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Abstract
This bachelor thesis examines present suggestions for increase of transport efficiency
considering seasonality in a secluded system and subject area of the thesis is distribution and
logistics. The thesis was conducted in cooperation with Orust Kretsloppsakademi, Orust
County and local companies on Orust.
Different ways to design a transport system in consideration to the four efficiency variables
time, cost, flexibility and environment was evaluated with the purpose to increase the
transport efficiency. The studied system was road transport within Orust County, this was also
one of the delimitations. It means that transports going outside of Orust County or arriving to
Orust were excluded from the thesis. It all started with studying the theory of the efficiency
variables, transport efficiency and transport planning, then a survey was designed to use as
base and discussion for the data collection. The purpose of the survey was to investigate the
current market variation, flexibility, lead times consolidation and identify possibilities as well
as challenges. The survey was answered by 17 local companies. Further data collection was
collected in terms of interviews. The result from the survey showed that there were some
challenges in designing an efficient transport system. The responses also showed that time
were the most critical variable when it came to local transport. Among the presented transport
systems, direct transports were the most time effective choice. However it increased the
negative impact on costs and the environment significantly. For this reason a combination of
two different transport planning options was presented. The presented resolution was direct
transports in combination with milk runs. The advantages with milk runs are equal to the
disadvantages with direct transport. Therefore the combination give the possibility for the
shipper and consignee to make a tradeoff between time and flexibility and environment and
cost based on the current shipping needs for specific goods at a specific time. During summer
when the loads and passability on the roads increases due to tourism the combination of direct
transports and milk runs can be used to adjusted to the situation on the roads. The
combination loses its purpose if the direct transport is used more frequently than the milk run.
The project group encountered some issues with validity and reliability which is discussed in
the discussion chapter of the thesis.
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Sammanfattning
Denna kandidatuppsats behandlar förslag på hur transporteffektivitet kan ökas med hänsyn till
säsongsvariation i ett avskilt system. Ämnesområdet för uppsatsen är distribution och logistik.
Uppsatsen har utförts i samarbete med Orust Kretsloppsakademi, Orust kommun och företag i
Orust kommun.
I syfte att ge förslag på hur transporteffektiviteten kan ökas i Orust kommun har olika sätt att
utforma ett transportsystem studerats och utvärderats i termer av de fyra
effektivitetsvariablerna tid, kostnad, flexibilitet och miljö.
Det avskilda system tillika avgränsning för uppsatsen som har studerats är vägtransporter
inom Orust kommun. Det innebär att transporter till och från Orust kommun är exkluderade
från studien. Uppsatsen inleddes med att studera teori kring de fyra effektivitetsvariablerna,
transporteffektivisering och transportplanering. Därefter utformades en enkät som användes
som grund och diskussionsunderlag till datainsamlingen. I enkäten ställdes frågor kring
marknadsvariation, flexibilitet, ledtider, samlastning samt möjligheter och begränsningar vid
samlastning. Enkäten besvarades av totalt 19 lokala företag. Komplettering av enkäten och
ytterligare diskussion samlades in i form av mailintervjuer. Resultatet visade att det fanns
utmaningar och hinder i arbetet att ge förslag till att öka transporteffektiviteten i Orust
kommun. Det framkom ur svaren att tid var den effektivitetsvariabel som var av störst vikt när
det togs beslut om transporter inom Orust kommun. Av de olika sätt att utforma ett
transportsystem på som presenterades var direkttransporter det alternativ som var mest
tidseffektivt. De huvudsakliga nackdelarna med direkttransporter var att kostnaden blev högre
och miljöpåverkan större. Av denna anledning valde gruppen att kombinera två olika
transportupplägg för att hitta en så optimal lösning som möjligt utifrån avgränsningarna.
Kombinationen som föreslogs var direkttransporter och mjölkrunda. Fördelarna med
mjölkrunda är detsamma som nackdelarna hos direkttransporter. Kombinationen ger därmed
en möjlighet för avsändare och mottagare att överväga vilken av de fyra
effektivitetsvariablerna som är viktigast utifrån enskild situation och typ av vara eller gods
och blir på så sätt situations- och företagsanpassat. Under sommartid då befolkningen ökar till
följd av turism så tillåts företagen genom att kombinera de två transportsätten att anpassa
transporterna till situationen på vägarna. Kombinationen tappar sitt syfte om direkttransporter
används betydligt mer än mjölkrunda.
Projektgruppen stötte under arbetets gång på utmaningar med validitet och reliabilitet vilket
har diskuterats under avsnittet diskussion.

Nyckelord: transporteffektivisering, transportplanering, avskilt system, säsongsvariation
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1 Introduktion
I detta avsnitt introduceras och beskrivs den valda problemställningen, följt av en tillhörande
bakgrund. Syftet och studiens avgränsningar presenteras därefter för att sedan mynna ut i
två frågeställningar. Studien har analyserat och utvärderat olika sätt att utforma ett
transportsystem för att kunna ge förslag på hur transporteffektiviteten kan öka. Hänsyn har
tagits till den säsongsvariation som uppstår till följd av ökad turism under juni, juli och
augusti månad i Orust kommun.

1.1 Bakgrund
En följd av globaliseringen är att transportindustrin genomgått stora förändringar de senaste
två årtiondena. Utvecklingen har gått mot att företag i större utsträckning fokuserar på sin
kärnverksamhet (Tibben-Lembke & Rogers 2006). En konsekvens av utvecklingen är att allt
fler transportsystem centraliseras vilket bland annat medför att transporterna ökar (Storhagen
2011). Enligt Europa Kommissionen (2016) står Sveriges transporter för utsläpp av 26,2
miljoner ton koldioxidekvivalenter. En ytterligare konsekvens är att intresset för samarbete
generellt har ökat i takt med att marknaden satt högre krav på transporter i form av lägre
transportkostnader, mer precisa leverans-, transport- och upphämtningstider samt krav på
snabbare och tätare leveranser (Ergun, Kuyzu & Savelsbergh 2007;Soltani & Sadjadie 2009).
Kraven medför en större påtryckning på företag att arbeta mer tids- och kostnadseffektivt
samt att skapa mer flexibla utformningar av transportsystem (Ergun, Kuyzu & Savelsbergh
2007). Genom att samarbeta vid transportplanering kan försörjningskedjan minimera ledtiden,
maximera utnyttjandegraden av resurser samt minska kostnader (Ergun, Kuyzu &
Savelsbergh 2007). Samarbete mellan flera aktörer kräver dock tydliga strategier och metoder
för hur beslut skall tas för att inte utsätta partnerskapet för påfrestningar (Audy, Lehoux,
D’Amours & Rönnqvist 2010).
Studien har utförts i samarbete med Orust kommun, Orust Kretsloppsakademi och företag på
Orust. I kommunen identifierades två problem kopplat till transporter på väg. Det första var
att det gick tomma lastbilar både till, från och inom kommunen. Det andra var att
framkomligheten på vägarna försämradess under sommartid som följd av turism och
sommargäster. Trots publicerad forskning saknas studier kring transporteffektivitet i avskilda
transportsystem. Detta arbete har som målsättning att fylla detta gap genom att studera
transporteffektivitet i ett avskilt transportsystem med avseende på säsongsmässig variation.
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1.2 Syfte och forksningsfråga
Syftet med denna studie var att ge potentiella lösningar för att öka transporteffektiviteten med
hänsyn till säsongsvariation i ett avskilt system.
För att uppfylla det ovan formulerade syftet har följande forskningsfråga besvaras:
Hur kan transporter effektiviseras med avseende på säsongsvariation?
Effektiviseringsvariablerna som togs i beaktning var tid, kostnad, flexibilitet samt miljö.
Baserat på ovan nämnda forskningsfråga har följande delfrågeställningar formulerats :
- Vilka utmaningar och hinder finns för samlastning av lokala varor och gods i ett
avskilt transportsystem?
- Vilka möjligheter finns för samlastning av lokala varor och gods i ett avskilt
transportsystem?

