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Abstract 

In line with the growing population the demands on companies to act more sustainable are 

increasing. A prerequisite for continued development is efficiency enhancement where 

resources are used in a more efficient manner with the aim of reducing environmental impact 

but also from a cost reducing and social sustainability perspective. The focus is commonly 

placed on the forward flow of products, often with the goal to make as much money as 

possible and still please the customers.  

The main purpose with this thesis is to map the return flow from companies located in Orust 

to examine the possibilities to enhance the efficiency from various aspects. To carry out the 

study, a survey was conducted involving 19 companies responding to 13 questions concerning 

their return flow. From the survey, it was found that almost all of the respondents in the study 

returned their goods directly back to the supplier in conjunction with the delivery. The 

remaining companies with return flow indicated that they sent goods to waste 

management. The return types of the companies ranged from return packaging to dangerous 

goods and the frequency of returnees varied from a few pallets per day to a few pallets per 

year. 

 

There are two bridges over to the island of Orust where all the freight traffic is going: one in 

the north and one in the south. Following the respondents' responses, two fictional milk 

rounds were constructed by route where the two waste centers also represented an 

advantageous relocation point for waste disposal at the end of each bridge depending on the 

end destination of the goods. Prerequisites for this type of consolidation to be applicable are 

that the destination of the goods is similar, that the return flow rate and type of goods are of a 

similar nature. Carriage of waste in the same vehicle as food is no alternative due to 

regulations, but, for example, glass waste and return packaging can be returned in the same 

vehicle. In addition to the fictional milk round, a placement of two hubs outside Orust's 

borders is proposed in due to the heavy burden on the bridges connecting the municipality 

with the mainland. The hubs could also act as intermediaries for companies’ suppliers who 

instead of driving into Orust can pick up the goods in their respective hubs. 

In the fictitious solution, the current transport distance on the island would decrease from 

466.6 kilometers to 157.5 kilometers. Although this type of consolidation often leads to 

reduced time efficiency, it can increase the efficiency of the companies from an 

environmental and cost perspective. The fictitious solution can similarly be applied to more 

companies located at Orust, depending on the business and location. 

 

 
 

 

 

Keywords: reverse logistics, efficiency, consolidation 
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Sammanfattning 

I takt med den ökande befolkningsmängden ställs allt högre krav på företag för att bibehålla 

de ändliga resurserna. En förutsättning för fortsatt utveckling är effektivisering där resurser 

används på ett mer effektivt sätt med syfte att minska miljöpåverkan men också ur ett 

kostnadsperspektiv där företagen ska kunna konkurera eller överleva på den ökande 

marknaden. Idag läggs mycket fokus på verksamheters flöde i riktning mot konsumenter, allt 

för att tillfredsställa kundbehov och öka vinsterna. Returflödet inriktas på gods som färdas 

emot det traditionella flödet för utgående gods och har på senare tid ställts i rampljuset mot ett 

cirkulärt flöde. 

 

Syftet med examensarbetet är att kartlägga returflöden från företag belägna i Orust kommun 

för att undersöka möjligheterna till effektivisering ur olika aspekter. För att driva studien 

gjordes en enkätundersökning där 19 företag medverkade genom att svara på 13 frågor 

berörande dess returflöde, varav 12 angav att de har ett returflöde. Respondenterna 

undersöktes och placerade ut på kartan för att kunna ge en tydligare bild av nuläget. Från 

enkäten framgick att nästan alla av respondenterna i studien returnerade sitt gods direkt 

tillbaka till leverantör i samband med inleverans. De resterande företagen med returflöde 

angav att de skickade gods till avfallshantering. Företagens returgodstyper varierade från 

returemballage till farligt gods och frekvensen för returgodset varierade från ett par pall per 

dag till ett par per år. 

 

I dagsläget finns två vägar in till ön i riktning norr- eller söderut där all godstrafik går. Utefter 

respondenternas svar konstruerades två fiktiva mjölkrundor med rutt där även de två 

avfallscentralerna utgjorde en fördelaktig omlastningspunkt för avlämning av avfall med 

utgång vid respektive bro beroende på godsets slutdestination. Förutsättningar för att en 

mjölkrunda med konsolidering ska kunna vara applicerbar är att godsets slutdestination ligger 

åt liknande håll, att returflödesfrekvensen och godstyper är av liknande karaktär. Att 

transportera avfall i samband med livsmedel är inget alternativ på grund av lagar, men 

däremot kan exempelvis glasavfall och returemballage returneras i samma fordon. I 

komplement till den fiktiva mjölkrundan föreslås en utplacering av två nav utanför Orusts 

gränser med hänsyn till den tunga belastningen på de broar som ansluter kommunen med 

fastlandet. Naven agerar också mellanhänder för företagens leverantörer som istället för att 

köra in på Orust, kan hämta upp godset i respektive nav. I den fiktiva lösningen skulle 

nuvarande transportsträcka på ön minska från 466,6 kilometer till 157,5 kilometer. Trots att 

samlastning ofta leder till minskad tids- och flexibilitetseffektivitet kan det ur ett miljö- och 

kostnadsmässigt perspektiv öka effektiviteten för företagen. Den fiktiva lösningen kan på 

liknande sätt appliceras på fler företag belägna på Orust beroende av verksamhet och plats. 

 

 

 

 

Nyckelord: returflöde, effektivitet, returtransport, konsolidering 
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Ordlista 

Avfall - Alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att 

göra sig av med (Avfall Sverige 2016). 

Backloading – Transport av last eller frakt i en returrutt som utnyttjar redan betalt utrymme 

för utgående distribution (Islam & Olsen 2014). 

Brytpunkter/Nav - Platser där gods anländer för omlastning, sortering eller tillfällig 

lagerhållning för att skickas vidare till nästa aktör i försörjningskedjan (Jonsson 2008). 

Cross-docking - Ett distributionssystem där produkter som tas emot i ett lager eller en 

distributionscentral inte ställs undan i ett lagringsutrymme utan mer eller mindre 

omedelbart omsorteras och omlastas för vidaretransport till mottagare (Chopra & 

Meindl 2016). 

Deponi - En plats där avfall deponeras. Deponiavfallet består av det avfall som återstår efter 

att matavfall, brännbart avfall och återvinningsbart avfall sorterats ut. Efter en sådan 

utsortering kan deponiavfall varken brännas, rötas eller materialåtervinnas (Avfall 

Sverige 2016). 

Formalisering – Process varigenom formen hos något blir helt specificerad; även resultatet 

Genchev, Richey & Gabler 2011). 

 

Forward logistics – Produktflödet i riktning från producent till konsument på marknaden 

(Jack, Powers & Skinner 2010). 

Intermodala transporter - Intermodala transporter avser transporter av gods där godset hela 

tiden finns i en och samma lastbärare men där lastbäraren transporteras med olika 

sorters transportmedel (Jonsson 2008).  

Interoperabilitet - Förmågan hos olika system, organisationer och verksamhetsprocesser att 

fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra utan yttre påverkan 

(Micheni, Muketha & Wamocho 2014). 

Konsolidering - Konsolidering innebär i transportsammanhang att två eller flera leveranser 

samlastas i en gemensam transport (Jonsson 2008). 

Mjölkrundor - Med mjölkrunda menas ett sätt att transportera varor från leverantörer. 

Metoden innebär att i stället för att utföra en transport per leverantör och 

leveranstillfälle, samordnas leveranserna från flera leverantörer till en gemensam 

transport, ofta av typ rundtur (Jonsson 2008). 

Reverse logistics – All aktivitet efter säljtillfället för att skapa en mer effektiv eftermarknad 

med inriktning på att minska kostnader och minska användandet av miljöresurser 

(Bernon, Cullen & Rossi 2011). 

Kapabilitet – Jämför förmågan hos en process med de krav vi har på den i form av givna 

specifikationsgränser (Jack, Powers & Skinner 2010).  

https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6tning
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1 Introduktion 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till studien följt av syfte, avgränsningar som gjorts och 

studiens frågeställningar. Avslutningsvis beskrivs rapportens disposition.   

1.1 Bakgrund 

Ett av de mest frekventa uttrycken under det senaste decenniet har varit hållbar utveckling, 

men vad det egentligen innebär är svårdefinierat. Hållbarhet förknippas ofta med arbete mot 

att reducera miljöpåverkan men det är så mycket mer. Hållbarhet kan uppnås inom ytterligare 

aspekter, såsom social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Dessa tre aspekter är 

grundpelarna för ett hållbart arbete (Agrawal, Singh & Murtaza 2016). Den teknologiska och 

samhälleliga utvecklingen ska fortgå, men i ett hållbart spår där dagens verksamheter ställs 

inför allt större marknadskrav, från både konsumenterna och samhället (Carter & Rogers 

2008). Utmaningen är att verka på ett hållbart plan och tillfredsställa dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov 

(Brutlandkommissionen 1987). Denna utmaning ska mötas samtidigt som konkurrensen ökar 

och hållbarhetskraven blir högre och verksamheten måste fortsätta att vara ekonomiskt 

lönsam för dess överlevnad. Agrawal, Singh och Murtaza (2016) menar att en stor del av stora 

företag i dagsläget inte nöjer sig med traditionella mätetal, utan kompletterar dem med icke-

finansiella för att nå det ökade marknadskravet. Ett av dessa mätetal är effektivitet som kan 

vara svårdefinierat och verksamheter arbetar ständigt mot att öka detta svårdefinierade mått 

genom att använda sig av olika metoder och verktyg. Aronsson och Huge Brodin (2006) 

skriver att då godsflöden studeras tenderar fokus att hamna på det inkommande flödet av gods 

snarare än returflödet och många gånger förbises detta flöde helt. I arbetet mot en ökad 

effektivitet inom olika aspekter finns stora förbättringsmöjligheter till effektivisering med 

avseende på tid, kostnad, flexibilitet och miljöpåverkan i just returgodsflödet och 

perspektiven går samman och det ena bidrar till det andra (Yoon & Le      .  enom att 

arbeta med st ndi a f rb ttrin ar a  processer och  ed or  an en  er samhet mins a 

 enomloppstider och p  s  s tt mins a  ostnader och p  er an p  mil  n samt att   a 

mar nadsn ttan med n  da och lo ala  under som effe t (Harrison, Hoek & Skipworth 2014). 

 

Deponi är i dagsläget den föredragna slutdestinationen för avfall enligt Veiga (2013) då 

deponi har lägre operativa kostnader med enklare tekniska standarder. År 2001 upprättades en 

förordning (SFS 2001:512) om deponering av avfall i Sverige med syfte att förebygga och 

minska de negativa miljöeffekterna som fås från deponering.Efter förordningens upprättande 

minskade kvantiteten av deponierna och år 2015 gick 35,1 procent av det svenska 

hushållsavfallet till materialåtervinning (Avfall Sverige 2016). I det fortsatta arbetet mot att 

nå Sveriges miljömål krävs en större insats av företagen. Även om de flesta returkedjorna är 

obligatoriska kvarstår utmaningen att göra dem effektiva. Detta examensarbete är utfört för att 

hitta möjligheter till effektivisering av returtransporter i ett avgränsat område i strävan mot ett 

mer hållbart samhälle då det fortfarande finns gap i forskningen och förbättringar att göras. 

Resultatet kan ligga som grund för framtida appliceringar i större områden. 

 

Då Orust kommun har som mål att bli en fossilfri gränsregion år 2030 är det naturliga steget 

mot detta mål att effektivisera transporter av gods inom kommunen utan att hämma 
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företagsamheten inom kommunen (Orust kommun 2016). I samarbete med Orust 

Kretsloppsakademi har Orust Kommun som delmål att bli energi- och klimatneutralt till år 

2020. En utmaning är den ökande trafiken på ön och problemen det medför. Idag går 

transporter av gods in till företagen på ön för att sedan återvända ofta som plats-ineffektiva 

utrymmen tillbaka till ursprung (Orust Kretsloppsakademi (OKA) 2017). Att transportera luft 

är kostsamt och har en negativ påverkan på miljön och är därför önskvärt att minimera 

(Jonsson 2008). 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att granska den nuvarande 

returtransportsituationen i Orust kommun bland olika aktörer för att undersöka möjligheter till 

effektivisering ur fyra olika aspekter. Syftet kan brytas ned i två delsyften. Det första är att 

undersöka och utvärdera returtransportförhållandena på Orust för att öppna upp för 

beslutsfattande av de olika aktörerna gällande effektivisering av returtransporter och det andra 

delsyftet är att ge förslag till förbättrande åtgärder. 

1.3 Frågeställningar 

Frågor som kommer undersökas omfattar möjligheter, utmaningar och hinder vid 

konsolidering av returtransporter av olika typer av gods eller produkter. Hur transportvolym i 

samband med returtransport i högre grad kan utnyttjas. Projektgruppen kommer även 

kartlägga returflöden av företag belägna på Orust samt att undersöka eventuella lösningar för 

att öka effektiviteten på returtransporterna med avseende på miljö, kostnad, tid och 

flexibilitet. Med utgångpunkt från syftet är tre frågeställningar formulerade för att undersöka 

effektiviseringen av returtransporter. 

 

● Hur ser den nuvarande returtransportsituationen ut? 

● Hur kan returtransporter effektiviseras med avseende på de fyra olika aspekterna, tid, 

kostnad, flexibilitet och miljö? 

● Vilka faktorer bör undersökas i arbetet mot att effektivisera returtransporterna utifrån 

de fyra ovan nämnda aspekterna? 

1.4 Avgränsningar  

Ett antal företag belägna på Orust, vilka producerar eller förädlar olika typer varor eller 

produkter har deltagit i en enkätundersökning som ligger till grund för denna studie. Då 

studien är geografiskt avgränsad till Orust kommun kommer därför företag och transporter 

utanför kommunen inte att beröras. Transporter via båt till och från fastlandet kommer inte 

heller att beröras. Studien är avgränsad till ett antagande om att fyllnadsgraden i transporterna 

är tillräcklig för konsolidering då nuvarande anlitade fraktföretag inte delger denna typ av 

information. Enkäten besvarades av 19 stycken företag och studien är baserad på de svar 

enkätundersökningen genererade.  

1.5 Disposition 

Nedan presenteras rapportens struktur för att tillhandahålla läsaren med en överblick av hur 

rapportens delar är disponerade. 
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I kapitel 2 presenteras de vetenskapliga metoder som använts för att genomföra studien. I 

kapitel 3 presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. I kapitel 4 

beskrivs den nuvarande returtransportsituationen på Orust. I kapitel 5 redovisas resultatet av 

studien med tillhörande förbättringsförslag följt av diskussion kring resultatet och en slutsats 

som ses i kapitel 6 och 7.  
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras olika typer av vetenskapliga metoder som ligger till grund för 

studien samt deras för- och nackdelar. Kapitlet avslutas med att presentera vald metod för 

just denna studie.  

