detta i sin tur kräver 

ett fungerande informationsdelningssystem vilket kan vara svårt då SME-företag har 

begränsade resurser. Då det kan vara svårt att se vilka fördelar transportkonsolidering 

och cirkulär ekonomi kan leda till är det ett stort steg för dessa för SME-företag att 

investera i ett sådant system. Ytterligare ett hinder är stödet från kunderna med 

hållbara transportlösningar. En större efterfråga och förståelse hos kunderna kring 

hållbara transporter gör att företagen kan utnyttja sina miljömässiga fördelar i 

marknadsföringen.  

 

De möjligheter som finns till transportkonsolidering är framför allt att företagen har 

en positiv inställning till att utvecklas hållbart. Samtliga företag som deltog i intervjun 

uppgav att de såg positivt på konsolidering av transporter och att de kunde tänka sig 

att konsolidera om det fanns en bra lösning till detta. Samtliga företag som deltog i 

studien är även aktiva i OKA vilket visar att de finns en kultur bland företagen för att 

arbeta mot hållbar logistik. Orust har en begränsad yta vilket gör det enklare att 

avgränsa området för konsolidering. Miljön där många företag är samlade geografiskt 

nära varandra lämpar sig för alla tre av dem undersökta transportsystemen. 

 

En möjlig lösning på hindren som finns till transportkonsolidering skulle kunna vara 

en IT-lösning. Ett IT-system där informationsutbyte kan ske smidigt och 

sammankoppla företagen på Orust. Att ge företagen möjlighet att dela information om 

produktkrav,när, var och hur mycket de vill skicka hade förenklat 

konsolideringmöjligheterna mycket. Delning av denna typen av information hade ökat 

möjligheterna att föra samman transporter där produkterna har specifika krav vilket 

tidigare setts som ett hinder. För att stödja problemet med kundernas krav på korta 

ledtider kan IT-systemet ha med detta som en faktor samt att företagen i samarbete 
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med OKA bör jobba vidare med att upplysa kunderna om fördelarna cirkulär ekonomi 

för med sig. Att sedan ha en tredje part som kan hantera transporter på Orust med 

varierande krav hade underlättat möjligheterna ytterligare. 

 

Studiens geografiska avgränsning ansågs lämplig då Orust är en avgränsad kommun 

med tydliga gränser där undersökningen upphör, dvs broarna där godset lämnar ön 

eller vid det två färjelägen som finns på ön. Den tydliga avgränsningen gör att 

analysen av hinder och möjligheter blir genomförbar inom den tidsram som kursen 

tillåter. För att transportsystemet skall kunna analyseras helt utifrån cirkulär ekonomi 

hade även flöden utanför Orust, inkommande gods samt returflödet behövt kartläggas. 

Då studien inte tog upp dessa flöden hade det blivit svårt att genomföra en detaljerad 

kartläggning av företagens flöden. Därför avgränsades syftet till att behandla 

möjligheter och hinder till transportkonsolidering utifrån cirkulär ekonomi. 

 

Även om Orust är en unik miljö tack vare sitt tydligt avgränsade område och den 

aktiva organisationen OKA så är resultatet applicerbart i andra miljöer eller hos andra 

företag. Studien har fokuserat på hinder och möjligheter som SME-företag ser med 

transportkonsolidering, då SME-företagen i denna studien liknar andra SME-företag 

kan dessa också ta del av studiens resultat. Detta verifieras genom att resultatet i 

denna studien liknar de resultat som andra studien sett hos SME-företag gällande 

transportkonsolidering. 

 

Studies syfte var att undersöka vilka hinder och möjligheter SME-företag ser med 

konsolidering med utgångspunkt från cirkulär ekonomi. Studien har uppfyllts sitt 

syfte då den har identifierat vilka möjligheter och hinder som SME-företag ser med 

transportkonsolidering för utgående gods genom en kvalitativ och en kvantitativ 

undersökning. Resultatet från dessa har sedan jämfört med de resultat andra studier 

beskriver. Studien har identifierat både likheter och skillnader jämfört med andra 

studier. Studien har dock inte kunnat ge en fullskalig bild av de hinder och 

möjligheter som SME-företag möter vid transportkonsolidering då den avgränsats till 

enbart utgående gods. 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det rekommenderas att vidare studier analyserar hur företag som gått igenom 

förändring från linjär till cirkulär ekonomi tycker att förändringen fallit ut. Att kunna 

jämföra hur hindren och möjligheterna såg ut innan implementering med de hindren 

och möjligheter som upplevs i verkligheten. Annan framtida forskning som hade varit 

intressant är att undersöka möjligheterna till konsolidering även för returflödet och 

inkommande gods. För att transportsystemet skall anses cirkulärt räcker det inte att 

nöja sig vid konsolidering endast av utgående gods. I en sådan studie kan det även 

vara intressant att studera de faktiska material- och informationsflödena för att se var 

det finns möjlighet till att konsolidera transporter. 

8.2. Rekommendationer 

Det som rekommenderas för företagarna är att börja med ett mindre samarbete där de 

skapar en nära samarbetsrelation och tillsammans bygger upp en strategi för 

konsolidering av transporter. Processen för att konsolidera gods underlättar om 

företagen har liknande produktkrav och hinder, exempelvis livsmedelsbranschen. För 

att stödja samarbeten på Orust kan OKA fungera som stöd och hjälpa företagen att 
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bygga upp goda relationer. Det rekommenderas inte att direkt implementera 

samarbete i stor skala då detta är alltför komplext. Därför bör företagen börja i mindre 

omfattning för att sedan kunna utveckla och stärka samarbeten i större skala. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Enkätfrågor 

 

1. Med vilket transportsätt transporterar ni ert gods? 

 
 

 

2. Hur stor andel (i procent) av ert utgående gods transporteras som enskilda kollin? 
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3. Hur stor andel (i procent) av ert utgående gods transporteras på pall? 

 
 

4. Hanterar ert företag gods med specifika krav på transporten inom någon av följande 

kategorier? 
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5. Ange ungefärlig fördelning över veckan för utgående gods 

 
 

 

6. Vid vilka tider på dygnet accepterar ni hämtning av ert utgående gods? 
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7. Uppskattningsvis, hur mycket av er totala utgående godsmängd bedömer du skulle 

kunna samlastas (konsolideras) med annat gods? 

 
 

8. Ser du något hinder i att samlasta utgående gods med andra transporter? 
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8.1. Om ja, beskriv hindret (temperaturkänsligt, stötkänsligt, skrymmande). 

 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Ser ni några möjligheter med att konsolidera transporter? 

Ser ni några hinder med att konsolidera transporter? 

Finns det lagar och regler ni måste ta hänsyn till vid transport? 

Ser ni några hinder med ledtiden på transporterna för era produkter utifrån kund- 

och/eller produktkrav? 

Hur skickar ni ert utgående gods idag? 
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