1.3 Avgränsningar
I enlighet med studiens syfte har avgränsningar gjorts för att kunna besvara studiens
frågeställningar. Avgränsningar är satta för att kunna framhäva förslag till ökad
transporteffektivitet vid handel av lokala varor till lokala återförsäljare. Uppsatsen
avgränsades på följande vis:
● Transporter av lokala produkter som skall transporteras till lokala återförsäljare i Orust
kommun. Med Orust kommun menas Orust huvudö samt närliggande öar och skär
som tillhör kommunen, fortsättningsvis är det detta område som avses om Orust
nämns.
● Endast följande fyra effektivitetsvariabler tid, kostnad, flexibilitet och miljö tas i
beaktning. Benämningen effektivitet kommer hädanefter att avse de fyra
effektivitetsvariablerna.
● Transportsättet som uppsatsen berört är endast vägtransport. Det innebär att
användningen av generella uttryck såsom “transporteffektivisering” och
“transportindustrin” i uppsatsen endast avser transporter på väg.
● Användningen av det generella uttrycket miljö var avgränsat till miljöpåverkan på
lokal nivå. Det innebar att denna studie tog den negativa inverkan som vägtransporter
har på miljön i beaktning.
● Containerfrakt tas inte i beaktning eftersom företagen på Orust enligt Commission
Recommendation 2003/361/EC, EUT L 124, 20.5.2003, ss. 36-41 är små- och
mikroföretag.
● Uppsatsen kommer beröra transportplanering på en strategisk nivå däremot kommer
inte studien undersöka hur de ingåenden fordonen skall flöda mellan upphämtningsoch leveransplatserna i nätverket.
● Projektgruppen förutsätter att svenska lagar och regler gäller vid transport och detta
avsnitt kommer därför inte beröras i diskussion som en etisk aspekt.
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2 Metod
I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts under projektarbetets gång. Examensarbete
inleddes med en litteraturstudie av ämnet transporteffektivitet, transportplanering och
säsongsvariation. Därefter skapades en enkät riktad till lokala leverantörer och kunder
inom Orust kommun. Enkäten framställdes tillsammans med två andra examensarbeten i
samma projekt och användes som diskussionsunderlag för intervjuer med ett antal
deltagande företag. I enkäten ställdes frågor kring marknadsvariation, flexibilitet, ledtider,
samlastning samt möjligheter och begränsningar vid samlastning.

2.1 Metodologiskt angreppssätt
Enligt Jacobsen (2017) kan en studie inte vara helt deduktiv eller induktiv, dessa anser han
vara ytterpunkter på en skala. Jacobsen (2017) menar att det inte vore möjligt att endast utgå
från teori då denne oftast bygger på något som tidigare observerats. Vidare menar han att det
inte vore möjligt att gå ut för att observera något i världen utan att ha några förutfattade
meningar. Ansatsen inom den skala som tidigare nämndes kallas för abduktiv, där
utgångspunkten är att alla teorier uppkommer från observationer (Jacobsen 2017).
Denna kandidatuppsats byggdes på en abduktiv ansats. Abduktion som angreppssätt är en
blandning av induktion och deduktion. Angreppssättet sågs vid begynnelsen som ett sätt att
skapa ”ny” kunskap genom att tänka utanför begränsningarna för deduktion och induktion.
Framsteg och ny kunskap skapas genom intuitiva förslag som grundar sig i observationer av
verkligheten. En abduktiv studie kan antingen börja med att observera verkligheten eller börja
med en teoretisk förstudie eller bygga på tidgare uppfattningar om ämnet (Kovacs & Spens
2014). Denna studie tar ansats i en teoretisk förstudie, mer exakt en litteraturstudie inom
områdena
transportplanering,
transporteffektivisering
och
säsongsvariation.
Utgångspunkterna för litteraturstudien var söktjänsterna Summon samt Primo som
tillhandahölls av biblioteket på Högskolan i Borås. Dessa är verktyg för att kunna söka i hela
bibliotekets samling av böcker, artiklar, uppsatser, avhandlingar med mera. Sökorden som
använts vid litteratursökningen var transporteffektivisering, transportplanering, avskilt system
och säsongsvariation. Studien baserades huvudsakligen på teori från vetenskapliga artiklar
och böcker. Huvudsakligen användes artiklar som var granskade av sakkunniga, det vill säga
artiklar som var märkta peer reviewed, som referens till studien. Sökorden som användes var
kopplade till logistik, transportsystem samt distribution och säsongsvariation.
Litteraturstudiens syfte i första skede var att fördjupa sig i ämnet transporteffektivisering för
att kunna arbeta fram ett relevant enkätformulär.
Efter att förkunskap eller observerationer samlats in görs försök att hitta antingen ett nytt men
existerande teoretsikt ramverk som matchar observationerna av verkligheten eller en
utvidgning av teorin som samlats in i första skedet. Syftet med abduktion är att föreslå ny
teori för att sedan appliceras på verkligheten (Kovacs & Spens 2014).
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I enlighet med den abduktiva forskningsansatsen matchades teori från litteraturstudien med
insamlad kvalitativa och kvantitativa data i resultat- och analysdelen för att tillsammans
mynna ut i tre förslag på utformningar av transportsystem. Resultatet av matchningsprocessen
efterföljdes av en teoretisk slutsats där frågeställningarna besvarades.

2.2 Data insamling
Inom forskning, studier och undersökningar av olika slag förekommer användning av två
olika tillvägagångssätt att samla in data. Dessa två är kvantitativt och kvalitativt. De
kvantitativa metoderna bygger på data i form av siffror och tal som används för att dra
generella slutsatser så att de skall kunna appliceras på andra områden under liknande
förhållanden (Björklund & Paulsson 2003). Förutsättningen för att kvantitativa metoder skall
kunna användas är att företeelser som undersöks kan avgränsas och beskrivas på ett entydigt
sätt. Arbetsupplägget är liknande i båda metoderna, men den utvunna datan är annorlunda
(Jacobsen 2017). Data som kommer från en kvantitativ undersökningsmetod framställs och
visualiseras genom olika typer av diagram och tabeller. Kvalitativa metoder används för att
skapa en djupare förståelse för ett visst ämne genom att tolka olika fenomen i dess omgivning
eller sammanhang enligt Björklund och Paulsson (2003). Exempel på förekommande metoder
inom kvalitativa undersökningar är intervjuer, deltagande observationer och dokumentstudier
(Justesen & Mik-Meyer 2013).
Det är oftast studiens syfte som beskriver vilken metod som används. Observationer och
intervjuer lämpas oftast för kvalitativa studier och matematiska modeller är bättre lämpade för
kvantitativa studier (Björklund & Paulsson 2003). Kvalitativa och kvantitativa metoder kan
också kombineras med varandra och så var fallet i denna uppsats (Justesen & Mik-Meyer
2013).
För denna studie användes enkät som första datasamlingsmetod. Enkäterna användes som
underlag för vidare diskussioner och intervjuer. Enkäter och intervjuer genomfördes inom en
fallstudie av företag på Orust enligt Yin (1994). En fallstudie är lämlig att använda vid bland
annat studier där forskningsfrågor innehåller hur och varför och vid tilfällen där den som utför
studien har liten påverkan på händelser kopplat till beteende samt när allmänna
omständigheter av fenomenet skall studeras i ett reellt sammanhang. En nackdel med
fallstudie anses vara att resultatet inte alltid kan generaliseras vetenskapligt (Yin 1994).
2.2.1 Enkät
En enkät är en typ av frågeformulär som består av bestämda frågor samt svarsalternativ
(Björklund & Paulsson 2003). Enkäten fylls i av den målgrupp som undersökningen är
intresserad av att samla in information från. Genom en enkät ges respondenten möjlighet att i
egen takt fylla i enkäten. En enkät behöver inte fyllas i under tidspress vilket medför en
möjlighet att ta reda på fakta innan en fråga kan besvaras (Ejlertsson 2005). En följd av att
alla respondenter får frågor som är likadana är att resultaten blir mer lättolkade vilket ger
förutsättningar för att kunna dra generella slutsatser. Däremot kan det vara svårt att få en klar
uppfattning om vem respondenten är (Björklund & Paulsson 2003).
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För att en enkät inte skall ta för lång tid så kan endast ett begränsat antal frågor ställas vilket
begränsar mängden information som kan samlas in. Ett trovärdigt resultat bygger på att
minimera risken för att respondenten missförstår frågorna. Förutsättningen är att
utformningen av frågorna samt svarsalternativen är entydiga frågor och endast kan tolkas på
ett sätt. En enkät ger inte möjlighet att ställa följdfrågor vilket innebär att en fördjupning i
specifika frågor eller det generella ämnet inte är möjligt såvida inte specifika frågor efterföljs
av frågor där svarsalternativet är öppet (Ejlertsson 2005). Svarsalternativen i enkäten för
denna uppsats var huvudsakligen fasta. I vissa fall efterföljdes en fråga med fast
svarsalternativ med en följdfråga där respondenten ombads beskriva det tidigare svaret.
Under en tvåveckorsperiod samlades kvantitativ data in från en enkät som utformats för att
besvara frågor gällande marknadsvariation på Orust och transport vid distribution av gods.
Syftet med enkäten var att analysera utförandet av transporttjänster, säsongsvariationer i
godsvolymer, samlastning och restriktioner vid samlastning. Som tidigare beskrivet användes
enkäten också som diskussionsunderlag. Distributionsformen som användes för enkäten var
elektronisk. Enligt Jacobsen (2017) kan elektroniska enkäter utföras på två olika sätt, antingen
att formuläret finns på en hemsida och personen själv uppsöker sidan eller att ett formulär
skickas via mejl. Den metod som användes i denna uppsats var den senare nämnda, nämligen
att skicka formuläret via mejl. Fördelen med att använda en webbaserad enkät är att
informationen lagras automatiskt i systemet vilket gör det lätt att analysera resultatet, en
annan fördel är att enkäten kan vara komplex utan att det ska påverka respondenten, genom
att använda olika “spår” med hjälp av filterfrågor (Jacobsen 2017). Fortsättningsvis finns det
också nackdelar med webbaserade enkäter, bland annat kan svarsfrekvensen och
representativitet drabbas. Bortfallet tycks också vara av högre grad vid användning av
webbaserade frågeformulär enligt Jacobsen (2017). Projektgruppen valde att använda denna
typ av metod då den ansågs vara mest optimal med tanke på tidsavgränsningen som fanns och
antalet företag som deltog. Enkäten för detta arbete skapades med Google Formulär och
respondenterna mottog via mejl en länk som förde dem till enkäten. Metoden användes
eftersom det var ett specifikt urval som skulle besvara enkäten. Formuläret sammanställdes
och genomfördes i samarbete med två andra examensarbeten för att all kommunikation
uteslutande skulle skickas genom en kontaktkanal. Enkätsvaren sammanställdes automatiskt
med hjälp av Google Formulär och resultatet från insamlingen finns under rubriken resultat.
Alla deltagande företag i studien har fått information om syftet, vidare har även alla deltagares
svar på enkäten behandlats konfidentiellt
2.2.2 Intervjuer
En intervju kan beskrivas som en typ av samtalsteknologi där en eller flera intervjuare och
intervjupersoner samtalar (Jacobsen 2017). Enligt Justesten och Mik Meyer (2013) finns det
flera typer av intervjuer. En av dem är forskningsintervjuer som är den intervjutyp som
berördes i denna studie och är vidare den intervjutyp som rapporten vidare refererade till vid
ensam användning av ordet intervju. Intervjuer utförs oftast i form av fysiska möten men det
kan också utföras via mail, telefon eller videosamtal.
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Uppbyggnaden av en intervju kan ha en mycket låg, medelhög eller hög struktureringsgrad
där graderna har olika för- och nackdelar beroende på insamlingens syfte. I denna uppsats har
intervjuerna använts som komplement till en enkät. Kompletteringen skedde i huvudsak via
mail och var helt strukturerade. Det innebär att alla frågor på förhand definierades samt dess
ordningsföljd. Frågorna har varit huvudsakligen varit stängda men i enstaka fall öppna
(Justesen & Mik-Meyer 2013). Intervjuer ger tillgång till information som är av intresse när
syftet undersöks enligt Björklund och Paulsson (2003).
2.2.3 Urval
Urvalet är en del av populationen som valts ut för att representera en hel population. Vilka
som skall ingå i urvalet bestäms i ett tidigt skede, oftast innan utformning av enkäten utförs.
Självselektion är en typ av urval där analysenheterna själv väljer att delta i undersökningen
(Hagevi & Viscovi 2016). I denna studie bestämdes urvalet före datainsamlingens början.
Målgruppen för enkäten var små- och mikroföretag i Orust kommun. Urvalet gjordes genom
att näringslivsutvecklaren i Orust kommun tillsammans med Orust Kretsloppsakademi i ett
mailutskick undersökte intresset för att medverka i studien. 25 stycken företag visade intresse
för att medverka varav 19 stycken företag från skilda branscher valde att medverka. Av de
totalt 19 företagen var det 17 företag som hade kunder och/eller leverantörer på Orust. Det
innebar att 17 företag var inom avgränsningen och ingick i denna kandidatuppsats.
2.2.4 Workshop
I mars 2017 genomfördes en workshop där flera av de företag som valt att medverka i studien
närvarade. Under workshopen presenterades det forskningsprojekt som denna studie,
tillsammans med tre andra examensarbeten, är inom ramen för. En kortare presentation av
syfte och statusuppdatering efterföljdes av en möjlighet att ställa frågor till projektgrupperna.
Under seminariet fanns även tid för bokning av intervjuer med företag.