2.1 Vetenskapliga synsätt 

Enligt Björklund och Paulsson (2012) är storleken på den existerande kunskapsmängden inom 

kunskapsområdet avgörande vid val av vilken form av studie som ska genomföras. Enligt 

Björklund och Paulsson (2012) finns det fyra vetenskapliga synsätt: explorativt, deskriptivt, 

explanativt och normativt. Finns det lite kunskap inom området och en grundläggande 

förståelse ska uppnås används vanligen explorativa studier. I det fall när det finns kunskap 

inom och förståelse för området, där målet är att beskriva utan att förklara relationer används 

vanligen deskriptiva studier. Explanativa studier används i det fall när en djupare förståelse 

söks, med målet att både beskriva och förklara. Normativa studier används när målet är att ge 

vägledning och föreslå åtgärder inom ett område där viss kunskap och förståelse för 

forskningsområdet reda finns (Ejvegård 2009).  

  

Björklund och Paulsson (2012) beskriver vidare att det finns tre olika synsätt som kan 

appliceras vid beskrivandet av en studies mål. Dessa tre synsätt presenteras i litteraturen som 

det analytiska-, system- och aktörssynsättet. Det analytiska synsättet strävar efter att förklara 

sanningen på ett så objektivt och fullständigt sätt som möjligt. Det tas ingen hänsyn till den 

subjektiva åskådningen och kunskapen anses vara oberoende av observatören. Verkligheten 

betraktas som en helhet som är uppdelningsbar, och summan av delarna bildar helheten. 

Observatörens strävar efter att finna en så kallas orsak-verkan-relation. 

En forskare med ett systemsynsätt strävar också efter att beskriva och förklara verkligheten 

objektivt, men skiljer sig från analytikern i det avseende att helheten är skild från, och ofta 

mer än summan av delarna. Inom detta synsätt betonas synergieffekter mellan olika delar och 

att lika viktiga som delarna är, är även relationerna mellan dem. Vidare inom detta synsätt 

läggs även mycket fokus på de bakomliggande orsakerna till olika beteenden inom 

relationerna. I aktörssynsättet läggs vikten på att verkligheten är en social konstruktion som 

påverkas av och även påverkar människan. Undersökaren antar inte en objektiv roll utan 

identifierar sig som en del av denna sociala konstruktion. Detta medför att undersökarens 

beskrivning av verkligheten präglas av dennes erfarenheter och handlande (Justesen & Mik-

Meyer 2012). 

  

Bryman och Nilsson (2011) beskriver den deduktiva teorin som den teori som representerar 

den vanligaste uppfattningen och förhållandet mellan teori och praktik enligt figur 1. Med 

utgångspunkt från redan existerande kunskap inom ett område i kombination med de 

teoretiska överväganden som rör detta område skapar forskaren hypoteser som ska 

underkastas en empirisk undersökning. Induktion innebär att undersökningen startar i 

verkligheten och gör försök att identifiera mönster som kan sammanfattas i teorier och 

modeller (se figur 1).  Vid en induktiv ansats kan ett forskningsområde studeras empiriskt 

utan att det gjorts någon tidigare studie av existerande fakta rörande området, istället 

formuleras teorin utifrån insamlade data. Abduktion innebär nivåvandringen fram och tillbaka 
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mellan de två tidigare nämnda ansatserna (se figur 1) (Justesen & Mik-Meyer 2012).  

 

 
Figur 1. Forskningsansatser (Engström 2017) 

2.2 Val av metod 

För att nå en viss grad av vetenskaplighet i en studie menar Ejvegård (2009) att val och 

applicering är viktigt. Enligt Björklund och Paulsson (2012) ska fokus ligga på att presentera 

relevanta metodalternativ med tillhörande för- och nackdelar med användandet. Författarna 

betonar att denna typ av medvetenhet ska finnas vid valet av metoder och deras relationer.  

 

För att nå en viss grad av vetenskaplighet i en studie menar Ejvegård (2009) att val och 

applicering är viktigt. Enligt Björklund och Paulsson (2012) ska fokus ligga på att presentera 

relevanta metodalternativ med tillhörande för- och nackdelar med användandet. Författarna 

betonar att denna typ av medvetenhet ska finnas vid valet av metoder och deras relationer.  

 

Metoden för studien kan inte ses som explorativ då det redan finns mycket kunskap inom 

området och syftet med undersökningen sträcker sig längre än att endast skapa en 

grundläggande förståelse för området. Metoden kan heller inte ses som deskriptiv då 

slutprodukten av studien ska bestå av en rad förbättringsförslag inom flertalet områden och 

inte delförklaring av de olika relationerna som observerats. Eftersom en djupare förståelse 

söks för att förklara de relationer som finns i systemet kan studien anses vara explanativ. 

Studien kommer att användas för att ge vägledning i framtida utveckling vilket gör att den 

infaller under det normativa synsättet. 

  

Studien har ett undersökande synsätt då stort fokus kommer läggas på de bakomliggande 

orsakerna till olika beteenden. Fokus kommer även läggas på relationerna mellan de olika 

flödena och även betona synergieffekterna mellan de olika delarna. I studien kommer teorier 

användas som grund för att sedan jämföras med verkligheten vilket gör att den anses anta en 

deduktiv ansats.    

2.3 Kvalitativ och kvantitativ datainsamling 

Christensen (2010) definierar en kvantitativ studie som en studie med fokus på variabler som 

objektivt kan analyseras och bearbetas statistiskt. En analys med främsta fokus på att 

upptäcka och fastställa samband mellan olika variabler.Björklund och Paulsson (2012) 

förklarar kvantitativa studier som studier som behandlar information som kan mätas eller 

värderas numeriskt. Möjligheterna till kunskapsgenererande begränsas dock av att allt inte går 

att mäta numeriskt. Enkäter och matematiska modeller är ofta mer lämpade för kvantitativa 

studier. 

 

Vidare beskriver Björklund och Paulsson (2012) att kvalitativa studier används om en djupare 
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förståelse för ett specifikt ämne eller område söks. Här är möjligheterna till generering än 

dock lägre än vid kvantitativa studier då en kvalitativ studie är begränsad till den subjektiva 

förmågan hos undersökaren som ska förstå och tolka datamängden. Justesen och Mik-Meyer 

(2012) beskriver en kvalitativ studie som en studie där en ökad förståelse av fenomenet skall 

ges. En kvalitativ studie skapar konceptuella verklighetsbeskrivningar där upptäckta samband 

betonas. Observationer och intervjuer är ofta mer lämpade vid kvalitativa studier men 

författarna menar dock att det är i slutändan det praktiska tillvägagångssättet som avgör 

vilken form av information som insamlats (Christensen 2010). 

 

Christensen (2010) förklarar vidare att ingen metod är bättre än den andra och det som främst 

avgöra om en specifik studie är kvalitativ eller kvantitativ är studiens syfte. En undersökning 

kan innehålla både kvalitativ och kvantitativ data, men det kan i vissa fall vara relevant att 

skilja på den insamlade data då skillnader i karaktär ofta finns. 

 

Då ett av syftena med examensarbetet var att skapa förslag till förbättringar med avseende på 

mätbara parametrar såsom tid och kostnad. Men även med avseende på parametrar som är 

svårare att mäta, såsom miljöpåverkan och flexibilitet så användes främst en kvantitativ 

undersökning, men kompletterades även med en kvalitativ undersökning. En kvantitativ 

studie genom en enkätundersökning utfördes där respondenternas svar sammanställdes och 

analyserades. Enkätundersökningen kompletterades med en workshop tillsammans med 

representanter från Orust kretsloppsakademi, företagare inom Orust kommun, Högskolan i 

Borås samt Orust kommunstyrelse. Där gavs tillfälle med begränsad tid att träffa delar av 

respondenterna till undersökningen. Ingen större kvalitativ studie utfördes vid denna 

workshop.  

2.3.1 Enkätundersökning 

Enligt Bryman (2011) finns det olika typer av skalnivåer, även kallat variabeltyper är ett sätt 

att definiera de olika enkätfrågorna och på så sätt underlätta insamlingen av den information 

frågorna genererar. Det finns fyra huvudtyper av variabler som kan användas under 

konstruktionen av en enkät. Intervallskala innebär att skalstegen har lika stora intervaller eller 

avstånd mellan varandra, numeriskt avstånd, exempelvis avstånd mätta i minuter eller meter. 

Kvotskala innebär precis som intervallskalan är avstånden lika stora mellan varandra med ett 

kontinuerligt varierande numeriskt värde och en absolut nollpunkt. Ordinalskala används när 

svarsalternativen rangordnas, likt kvot- och intervallvariabler, med avvikelsen att det i detta 

fall är omöjligt att ange skillnader eller avstånd mellan värdena. Exempel är utbildningsnivå 

eller olika ålderskategorier. Nominalskala används när kategorierna inte rangordnas och 

beskrivs bara med ord, exempelvis en fråga om kön (Bryman 2011). 

 

Enkäten som användes i studien innehöll frågor som faller under intervallskala. Detta för att 

möjliggöra jämförelser och sammanställning av data genom diagram. Frågorna 

kompletterades med kontrollfrågor som infaller under nominalskala för att möjliggöra en 

kvalitativ analys av svaren. Enkäten inleddes med en beskrivning av syftet med 

undersökningen följt av information om användningsområde av studien och respondentens 

anonymitet. Totalt besvarades 34 frågor, varav 13 av dem var inriktade på respektive företags 
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returflöde. Respondenterna fick möjlighet att ange om de hade något returflöde av gods för att 

senare besvara följdfrågor. Av 35 utskickade enkäter var det 19 företag som svarade, vilket 

ger en svarsfrekvens på 54 procent. Urvalet av respondenter var begränsat till företagare som 

via Orust kommun angivit intresse att delta i en undersökning i samarbete med OKA för att nå 

delmålet om att bli energi- och klimatneutralt till år 2020. Av anonymitetsskäl har 

respondenterna i studien benämnts utefter kategori av verksamhet. 

2.3.2 Workshop 

Enkätsvaren kompletterades med en workshop tillsammans med representanter från Orust 

kommun, Orust kretsloppsakademi, representanter från verksamheterna på Orust samt 

representanter från högskolan i Borås. Under detta tillfälle gavs möjlighet att förtydliga frågor 

och svar samt att komplettera med information som enkäten inte behandlade. Workshopen 

utgjordes också av ett seminarium om cirkulär ekonomi och en presentation av 

examensarbeterna av studenterna för de närvarande företagsrepresentanterna. 

2.3.3 Litteraturgenomgång 

Inledningsvis gjordes en litteraturstudie med syfte att presentera teorier och metoder kopplade 

till studien.  

Ejvegård (2009) betonar vikten av tillförlitligheten hos de källor som används. Ejvegård 

(2009) skriver vidare att om möjlighet ges ska primärkällor användas över sekundärkällor 

(Ejvegård 2009). Det teoretiska ramverket bygger på 28 vetenskapliga artiklar från erkända 

logistiska tidsskrifter för att säkerställa en hög nivå av reliabilitet i arbetet. Sökord som 

an  nds i tidss riftsportalen  ar bland annat “re erse lo istics”, “mils runs”, “efficient” och 

“frei ht transport”. Tr c ta  er  har   en an  nts i denna studie. D  m  li het getts, har den 

senaste upplagan använts. Information insamlad från myndigheter och referat till svenska 

lagar och förordningar har också använts som grund i denna studie. Hänsyn måste också tas 

till att feltolkningar och missförstånd kan uppstå vid en enkätundersökning då vissa frågor 

kan vara öppna för fri tolkning. Genom att ha återkommande kontakt med respondenterna kan 

informationen säkerställas.  

2.4 Trovärdighet 

Begrepp som kan användas för att mäta en studies trovärdighet är validitet, reliabilitet och 

objektivitet.  

2.4.1 Reliabilitet 

Ejvegård (2009) beskriver reliabilitet som ett mått på tillförlitlighet hos de mätinstrument och 

måttenheter som används i en studie. Ejvegård (2009) beskriver vidare vikten av att vara 

observant med reliabiliteten hos mätinstrumenten inom alla vetenskaper då forskarna själva 

konstruerar instrumenten själva vilken kan leda till sänkt reliabilitet hos en studie. Christensen 

(2010) beskriver reliabilitet som mätmetodens förmåga att stå emot stokastiska avvikelser där 

en mätning utan dessa är helt reliabel. Björklund och Paulsson (2012) beskriver att 

reliabiliteten redovisar i vilken utsträckning samma resultat kan uppnås med hjälp av samma 

typ av mätning.  Ett sätt att öka reliabiliteten är att använda triangulering, vilket Christensen 

(2010) beskriver som samtidigt använda sig av olika datainsamlingstekniker, data och källor 

för att uppnå samma resultat. 
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Ett utav dessa självkonstruerade instrument kan vara en enkät. Dessa kan enligt Ejvegård 

(2009) testas med hjälp av fyra metoder. 

F rsta metoden f rfattaren bes ri er  r ” tertestnin ”. Detta inneb r att samma indi id testas 

två gånger. Blir det stora variationer i utfallet kan testet misstänkas ha låg reliabilitet. 

Andra faktorer som kan påverka utfallet och som forskaren måste ta i beaktning är 

tidsfaktorn. Människors erfarenheter, åsikter och kunskap ändras över tid, vilket är svårt att 

f rutse. Den andra metoden  allas f r ”hal erin smetoden” som inneb r att s aren 

slumpmässigt delas upp i två halvor och jämförs sedan med varandra. För att ha så hög 

reliabilitet som möjligt ska avvikelserna mellan halvorna vara så små som möjligt.  En tredje 

metod som Ejvegård (2009) beskriver är att det går kan använda sig av två olika enkäter med 

avseende att mäta samma sak. Visar sig detta vara fallet bekräftas en god reliabilitet. Den 

fjärde metoden är användandet av kontrollfrågor. Ett mindre antal omformulerade frågor 

läggs in i enkäten vilka ska styrka tidigare frågor i enkäten. Vi god reliabilitet blir svaren 

identiska.  

2.4.2  Validitet 

Björklund och Paulsson (2012) beskriver validitet som förmågan att faktiskt mäta det som 

avses att bli mätt. De betonar vikten av att forskaren bör ha definierade mått och mätmetoder 

för att lyckas göra en så korrekt mätning om möjligt. Det viktigaste är att veta vad måttet står 

för och använda det konsekvent. Författarna beskriver vidare att validitetsprövningar är 

svårare att utföra än reliabilitetsprövningar. Ejvegård (2009) beskriver att validitetsprövning 

kan egentligen bara genomföras om det finns ett annat mått på det som mäts som sedan kan 

användas för att jämföra med. Vilket i många fall inte finns. Vid prediktioner finns alltid ett 

sådant mått. Till exempel vid en opinionsundersökning kan prognoser jämföras med det 

verkliga utfallet. Sammanfattningsvis konstaterar författarna att vid låg reliabilitet hos 

mätinstrumentet blir också validiteten låg. För en god validitet är god reliabilitet är nödvändig 

men inte tillräcklig enligt Björklund och Paulsson (2012) och Ejvegård (2009).  

2.4.3 Objektivitet 

Objektivitet beskrivs av Björklund och Paulsson (2012) som ett mått på i vilken utsträckning 

värderingar påverkar studien. För att öka objektiviteten i en studie menar författarna att 

ställningstagandet av läsaren underlättas om de olika val som utgörs i studien motiveras och 

tydliggörs.  
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3 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som utgör grunden till studien. 