2.3 Validitet och reliabilitet
Halvorsen (1992) anser att validitetsproblemet uppstår när forskare befinner sig på två plan.
När problemet formuleras befinner sig forskaren i teoriplanet och i ett senare skede, under
behandlingen av den insamlade datan befinner sig denne i empiriplanet. Enligt Halvorsen
(1992) är utmaningen att samla in data som är relevant för den frågeställning som finns. Även
Jacobsen (2017) beskriver begreppslig giltighet som ett problem där frågorna som ställs i
enkäten inte mäter de indikatorer som är intressanta för slutsatsen. Att kontrollera denna
giltighet är att låta andra personer som har inblick i ämnet utvärdera enkäten. Projektgruppen
tog därför hjälp av en referensperson för att undersöka om enkäten hade giltiga frågor. Att
formulera tydliga och ej vinklade frågor vid datainsamlingen kan enligt Björklund och
Paulsson (2003) vara en metod för att öka validiteten.
Halvorsen (1992) förklarar reliabilitet som mätningarnas pålitlighet. Hög reliabilitet betyder
alltså att oberoende mätningar skall ge samma resultat, det är nödvändigt att ha en hög
reliabilitet för att kunna fastställa en hypotes. Bryman (2011) beskriver ett problem då
reliabiliteten blir lägre då det sker förändringar i definitioner och allmän information.
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Fortsättningsvis menar Bryman (2011) att det även vid felaktigheter i allmän information inte
går att förkasta hela teorin även om delar av den är felaktig. Vidare kan reliabiliteten testas
genom att låta två forskare göra oberoende mätningar vid samma tidpunkt (Halvorsen 1992),
för att öka reliabiliteten kan kontrollfrågor användas samt en metod som heter triangulering
(Björklund & Paulsson 2003). Enligt Halvorsen (1992) är triangulering en metodkombination
som gör att de svagheter som finns i kvantitativ data kan vägas upp av de starka sidorna i
kvalitativ data.
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3 Teoretiskt ramverk
Teoriavsnittet beskriver hur medelstora till stora företag skapar samarbeten inom
transporteffektivisering och transportplanering för att möta transportköparens krav.
Avsnittet bemöter också frågan om säsongsvariation till följd av turism
Logistiksystemet består av tre delsystem vilka är materialförsörjning, produktion och
distribution (Jonsson 2008). Attwood och Attwood (1992) beskriver logistik som den aktivitet
som gör nödvändiga resurser tillgängliga för att uppnå ett mål. Enligt den traditionella synen
på logistik definieras begreppet som de aktiviteter som gör att ett system erhåller rätt vara
eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund till rätt
kostnad. Begreppet kallas även de sju R:en (Lumsden 2012). Attwood och Attwood (1992)
definierar den enklaste formen av logistiksystem som lagerhållning och förflyttning av
produkter genom systemet. Fortsättningsvis beskrivs några av de viktigaste variablerna i ett
logistiksystem av författarna, antal lager och plats för lager, typer av transport,
kommunikation och kontroll, informationshantering, tillgång till produkter, driftsäkerheten
samt typer av produkter.
Ballou (2007) menar att en granskning av logistiksystemets visar att systemet innehåller
aktiviteter som är relaterade till bland annat strategisk planering, marknadsföring och
försäljning samt logistik. Logistikhanteringen innehåller i sin tur enligt Ballou (2007)
inköpshantering, som inkluderar aktiviteterna prognos av efterfrågan, kravplanering,
lagerhantering, materialhantering samt paketering och inköp, samt fysisk distribution. Den
senare innefattar lagerhantering, materialhantering, färdigvarulager, distributionsplanering,
orderhantering, transport, kundservice men även paketering (Ballou 2007).
Denna rapport behandlar distributionssystemet som en del av logistiksystemet med
huvudfokus på transporteffektivisering och transportplanering.

3.1 Distribution
Distributionslogistik beskrivs av Attwood och Attwood (1992) som den organisation i ett
system som förmedlar varor och produkter till kunder på ett tillfredsställande vis. Vidare
skildrar författarna en åsikt om distribution som en service som inte ger direkt inkomst men
att det indirekt ger en betydlig utdelning (Attwood & Attwood 1992).
En ytterligare definition utav distribution skriven av Jonsson och Mattson (2016) är att från
den tidpunkt då en produkt är fysiskt tillgänglig för utleverans till kund till den tidpunkt då
produkten är på plats hos kund.
Bakgrunden till alla distributionssystem är att snabb och frekvent distribution av gods och
varor mellan olika aktörer i försörjningskedjan (Lumsden 2012).Ett transportsystem består av
flertalet olika punkter som antingen representerar en upphämtningsplats eller en leveransplats
(Cruijssen, Bräysy, Dullaert, Fleuren & Salomon 2007). Vidare beskrivs utformningen av
distributionsnätverket vara det som påverkar effektiviteten i systemet (Jonsson 2008).
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3.2 Effektivitet i distributionsnätverket
För att öka resursutnyttjande, kundservicegraden samt minimera tidskrävande och komplexa
transportlösningar samt för att minska miljöpåverkan kan företag välja att effektivisera
aktiviteter och processer i distributionsnätverket. Målsättningen är att öka samlastning,
flexibiliteten, leveransfrekvensen samt minska tidsåtgången för planeringen av transporter.
Resultatet av förbättringarna kan leda till en ökad vinstmarginal (Lumsden 2012). En följd av
effektivisering är att större gods har övergått till mindre enheter vilket innebär att antalet
kollin har blivit fler (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013). Det påverkar direkt utformningen
av distributionsnätverket och transportplaneringen. När godsvolymerna i producenternas och
konsumenternas lager minskar ställs högre krav på mer punktliga leveranser. I de fall där det
omöjligt går att uppnå alla fyra mål måste företag göra en avvägning mellan effektivitet i pris,
tid, miljöpåverkan och flexibilitet (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013). Ineffektiva
hanteringar och icke-värdeadderande aktiviteter skapas av turbulens och osäkerhet i företags
försörjningskedjor enligt Gosling, Naim och Towill (2013).
Denna rapport beaktar transporteffektivitet utifrån effektiviseringsvariablerna flexibilitet,
kostnad, tid och miljö. Nedan beskrivs de olika effektiviseringsvariablerna kopplat till
transportsystem.
3.2.1 Flexibilitet
Flexibilitet, eller leveransflexibilitet som denna rapport berör är kopplad till utformning av
transportsystem. Det handlar om att snabbt kunna anpassa sig till de nya villkor en kund eller
marknad ställer (Storhagen 2011). Upton (1994) tillägger att flexibilitet är förmågan av ett
system att reagera och förändras utan negativ effekt på tid, kostnad, ansträngning eller
prestanda. Vidare beskrivs ett annat exempel flexibilitet också som anpassningsförmågan till
förändringar av olika sammansättningar och godsets storlek (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl
2013). Om system är flexibla gentemot kund kan detta var en bra och viktig konkurrensfördel
(Lumsden 2012).
Planering och köp av transport sker oftast tätt inpå den tidpunkt som ett företag önskar att
transporten skall utföras vilket ställer krav på flexibiliteten i ett transportsystem (Oskarsson,
Aronsson & Ekdahl 2013). Kundernas krav på system och att leveranserna kommer i tid ökar
kontinuerligt. Kraven kan kopplas till de tidigare nämnda sju R:en (Lumsden 2012).
I en dynamisk marknadsmiljö kräver kunderna bättre leveransservice, bland annat genom
snabbare leveranser. De har också krav på alternativa transportsätt, bättre service samt bättre
kvalitet på leveranser (Duclos, Vokurka & Lummus 2003).
Om ett företag har svårt att anpassa sig till förändringar i omvärlden kallas det att ett företag
har låg flexibilitet. Detta kan innebära att företaget förlorar kunder samt får höga kostnader
som kan undvikas genom att öka beläggningen. Däremot kommer en hög flexibilitet medföra
att styrkostnaderna ökar (Lumsden 2012).
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Logistisk flexibilitet motsvarar förmågan att reagera snabbt och effektivt mot förändringar i
kundefterfrågan i inkommande och utgående leveranser, support och tjänster (Zhang,
Vonderembse & Lim 2005). Logistisk flexibilitet kan vara en viktig förmåga för att kunna öka
prestandan i ett system (Closs, Swin & Nair 2005).
3.2.2 Kostnad
Enligt Jonsson (2008) påverkar logistiksystemet flera kostnadsobjekt. Kostnaderna för
personal och material ökar vid hantering, förflyttning samt lagerhållning av material.
Distributionssystemet innefattar även kostnader för all administrativ personal samt
informationssystem som krävs för att materialflödet skall kunna planeras samt kontrolleras.
Vigren (2016) beskriver att kostnadseffektivitet ökar vid högre fordonsutnyttjande samt vid
outsourcing. Vidare visar Vigren (2016) att direkttransporter av i hans fall kollektivtrafik
påverkar kostnadseffektivitet negativt. Liang, van de Hoef, Terelius, Turri, Besselink,
Mårtensson och Johansson (2016) skriver vidare att även tomma lastbärare är oeffektivt för
företagen ur ett kostnadsperspektiv.
Slutligen visar Jonsson (2008) på att konstnaderna ökar för ett företag när en order inte
levereras till kund på överenskommen tid. Om leveransen uteblir eller är det är för sen
ankomst av godset kan kunder komma att kräva kompensation.
3.2.3 Tid
Tidsaspekten av effektivitet är viktigt då denna variabel påverkar de andra effektivitet
variablerna kostnad och flexibilitet. Om ett distributionssystem inte är tidseffektivt är det svårt
för företag att vara effektivt överlag (Jonsson 2008; Jonsson & Mattsson 2016). Tidsvariabeln
mäter indirekt kapaciteten för ett distributionssystem. Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl
(2013) måste företag idag fokusera på tiden ur ett kundperspektiv för att kunna konkurrera
med andra företag.
Den accepterade leveranstiden som bestäms av kunderna riskeras att överstigas om
genomloppstiderna tar längre tid. Flexibiliteten blir också lidande eftersom det tar längre tid
för företaget att reagera på förändringar i marknad och i kundernas önskemål och efterfrågan
(Jonsson & Mattsson 2016).
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3.2.4 Miljö
Distributionssystemet har en genomgående påverkan på miljön. Vägtransporter påverkar den
lokala miljön och omgivningen på flera sätt (Puscaciu, Mihalache och Puscaciu 2014).
Luftföroreningar i form av kväveoxider, kolväten, ozon, kolmonoxid och olika typer av
partiklar från utsläpp av gaser bidrar till negativa effekter på människors hälsa, men också till
buller och vibration (Doganay, Sayek och Taskin 2014; Puscaciu, Mihalache och Puscaciu
2014). Hälsoeffekterna är bland annat sämre immunförsvar, andningssvårigheter samt
irritation i ögon, lungor och hals (Lumsden 2012). Problemen kan leda till sjukdomar såsom
kol, tuberkulos och astma. En annan effekt på den lokala miljön är buller och ljud till följd av
vägtransporter.
Buller och ljud skapas bland annat av däckens kontakt med marken, motorljud och
luftmotstånd. Buller och ljud ökar i takt med fordonets acceleration och hastighet. Genom att
ta luftmotståndet i beaktning under utformningen av nya fordon kan buller och ljud minskas.
Buller och ljud har en direkt påverkan på den sociala miljön och har därmed en indirekt
påverkan på ett samhälles ekonomiska prestation. Vibrationer är en effekt av transporter som
påverkar miljön negativt, till exempel leder vibrationer till direkt skada på byggnader i form
av sprickor och därmed ökar risken att byggnaden kollapsar (Doganay, Sayek och Taskin
2014). Traditionellt fokuserar företag på att minska kostnader för att konkurrera, men detta
kan i många fall innebära miljömässiga kostnader. Utvecklingen och användandet av ny
teknik kan utnyttjas för att öka effektiviteten och därmed hjälpa företag att nå företagsmål om
hållbarhet (Doganay, Sayek och Taskin 2014).

3.3 Transporteffektivitet
Kraven på effektiv transport har ökat som följd av att konkurrensen generellt har ökat på de
flesta. Detta har medfört att transporteffektivitet blivit en viktig del för att vara
konkurrenskraftig (Kim, Lim & Park 2014). Transportsystem är ofta komplexa system med
oräkneligt många sändare och mottagare av gods. Nätverket innehåller ofta multipla
transportsätt med motsatt lika många ägandeskap av fordonen. Dessa utgör de intressenter
som har en inverkan på transportsystemet och dess tjänster (McKinnon 2010).
Transporteffektivitet påverkas av den totalt använda mängden av resurser, det vill säga
resurser inom ett företag som kan vara till användning för infrastruktur, fordon och
informationsteknologi (Teece 2010).
Frota Neto, Bloemhof-Ruwaard, Van Nunen och Van Heck (2008) tog fram ett ramverk för
hur ett logistiknätverk kan utformas med hänsyn till effektivitetsvariablerna miljö och
kostnad. De menar att det i praktiken sällan uppstår så kallade win-win-lösningar när hänsyn
skall tas till både miljö och kostnad. En lösning som i praktiken skulle innebära en mindre
påfrestning på miljön är generellt mer kostsam att utföra än en lösning som skulle innebära
större negativ påverkan på miljön. Författarna menar att det sällan uppkommer lösningar som
tar hänsyn till flera variabler då variablerna motstrider varandra. Företag kommer att ställas
inför beslut rörande transport där de tvingas göra avvägningar för att skapa en balans mellan
effektivitetsvariablerna.
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En hög utnyttjandegrad av ett fordons totala lastkapacitet medför flera fördelar för såväl
ekonomisk som miljömässig prestation, till exempel minskar slitaget på vägarna och
utsläppen minskar per levererad enhet. Detta på grund av att antalet fordon som behövs för att
frakta godset och varorna antingen minskar, förblir detsamma eller ökar i långsammare takt.
En högre utnyttjandegrad av fordonet minskar också kostnader för personal och
fordonsrelaterade utgifter. Kostnaderna för företaget kommer att minska eftersom färre
transporter behöver bokas och miljön undgår att påverkas negativt (Lumsden 2012).