3.1 Interoperabilitet 

En grundläggande förutsättning enligt Hufnagel (2009) för att ett digitalt samarbete ska 

fungera är förmågan att kommunicera finns. Interoperabilitet är alltså förmågan hos olika 

system, organisationer och verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna 

kommunicera med varandra utan yttre påverkan (Hufnagel 2009). För att beskriva fler 

aspekter delar Micheni Muketha och Wamocho (2014) in interoperabilitet i fyra olika 

perspektiv. Det fyra perspektiven är juridisk, organisatorisk, semantisk och teknisk 

interoperabilitet. Juridisk interoperabilitet handlar om de rättsliga begränsningarna och 

möjligheterna i ett samarbete. Perspektivet utgår från lagar, förordningar och rättsliga avtal. 

Den organisatoriska interoberabiliteten innebär att koordinera processer där flertalet 

organisationer samverkar. Detta perspektiv avser även förmågan att optimera den egna 

organisationen för extern samverkan. Semantisk interoperabilitet handlar om förmågan att 

förstå varandra, utvecklandet av en gemensam grund för förståelse. Förtydligandet av begrepp 

och informationbeskrivningar är en stor del av detta perspektiv. Teknisk interoperabilitet är 

ett perspektiv som handlar om förmågan att tekniskt kunna utbyta information med hjälp av 

tekniska lösningar och tjänster (Micheni, Muketha & Wamocho 2014). 

3.2 Distribution 

3.2.1 Brytpunktsdistribution 

Brytpunkter är platser där gods anländer för omlastning, sortering eller tillfällig lagerhållning 

för att skickas vidare till nästa aktör i försörjningskedjan. Jonsson (2008) beskriver en typ av 

brytpunkt kallat hub-and-spoke där stora mängder ingående och utgående gods konvergerar i 

ett nav för att kunna brytas ner och omlastas för konsolidering. Greasley och Assi (2012) 

skriver att nav har ur en utvecklingssynpunkt kunnat minska företags lagerkostnader då de 

kan samlagra gods i ett nav tillsammans med fler företag för distribution och därigenom ha 

färre artiklar i egna lokaler.  

 

Jonsson (2008) skriver att ett nätverk av brytpunkter kan underlätta möjligheterna att effektivt 

transportera gods med en högre fyllnadsgrad i fordonen. Att ha fler brytpunkter förenklar 

godstransporten mellan lokala företag och skapar mer frekventa leveranser. För att ett nätverk 

med brytpunkter ska vara rättfärdigat måste en viss kvantitet av gods flöda mellan enheterna 

då kostnaderna för naven är höga. 

3.2.2 Konsolidering 

Konsolidering innebär att varor och gods från olika kunder eller leverantörer transporteras i 

samma fordon. Traditionellt transporteras varor mellan företag och kund ordervis utan att 

samverka med andra aktörers transportnät i närheten, direkt transport (Jonsson 2008). Den 

stora anledningen är att ordertransporterna blir mer flexibla, vilket innebär att de inte är 

beroende av andra leveranser och kan därför skickas vid skilda tidpunkter som passar 

företagen bättre. Att samlasta leveranser från olika leveranskedjor innebär också att företagen 

får en större utmaning att hålla ner transporttiden mot kund. Behovet av att samlasta uppstår 
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då olika produkter efterfrågas av samma kund och även för att öka fyllnadsgraden i 

transportfordon. Fördelarna med att samlasta varor från olika transportnät är att 

transportkostnaderna kan hållas lägre samt att belastningen på miljön minskar. Även om 

direkt transport minskar transporttiden, blir det kostsamt då fyllnadsgraden är låg. Ett sätt att 

möta det problemet är att koordinera lokala transporter med varandra genom att slå samman 

många mindre sändningar till en stor sändning. Enligt Jonsson (2008) finns det en rad 

alternativ för att realisera det. Genom leverans till mellanlager, fixerade leveransdagar, 

brytpunkter, mjölkrundor samt konsoliderad leverans. Heeswijk et al. (2016) menar att 

konsolidering effektivt kan uppnås genom intermodala transporter. Ett vanligt scenario i en 

intermodal transportkedja skickas gods i till exempel en container eller en lastbil från en kund 

för att transporteras vidare via järnväg eller på vatten till ett nav där lasten sedan kan 

konsolideras genom att delas eller slås samman med andra laster för att skickas till 

slutdestination. Den traditionella synen på intermodala transporter är att containrarna skickas 

till destination fullastade. Heeswijk et al. (2016) menar att ett nav möjliggör 

omlastningsoperationer och kan skapa dynamiska transportnätverk. Enligt deras undersökning 

minskar konsolidering genom intermodala transporter mängden koldioxidutsläpp av två skäl. 

För det första ökar flexibiliteten då färre transportrörelser krävs och för det andra har tåg och 

pråmar en fördel gentemot andra transportsätt ur ett utsläppsperspektiv.  

Venkatadri, Krishna och Ulku (2016) beskriver ett moduldistributionssystem kallat physical 

Internet (PI) som tar hänsyn till miljön, sociala förhållanden samt är mer lönsamt än 

konventionell logistik. Precis som Heeswijk et al. (2016) menar Venkatadri, Krishna och 

Ulku (2016) att nav är ett nyckelkoncept för att skapa mer effektiva transportnätverk. Genom 

dirigering av höggradigt modulära behållare genom transitcentrum som utnyttjar 

konsolideringsmöjligheter kan effektivitet uppnås i ett PI-logistiksystem. Ett PI-

logistiksystem karaktäriseras av modulariserad containertransport (se figur 2) genom globala 

nav. Modulariseringen i containerna förenklar konsolideringen och ger tidsvinster genom 

färre förflyttningar och snabbare rutter i transportnätverket. Den sociala fördelen med PI-

logistiksystem fås ur transporterna mellan naven. Eftersom chaufförerna bara kör mellan olika 

nav förkortas deras körsträcka och de slipper nätter ute på vägarna. 

 

Figur 2. Containermodularisering för enkel konsolidering och de-konsolidering (Engström 2017) 

Hosseini, Shirazi och Karimi (2014) presenterar en kombination mellan mjölkrundor och 
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cross-docking som en alternativ lösning på konsolidering. Cross-docking är en grundläggande 

strategi inom distribution som innebär omlastning av gods via en terminal utan mellanlagring 

(Chopra & Meindl 2016). Gods hämtas upp i ett närliggande område via mjölkrundor för att 

sedan lastas om i en cross-docking-terminal. Fördelen med detta är minskade lagrings- och 

hanteringskostnader med en snabbare leveranstid än vid sorteringsterminaler. För att kunna 

realisera detta måste det utgående godset ha slutdestination på närliggande platser. 

3.2.3 Mjölkrundor 

Mjölkrundor är en typ av konsolidering som innebär att varor och gods plockas upp inom ett 

begränsat område för att kunna packas om vid brytpunkter eller hos en gemensam kund 

(Jonsson 2008). Varor och gods kan hämtas och lämnas hos närliggande kunder och 

leverantörer med samma fordon i en slinga (se figur 3). Fordonet kan distribuera gods från en 

leverantör i ett närliggande område till olika kunder, men kan även ha olika stopp på vägen 

där lastning och avlastning sker i samma slinga. Fördelen med mjölkrundor är att flera aktörer 

utnyttjar ett och samma fordon som transporterar gods mellan punkter för mindre belastning 

på miljön, minskade transportkostnader samt kortare körsträckor. En mjölkrunda går en 

förutbestämd väg och kan erbjuda antingen en leverans- eller lastningsservice, eller i vissa fall 

båda delar. Toyota är ett exempel där både leverans och lastning sker av deras delar via 

mjölkrundor (Du, Wang & Lu 2007). Två typer av mjölkrundor som finns är de mjölkrundor 

som går via en brytpunkt och de mjölkrundor som har direkttransport. De som går via 

brytpunkter har en bestämd rutt där gods hämtas och lämnas för att lastas om vid en brytpunkt 

och vidare transportera gods till en ny brytpunkt där en annan rutt påbörjas. Mjölkrundor 

kombinerat med direkttransport har en rutt på ett mindre område mellan olika aktörer för att 

sedan skicka godset direkt utan brytpunkter till företag vid ett längre avstånd (Johnson 2008). 

Chopra och Meindl (2016) beskriver mjölkrundor utifrån två perspektiv där antingen en 

leverantör levererar gods till flera återförsäljare eller godstransport från flera leverantörer till 

enstaka återförsäljare eller kunder. 

 

 
Figur 3. Slinga i en mjölkrunda (Engström 2017) 

 

En begränsning med användandet av mjölkrundor kan enligt Du, Wang och Lu (2007) vara att 

ordrar som ska skickas mellan en leverantör och kund måste passera ett distributionscenter 

innan de kan nå kund. Hinder kan också finnas när det inte är möjligt att dela en order eller en 

produkt vid behov. Vidare har mjölkrundor längre leveranstid än en direkttransport och det 
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kan därför bli problematiskt vid försenad produktion då godset eller varorna snabbt behöver 

förflyttas (Du, Wang & Lu 2007). Vid hantering av returgods med kortare livslängd är 

användandet av mjölkrundor inte optimalt på grund av tidsfaktorn, inte heller ur ett 

flexibilitetsperspektiv (Du, Wang & Lu 2007). 

3.3 Miljömässigt hållbara transporter 

En utav de största källorna till miljömässiga problem är transport, vilket enligt Aronsson och 

Huge Brodin (2006) antas öka i rasande fart jämfört med tidigare. I jakten på effektivisering 

inom produktion med fokus på lägre kostnader och kortare ledtider sätts ofta den 

miljömässiga aspekten åt sidan. En anledning till detta är för att effekterna inte är mätbara på 

samma sätt som tid och kostnad (Yoon & Le 2013). Wu och Dunn (1995) menar att 

utmaningen med dagens logistikhantering är att avgöra hur de miljömässiga effekterna ska 

integreras i den dagliga beslutsverksamheten. 

Aronsson och Huge Brodin (2006) skriver följande att det finns två huvuddomäner med olika 

aktörer som kan utarbetas för att uppnå miljöförbättringar, en är makrodomänen som består av 

åtgärder som regeringen och lagstiftande myndigheter gör. Den andra är mikrodomänen, som 

består av åtgärder tagna av företag. På makronivå är det allmänt känt att transportsektorn är en 

stor bidragande faktor till negativ miljöpåverkan genom utsläpp och buller. Ett flertal åtgärder 

har implementerats på myndighetsnivå, dock menar Aronsson och Huge Brodin (2006) att 

plats för fler finns. För att möjliggöra hållbarhetsarbetet inom transportsektorn behöver en 

mer omfattande och väl integrerad policy som kombinerar lagstiftning och ekonomiska 

styrmedel på ett öppet sätt, och inom alla transportslag. 

 

Aronsson och Huge Brodin (2006) menar att två förhållningssätt för att minimera 

miljöpåverkan i samband med effektivisering med avseende på tid men framförallt kostnad 

kan identifieras. Det första är att förlita sig på ny, mer energieffektiv teknologi. Det andra är 

att förlita sig på att företag rekonstruerar sina processer. Att använda sig av det ena eller det 

andra anser författaren inte vara tillräckligt. Detta påstående stöds av McKinnon (1995) som 

skriver att för att göra en verksamhet logistiska aktiviteter mer miljömässigt hållbara på en 

mer fundamental nivå krävs inget annat än en förändring i managementkultur och strategiska 

prioriteringar. Det finns stora möjligheter att minska utsläppen på den lägsta nivån i hierarkin 

men den huvudsakliga potentialen till förändring återfinns i de högsta nivåerna inom 

organisationen. 

 

Aronsson och Huge Brodin (2006) beskriver en studie utförd på ett större svenskt företag där 

det gjorts strukturella förändringar för att effektivisera sina processer med avseende på 

kostnader och tid. Förändringarna ledde även till minimering av miljöpåverkan. Detta företag 

implementerade ett nytt informationssystem som förbättrade visualiseringen av det fysiska 

flödet genom hela kedjan, även den omvända kedjan. Genom detta system möjliggjordes en 

centralisering av planeringen av det fysiska flödet genom verksamheten. Denna centralisering 

av informationen hade positiva effekter ur ett kostnadsperspektiv men även ur ett 

miljöperspektiv då detta möjliggjorde att resurserna kunde användas mer effektivt. Det högre 

resursutnyttjandet involverade i stor grad transporter i form av möjligheter till konsolidering 

av laster. Även energibesparingar kunde göras då tydligare strukturering av lagerhållningen 
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kunde göras. Kostnadsminskningar mättes och beräknades, och baserat på tidigare analyser av 

sambanden mellan miljöpåverkan och kostnader i distributionssystemet bedömdes det i detta 

fall att utsläppen reducerats. 

3.4 Effektivitet inom transport med lastbil 

3.4.1 Ineffektiva transporter med tomma lastbilar 

 

På marknaden uppstår det alltid en ojämn belastning beroende på geografisk ojämn 

kundfördelning och skilda konsumentbeteenden (McKinnon & Ge 2006). Gods anländer ofta i 

stora hamnar förbundna med andra länder för att distribueras vidare runt om i landet via 

järnväg, lastbil eller pråm, vilket belastar ankomstpunkterna (Islam & Olsen 2014). Att frakta 

gods i containrar ökar kontinuerligt, vilket leder till att lastbilstransporterna från hamnar ökar 

då transportsättet underlättar distributionen runt om i landet. Att koordinera transporterna till 

och från hamnarna kan bli komplext på grund av många inblandade aktörer och olika typer av 

gods. Komplexiteten leder till ett underutnyttjande av lastutrymmen som resulterar i tomma 

transportenheter.  

 

Islam och Olsen (2014) presenterar olika anledningar till att transporter av tomma lastbilar 

sker. De tomma transporterna kan förekomma när ett lastbilsföretag ska hämta gods i en hamn 

och kör dit med en tom lastbil för att få plats med det gods som ska upphämtas. Samma 

problem uppstår när ett transportföretag ska hämta upp en tom container eller lastbil som ska 

fyllas hos ett företag. Om företaget inte fyller hela lastbilen innan den lämnar företaget 

uppstår en ineffektiv platssituation. Då lastbilen lämnar hamnområdet utan någon container 

utförs ytterligare en platsineffektiv handling. Ett annat fall som påvisar ineffektiva transporter 

med tomma containerlastbilar är då en lastbil kör till exempelvis en hamn för att lämna en 

tom container i depån för att sedan lämna området utan någon last alls. Transporter går mellan 

olika aktörer för att antingen hämta tomma containrar till företag eller att lämna gods i 

exempelvis en hamn för att sedan återvända utan gods (se figur 4).  

 
Figur 4. Problematik med ineffektiva lastbilstransporter (Engström 2017) 

3.4.2 Påverkande faktorer till ineffektiva lastbilstransporter 

Faktorer till att transporter med tomma lastbilar och containrar ökar kan ses både ut ett mikro- 
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och makroperspektiv. Islam och Olsen (2014) menar att transporterna ökar i takt med 

globaliseringen och ökade marknadskrav, vilket också leder till att fler lastbilar färdas utan 

last. En faktor på mikronivå finns i förarbrist där företagen pressar priserna och kräver billig 

arbetskraft. Förarbrist beror också på det utökade körkortskravet i form av lastbilskörkort som 

blir allt dyrare att införskaffa för privatpersoner. Ett CE-körkort i Sverige kan kosta mellan 25 

000 och 40 000 kronor (Utbildarna AB 2017). Bristen på kapacitet leder till minskad 

flexibilitet i transportkedjorna.  

 

En annan faktor till att transporterna av tomma lastbilar ökar är den ojämna efterfrågan på 

marknaden. Kunder har olika uppfattningar om kvalitet på service (McKinnon & Ge 2006). 

Islam och Olsen (2014) beskriver tre olika typer av kunder som fraktföretag har. Den första 

kunden är den som företaget har haft väldigt länge och den andra är den kunden som har höga 

förväntningar på transporterna, speciellt med avseende på servicen. Den sistnämnda kunden 

är kunden som byter mellan olika fraktföretag för att spara pengar. Att dela fordon i 

distributionssammanhang skulle minska transportkostnader där aktörerna betalar 

godstransporten per kilometer. Den tredje typen av kund skulle vara positivt inställd till detta 

för att spara pengar, och de andra typerna av kund skulle godkänna det om det leder till att 

kvaliteten på servicen upprätthålls enligt författarnas studie.  

En implementering av ett mötessystem för lastbilar genomförs för olika företag med syfte att 

förbättra möjligheterna till samlastning i den ökade transportmiljön. Problemet med ett sådant 

typ av system skulle kunna vara att flexibiliteten minskar på upphämtningsställen som till 

exempel hamnar (Islam & Olsen 2014). 

 

Många företag erbjuder värdeadderande tjänster för att öka lönsamheten. En värdeadderande 

tjänst skulle kunna vara att packa upp varor väl hos kund eller fordonsdelning för att minska 

koldioxidutsläppen (Harrison, Hoek & Skipworth 2014). Enligt Islam och Olsen (2014) 

tenderar företag att anlita olika typer av transportföretag av olika storlekar. De företag som är 

mindre och direktdrivna av ägare arbetar hårdare då de får betalt per resa och delar vinsten 

mellan ägaren och åkaren. Föraren får i detta fall en större del av vinsten än om fraktföretaget 

är större, vilket resulterar i att körtiderna för de större företagen är längre. Större företag är av 

samma anledning mer intresserade av att dela fordon för transport med andra klienter. 

3.4.3 Begränsningar med fullastade returtransporter 

Islam och Olsen (2014) nämner i sin artikel en studie framförd av Alan McKinnon som 

undersöker hinder med fullastade returtransporter. Distribution för utgående gods är mer 

prioriterat ur en tidssynpunkt för att behålla ryktet om att kunna leverera i tid. Då många 

fraktföretag misslyckas med prognostiseringen för in- och uttransporter faller 

returtransporterna bort och transporterna för utgående gods sätts i första hand. Detta eftersom 

de är konkurrens- och vinstdrivande. En tredje begränsning är fordonens inkompabilitet och 

samlastningsmöjligheter för returgods som leder till minskade tillfällen att skicka returerna 

samma dag. Att införskaffa hanteringsverktyg för returgods relaterat till kostnader och 

fördelar begränsar möjligheterna till att fylla ett helt fordon. Osäkerheter i operationerna hos 

leverantörerna försvårar smidiga transporter med returgods och befintlig kapacitet i fordon 

begränsar upphämtning av returgods för backloading. Stora geografiska skillnader minskar 
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möjligheterna till flexibla returgodstransporter. Till sist skriver Islam och Olsen (2014) att 

system för att schemalägga olika rutter i returkedjan inte tillåter avvikelser från huvudrutten, 

vilket hindrar transporterna att hämta upp gods som befinner sig på annat ställe. En artikel av 

Yoon & Le (2013) behandlar även dessa hinder. 

3.4.4 Samarbete inom transport av gods 

I en tidigare studie presenterar Islam och Olsen (2014) ett ramverk med syfte att underlätta 

samarbetet mellan olika aktörer för att minska tomma transporter. De beskriver vikten av att 

ha ett fungerande bokningssystem så att förarna inte ska behöva vänta på en port när de 

anländer till ett upphämtningsställe. Bokningssystemet ska också ha som funktion att meddela 

ankomsstället om förarna är sena för att kunna ge tomma portar till andra ankommande 

lastbilar. Att kunna lasta eller lossa direkt vid ankomst leder till högre flexibilitet för 

fraktbolag och med den tidsvinsten kan de investera i högre total effektivitet för företaget.  

Det är viktigt att fraktbolag samarbetar med varandra och använder den tillgängliga 

information som finns till fullo för att lyckas konsolidera. Genom att dela information mellan 

de olika aktörerna kan olika flaskhalsar identifieras för att kunna arbeta mot ökad prestanda. 

Med rätt typ av information mellan olika fraktföretag kan ett prestationshanteringssystem 

utvecklas där prestationer mäts för att nå ett mål med mindre utsläpp, minskade kostnader och 

ökad flexibilitet enligt Huscroft et al. (2012). Om fordonen är utrustade med Global 

Positioning System (GPS), kan deras färd mätas för att identifiera slöserier i form av 

väntetider eller ineffektiva vägval. Förutom samarbete och informationsdelning, understryker 

författarna vikten av förtroende. Förtroende tar lång tid att bygga upp, men behövs för att 

överkomma risken att företag utnyttjar varandra (Islam & Olsen 2014).  

3.5 Reverse logistics 

I litteraturen finns idag mycket information om forward logistics (FL) som är produktflödet i 

riktning från producent till konsument på marknaden. Idag ökar kraven ständigt på 

försörjningskedjors förmåga att fungera ur ett miljömässigt perspektiv. Kunder blir mer 

medvetna om klimatet och i många fall kräver att deras produkter kommer från en kedja som 

är miljömässigt hållbar (Jack, Powers & Skinner 2010). Reverse logistics (RL) är ett omvänt 

flöde där fokus ligger på att returnera produkter tillbaka till företaget. På 80-talet beskrevs RL 

som flödet där produkterna transporteras i motsatt riktning till framåtflödet (Bernon, Cullen & 

Rossi 2011). Med tiden växte fler mer utvecklade definitioner fram som innebär att kedjan på 

ett kostnadseffektivt sätt ska hantera råmaterialflödet, lager och färdiga varor från 

konsumtionstillfället till tidpunkten då ett värde för produkten kan återskapas (Ramirez & 

Morales 2014). Reverse Logistics Association (2009) beskriver begreppet som all aktivitet 

efter säljtillfället för att skapa en mer effektiv eftermarknad med inriktning på att minska 

kostnader och minska användandet av miljöresurser (Bernon, Cullen & Rossi 2011). 

 

RL har fått mer uppmärksamhet på marknaden då tillämpningen ökar företagets relation med 

dess kunder (Jack, Powers & Skinner 2010). Fler fördelar med RL finns i ökade 

marknadsandelar, kostnadsbesparingar, ökade intäkter och ibland transport- och 

lagerkostnader (Huscroft, Haze, Hall, S ipper & Hanna      . O’Reill  och Kumar (   5  

och Jack, Powers och Skinner (2010) skriver att nackdelarna med RL ofta tar ut fördelarna på 

grund av de höga kostnaderna. Regler och föreskrifter driver företagen och konsumenterna till 
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miljömedvetenhet. Kundernas köpval påverkas huruvida produkterna har passerat en reverse 

logistics supply chain (RLSC) och kan därför ses som en konkurrensfördel (Jack, Powers & 

Skinner 2010). 

3.5.1 Effektivisering genom kapabilitet 

Jack, Powers och Skinner (2010) skriver att ett företag kan uppnå kostnadsbesparingar genom 

att fokusera på processerna som stöttar en returpolicy. De studerar förhållandet mellan 

återförsäljare och kunder där RL-kapabilitet är kopplad till företagets kundorientering, 

kundopportunism, resursåtaganden och avtalsförpliktelser. RL-kapabilitet är enligt dem direkt 

kopplade till RL kostnadsbesparingar. Kundorientering innebär företagets engagemang i att 

möta kundernas efterfråga och behov innefattande produkt- och serviceutveckling baserat på 

kundfokuserad information. Utveckling av bra kundrelationer för att få lojala och 

återkommande kunder ger enligt Jack, Powers och Skinner (2010) en hållbar 

konkurrensförmåga, vilket underlättar samarbete med leverantörer som i sin tur är villiga att 

minimera kostnader. Genom att utveckla RL-kapabilitet med nära leverantörskontakter kan ett 

företag generera kunddrivna returpolicyer. Slutsatsen är att nöjda kunder driver företag till att 

utveckla och förbättra returprocesserna. 

 

Kundopportunism beskrivs som det tillfället som uppstår när en part agerar för sin egen 

vinnings skull. Detta inträffar när en kund utnyttjar ett företags RL-policy och ignorerar 

konsekvenserna som kan uppstå genom att använda en produkt en gång för att sedan returnera 

den. Det är enligt Jack, Powers och Skinner (2010) vanligt att företag skapar en policy som 

ska motverka detta genom att inte ge kunderna tillåtelse att returnera produkter, medan andra 

företag låter kunder returnera produkter i oändlig utsträckning för att vinna marknadsandelar 

trots kostnaden. Kundopportunism bidrar därför till en negativ inverkan på RL-kapabilitet 

(Jack, Powers & Skinner 2010). 

 

Resursåtaganden innebär att ett företag använder finansiella, tekniska och hanteringsresurser 

för att realisera och implementera sin RL-kapabilitet. Jack, Powers och Skinner (2010) skriver 

att de finansiella resurserna ska användas för att grunda en strategisk process som RL. Att 

använda tekniska resurser på ett sätt som för andra återförsäljare har svårt att imitera 

resulterar i vunna marknadsandelar samt att tekniken kan användas för att underlätta processer 

inom RL. För att kunna skapa meningsfull kapabilitet krävs engagemang från ledningen, 

användandet av färdigheter, erfarenheter, kunskap och intelligens från medarbetarna. Ökade 

resursåtaganden leder till att RL-kapabilitet ökar. En studie av Morgan, Richey och Autry 

(2015) stödjer även detta påstående. 

 

Avtalsförpliktelser speglas i bra förhållanden med parter som är villiga att effektivisera RL 

flöden. Genom att utnyttja styrmekanismer kan ett företag minska risken för eventuell 

uppståndelse av opportunism. Det kan vara att upprätta kontrakt som binder leverantörerna till 

att agera i symbios. Kontrakten består av gemensamma mål, ansvar och fördelar för att 

förstärka relationerna mellan parterna med minimal osäkerhet. Avtalsförpliktelser bidrar till 

ökad RL-kapabilitet (Jack, Powers & Skinner 2010). Morgan, Richey och Autry (2015) menar 

att öppna och nära samarbeten mellan två parter bidrar till en total ökad prestation för en 
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RLSC. 

 

Sambandet mellan kapabilitet och kostnadsbesparingar är enligt Jack, Powers och Skinner 

(2010) att företag på ett effektivt sätt hanterar de interna processerna för att implementera RL-

aktiviteter. Grunden till de fyra aspekterna ovan är korrekt använd och tillgänglig information 

samt intern och extern användning av information. Informationen ska underlätta för ett 

företag att skapa fördelaktiga processer kopplade till RL-kostnadsbesparingar. 

3.5.2 Effektivisering genom användning av informationssystem 

Kongar, Haznedaroglu, Abdelghany och Bahtiyar (2015) betonar värdet av ett väl fungerande 

IT-system i RL då det möjliggör ett mer effektivt returflöde. Ett IT-system ska vara 

kompletterande till de operationella processerna för att vara ett stöd och rätt typ av 

informationssystem ska användas till den krävda uppgiften. För att det omvända flödet ska 

optimeras ska de externa parterna ha tillgång till informationssystemet. Detta för att i sin tur 

kunna förse företagen med rätt resurser. Parterna måste kunna lita på att korrekt och tidsenlig 

information flödar mellan enheterna. Informationsutbytet minskar missförstånd och planar ut 

ojämna krav på det omvända flödet. Eftersom en kedja kan bestå av många aktörer kan det 

vara problematiskt att involvera alla i informationssystemet men nödvändigt för effektiva och 

verkningsfulla aktiviteter. En förutsättning för att kostnadsminimera och flödeseffektivisera 

RL är därför en fungerande informationsintergration mellan externa och interna parter 

(Kongar et al. 2015). 

 

För att realisera ett optimalt informationsutbyte menar Huscroft, Hazen, Hall och Hanna 

(2012) att en investering i modern teknologi underlättar. Då kedjorna kan bli komplexa, 

behövs ett system där alla parter kan ta del av adekvat information och IT bidrar med 

tidseffektivitet genom mottaglighet och flexibilitet. Kommersiell teknologi kan användas för 

att st d a RL som till exempel ”radio frequenc  identification” (RFID , automatiserad 

materialhanterin sutrustnin  och ”electronic data interchan e” (EDI  (Harrison, Hoe  & 

Skipworth 2014). I dagens läge finns det mycket tillgänglig teknologi, vilket underlättar 

företagens informationsutbyten och förser dem med uppdaterad information. Enligt Huscroft 

et al. (2012) leder rätt utnyttjad teknologi till bättre flöden och genom dem, 

kostnadsbesparingar och processeffektivitet. Nyttjandet av teknologierna spelar roll för 

utfallet. 

 

Förutom befintliga teknologier menar Huscroft et al. (2012) att företag ska satsa på utveckling 

och användning av nya teknologier. Genom att satsa på teknikinnovation kan företag ta 

marknadsandelar och konkurrera ut konkurrenter som inte kan efterlikna dem. Med ökade 

teknologiska lösningar kan ett företag utveckla sina processer och produkter och på så sätt 

komma i framkant på marknaden. Utvecklade teknologiska lösningar är därför positivt 

kopplade till kostnads- och processeffektivitet. 

 

Undersökningen av Huscroft et al. (2012) visar ett signifikant samspel mellan teknologisk 

innovation och användandet av IT i samband med kostnadseffektivitet i en RL och även ett 

samspel mellan teknologisk innovation och kompabilitet vid processeffektivitet. Huscroft et 
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al. (2012) menar att teknologisk innovation har störst inverkan på RL ur ett 

marknadsperspektiv med mål att vinna marknadsandelar. Eftersom att RL är så pass nytt finns 

det färre utvecklade strategier, vilket medför att en teknologisk överlägsen metod har en större 

inverkan på processeffektivitet och kostnadsbesparingar. Det finns stora hål i teorin kring RL 

som behöver fyllas och skapar därför möjligheter att konkurrera på marknaden för företag 

som arbetar med utveckling och innovation. Det viktigt för företag att skräddarsy sina IT-

system så att de passar just deras produkter, processer och produktioner för en total förbättrad 

prestation. En bra integration mellan IT-system och RL leder till kostnadsminimering i form 

av minskad arbetskraft och förbättrade processer med ett mer effektivt utnyttjande av resurser. 

Företag som inser det goda sambandet mellan IT-system och RL kommer att vara mer 

benägna att utveckla ett bättre system och därigenom minska kostnader. Ett väl fungerande 

IT-system ska ge stöd för de externa parterna i en RL och förse alla parter med korrekt och 

tidsenlig information. Rätt nyttjande av IT-system i en RL har en positiv relation med 

kostnads- och processeffektivitet (Kongar et al. 2015). 