3.4 Transportplanering
Transportplaneringen definieras som länken mellan produktion, lager och konsumtion
(Kasilingam 1998). Vidare fördelas transportplaneringen in i val av transportsätt, antal
befintliga fordon, schemaläggning, samlastning av försändelser samt carrier routing
(Kasilingam 1998). För att vara konkurrenskraftig på transportmarknaden har
transportplaneringen och utformningen av transportsystem blivit kritiska moment (Kim, Lim
& Park 2014). På strategisk nivå tas bland annat beslut om hur utformningen av
transportsystemet skall se ut (Jonsson 2008).
Nedan beskrivs olika sätt att utföra transportplanering på en strategisk nivå.
Samlastning av gods
Samlastning innebär att ett antal mindre sändningar tillsammans bildar en större sändning
(Jonsson 2008). Behovet av samlastning uppstår när kunden önskar leverans av ett flertal
produkter samtidigt av en transportör (Jonsson & Mattsson 2016), syftet med att skapa större
och färre sändningar är att minska transportkostnader genom att öka resursutnyttjandet
(Jonsson 2008).
Om det sker insamling av gods till en terminal eller ett lager får denna en konsoliderande
funktion. Lagring av gods i en terminal eller lager medför kapitalbindning. Kostnaden för
kapitalbindningen måste därför jämföras med vinsten av att konsolidera gods (Jonsson &
Mattsson 2016). Enligt Kunaka, Farley och Hawkins (2010) bestäms transportkostnaden
beroende på beställd partistorlek. Vidare menar författaren att kostnaderna per transporterad
enhet ökar vid användning av mindre fordon, därför nämns samlastning som en viktig metod
om transportvolymerna inte är höga nog.
Det finns tre huvudsakliga drivkrafter inom transportplaneringen och den första är låga
kostnader. Detta skapas genom att sträva mot en så hög fyllnadsgrad i lastbäraren som
möjligt. Den andra drivkraften är hög leveransservice vilket innebär att leveranstiden som ges
är pålitlig. Målet kan uppfyllas genom att skapa regelbundna transporter på förutbestämda
tider. Den sista drivkraften inom transportplanering är korta transporttider. Det skapas genom
att transporter avgår ofta och regelbundet (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013).
Transportplanering har i tidigare forskning nämnts som en nyckelfaktor för företag att minska
sin miljöpåverkan (Sternberg, Hagen, Paganelli & Lumsden 2010).

- 22 -

Ytterligare fördelar med transportplanering är att transportsträckan kortas vilket sparar tid och
därmed minskar kostnaderna och påverkan på miljön (You & Jiao 2014).
Nedan beskrivs olika sätt att utforma ett transportsystem på där alla alternativ förutom
direkttransporter bygger på principen om konsolidering av varor och gods.
3.4.1 Direkttransporter
Direkttransport innebär att det finns ett antal producerande enheter och ett antal
konsumerande enheter som förbinds genom separata transporter, metoden resulterar i många
transportrelationer (Kellner & Igl 2015). Transporterna i ett distributionssystem som använder
direkttransporter är frikopplade från varandra vilket medför att transporterna helt kan anpassas
efter den konsumerande enhetens tids- och volymbehov (Lumsden 2012).
Transportplaneringen blir mindre komplex vid användning av direkttransporter då
transportplaneraren inte behöver ta samplanering i beaktning. En ytterligare konsekvens av att
samplaneringen är låg är att leveransflexibiliteten ökar (Jonsson & Mattsson 2016). En
nackdel är att resursutnyttjandet blir lågt vilket medför en högre transportkostnad jämfört med
andra distributionsalternativ (Lumsden 2012). Det höga priset per transport medför att det blir
dyrare att sända små leveranser dagligen (Jonsson & Mattsson 2016). I samband med att
antalet transportrelationer ökar så växer också behovet av fler tillgängliga fordon. Resultatet
av att fler fordon på vägarna ökar ur en miljösynvinkel är att den negativa påverkan på miljön
också ökar (Kellner & Igl 2015).
Utvecklingen av ett traditionellt distributionsnätverk i form av direkttransporter har gått mot
att istället utforma distributionsnätverk innehållande en eller flera terminaler samt så kallade
navsystem (Lumsden 2012).
3.4.2 Terminalsystem
En alternativ utformning till direkttransporter är flerterminalsystem, eller enterminalsystem,
där syftet är att minska antalet transportrelationer (Lumsden 2012). I de fall där kvantiteten
som köps in är större än kvantiten som efterfrågas av kunderna kan terminalen även komma
att användas som lager (Du, Wang & Lu 2007). Att införa ett flerterminalsystem innebär att
godset passerar minst en terminal mellan producent och konsument (Walters 2003). Godset
går från konsument till terminal eller från terminal till producent i detta system. Ett
flerterminalsystem kan utformas antingen med fokus på konsumenten eller med fokus på
producenten. I ett sådant system kommer det att uppstå två så kallade tidsrestriktioner. Den
ena mellan producent och terminal och den andra mellan terminal och konsument (Zäpfel &
Wasner 2002). Till följd av att det finns flera olika terminaler så kommer tidsrestriktioner att
variera beroende på vilka geografiska platser som terminalerna är utplacerade på i förhållande
till producent och konsument (Lumsden 2012). Konsumenter och producenter förbinds till
specifika terminaler som baseras på konsumenternas och producenternas geografiska
placering samt med valt fokus (Zäpfel & Wasner 2002).
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Ett kundfokuserat flerterminalsystem innebär att varje enskild konsument endast tar emot
gods från en och samma terminal. För att beskriva hur avgångarna från terminalen till
konsument kan ske baserat på tidsrestriktioner finns det generellt två metoder. Den första
innebär att transportfordonet som skall gå från terminalen till konsumenten lämnar terminalen
med förutbestämda intervall oberoende om de enheter som är planerade att inkomma har
anlänt till terminalen eller ej. Det andra metoden innebär att transportfordonet inväntar full
last, det vill säga att det planerade godset kommer med, för att sen köra ut till konsument. I
metod nummer två kommer punktligheten att öka vilket är en fördel. Nackdelen är att
transporttiden sannolikt kommer att öka (Lumsden 2012). I ett flerterminalsystem som
fokuserar på producenten kommer varje enskild producent endast att leverera till en och
samma terminal (Wasner & Zäpfel 2004). Fördelarna och nackdelarna med ett
flerterminalsystem som fokuserar på producenten är jämförbara med ett kundfokuserat
flerterminalsystem. Fördelen med de båda flerterminalsystemen är att graden av samlastning
ökar vilket ökar utnyttjandegraden av transportfordonet som i sin tur har positiv effekt för
både miljö och transportkostnader. Nackdelen är att den totala sträckan som godset förflyttas
förlängs (Lumsden 2012).
I ett enterminalsystem används endast en terminal vilket resulterar i att antalet
transportrelationer är färre än vid användning av ett flerterminalsystem. Samtidigt som antalet
transportrelationer är färre så ökar snittmängden gods per transportfordon. Med rätt
förutsättningar kan även leverans- och upphämtningsfrekvenserna öka i jämförelse med
användning av flerterminalsystem. En fördel med att öka fyllnadsgraden är att det ökar
möjligheten att få skalfördelar och vidare uppnå skalekonomi (Zäpfel & Wasner 2002;
Lumsden 2012).
3.4.3 Navsystem
Ett navsystem är en variant av ett enterminalsystem där skillnaden är att navsystemet inte
skiljer på producenter och konsumenter vilket resulterar i att gods går i båda riktningar. Det
innebär att varor och gods går från producent till terminal och från terminal till producent och
vice versa (Lumsden 2012). Ett nav är en centraliserad terminal som fungerar som en
samlastningspunkt där direkttransporter byts ut mot färre, indirekta leveranser (Yang, Yang &
Gao 2017). Likheten mellan brytpunktsdistribution och navsystem är att båda delar upp större
inkommande gods till enskilda varor. Skillnaden mellan dem är att i ett brytpunktssystem så
transporteras varorna vidare när de är nedbrutna, till skillnad från ett navsystem där varorna
konsolideras ihop på nytt innan vidare transport (Jonsson 2008).
En fördel med att utforma distributionssystemet så att det innehåller en eller fler terminaler är
att fyllnadsgraden ökar. Nackdelen vid användning av terminaler är att kostnaden för
hantering ökar och som följd ökar då även risken för skadat gods (Oskarsson, Aronsson &
Ekdahl 2013). För att ett brytpunktssystem skall kunna utnyttja fördelarna till fullo bör
terminalen eller terminalerna vara strategiskt placerade i förhållande till aktörerna (Jonsson
2008).
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Vid en jämförelse av för- och nackdelar mellan navsystem och direkttransporter är navsystem
mer fördelaktigt vad gäller antalet noder i systemet. Navsystemet innebär färre noder än vad
direkttransporter gör vilket innebär att färre transportlänkar krävs för att länka
upphämtningsplatser och leveransplatser. En följd av att färre transportlänkar behövs är att
fyllnadsgraden i lastbäraren ökar. Genom att utforma transportsystem som ett nav så ökar
servicegraden till avlägsna upphämtnings- eller leveransplatser genom en högre
täckningsgrad. Den nackdelen med navsystem eller terminalsystem i jämförelse med
direkttransporter är att ledtiden ökar. I tillägg ökar körsträckan mellan vissa upphämtningsoch leveransplatser, i synnerhet de noder som ligger geografiskt nära varandra (Lumsden,
Dallari & Ruggeri 1999).
Ett sätt att effektivisera ett navsystem är att omforma transportsystem sådant att en blandning
av ett navsystem och direkttransporter finns. Det innebär att inte alla transporter går via en
terminal. Vilka transporter som ej skall gå via terminal kan variera (Oskarsson, Aronsson &
Ekdahl 2013).
3.4.4 Mjölkrundor
Mjölkrundor innebär att samlastning sker genom att transportfordonet kör en rutt med flera
stopp i ett geografiskt begränsat område för att sedan köra detta till en terminal för vidare
transport. Enligt You och Jiao (2014) används mjölkrundor bland annat för att öka
utnyttjandegraden av transporter genom att ta till vara på utrymmet i lastbäraren och därmed
minska slöseriet av tomma transporter. Nemoto, Hayashi och Hashimoto (2010) menar att
samlastning bidrar till reducerade transportkostnader och att upphämtningsprecisionen
förbättras rent tidsmässigt. Författarna anser att detta har bidragit till framgången och den mer
utbredda användningen av mjölkrundor. Utformningen av en mjölkrunda kan se olika ut
beroende på behov.
En mjölkrunda kan utformas på tre olika sätt. Det första innebär att hämtning av varor sker på
en förutbestämd rutt för att sen köras till en terminal. Det andra alternativet utformas så att
mjölkrundan endast innebär leverans av varor. Det sista alternativet är att kombinera
föregående alternativ där både hämtning och lämning av varor sker på samma rutt. Oavsett val
av utformning av mjölkrundan så styrs den genom en förutbestämd tidtabell med syfte att
lämna eller hämta varor (Lumsden 2012).
Enligt You och Jiao (2014) kommer hanteringstiden för utleveranserna att öka, effektiviteten
kommer att minska samt leveranstiden att försenas om inte noggrann planering för
mjölkrundor utförs.