3.5.3 Potentiella komplexitetsutmaningar  

Enligt en studie av Genchev, Richey och Gabler (2011) kan problem med RL vara att den mer 

detaljerade informationen kring produkterna är reducerad till ett minimum. Detta stöds av en 

studie gjord av Hall, Huscroft, Hazen och Hanna (2013) där respondenterna i undersökningen 

upplevede kommunikationsbrist som den största utmaningen. Information om kvantitet, 

kvalitet, produktens ursprung och rutt saknas i många fall. Detta är faktorer som försvårar 

möjligheterna att förutse och planera hanteringen av RL. Många produkter brister i 

emballering, trasiga eller mottagna i icke originalförpackningar. Enheterna mottas till ett 

returcenter där den exakta statusen om produktens tillstånd saknas. På grund av dessa osäkra 

faktorer är det svårt att applicera moderna teknologilösningar för frakt, lastning och spårning 

(Genchev, Richley & Gabler 2011). 

 

Komplexiteten med hanteringen av RL har en stor påverkan på ett företag som helhet enligt 

Gupta (2016). Budgetering och planering av RL blir försvårat på grund av ovissheten av alla 

inblandade faktorer. Informationsbrist med avseende på kvantitet, kvalitet och 

förpackningsförhållanden kan resultera i utökad tid lagd på hantering av de olika processerna 

kopplade till returen (Hall et al. 2013). Genchev, Richey och Gabler (2011) menar att 

effektiviteten av ett RL-system kan ur ett kundperspektiv mätas med hjälp av tiden det tar från 

det att produkten blivit returnerad till det att kundens konto blir krediterat. Förseningar av 

detta kan leda till missnöje och minskade chanser för framtida affärer. Interna funktioner 

såsom ekonomiavdelning och kundservice kan också komma i kontakt med problem som 

berör RL. Brist i information kring returer kan försvåra möjligheterna att förbereda korrekta 

balansrapporter och budgetar. Inom kundservice blir det största problemet kopplat till 

informationsbrist att förse sina kunder med korrekt information kring statusen på deras 

ärende. Dessa potentiella förluster kopplade till misskötsel av oönskade produkter gör det 

nödvändigt för företag att effektivisera sina RL-processer genom att formalisera sina 

operationer (Genchev, Richley & Gabler 2011). 

 

Hall et al. (2013) skriver att formalisering syftar till att bestämma och redovisa vilka regler, 

http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/author/Hall%2C+Dianne
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/author/Huscroft%2C+Joseph
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/author/Hazen%2C+Benjamin
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/author/Hanna%2C+Joe
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/author/Hall%2C+Dianne
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/author/Hall%2C+Dianne
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procedurer och kommunikationsvägar som ska användas. Formaliseringen kan implementeras 

med hjälp av policys, arbets- och rollbeskrivningar, tabeller över organisationens ansvar, 

verksamhetsplaner och standardisering av arbetssätten etcetera. Genchev, Richey och Gabler 

(2011) refererar till ett verk skrivet av Walsh och Dewar (1987) som menar att 

formaliseringen av de olika stegen i processen är en vital mekanism för att reducera och 

förenkla komplexa kedjan. Följaktligen definieras processformalisering som de 

överenskomna skrivna reglerna och förfaranden för en viss affärsverksamhet (Genchev, 

Richey & Gabler 2011).  

 

Genchev, Richey och Gabler (2011) skriver följaktligen att när en ny affärsaktivitet, såsom 

formalisering av processer introduceras, krävs ändringar i ett företags operationer och ett 

processorienterat förhållningssätt bör anammas. Formalisering kan minska kostnaderna, 

effektivisera verksamheten med avseende på tid och öka den totala effektiviteten av 

logistikflödet. Gupta (2016) betonar att de potentiella nackdelarna med formalisering, såsom 

minskad operativ flexibilitet, kräver innovation och besvärlig kommunikationsöverföring. 

Vidare beskriver Genchev, Richey och Gabler (2011) i enlighet med tidigare forskning inom 

ämnet att det tyder på att fördelarna överväger de potentiella nackdelarna. 

3.5.4 Utmaningar vid konsolidering av gods  

För att minska transporter med tomma lastbilar understryker Islam och Olsen (2014) vikten av 

konsolidering, eller fördelarna med att dela lastbilar. De identifierar fyra fördelar med att dela 

lastbilar med andra aktörer: ökad transportkapacitet, minimering av emissioner och 

föroreningar, minskad transporttid samt ökade förarfördelar.  

 

Det finns många hinder med att dela lastbil som kan förekomma mellan olika aktörer i en 

försörjningskedja. En av dem är tillit, som en viktig del för effektivt samarbete och 

kommunikation för att minska tomma transporter. Islam och Olsen (2014) menar att tillit är 

ett stort problem och påvisar detta genom att granska kostnaderna för transporter i olika 

länder där de aktörerna med mer tillit är lägre än för de utan. Yoon & Le (2013) skriver att 

avsaknaden av etablerade nätverk i RL hindrar deltagandet för ett kooperativt 

transportsystem. 

 

Ett annat hinder med att dela lastbil är vikten på godset. Företag som exempelvis skickar 

kläder, kan fylla en lastbil utan att överskrida maxvikten för fordon, medan sågverk, 

pappersbruk och stålföretag har större utmaningar att hålla maxvikten och samtidigt fylla ett 

helt fordon.  

Farligt gods ses också som ett hinder till att effektivt kunna dela lastbil mellan olika aktörer 

på grund av strikta förordningar. Gods som faller under olika kategorier inom farligt gods kan 

inte samfraktas samt att visst gods kräver enskild transport. Även om detta inte inträffar ofta, 

begränsar det möjligheterna att samlasta gods. Regler som gäller för transport av avfall, är 

inte tillämpbara på transport av livsmedel och därför får dessa två godstyper inte kombineras i 

samma fordon enligt avfallsförordningen (SFS 2011:927).  
 

McKinnon och Ge (2006) skriver att konsoliderade transporter ofta har en hög grad av 
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förseningar och minskar därför reliabiliteten för transportoperationer. Konsoliderade 

transporter har ofta ett mer komplext transportnät än direkta transporter och kan avvika från 

den först planerade rutten, vilket orsakar förseningar. Då konsolideringsrutterna, som 

exempelvis mjölkrundor har fler stopp, är det fler aktörer inblandade som ska tas i beaktning. 

Systemet blir instabilt när företag inte har gods färdigt vid upphämtning och tiderna varierar i 

högre utsträckning. Avsaknad av transparens i kedjorna leder till att förarna inte vet vilka 

sändningar som är tillgängliga för samlastning och måste hämta gods vid ett senare tillfälle 

enligt Huscroft et al. (2012).  

 

Kunder ses också som ett hinder ur ett samlastningsperspektiv. Islam och Olsen (2014) 

skriver att kunderna ofta inte har en detaljerad insikt i hur deras leverantörers logistikkedjor 

ser ut och får därigenom mindre förståelse för anledningarna till att gods anländer vid vissa 

tidpunkter. Leverantörerna försöker i största möjliga mån tillfredsställa sina kunder, vilka ofta 

vill ha kortast leveranstid möjligt. Utifrån kundernas betydelse prioriterar leverantörerna sina 

sändningar och detta kan resultera i tomma transporter. Utöver kundbeteenden, kan deras 

belägenhet försvåra potentiella samlastningsmöjligheter. Kunder kan vara utspridda över hela 

landet och kräva leverans vid samma tidpunkter. Leverantörerna måste då dela upp samma 

typ av gods till olika lastbilar för utskick.  

 

Trots att godstransporter kan ske dygnet runt, måste företag ta hänsyn till kundernas, 

brytpunkternas och hamnarnas eller flygplatsernas tidstillgänglighet. Även om lastbilarna 

kommer fram, finns det ingen garanti till lastning eller lossning då stället kan vara obemannat. 

Förutom tidstillgängligheten på företag, kan fraktbolag bli begränsade av högtider och 

tillställningar. Transportföretagen måste också ta hänsyn till vart brytpunkterna är belägna för 

omlastning, vilket kan orsaka en längre transportsträcka och leder till att tomma transporter 

föredras (Islam & Olsen 2014). 

 

Islam och Olsen (2014) menar att förarnas körtider påverkar fraktbolagens vilja till hög 

flexibilitet där maximal körtid för förare i Sverige är 56 timmar i veckan (Transportstyrelsen 

2017) och den dagliga körtiden får maximalt uppgå till 9 timmar per dag. Kunderna kan ha 

specifika krav på vilken typ av förare de föredrar. Många företag kräver att förarna ska tala ett 

visst språk eller om de är nöjda med en och samma förare och begär att just den föraren ska 

leverera deras gods (Islam & Olsen 2014).   
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4 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel presenteras en beskrivning av de nuvarande returgodsflödena mellan de 

deltagande aktörerna inom Orust kommun. 

 

I denna studie utfördes en enkätundersökning med syfte att analysera nuläget av 

företagsbilden i Orust kommun för att följaktligen identifiera potentiella förbättringar med 

avseende att effektivisera returflödet. Av 19 deltagande företag i studien angav 12 företag att 

de returnerar gods eller produkter. I illustrationen i figur 3 är det dessa 12 företags 

geografiska placeringar som använts, markerade med en stjärna. Företagen som deltagit i 

undersökningen benämns utefter kategori av verksamhet för att bibehålla anonymitet. Som 

tidigare nämnt är denna studie är avgränsad till Orust kommun och därför kommer de 

transporter som sker utanför ön inte beröras, inte heller transporter via båt till och från 

fastlandet.  

I dagsläget finns det två vägar in till ön där godstransporter sker. Dessa två 

transportmöjligheter går via Skåpesundsbron i söder och Vindöbron i norr. Enligt 

enkätundersökningen som gjorts i samband med studien kunde det utläsas att den södra bron 

är den bro som är mest frekvent använd dras då många returtransporter går till Göteborg där 

leverantörer är belägna. Ytterligare något som kunde utläsas med hjälp av 

enkätundersökningen är att samtliga företag använder sig av lastbil vid vägtransporter. 

Komplettering med båt fanns vid behov. Studien är avgränsad till ett antagande om att 

fyllnadsgraden i transporterna är tillräcklig för konsolidering då nuvarande anlitade 

fraktföretag inte delger denna typ av information. Figur 5 visar vidare en översikt var de 

företagen som deltagit i studien är geografiskt belägna och tabell 1 visar transportsträckan 

mellan företagen och Skåpesundsbron respektive Vindöbron som är de båda 

transportmöjligheterna på väg till och från Orust. Tabellen är försedd med 

avståndsinformation mellan företagen och den bro som godset färdas över, antingen i söder 

eller i norr. Till exempel skickas returgods från den första livsmedelsbutiken bara söderut och 

därför har inte avståndet till den norra bron angivits.  
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Figur 5. De fysiska positionerna för de 12 respondenterna som angivit att de har ett returgodsflöde (Engström 2017) 

 

Tabell 1 Avståndstabell mellan respondenterna och de två förbindelsebroarna 

Avståndstabell 
Företag Skåpesundsbron Vindöbron 

Livsmedelsbutik 21,5 km   

Bilverkstad 14,4 km   

Industrirengöring   10,8 km 

Glasmästeri 19,1 km   

Energileverantör 21,3 km 24,1 km 

Vattenrening för 

fartyg 4,8 km   

Örtväxthus   23,8 km 

Livsmedelsbutik 17,2 km   

Fraktföretag 19,0 km 10,2 km 

Bildelsförsäljare 17,6 km   

Livsmedelsbutik 27,8 km   

Hotell & Restaurang 23,4 km   

 

Transporterna för respektive kategori kan illustreras enligt figur 6. 
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Livsmedelsbutik 1

Bilverkstad

Industrirengöring

Glasmästeri

Energileverantör

Vattenrening för fartyg

Örtväxthus

Livsmedelsbutik 2

Fraktföretag

Bildelsförsäljare

Livsmedelsbutik 3

Hotell & Restaurang

Norr

Söder

Återvinningscentral

Returgodsflöde
Orust Fastlandet

 
Figur 6. Respondenternas nuvarande returgodsflöde (Engström 2017) 

4.1 Beskrivning av fallstudieföretag 

Nedan följer beskrivningar av fallstudie företagen med utgångspunkt från resultat tolkade ur 

enkätsvaren indelade i typ av kategori av verksamhet. Ur enkätundersökningen gavs också 

möjlighet att ta del av data angående typ av returgods, kvantitet samt en ungefärlig 

uppskattning av slutdestination av godset.  

4.1.1 Livsmedelsbutiker 

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs, skiljs också typen på returnerade produkter eller 

gods. De tre livsmedelsbutikerna som valt att delta i studien och som angett att de returnerar 

varor eller gods, returnerar mestadels emballage direkt tillbaka till leverantör och de tas med 

vid inleverans för ankommande gods. Det kan vara tomflaskor, tombackar eller 

förpackningsmaterial som återanvänds hos leverantören.  Förutom emballage som skickas 

tillbaka till leverantör identifieras också material som skickas till återvinningscentraler som 

till exempel kartonger och obrukbara behållare. Matbutikerna anger att de skickar tillbaka 

frukt och grönt till leverantörer. Det kan finnas flera anledningar till att frukt och grönt 
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skickas tillbaka till leverantör, som när en hel sändning är defekt till följd av temperaturfel 

eller vakuumsläpp vid transport (Mena, Adenso-Diaz & Yurt 2011). Returer på dålig frukt 

och grönt görs eftersom att matgrossisterna ska kunna identifiera vart i kedjan problemet har 

uppstått.  

Enligt Europakommissionens rekommendation 2003/361/EC av den 20 maj 2003 om 

definition av mikroföretag samt små och medelstora företag är företagen små företag då de 

har färre än 50 anställda. Returerna varierar i kvantitet hos de tre företagen i ett spann mellan 

tre pall per dag till tre pall per vecka.   

4.1.2 Bilverkstad 

Ägaren av bilverkstaden som har valt att delta i studien har angett att de returer som görs från 

företaget är farligt gods som tas till återvinningscentraler via en enskild transport som 

företaget beställer in. Exempel på farligt gods som bilverkstäder genererar är lack, batterier 

och oljor. Enligt UC Allabolag (2017) omsatte bolaget år 2015 mellan 5 och 10 miljoner 

kronor och har ett estimerat returflöde på 0-1 pall per månad. Orust har två 

återvinningscentraler på ön som kan hantera farligt gods.  

4.1.3 Industrirengöring 

Det industrirengöringsföretaget som har deltagit i enkätundersökningen utför kemisk och 

mekanisk rengöring, samt högtrycksspolning av alla typer av industri- och produktionsrör, 

tankar och värmeväxlare. Företaget returnerar emballage till ett pappersbruk som ligger i 

mittersta Sverige, vilket hämtas vid inleverans av ankommande gods. Det genererade 

returflödet uppskattas till 6-7 pall per år för detta företag. 

4.1.4 Glasmästeri 

Glasmästeriet hanterar bland annat plan- och bilglas och de returnerar glasrutor tillbaka till 

leverantör i samma fordon som vid inleverans för ankommande gods. Returer mottas vid 

defekter innan montage av glas eller för glasåtervinning vid begagnat trasigt glas (Svensk 

glasåtervinning 2016). De har två leverantörer som mottar returer vilka båda ligger söder om 

Orust och deras returer uppgår till cirka 2-3 pall per månad. Företaget har 13 anställda och 

omsatte år 2015 8 miljoner kronor (UC Allabolag 2017). 