3.5 Säsongsvariation i efterfrågan till följd av turism
Säsongsvariation till följd av turism beskrivs av Butler (1998) som en tillfällig instabilitet
inom turism. Denna obalans kan uttryckas i termer av till exempel antal besökare, utgifter för
besökare eller trycket på vägnätet. I praktiken innebär det att en turistdestination ofta har en
eller flera låg- samt högsäsong(er).
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Säsongsvariationen tenderar att anpassas till regionens nyckelpunkter där boende och
attraktioner finns eller där stora grupperingar av besökare samlas (Newing, Clarke & Clarke
2013). En lågsäsong innebär ett mindre tillflöde av turister i regionen vilket är en direkt
motsats till en högsäsong där ett stort tillflöde sker till en specifik region eller destination
(Butler 1998). Enligt Newing, Clarke och Clarke (2013) sker skillnaderna inte bara mellan
hög- och lågsäsong utan också under vissa perioder inom låg- eller högsäsongen. Obalansen i
efterfrågan till följd av turism inträffar enligt Petrevska (2013) till följd av tre huvudsakliga
faktorer. Den första faktorn är de naturliga som människor inte kan påverka, till exempel
väderlek och årstider. Den andra faktorn till att det skapas obalans i efterfrågan är tradition.
Till tradition räknas bland annat religiösa högtider, skollov och festivaler. Sist är övriga
faktorer som då kan vara till exempel sociala normer och värderingar (Petrevska 2013).
En av de egenskaper som utmärker turism är att det förekommer säsongsvariation inom
tillflödet och det är koncentrerat till vissa perioder på året. Det finns flera orsaker till varför
turism uppkommer och varför människor väljer att resa. Det kan till exempel vara
affärsrelaterat, semester, sportresor eller så kan det vara kopplat till besökande av vänner eller
familj på annan plats. Den vanligaste formen av turism globalt sett är semesterrelaterade. För
att kunna utforma en företagsstrategi som går i linje med säsongsvariationen företaget utsätts
för, kan de göra prognoser för att kunna förutspå efterfrågan. Huvudsyftet med att
prognostisera säsongsvariation till följd av turism är att effektivt kunna ändra fördelningen av
resurser och att minska riskerna vid införandet av nya strategier i framtiden. Effekter av
säsongsvariation till följd av turism medför att resurser utnyttjas oeffektivt, att lönsamheten
potentiellt minskar, att påfrestningen på den sociala omgivningen och miljön ökar,
planeringen av kapacitetsutnyttjandet försvåras (Rossello & Sanso 2017). För att balansera
tillflödet av turister och därmed minimera variationen finns bland annat åtgärder som att
förlänga högsäsongen eller att uppmuntra tillströmmande turister att komma under lågsäsong
(Karamustafa & Ulama 2010). Inom transportindustrin när den tillgängliga lastkapaciteten
varierar över tid till följd av säsongsvariation så kan det medföra att priserna för transport
justeras för att balansera flödet. Tibben-Lembke och Rogers (2006) menar att justera priserna
utefter låg- och högsäsong skulle innebära ett mer lönsamt alternativ för mindre
transportföretag. Argumentet för det är att strategin innebär att flöden potentiellt kan utjämnas
både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur behovet för mängden transporterade varor (TibbenLembke & Rogers 2006).
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4 Fallstudie
Orust är en kommun i Västra Götalands län som innefattar ön Orust samt närliggande öar och
skär som till exempel Gullholmen och Käringön (Orust Kommun u.å.). Befolkningsmängden
uppgick i slutet på år 2016 till 15 093 personer (SCB 2017). Orust kretsloppsakademi
grundades 2012 med målet att det geografiska området Orust kommun skulle vara
klimatneutralt år 2020.
Målsättningen för föreningen är att vara en föregångare till ett hållbart samhälle genom att
använda akademin som ett kunskapscentrum där motivation och engagemang samt stöttning
till privatpersoner och företag skall ges. Föreningen vill också vara en slags resurs för att öka
verkliga projekt och förändringar i människors vardag. De anser att det arbetas aktivt för ett
hållbart samhälle inom internationella, nationella och regionala verksamheter men att
föreningen kan vara en positiv kraft i arbetet för öka medvetenheten i människors vardag
(Orust Kretsloppsakademi u.å.).
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5 Resultat & Analys
Grunden för resultatet och analysen ligger i de enkätsvar och mejlintervjuer som
genomfördes. Antalet svarande på varje enskild fråga varierande mellan 8 och 19. I de fall
där antalet svarande var lägre kan validiteten och reliabiliteten av utfallet på frågan
ifrågasättas. Den varierande svarsfrekvensen diskuteras vidare under avsnittet diskussion.