4.1.5 Energileverantör 

Som energileverantör returnerar företaget en variation av olika produkter och gods. De har i 

enkäten angivit att de returnerar returemballage, skrymmande gods, farligt gods, 

temperaturkänsligt gods, ömtåliga varor och fuktkänsligt gods. Returerna skickas tillbaka till 

leverantör i samband med inleverans, men även till deponi och avfallshantering. Förutom 

detta, skickas även returerna till kund. Företaget arbetar med att ersätta gamla och skadade 

elkablar med nya samt att utveckla låg- och högspänningsnätet på ön. De servar även 

luftledningar, förlägger sjökablar och gräver fiberslang, vilket under arbete genererar en 

mångfald av returgods. Energileverantören skickar 4-5 pall returgods per månad.  

4.1.6 Vattenrening för fartyg 

Företaget verkar i hamnen där de arbetar med att system för behandling av avloppsvatten på 

fartyg och offshore-enheter. De anger att de skickar returerna till leverantör, avfallshantering 

och deponi. Avfallet skickas till stora återvinningsföretag som ligger både norr och söder om 
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Orust och för att bli av med det, beställs transporter in speciellt för det ändamålet. Returerna 

kan vara både skrymmande och temperaturkänsligt och kvantiteten uppgår enligt företaget till 

4-5 pall per år.  

4.1.7 Örtväxthus 

Växthuset genererar returer i form av emballage, men de har också skrymmande och 

temperaturkänsligt returgods. Godset skickas till avfallshantering, kund och leverantör vilka 

uppgår till 2-3 pall per dag och skickas iväg i samband med inleverans. 

4.1.8 Fraktföretag 

Detta företag har mycket gods i omlopp och transporterar många olika typer av returgods 

såsom returemballage, skrymmande gods, temperaturkänsligt gods, ömtåliga varor och 

fuktkänsligt gods. Den största delen av returerna hamnar på deponi eller till avfallshantering, 

men också till kund. I konsumentköplagen 7 § (SFS 1990:932) står det att fraktskadade varor 

är säljarens ansvar gentemot kund, vilket leder till att gods transporteras tillbaka till ursprung. 

Företaget skickar iväg returer i samband med inleverans, bokar transport för upphämtning av 

godset samt kör returgods med egna transportmedel.  

4.1.9 Bildelsförsäljare 

Likt bilverkstaden har bildelsförsäljaren farligt gods som returgods, men också skrymmande 

gods som kan visa sig i form av otympliga bildelar. Det defekta godset skickas tillbaka till 

leverantör och hämtas upp i samband med inleverans.  

4.1.10 Hotell & Restaurang 

Detta företag har angivit i enkäten att deras returgods består av tomflaskor som skickas 

tillbaka till leverantör för återvinning. När leverantören lämnar nya flaskor, hämtar de även 

upp backar och tomflaskor för transport till södra Sverige. Övrigt avfall komposteras eller 

slängs. Returgodset uppskattas till cirka en pall om dagen.  

4.2 Återvinningscentraler  

Utöver företagen från fallstudien finns det två återvinningscentraler på Orust i Månsemyr och 

Timmerhult (se figur 7) som tillåter privatpersoner 10 fria besök per hushåll och år (Orust 

Kommun 2017). Därefter får hushållen till exempel betala 100 kronor per blandad sopsäck på 

max 15 kg och respektive 80 kronor för företag (se bilaga 1). På hemsidan skriver kommunen 

att de inte tar emot osorterat avfall. För farligt avfall erbjuder kommunen alla invånare en så 

kallad miljöbox som hämtas kostnadsfritt tre gånger om året. Företag får slänga avfall mot en 

fastställd avgift (se bilaga 1).  
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Figur 7. Återvinningscentraler i Orust kommun (Orust kommun 2017) 
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5 Resultat och analys 

Denna studie presenterar ett fiktivt läge för att effektivisera returflödet av gods och varor i 

Orust kommun. Resultaten har analyserats med utgångspunkt från transportavstånd för 

returtransporter, användning av informationsteknik och hinder för samlastning. 

5.1 Samlastning vid returtransport av gods 

Respondenterna fick svara på frågan om huruvida de samtransporterar sitt returgods (se figur 

8). De flesta företag samtransporterar sitt gods via befintliga kontrakt. Detta som resultat av 

att de flesta skickar iväg sina returer i samband med inleverans. Fraktföretagen som hämtar 

returgodset är då redan beställda av en annan aktör som har en förutbestämd 

distributionsrunda i Orust-området, men även utanför. Det finns ingen information om 

fraktföretagen som inte deltar i denna studie och det saknas även information kring 

fyllnadsgrad i lastutrymmen samt hur deras rutter går. 

 

 
Figur 8. Sammanställning av respondenternas enkätsvar huruvida de samtransporterar sitt returgods (Engström 2017) 

5.2 Transportavstånd för returtransporter  

Resultat från enkäten visar att att det finns tre företag som inte samlastar sitt returgods och det 

är uteslutande företag som bokar en enskild transport för upphämtning av avfall. Avfallet från 

dessa tre företag går antingen ut från Orust till leverantör eller till en särskild avfallshantering 

som är belägen på ön. Resterande företag skickar sitt returgods vid inleverans av 

ankommande gods. Antaganden om att alla aktörer inom Orust kommun använder separata 

transportmedel för transport av returgods och har samma frekvens för returtransporter har 

gjorts.  
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Tabell 2 Avståndstabell mellan respondenterna och de två förbindelsebroarna 

Avståndstabell 
Företag Skåpesundsbron Vindöbron 

Livsmedelsbutik 21,5 km   

Bilverkstad 14,4 km   

Industrirengöring   10,8 km 

Glasmästeri 19,1 km   

Energileverantör 21,3 km 24,1 km 

Vattenrening för 

fartyg 4,8 km   

Örtväxthus   23,8 km 

Livsmedelsbutik 17,2 km   

Fraktföretag 19,0 km 10,2 km 

Bildelsförsäljare 17,6 km   

Livsmedelsbutik 27,8 km   

Hotell & Restaurang 23,4 km   

 

Vid samma frekvens och med individuella transporter körs i detta fall 466,6 kilometer med 

lastbil på ön enligt tabell 2. Detta är totalsumman på sträckan mellan företagen och den bro 

som ansluter ön till fastlandet eller närliggande kommun som är relevant för transport 

respektive företags returgods. Beräkningarna är gjorda med antagandet att alla medverkande 

företag har samma returtransportfrekvens och använder sig av individuella transporter. Efter 

analysering av enkätsvaren kunde typ av returgods samt slutdestination utläsas. 

 

En alternativ handlingsplan vore att implementera två separata mjölkrundor. Du, Wang och 

Lu (2007) beskriver att genom att använda mjölkrundor möjliggörs fler aktörers utnyttjande 

av ett och samma fordon för transport av gods mellan punkter för att minimera körsträckan 

och därmed minska belastningen på miljön och transportkostnader. Du, Wang och Lu (2007) 

beskriver en mjölkrunda som en förutbestämd rutt som kan erbjuda leverans- eller 

lastningsservice, eller i vissa fall båda delar. 

Nedan presenteras två mjölkrundor som för denna studie har utgångspunkt i 

returtransporternas slutdestination (se figur 7 och figur 8). För de företag som transporterar 

gods norrut har den norra bron Vindöbron används som port mellan fastlandet och ön och för 

de företag som transporterar gods söderut har den södra bron Skåpesundsbron används som 

port mot Tjörn. Med hänsyn till den mest frekventa typ av returgods i undersökningen 

utnyttjas de två återvinningscentralerna som omlastningspunkt där en del av godset kan gå 

direkt till återvinning. Det resterande godset kan sedan antingen skickas ut från kommunen 

via de två broarna, eller vidare till ett nytt företag för upphämtning av nytt returgods.  

I figur 9 illustreras mjölkrundan med gods som har slutdestination norrut, i detta fall 

leverantörer eller kunder. Rundan har likt den andra, en omlastningspunkt på 



3
8 

 

 

återvinningscentralen i Timmerhult där avfall kan lastas av för att sedan låta lastbilen gå 

vidare och plocka upp returgods hos nya företag. Av enkätsvaren framgår att en minoritet av 

företagens returgods består av farligt gods.  

 

Figur 9. Presenterad mjölkrunda för gods norrut (Johansson 2017) 

I figur 10 nedan, illustreras rutten med utgång vid den södra bron där rutten i teorin går 

medsols och plockar upp gods från Käringön för att sedan lasta av godset vid 

återvinningscentralen i Månsemyr. Från Månsemyr går lastbilen vidare för att på nytt lasta 

returgods från de företagen som ligger efter återvinningscentralen för att till sist stanna i 

Varekil för transport utanför ön. 

 

Figur 10. Presenterad mjölkrunda för gods söderut (Johansson 2017) 

På grund av regler kring transporter av farligt gods, kan denna typ av gods inte ingå i 

mjölkrundorna. I kombination till de presenterade mjölkrundorna är nav inplacerade utanför 

Orusts gränser av belastningsskäl (se figur 11).  
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Figur 11. Förslag med mjölkrundor via återvinningscentralerna med ett nav utanför Orusts gränser (Engström 2017) 

Målet är att belasta Orusts vägnät och dess anslutningsbroar till ett minimum genom att låta 

minsta möjliga antal fordon ansvara för mjölkrundorna som sedan omlastas i ett nav för 

transport till slutdestination i övriga Sverige. Vid användning av två separata mjölkrundor 

som passerar öns två återvinningscentraler och har brytpunkter på fastlandet i söder respektive 

fastlandet i norr skulle antalet körda mil på ön i detta fall kunna reduceras till 157,5 kilometer. 

Det skulle leda till effektivitet med avseende på miljöpåverkan i form av en minskning av 

emissioner, vägslitage och buller. De insparade kilometrarna lastbilarna kör, kan också ses ur 

ett kostnadseffektivt sätt. Mindre slitage på fordon leder till färre reparationer samt att 

användningen av drivmedel minskas och därmed dess tillhörande kostnader. Vid 

användningen av dessa mjölkrundor (se figur 11) skulle trafikbelastningen inom kommunen 

och på de båda broarna minska, något är i linje med Orust kommuns miljömål (Orust 

Kommun 2017). 

 

Eftersom företag tenderar att ligga i industriområden och/eller i varandras närhet är även 

dessa mjölkrundor implementerbara med viss justering om fler företag deltagit i studien då 

Orust kommun är ett så pass avgränsat område med tydliga in- och utfarter från ön. 

Grundidén med konsolidering av returgods som transporteras via en mjölkrunda inom ett 

avgränsat område är applicerbart på liknande områden förutsatt att geografin tillåter. Ju fler 

som är anslutna till en mjölkrunda desto mer kan påverkan på miljön minimeras då ett mer 

kontrollerat transportnät kan upprättas (Jonsson 2008). Att använda sig av en navlösning på 

fastlandet i detta fall är för att minimera belastningen på broarna till Orust då 

framkomligheten på dessa under högsäsong är ett problem. Under andra omständigheter 

skulle eventuellt en navlösning centralt i området vara ett mer fördelaktigt alternativ då enligt 

Jonsson (2008) underlättas möjligheterna att effektivt transportera gods med en högre 

fyllnadsgrad i fordonen om ett nätverk av brytpunkter används. Jonsson (2008) skriver 

fortsättningsvis att om fler brytpunkter används, förenklas godstransporter mellan lokala 

företag och mer frekventa leveranser skapas. För att ett nätverk med brytpunkter ska vara 

rättfärdigat måste en viss kvantitet av gods flöda mellan enheterna då kostnaderna för naven 

är höga.  
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5.3 Användning av informationsteknik  

I nuläget finns det begränsat med samarbete mellan företagen som har deltagit i denna studie, 

vilket är en förutsättning för framtida samtransporter. Studier utförda av Micheni et al. (2014), 

Huscroft et al. (2012) och Islam och Olsen (2014) beskriver vikten av samarbete och effektivt 

informationsutbyte för god samverkan mellan olika aktörer i en kedja. För att möjliggöra 

samarbete mellan företag belägna på Orust, behövs ett fungerande informationssystem som 

alla parter kan ta del av och förstå, ur både ett semantiskt och tekniskt 

interoperablitetsperspektiv. Enligt Huscroft et al. (2012) bör företagen utvärdera vilken typ av 

information som ska delas med de andra aktörerna. Företagen kan med fördel använda ett IT-

system vid bokning av transporter som passerar de lokala rutterna. Bokningssystemet ska vara 

enkelt att använda och ska endas användas som komplement till företagens nuvarande system. 

Eftersom verksamheterna som deltog i studien består av företag med 50 stycken eller färre 

anställda kan bokningssystemet vara designat som en app eller vara webbaserat, förutsatt att 

internetuppkoppling finns tillgängligt. Bokningssystemet ska med fördel kunna bistå med 

tidsenlig information om vart en ledig lastbil kan finnas i flödet.  

För att realisera detta ska inleveranser bokas även av företag som inte har returgods. För att 

lättare ha kontroll över vart transporterna befinner sig, föreslår Islam och Olsen (2014) att 

fordonen ska vara utrustade med GPS som är kopplat till det valda IT-systemet. Utöver 

satellitkopplingen mellan fordonen och företagens system, kan förarna ta del av informationen 

som finns i systemet för att veta så att returgodset inte är försenat eller felpackat. Om 

systemet fungerar i realtid, kan även företagen få information om en redan bokad transport är 

försenad eller har hinder, vilket bidrar till flexibilitet och tidsbesparing. Förarna ska kunna 

ange om detta är fallet. För denna studie är utnyttjandet av teknologi såsom RFID eller EDI 

inte aktuellt då returgodset varierar i utformning. En bra integration mellan IT-system och RL 

leder till kostnadsminimering i form av minskad arbetskraft och förbättrade processer med ett 

mer effektivt utnyttjande av resurser. Att för företagen i denna studie använda rätt typ av IT-

system som stöd till returtransporterna bidrar till effektivitet med avseende på alla de fyra 

parametrarna som undersöks.  

5.4 Hinder vid samlastning inom returtransporter 

Variationen av returgods som flödar mellan de olika aktörerna i denna studie begränsar 

möjligheterna till samlastning. Örtväxthuset har angett att de returnerar temperaturkänsligt 

gods som ska transporteras tillbaka till leverantör som inte är optimalt att transportera med 

exempelvis farligt avfall som både bilverkstaden och energileverantören returnerar. Förutom 

att typ av gods varierar stort mellan företagen är det även sträckan som direkt hindrar 

samlastning för alla aktörer och då returgodset har slutdestination på olika ställen måste 

transporterna delas upp. Returflödets frekvens ser olika ut för alla företag i studien, där en 

matbutik har ett stort returflöde på cirka två pall per dag, medan vattenreningsföretaget bara 

har fem pall i retur per år. Det är då bara möjligt att samlasta deras returer när 

vattenreningsföretaget behöver returnera gods, förutsatt att de inte överskrider maxvikten för 

fordonet. Hinder kan också uppstå i form av osäkerhet vid informationsdelning. De tre 

matbutikerna som har deltagit i studien har en direkt konkurrerande verksamhet med 

varandra, vilket kan vara en anledning till ovilja mot informationsdelning. Islam och Olsen 
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(2014) understryker vikten av förtroende mellan olika parter i en försörjningskedja och dess 

svårighet att infinnas. De skriver att förtroende kan ta lång tid att bygga upp, vilket också kan 

vara fallet i denna studie.  

 

I denna studie har majoriteten av företag avgivit att de skickar iväg returgodset i samband 

med inleverans och att godset går direkt tillbaka till leverantör. Ur ett större perspektiv med 

fler aktörer inblandade kan utfallet skiljas och fler tomma transportutrymmen identifieras. Vid 

granskning av inleveranserna kan ytterligare möjligheter identifieras samt att kartläggningen 

av tomma fordon möjliggörs.   

 

För ett effektivt returflöde krävs enligt Jack, Powers och Skinner (2010) ett fokus på RL-

kapabilitet kopplat till företagets kundorientering och kundopportunism. Fokus på kunders 

beteende kan få ett minskat flöde av returer som i sin tur leder till kostnadsbesparingar och 

mindre belastning på miljön. De företag som har deltagit i denna studie kan på visst sätt 

uppmana sina kunder att bli mer medvetna om dess konsumtion. Genom att upprätta policyer 

kan företagen minska kundopportusism och returgodsflödet. Att satsa på kvalitet minskar 

behovet av reparation eller deponi. Bilverkstäder idag reparerar allt färre delar och köper 

istället nya då den ökande konsumtionen leder till lägre priser på nytillverkade delar. Vid den 

empiriska undersökningen samlades information kring företagen in via deras olika webbsidor. 

Det framgick då att engagemanget rörande miljöförbättringsarbete var generellt sett lågt.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat, vetenskaplighet samt implementerbarhet. 

 

Flera avgränsningar och antaganden har gjort för att förenkla problemet och föra studien 

framåt. Användningen av data som beräknats ur ett årsgenomsnittligt perspektiv anses vara 

relevant för att beräkna rutterna då komplexitet med säsongsvariation inte tagits i beaktning. 

Detta innebär att data som använts inte är tillräcklig för att säkerhetsställa goda 

implementeringsmöjligheter. Antaganden angående att alla företag i behov av returtransporter 

vill konsolidera om möjligheten finns har också tagits. Detta antagande kan till viss del 

stödjas med hjälp av enkätundersökningen som gjorts i samband med denna studie (se bilaga 

2) där 58 procent anger att de redan konsoliderar returgods med andra företag. Antaganden 

om att fordonens fyllnadsgrad ger utrymme till allt gods har också tagits då information 

angående innehåll av annat gods i transporterna saknas. Detta kan påverka det resultat som 

fåtts i studien då verkligheten kan skilja sig från de antaganden som gjorts.   

 

Den data som ligger till grund för kartläggningen av returflödet är hämtade ur en 

enkätundersökning som gjorts på 19 frivilliga företag i Orust kommun. Då enkäten skickades 

till 35 företag och generade 19 svar resulterade detta i en svarsfrekvens på 54 procent. Då data 

som används i denna studie dels är offentlig information i form av geografiska platser och 

företagsinformation med avseende på företagsstorlek, omsättning och antal anställda och dels 

insamlade av projektgruppen i form av en enkätundersökning (se bilaga 2).   

Tillförlitligheten av data insamlad med hjälp av enkätundersökningen bedöms vara låg då 

endast en av fyra metoder för att verifiera reliabilitet använts. Den metod som använts för att 

höja reliabiliteten av informationen var kontrollfrågor i anslutning till huvudfrågor. 

Reliabiliteten av studien som helhet bygger på trovärdigheten i de sekundärdata som erhållits 

så bristerna i dessa påverkar både nulägesanalysen och därmed resultatet. 

Det är också möjligt att författarnas egna erfarenheter har bidragit till de slutsatser som gjorts, 

vilket innebär att liknande studie, utförd av annan person, utifrån sin bakgrund kan hitta andra 

områden att studera samt andra lösningsförslag.   

 

Reliabilitetsproblematik relaterat till utförd enkätundersökning skulle kunna vara om 

respondenterna av enkätundersökningen missuppfattat någon fråga och/eller känt tidspress 

under undersökningen och därmed inte svara eftertänksamt, vilket i sin tur delgivit ett 

okorrekt resultat. Ytterligare reliabilitetsproblem skulle kunna vara att andelen respondenter 

är relativt liten om man jämför med totalt antal företagare inom Orust kommun. 

Bryman (2011) förklarar att validitet har att göra med om ett mått för ett begrepp verkligen 

mäter begreppet i fråga. Validitet finns i olika slag, vilket innebär att det finns olika sätt att 

mäta validiteten hos ett mått på ett begrepp. 

 

Det är svårt att dra generaliserande slutsatser utifrån denna studie då de returflöden som 

studerats skiljer sig från de returflöden som studerats i litteraturen. Ytterligare en faktor som 

försvårar generaliseringen av lösning baserad på denna studie är den låga reliabilitet och 

validitet hos den data som inhämtats ur enkätundersökningen. Då omständigheterna kring de 

returflöden som studerats skiljer sig från de typer som studerats i litteraturen försvåras 
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möjligheten att validitetspröva studien och endast prediktioner om framtida utfall var 

tillgängliga.  För möjlighet att dra generaliserande slutsatser ur en liknande studier krävs en 

större informationsinhämtning och ett mer omfattande samarbete från företagarna inom 

kommunen. Uppföljning och kontrollering av valda mätinstrument är en nödvändighet för 

högre reliabilitet och validitet 

 

Implementerbarheten av ruttplaneringarna för inhämtningar av returgods bestämdes av 

avgränsningar och antaganden som gjorts under ruttplaneringen. Eftersom transportmetod, 

kvantitet och transportfrekvens av returgodstransporterna idag skiljer sig mycket från företag 

till företag kan endast utifrån antaganden gjorda av projektgruppen, en optimal men 

fortfarande fiktiv transportrutt i form av en mjölkrunda planeras. 

Implementerbarheten av de rutter som skapats för transporter av returgods anses utifrån 

insamlad data vara god då företagens geografiska placering är fördelaktig för ett fungerande 

flöde. Möjligheten till implementering i kommunen som helhet anses vara låg då andelen 

företagare som deltog i undersökningen var låg jämfört med antalet faktiska företagare. Vid 

ett större deltagande av företag kan en mer verklighetsförankrad och detaljerad rutt planeras 

och skapas. Miljöpåverkan reduceras ju fler som ansluter sig till mjölkrundorna då ett mer 

kontrollerat transportnät kan skapas och användandet av konsolidering och mjölkrundor blir 

mer ekonomiskt fördelaktigt i takt med att kvantiteterna på gods ökar.  Hänsyn till mängden 

trafik i samband med turism under högsäsong har dock inte tagits i beaktning då information 

om detta saknats eller inte kunnat valideras. Rutterna kan under högsäsong på grund av ökad 

befolkningsmängd och ökad trafikmängd behöva ändras eftersom de företag med hög 

säsongsvariation kan vara i behov av högre hämtningsfrekvens av sitt returgods än planerat. 

Denna faktor har inte tagits i beaktning vid planering av rutterna. Rutterna har planerats 

utifrån en genomsnittlig efterfrågan av returgodstransport för att redovisa en optimal rutt 

vilket vid eventuell implementering kan behöva justeras då företagsstorlek och kvantitet av 

returgods skiljer sig därmed skiljer sig implementerbarheten beroende på tid på året. 

 

Då målet med denna studie är att effektivisera returgodstransporterna ur olika perspektiv där 

ett utav dem är miljöpåverkan, bör effektiviseringen börja redan innan en produkt blivit en 

retur, alltså redan i inflödet till företaget. Enligt Due Sjöström (2015) är detta högst 

applicerbart på livsmedelsbutiker och restauranger då andelen returgods är hög i denna typ av 

verksamhet på grund av livslängden på produkterna i jämförelse med andra typer av företag 

då de generellt sett inte hanterar färskvaror i samma kvantitet och utsträckningen.  

Svinnet i butiker beror ofta på passerade bäst-före-datum. Detta kan vara ett resultat av 

felbedömningar i beställningar, kunders oregelbundna köpmönster, konkurrenter eller 

ofördelaktiga produktplaceringar i butikerna. Detta kan också bero på att livsmedelsbutikerna 

prioriterar ett brett sortiment men inte har den bredden på kundkrets för att detta skulle vara 

lönsamt. Retursystemen för mejeriprodukter och bröd minskar generellt sett butikernas 

incitament att sälja slut på dessa typer av varor då returkostnaderna för dessa är minimala. Det 

som inte tas i beaktning är just den påfrestning returtransporterna har på miljön 

(Naturvårdsverket 2016). 

Det finns förebyggande åtgärder som kan användas för att minska matsvinnet från 
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livsmedelsbutiker såsom att noga se över sina sortimentsbredder, detaljerade hanteringsrutiner 

för att minimera skador på stötkänsliga livsmedel. Åtgärder såsom att kontrollera att 

livsmedel förvarar i respektive passande temperaturer för att minimera skador som leder till 

att livsmedel måste kasseras eller returneras (Due Sjöström 2015). 
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7 Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats och studiens frågeställningar besvaras. 

 

Det övergripande syftet med detta examensarbete var att granska den nuvarande 

returtransportsituationen i Orust kommun bland olika aktörer för att undersöka möjligheter till 

effektivisering ur fyra olika aspekter. Syftet kunde brytas ned i två delsyften. Det första var att 

undersöka och utvärdera returtransportförhållandena på Orust för att öppna upp för 

beslutsfattande av de olika aktörerna gällande effektivisering av returtransporter och det andra 

delsyftet var  att ge förslag till förbättrande åtgärder. 

 

Denna studie är utförd på totalt 19 medverkande företag som har verksamhet i Orust kommun 

och informationsgrunden kommer huvudsakligen från en enkätundersökning. Av det som 

framkommit ur undersökningen har lett studien till en ruttlösning innehållandes mjölkrundor 

kompletterat med nav och omlastning vid återvinningsstationer. Då de flesta företag i denna 

studie har angivit att de returnerar emballage eller avfall har två fiktiva rutter konstruerats i 

dess fördel. Det som har tagits i hänsyn till vid ruttplaneringen är kvantiteten, variationen och 

godsets slutdestination. De två presenterade rutterna är utformade som mjölkrundor som 

möjliggör upphämtning av returgods hos de medverkande företagen med avlämning vid 

återvinningscentraler och fiktiva nav som är belägna utanför Orusts gränser. Med den fiktiva 

lösningen reduceras den nuvarande sträckan från 466,6 kilometer till 157,5 kilometer. Trots 

att samlastning ofta leder till minskad tidseffektivitet kan ur ett miljö- och kostnadsmässigt 

perspektiv öka effektiviteten för företagen. Den fiktiva lösningen kan på liknande sätt 

appliceras på fler företag belägna på Orust beroende av verksamhet och plats. Ett komplement 

till lösningen är föreslagsvis ett effektivt utnyttjande av IT-system där idén är ett 

bokningssystem som ska bistå företagen med tidsenlig information om tillgänglighet för 

returfrakt. Bokningssystemet ska vara tillgängligt för förare såsom företag där möjligheten att 

beställa och övervaka transporter finns. Ett gemensamt IT-system bidrar till flexibilitet, 

miljömässig effektivitet, kostnads- och tidseffektivitet.  

 

Då syftet med detta examensarbete var att undersöka en nuvarande returgodstransportsituation 

för att kunna identifiera möjligheter till effektivisering ur fyra aspekter sammanfattas svaren 

på de forskningsfrågor som ställts. 

 

Hur ser den nuvarande returtransportsituationen ut? 

Majoriteten av företagen som deltagit i studien skickar sitt returgods med transporter som 

levererar inkommande gods. Det framgår också ur enkäten är att det finns tre företag som inte 

samlastar sitt returgods och det är uteslutande företag som bokar en enskild transport för 

upphämtning av avfall. Avfallet från dessa tre företag går antingen ut från ön tillbaka till 

leverantör eller till en särskild avfallshantering som är belägen på ön. 

 

Hur kan returtransporter effektiviseras med avseende på de fyra olika aspekterna, tid, 

kostnad, flexibilitet och miljö? 

Eftersom majoriteten av returgodstransporterna på Orust inte var i behov av att effektiviseras 

eftersom de redan använde sig av inkommande transporter gjordes en rad antaganden och en 
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fiktiv lösning skapades som kan vara applicerbar på liknande områden. Gällande Orust 

kommun finns störs vinning i effektiviseringen av inkommande gods.  

 

Vilka faktorer bör undersökas i arbetet mot att effektivisera returtransporterna utifrån 

de fyra ovan nämnda aspekterna? 

Faktorer som bör undersökas i arbetet mot att effektivisera returtransporterna utifrån de fyra 

nämnda aspekterna är först och främst hur stor del av företagarna inom området som är villiga 

att samarbeta. Tillit är en viktig grundsten för att ett gott samarbete ska fungera. Då parterna 

behöver utbyta viss information är det viktigt att alla medverkande känner sig trygga. 

Volymer av gods samt tidsaspekten är en viktig faktor vid planering av mjölkrundor och 

andra typer av rutter då dessa faktorer ofta är avgörande vid val av transport. Då 

returtransporter oftast inte är lika beroende av tidsaspekten som i kunddirekta flöden bör 

fokus läggas på volymerna samt typ av gods. Om fyllnadsgraden är högre i transporterna och 

fler organisationer kan konsolidera blir de ekonomiska och miljömässiga faktorerna 

självmotiverade. 

7.1 Rekommendationer  

För att kunna möjliggöra en fungerande mjölkrunda rekommenderas respondenterna i studien 

att samarbeta med varandra och tillsammans skapa ett gemensamt informationssystem. 

Aktörerna ska kunna se transportmedlens status och tillgänglighet. Ett samarbete med lokala 

transportörer skulle minska belastningen på vägnätverken samt gynna de lokala företag som 

finns inom kommunen ur ett etiskt perspektiv. Gällande de föreslagna naven på fastlandet kan 

en undersökning göras hos de företag som ligger nära anslutningsbroarna för att undersöka 

möjligheter till mellanlagring. Det finns fler företag på Orust som skulle gynnas av att 

konsolidera och de rekommenderas därför att delta i eventuella kommande samarbeten. Även 

återvinningscentralerna skulle med fördel involveras i de föreslagna mjölkrundorna för att 

realisera omlastningsmöjligheterna.  

 

7.2 Framtida forskning 

Det finns ett stort utrymme för framtida forskning inom detta ämne. Vidare forskning krävs 

för att möjliggöra fullständig applicerbarhet av föreslagna åtgärder. Då denna studie är 

avgränsad till transporter på Orust kommun återfinns störst vinst ur ett effektivitetsperspektiv 

i att effektivisera de inkommande flöden snarare än returtransportflödet. För att kunna 

realisera idén kring mjölkrundorna, behövs mer information samlas in om samtliga företag på 

Orust i jakt på att uppnå miljömålet om att bli klimat- och energineutrala till år 2020. 