5.1 Transportplanering
I enkäten undersöktes vilka hinder, utmaningar och möjligheter som företagen upplevde fanns
vid samlastning. Sist i enkäten undersöktes företagens säsongsvariation under året. I ett
kompletterande mailutskick till alla respondenter ombads de att prioritera
effektivitetsvariablerna från mest viktig till minst viktig när det kom till beslut om transport.
Resultatet från enkäterna och intervjuerna med tillhörande analys presenteras nedan.
Prioriteringar av effektivitetsvariablerna
I ett mailutskick till alla medverkande företagen ställdes frågan huruvida företagen skulle
rangordna de fyra effektivitetsvariablerna från högst prioriterad till minst prioriterad när det
kommer till transport av varor och gods. Resultaten visar ett tydligt mönster i att tid var den
variabel som var högst prioriterad vid transport av varor och gods inom Orust. Detta resultat
påverkade analysen av de olika samlastningsuppläggen kontra direkttransporter. I
teoriavsnittet beskrevs att en förlängning av ledtiden inträffade vid samtliga
samlastningsupplägg, speciellt när det var korta avstånd mellan avsändare och mottagare.
Utmaningen med samlastning var därför att klara av att möta de tidskrav som efterfrågades.
Majoriteten av företagen som besvarade frågan om rangordning av effektivitetsvariablerna
angav att flexibilitet var lägst prioriterad.
Hinder och utmaningar för att använda samlastning
Utfallet av enkäten visade att närmare hälften av respondenterna uppskattade att 1 till 20
procent av den totala godsvolymen skulle kunna samlastas. En tredjedel av de företagen
svarade att 20 procent eller mer av deras totala utgående godsmängd kunde samlastas. Frågan
efterföljdes av ytterligare en fråga där respondenten ombads att beskriva de hinder eller
utmaningar som de upplevde vid samlastning. Utfallet från enkäten visade att företagen på
Orust hade minst en produkt vardera som ställde specifika krav på transporten.
Dessa krav kunde vara till följd av att godset var temperaturkänsligt, skrymmande,
stötkänsligt, fuktkänsligt eller klassat som farligt gods.
Den vanligaste orsaken som ställde krav på transporten var att varorna eller godset var
temperaturkänsligt. Här kunde ett samband ses i det faktum att av de 17 medverkande
företagen var det nio som var verksamma inom livsmedelsindustrin. Alla de nio företag ansåg
att temperaturkänsligt gods var den faktor som medförde flest utmaningar eller rent utav
hinder vid samlastning. Anledningen menade företagen var att produkterna krävde speciella
transportfordon som kunde hålla en viss given temperatur, ofta kyla.
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Ett av de 17 företag som medverkade i studien menade att samlastning var mer eller mindre
omöjligt på grund av att produkten som de producerade och levererade var så pass
skrymmande. I en mailintervju berättade de att för transport av produkten krävdes en separat
lastbärare. Analysen av detta var att det är ett faktum att det alltid kommer att finnas
produkter där stora utmaningar med samlastning upplevs på grund av en varas skrymmande
form.
Tolkningen av den kritiska inställningen till den förlängda tiden som samlastning medför var
avståndet mellan mottagare och avsändare. Inverkan på tiden innebar att den stegvisa effekten
blev större gentemot om avgränsningen skulle varit större och ledtiderna generellt sett längre.
Ett företag i studien ansåg att samlastning var helt ointressant på grund av att ledtiden blev för
lång i förhållande till företagets storlek. Företaget ansåg därför att det var mer tidseffektivt att
leverera i enskilda kollin i samband med personliga ärenden till återförsäljaren.
Teoriavsnittet beskrev att tidsvariabeln var nära sammankopplat med flexibilitet, således
ställde därför studiegruppen frågor kring vilka förutsättningar som respondenterna upplevde
kring leveranstid kopplat till flexibilitetet och tid. Svaren på frågan om vilken den kortaste
leveranstiden som respondenternas kunder efterfrågade visade att nio av 15 företag har kunder
som önskar leverans samma dag. Fyra av 15 företag har kunder som önskar leverans en till två
dagar efter beställning. En sammanslagning av de två föregående svaren resulterar i att 13 av
15 har kunder som efterfrågar leverans inom två dagar efter beställning av varor. Det
motsvarar en siffra på 87 procent. 1 av 15 företag hade kunder vars kortaste efterfrågade
leveranstid var längre än 14 dagar.
På frågan om vilken den längsta leveranstiden som accepterades så svarade drygt hälften
mellan en till tre dagar. Dessa tidskrav från mottagare skapar en utmaning för alla de typer av
samlastningsstrategier som beskrivits i rapporten. Utmaningen förstärks när enkäten visade att
tid är den effektivitetsvariabel som är högst prioriterad bland de svarande.
Vidare i enkäten ställdes frågor i syfte att kunna analysera användningen av lokala
transportörer. Utfallet visade att ungefär hälften av de företag som medverkade i studien i
nuläget använde sig av en lokal distributör vid leverans inom Orust kommun. Respondenterna
som svarade ja på frågan om de använde en lokal transportör uppskattade att en till 20 procent
av den totala inköps- eller försäljningsvolymen transporterades av den lokala transportören.
Om det lokala transportföretaget kan möta kraven på leveranstider och flexibilitet kan antalet
direkttransporter minska och samlastningen öka utan att det inverkade på den leveranstid som
efterfrågades.
I teoriavsnittet beskrevs det att transportplaneringen blev mer komplex när
samlastningsgraden blev högre och därmed medförde en utmaning. Komplexiteten ökade i
takt med antalet upphämtningsplatser och leveransplatser. Den lokala transportören hade avtal
med Orust kommun vilket togs i beaktning under utvärdering av olika förslag på
transportupplägg då det kunde komma att påverka flexibiliteten i leveranstiderna.
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En majoritet på 83 procent av respondenterna hade endast ut- och inleveranser under
vardagar det vill säga måndag till fredag. Resultatet från enkäten visade också att
respondenterna själva ej hade längre framförhållning än tre dagar vid beställning av transport.
Fortsättningsvis angav företag som handlade med beställningsvaror att oregelbundna
leveranser till kund var en utmaning. Enkäten visade att enskilda kollin var vanligare hos
företag med beställningsvaror. Företag som till största del hanterade beställningsvaror
besvarade även frågan angående enskilda kollin där företagen bedömde att stora delar av
varorna skickades enskilt. Enkäten visade även att företag som skickade procentuellt fler
enskilda kollin huvudsakligen transporterade varorna med personbil. Även de företag med
tjänster föredrog att transportera varor med personbil vilket gav små volymer och enskilda
kollin.
Transportupplägg
I en mejlintervju med ett lokalt transportföretag1 beskrev de att körtiden skulle kunna
fördubblas så som deras kapacitet såg ut idag. En ökning av användandet av en lokal
transportör skulle mynna ut i minskat slitage på vägarna och mindre buller på grund av att ett
mindre antal fordon skulle behövas. Mindre slitage på vägarna innebär en mindre
miljöpåverkan från företagen. En ökad användning av en lokal transportör i syfte att öka
samlastningsgraden skulle också innebära färre direkttransporter. En följd av minskade
direkttransporter kan bli att den totala körsträckan i transportsystemet minskas. Förkortning
av den totala körsträckan medför framförallt fördelar för miljö och transportkostnader enligt
teoriavsnittet. Färre direkttransporter innebär färre lastbilar vilket medför mindre slitage på
vägarna och mindre utsläpp av växthusgaser. En högre utnyttjandegrad innebär också att
kostnaden för transporten blir lägre. Majoriteten av företagen som svarade på frågan om
prioritering av effektivitetsvariabler angav att miljö var lågt prioriterad i förhållande till
kostnads- och tidsvariablerna.
Vid närmare studie av det lokala transportföretagets olika typer av lastbilar framkom det att i
tillägg till vanlig lastbil hade de också lastbilar med 220 Volts strömförsörjning och kylbilar.
Detta sågs som en möjlighet för att kunna öka användandet av den lokala transportören då
närmare hälften av de företag som ingår i studien är verksamma inom livsmedelsindustrin.
Resultatet mynnar ut i tre potentiella transportupplägg tillika sätt att utforma
transportsystemet på. Samtliga föreslagna transportupplägg hade för- och nackdelar. Den
första potentiella utformningen av transportsystemet var en kombination av ett
enterminalsystem och en mjölkrunda. Figur 1 visualiserar detta transportupplägg. Noderna
och avstånden mellan figurerna representerar inte verkligheten på Orust, utan används endast i
syfte att visualisera föreslagen utformning.

1

Lokalt transportföretag, mejlintervju, 21 april 2017
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Figur 1. Transportupplägg alternativ 1; enterminalsystem och mjölkrunda
Möjligheterna med förslag nummer ett sågs i det faktum att närmare hälften av de svarande
företagen endast samlastar 1 till 20 procent av det utgående godset. Fördelen med att öka
samlastningen via en terminal skulle vara att utnyttjandegraden av lastbilarna ökade. I
praktiken skulle ökningen kunna genomföras med befintlig kapacitet hos den lokala
transportören som medverkade i studien. En ökad utnyttjandegrad av lastbilarna skulle också
innebära en mindre påverkan på miljön. Transportupplägget med en mjölkrunda för
inkommande och utgående varor och gods skulle kunna möta kundkraven på precisa
leveranstider samt en önskan om mindre miljöpåverkan från företagen. Nackdelen som sågs
med att kombinera en terminal med en mjölkrunda är att hanteringstiden ökar vilket i sin tur
påverkar ledtiden. Detta skapade problem för den andel företag som hanterade livsmedel och
hade krav på kyla vid transport och hantering. Mjölkrundor baseras på en fast tidtabell och
kräver därmed längre framförhållning vid bokning av transport samt mer komplex planering i
jämförelse med direkttransporter. Flexibiliteten minskar också i samband med att en fast
tidtabell införs. Terminal ansågs också svårt att motivera då den stegvisa effekten på ledtiden
blev hög. Tidsperspektivet ansågs problematiskt i relation till hur prioriteringar av
effektivitetsvariablerna gjordes av företagen.