 

Det finns pågående debatt kring huruvida en ny bro mellan Orust och fastlandet ska byggas 

eller inte kan resultaten av framtida studier skilja sig från resultaten av denna studie. För 

framtida forskning skulle möjligheterna mot ett mer hållbart samhälle kunna undersökas i 

form av mindre utsläpp då vid implementering av en rutt som körs av ett eldrivet fordon då 

Orust kommun är den kommunen i Sverige med tätast laddplatser.   
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Bilaga 1 - Destruktionsavgifter Månsemyr och Timmerhult fr.o.m 2016-03-01 

DESTRUKTIONSAVGIFTER MÅNSEMYR OCH TIMMERHULT FR.O.M. 2016-03-01 2016-01-07 

Taxa för privatpersoner(renhållningsabonnenter) gäller för max 10 besök(motsv en bil/släp) per år 

 

AVFALLSTYP TAXA företag TAXA privatpersoner 

exkl. moms Inkl. moms 25%  

Osorterad fraktion   Får inte innehålla farligt avfall 

    

Blandad sopsäck max 15 kg* 80 kr/st 100 kr/st  

Blandat verksamhetsavfall, bygg- och rivningsavfall* 1300 kr/ton   

    
Sorterade fraktioner    

    

Brännbart sopsäck max 15 kg 25 kr/st Gratis  

Brännbart grovavfall, bygg och rivningsavfall 850 kr/ton   

 

Brännbart svårbehandlat* 
 

1300 kr/ton 
 

Gratis 

Brännbar fraktion som måste 

sönderdelas för att kunna tas emot 

Tryckimpregnerat trä* 1300 kr/ton Gratis  

Slipers * 50 kr/st Gratis  

Ren gips 995 kr/ton Gratis  

    

Återvinningsbara produkter    

    
Omålat trä 0kr* Gratis Inte tryckimpregnerat 
Målat trä 150 kr/ton* Gratis  

Målat trä 16 kr/st Gratis Upp till 10 brädor 
Ris 200 kr/ton* Gratis  

Fragmenterat skrot/ smidesskrot 0 kr* Gratis Rent 
Well-/returpapper 0 kr* Gratis Rent/torrt 
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AVFALLSTYP TAXA  ANMÄRKNINGAR 

 Exkl. moms   
 
 

Förpackningar    

    
Glas/plast/metall 0 kr Gratis Rent/torrt 
    
Däck*    

    
Utan fälg 0 kr Gratis Lastas i separat container 
    
Med fälg 20 kr/st Gratis Lastas i separat container 
    
    

    

Deponeringsfraktion*   Får inte innehålla farligt avfall, 

brännbart, organiskt eller 

återvinningsbart material 
    

 

Deponirest karaktäriserad 
 

850 kr/ton 
 Efter deklaration och separat 

överenskommelse 

Deponirest ej karaktäriserad 1300 kr/ton Gratis  

 

Asbets 
 

1100 kr/ton 
 Emballerad i tät plast, Tas emot efter 

överenskommelse. 

Asbets enstaka mindre kollin 8 kr/st Gratis Emballerat 

Förorenad jord (icke farligt avfall) 100 kr/ton  Upp till MKM, analyskrav 
    
    

Konstruktionsmaterial*    

Schaktmassor 40 kr/ton   

Schaktmassor innehållande > 30% lera 100 kr/ton   

Sand, grus och borrkax som kräver avvattning 100 kr/ton   
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AVFALLSTYP TAXA  ANMÄRKNINGAR 

 Exkl. moms   
 
 

Elektriska/elektroniska apparater 

(Producentansvar) 
   

    
Kyl/frys* 0 kr Gratis Till freonåtervinning 
    
Kyldiskar* 560 kr/löpmeter 700 kr/löpmeter Till freonåtervinning 
    
Lysrör/lampor 0 kr Gratis  

    
Handverktyg/leksaker m.m 0 kr Gratis  

    
TV/datorer/skrivare 0 kr Gratis  

    
Spisar/tvättmaskiner* 0 kr Gratis  

    
Spillolja    

    
Spillolja 2,40 kr/liter Gratis Maximalt 100 l från företag 
    
Oljefilter, opressade 1 120 kr/fat 1 400 kr/fat Till separat behandling 
    
Avloppsslam 200 kr/ton  Enbart från kommunens ARV 

    
    
Demontering båtar/båtformar etc***    

    
Manuellt 350 kr/tim 438 kr/tim Separat överenskommelse med kund 
    
Maskinellt 700 kr/tim 875 kr/tim Separat överenskommelse med kund 
    
    

AVFALLSTYP TAXA  ANMÄRKNINGAR 

 Exkl. moms   

Ståltankar   Mottages inte 
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Planglas* 995 kr/ton Gratis  

    
 
 

Stubbar* 995 kr/ton Gratis  

    
Hanteringstjänst* 48 kr/st Gratis Tejpning av kyl/frys, etc. 
    
Vågtjänst 100 kr/st Gratis  

    
Övrigt    

    

Sorteringsavgift Särskild avgift tas ut då inkommande avfall bedöms dåligt eller felaktigt sorterat 

och måste omklassas till annan fraktion än den först angivna. 

Skrymmande och svårbehandlat För skrymmande och svårbearbetade material eller annat som måste 

specialbehandlas lämnas pris efter överenskommelse 
 

* Kan endast lämnas på Månsemyr 
** Ett ton=en m3 om vågen är ur funktion 
*** Kan endast lämnas på Månsemyr. Avgfiten gäller arbete utöver destruktionsavgiften. 
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Bilaga 2 – Enkät – Kartläggning av transporter inom Orust kommun 

 

Kartlägging av transporter inom Orust kommun 

Syftet med enkäten är att kartlägga nuvarande godsflöden, transportbehov, samt 

möjligheter och begränsningar vid samlastning (konsolidering) av gods inom 

returtransport, distribution och marknadsvariation av gods på Orust. 

Frågeformuläret består av totalt 34 frågor indelade i tre kategorier: returflöden, 

utgående gods samt marknadsvariation och tar cirka 1015 minuter att fylla i. 

Insamlade svar behandlas konfidentiellt. 
 

Svar önskas vara oss till handla senast 10 april. 

Vid frågor om enkäten eller enkätens innehåll vänligen kontakta 
orustexjobb@gmail.com. 

 

Vi som utför denna studien heter Stefan Darnér, Adina Engström, Matilda 

Johansson, Leah Lam, Jennie Marke, Olivia Moberg och Martin Svensson. 

Ingenjörsstudenter, 

Högskolan i Borås Tack 

*Obligatorisk 
 
 

Några frågor om företaget  

 

1. Vilket företag arbetar du på? * 

 
 

 

2. Vilken är din position inom företaget? * 

 
 

 

3. Hur många anställda har företaget? * 

 
 

 

  

mailto:orustexjobb@gmail.com
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Returtransport av gods/produkter 

Med returtransport av gods/produkter menas gods/produkter som ert företag 

skickar i retur till annat företag. 

 
4. Har ert företag behov av att skicka gods/produkter i retur? * Markera 

endast en oval. 

Nej  Fortsätt till frågan 15. 

Ja Fortsätt till frågan 5. 

 

 

Returtransport av gods/produkter 

5. Vilken typ av gods/produkter returnerar ert företag? Markera alla 

som gäller. 

Returemballage 

Skrymmande gods 

Farligt gods 

Temperaturkänsligt gods 

Ömtåliga varor 

Fuktkänsligt gods 

Övrigt: 

 

6. Till vem/vilken aktör skickas returerna? Markera 

alla som gäller. 

Leverantör 

Second hand 

Avfallshantering 

Kund 

Deponi  

Övrigt: 

 

Vänligen ange aktör. 
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7. Ange antal utgående pall med returer. Vänligen välj det alternativ som passar er verksamhet. 

Markera endast en oval per rad. 

 
0  1 pall   2  3 pall   4  5 pall   6  7 pall   8  9 pall   

>10 pall 
 

8. Hur skickar ni era returer? Markera 

endast en oval. 

Vi skickar iväg returerna i samma transport som vid inleverans 

Vi bokar en särskild transport för hämtning av produkter som 

skall returneras Vi använder egna transporter 

Övrigt: 

 

 

9. Med vilket transportsätt skickar ni returer? Markera 

alla som gäller. 

Båt 

Intermodal (lastbil+flyg) 

Intermodal (lastbil+båt) 

Intermodal (lastbil+tåg) 

Lastbil 

Personbi

l Övrigt: 

 
10. När brukar ni skicka ut era returer? Markera 

alla som gäller. 

Dagtid (617) 

Kvällstid (1723) 

Nattetid (236) 
 
 

  

Per dag Per 

månad Per 

år 
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11. Har ni möjlighet att skicka returerna vid annat tillfälle än angivet? Markera 

endast en oval. 

Ja 

Nej 

 
Om ja, vid vilken tidpunkt? Markera 

alla som gäller. 

Dagtid (617) 

Kvällstid (1723) 

Nattetid (236) 
 
 

12. Samtransporterar ni era returer med andra företag? Markera 

endast en oval. 

Ja, via befintliga kontrakt 

Ja, via affärsförbindelser 

Nej 

Vet ej 
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Transport vid distribution av gods 

Med utgående gods menas gods som transporteras från ert företag till kunder 
på och utanför Orust. 

 

13. Med vilket transportsätt transporterar ni ert gods? Markera alla 

som gäller. 

Båt 

Intermodal(lastbil+flyg) 

Intermodal(lastbil+båt) 

Intermodal(lastbilt+tåg) 

Lastbil 

Bil  

Övrigt: 

 

14. Hur stor andel (i %) av ert utgående gods transporteras som enskilda kollin? Markera endast en 

oval. 

0% 

1  20 % 

21  40 % 

41  60 % 

61  80 % 

81  99 % 

100 % 

Vet ej 
 
 

15. Hur stor andel (i %) av ert utgående gods transporteras på pall? Markera endast 

en oval. 

0% 

1  20 % 

21  40 % 

41  60 % 

61  80 % 
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81  99 % 

100 % 

Vet ej 
 
 

 

16. Hanterar ert företag gods med specifika krav på transporten inom någon av följande kategorier? 

Markera alla som gäller. 

 

Farligt gods 

Stötkänsligt gods 

Skrymmande gods 

Temperaturkänsligt 

Fuktkänslighet 

Nej  

Övrigt: 

17. Ange ungefärlig fördelning över veckan för utgående gods. Markera endast 

en oval per rad. 

 

0 % 1  20 % 21  40 % 41  60 % 61  80 %

 81  99 % 100 % 
 

18. Vid vilka tider på dygnet accepterar ni hämtning av ert utgående gods? Markera alla som 

gäller. 

Dagtid (617) 

Kvällstid (1723) 

Nattetid (236) 
 
 

  

Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lördag 

Söndag 
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20. Uppskattningsvis, hur mycket av er totala utgående godsmängd bedömer du skulle kunna samlastas 

(konsolideras) med annat gods? 

Markera endast en oval. 

 

0 % 

1  20 % 

21  40 % 

41  60 % 

61  80 % 

81  99 % 

100 % 

Vet ej 
 
 

 

21. Ser du något hinder i att samlasta utgående gods med andra transporter? Markera endast 

en oval. 

Ja 

Nej 

 
Om ja, beskriv hindret(temperaturkänsligt, stötkänsligt, skrymmande). 

 

 
22. Hur stor andel av utgående godsmängd transporteras med egna 
transportmedel? Markera endast en oval. 

0% 

1  20 % 

21  40 % 

41  60 % 

61  80 % 

100 % 

Vet ej 
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23. Köper ni in transporttjänst från en lokal transportör inom Orust kommun? Markera endast 

en oval. 

Ja 

Nej 

 
Om ja, uppskattningsvis hur stor andel fraktas av den lokala transportören: Markera endast 

en oval. 

1  20 % 

21  40 % 

41  60 % 

61  80 % 

81  99 % 

100 % 
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Marknadsvariation på Orust 

 
24. Har ert företag leverantörer inom Orust kommun? * Markera 

endast en oval. 

Ja 

Nej 

 
25. Har ert företag kunder inom Orust kommun? * Markera 

endast en oval. 

Ja 

Nej 

 

Marknadsvariation på Orust 

Följande frågor rör ENDAST transporter och leverantörer/kunder i Orust 
Kommun. 

 

1. Om ditt företag har kunder inom Orust kommun (leverantör av vara eller 

transporttjänst) skall du endast basera dina svar med utgångspunkt från 

utgående gods till detta. 

 
2 . Om ditt företag däremot tar emot (köpare av vara eller transporttjänst) skall du 

endast basera dina svar med utgångspunkt från inkommande/inleverans av gods 

till detta 

 

26. Till vilken typ av industri är ert företag leverantör/kund till (flera alternativ kan väljas)?  

Markera alla som gäller. 

Marinindustri 

Oljeindustri 

Livsmedelsindustrin 

Detaljhandel 

Turistnäringen 

Annan:    
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27. Vilken typ av gods hanterar ert företag (flera val är möjliga)? Markera alla 

som gäller. 

Farligt gods 

Stötkänsligt gods 

Skrymmande gods 

Temperaturkänsligt 

gods Fuktkänsligt 

gods 

Övrigt: 
 
 

28. Vilken är den veckoliga variationen (i %) i leveranser från ert företag? Markera endast 

en oval per rad. 

 

0 % 1  20 % 21  40 % 41  60 % 61  80 %

 81  99 % 100 % 
 

29. Hur stor är den säsongsmässiga variationen i transporter (i %) under året för ert företag 

Markera endast en oval per rad. 

 
0 % 1  20 % 21  40 % 41  60% 61  80 %

 81  99 % 100 % 

Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lördag 

Söndag 

Jan 

Feb 

Mars 

Apr 

Maj 

Juni 

Juli 

Aug 

Sep 

Okt 

Nov 

Dec 
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30. Vilket tidsintervall har ni mellan er kunds beställning och er kunds mottagande av godset: 

Markera endast en oval. 

 

Samma dag 

1  2 dagar 

2  3 dagar 

3  5 dagar 

5  7 dagar 

7  14 dagar 

>14 dagar 

Övrigt: 

 
31. Vilken är den kortaste leveranstiden som era leverantörer/kunder efterfrågar? Markera endast en oval. 

Samma dag 

1  2 dagar 

2  3 dagar 

3  5 dagar 

5  7 dagar 

7  14 dagar 

>14 dagar 

Övrigt: 

 
32. Vilken är den längsta leveranstiden era Orustbelägna leverantörer/kunder accepterar? Markera endast en 

oval. 

Samma dag 

1  2 dagar 

2  3 dagar 

3  5 dagar 

5  7 dagar 

7  14 dagar 

>14 dagar 

Övrigt: 
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33. Vilken framförhållning har ni vid beställning av transporter för utgående gods inom Orust? 

Markera endast en oval. 

 

Samma dag 1  2 dagar 

2  3 dagar 

3  5 dagar 

5  7 dagar 

7  14 dagar 

>14 dagar  

Övrigt: 

 
34. Vänligen ange ungefärlig procentuell fördelning av inleveranserna/utleveranserna för Orustbelägna 

leverantörer/kunder i nuläget över dagen. 

Markera endast en oval per rad. 

 
0 % 1  20 % 21  40 % 41  60 % 61  

80 % 81  99 % 100 % 

 

Tack för din medverkan! 
 

 

 
 
 

Tillhandahålls 

av 

 

 

 

 

 

Kl 0610 

Kl 1014 

Kl 1418 

Kl 1822 

Kl 2202 

Kl 0206 