Den andra identifierade sättet att utforma transportsystemet på för att öka möjligheterna att
samtransportera var direkttransporter och mjölkrunda. Figur 2 visualiserar detta
transportupplägg. Noderna och avstånden mellan figurerna representerar inte verkligheten på
Orust, utan används endast i syfte att visualisera föreslagen utformning.
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Figur 2. Transportupplägg alternativ två; direkttransporter och mjölkrunda
Transportupplägget kräver ingen terminal vilket eliminerar hanteringstiden och kan därför
bättre möta kundernas krav på tidseffektiviteten. Transportupplägget är flexibel då den kan
erbjuda en möjlighet att boka direkttransport eller samtransport baserat på varje enskilt behov.
Transportupplägget kan genomföras utan kostnader för byggandet och drivandet av en
terminal. Detta för att öka utnyttjandegraden sådan att kostnaderna och miljöpåverkan kan
hållas nere. Transportupplägget kan potentiellt genomföras genom att utnyttja den lediga
kapacitet som det lokala transportföretaget har.
Nackdelen med detta transportupplägg är om en obalans där direkttransporter stod för en klar
majoritet av alla transporter så hade det inneburit att både kostnaderna och miljöpåverkan
hade ökat sådan att mjölkrundan hade närmare tappat sin betydelse. Transportupplägget
bygger på att sträva mot en så hög andel samlastning via mjölkrunda som möjligt.
Det tredje identifierade transportupplägget för att kombinera olika transportsätt på är terminal
och direkttransporter. Figur 3 visualiserar detta transportupplägg. Noderna och avstånden
mellan figurerna representerar inte verkligheten på Orust, utan används endast i syfte att
visualisera föreslagen utformning.

- 34 -

Figur 3. Transportupplägg alternativ tre; terminal och direkttransporter
Transportupplägget hade inneburit en avvägning mellan miljö och kostnad samt tid.
Transportuppläggetansågs dock ointressant med anledningen av att kombinationen av
terminal och direktransporter skulle skapat fler direkttransporter än vad ett transportupplägg
med endast direkttransporter skulle gjort. Resultatet hade i huvudsak skapat att kostnaderna
för transporterna hade blivit högre samt att miljöpåverkan hade som följd av att den totala
körsträckan blir längre. Anledningen till att priset på transporterna har ökat är eftersom
mottagare efterfrågar leverans samma dag samt frekventa leveranser. Fler direkttransporter
innebär mer utsläpp av växthusgaser, mer slitage på vägarna samt ökat buller och ljud.
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5.2 Säsongsvariation
Vid undersökning av hur invånarantalet varierade under året så visade resultatet att mängden
folk närmare fyrdubblades under sommartid. I en mejlintervju med informant 22 berättade de
att räddningstjänsten under sommarmånaderna i deras arbete utgår från att det rör sig 50 000
och 60 000 personer på grund av tillströmmande turister och sommargäster. Informant 23
berättade också att den absoluta högsäsongen för turister och sommarboende är under juli och
augusti månad.
Den tid på året som det är minst besökare och boende är från och med oktober till och med
mars månad. Detta identifierades som lågsäsong. Informant 24 menade att turismen under
denna period är närmast obefintlig. Uttryckt i antal turister och gäster med sommarboende
innebar det att det fanns en högsäsong och en lågsäsong under ett år på Orust.
Från resultatet av enkätundersökningen kunde en säsongsvariation identifieras för 67 procent
av besvarande företag. Resterande 33 procent ansåg sig inte uppleva någon säsongsvariation,
det vill säga att de upplevde en jämn efterfråga året runt. Företagen som inte upplevde någon
säsongsvariation var företag som bland annat var aktiva inom detaljhandel, livsmedel och
transport. Bland de företag som upplevde säsongsvariation så identifierades en högsäsong och
en lågsäsong. Det som skiljde säsongsvariation kopplat till turism från säsongsvariation
kopplat till fysiska varor var att högsäsongen generellt sett låg två månader tidigare än den
förmodade högsäsongen.
I tabell 1 har fördelar och nackdelar med respektive alternativ som presenterats i
resultatavsnittet sammanställts. Resultatet visar att det alternativ som hade flest fördelar var
direkttransporter kombinerat med en mjölkrunda där varor och gods hämtades och lämnades
på samma rutt.

2

Informant 2, mejlkommunikation, den 5 april 2017.
Informant 2, mejlkommunikation, den 5 april 2017.
4
Informant 2, mejlkommunikation, den 5 april 2017.

3
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Tabell 1. Sammanställning av de möjligheter som de olika transportalternativen innebär.
Transportupplägg

Flexibilitet

Miljö

Kostnad

+ ✖

✖

✓

✓

2:Direkttransport
er + mjölkrunda

✓

✓

✓

✓

3:Enterminal +
Direkttransporter

✖

✖

✖

✖

1:Enterminal
mjölkrundor

Tid

✖ = majoriteten nackdelar
✓ = majoriteten fördelar
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6 Diskussion
I diskussionsavsnittet diskuteras projektgruppens egna åsikter, rapportens svagheter och
begränsningar, rapportens resultat, etik samt framtida forskning inom området.
Resultatet av studien visade att det inte finns något rätt eller fel i val i utformning av
transportsystem. Beroende på vilken variabel som företag värdesätter högst så blir också
svaret annorlunda.
Det finns inget transportsystem som bara har fördelar ur alla effektivitetsvariabler. Företagen
kommer alltid behöva prioritera individuella mål. I tillägg anser projektgruppen att Orust
kommun är ett relativt litet geografiskt område i sammanhanget transportplanering. Hade den
geografiska avgränsning varit större eller annorlunda hade resultatet eventuellt fallit ut olikt
resultatet i denna studie. Alternativ 1 som innebar ett enterminalsystem och en mjölkrunda
och presenterades i resultatavsnittet kan vara ett alternativ om avgränsningen på i denna studie
varit annorlunda. Terminalen skulle då kunna representera en nod på Orust där inkommande
gods anlände för att på nytt konsolideras ihop för att vidare transporteras ut på Orust i form av
en mjölkrunda. Liksom utgående gods först samlas ihop via en mjölkrunda för att sen
konsolideras på nytt ut från Orust baserat på leveransplats.
Genom schemaläggning av mjölkrundor ges företagen möjligheten att undvika transporter i
områden med skolor och dagis vid tidpunkter för mycket aktivitet. Detta förutsätter dock att
företagen använder mjölkrundan i så stor utsträcknings som möjligt istället för
direkttransporter. Vidare kan ett högre resursutnyttjande utav lastbilsfordon bidra till minskad
ljud och buller vilket också är positivt för den miljömässiga som den sociala hållbarheten.
Uppsatsen uppmanar till att använda lokala tillgångar vilket skapar arbetsmöjligheter och ett
minskat beroende av andra regioner.
I samband med arbetet har projektgruppen granskat flera artiklar för att undersöka om det har
gjorts liknande studier inom transporteffektivisering, men med ett negativt utfall. Artiklarna
innehåller studier om transporteffektivisering men utesluter säsongsvariation samt en eller
flera effektiviseringsvariabler. De slutsatser och resonemang som framgår i denna rapport har
därför sammanfogat dessa teorier för att hitta den mest optimala lösningen.
Reliabilitet och validitet för arbetet har varit ett stort problem genom hela datainsamlingen.
Att få pålitliga och trovärdiga data har varit en utmaning. I efterhand insåg vi att de frågor och
svar som ställts i enkäten var svåra att förstå. Detta tror vi är anledningen till att antalet
svarande på varje fråga varierade kraftigt. Flera företag kontaktade oss och bad om
förtydligande. Flertalet svar har också kommit att ogiltigförklarats. Resultatet var inte
generaliserbart eftersom frågorna kunde misstolkas och därför är det ingen självklarhet att den
kommer ge samma svar vid en upprepning. Specifikt gäller detta frågan om säsongsvariation
där svarsalternativen var missvisande och svårtolkade. Hade det funnits bättre svarsalternativ
hade förmodligen resultatet varit annorlunda. För att gruppen skulle få ett bättre resultat som
skulle kunna kopplas till teorierna gjordes valet att ta kontakt med den lokala turistbyrån för
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att undersöka hur stor förändring i population som sker under året. Bearbetningen och
analysen av den insamlade datan har varit konsekvent och systematiskt för att hitta samband
mellan teori och information från datainsamlingen. Frågorna och svarsalternativen skulle
kunnat vara mer noggrant skrivna sådan att färre missförstånd uppstod och på så sätt öka
validiteten och reliabiliteten på resultatet.
Vår personliga åsikt är att transporteffektivisering i en geografisk region är en komplex fråga
där flera olika åsikter och mål skall undersökas och kopplas samman för att hitta en optimal
lösning. Företagen har alla olika krav och preferenser som gör att arbetets syfte förändras. Det
går därför inte att hitta en lösning som passar alla.
Det går att utläsa vissa gemensamma faktorer mellan företag som är aktiva i samma bransch.
En faktor som kan göra att skillnader kan uppstå är att företagen är placerade på geografiskt
olika platser med olika behov, krav och tillgångar.
Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) beskriver tidsvariabeln som en konkurrensfördel, och
det speglar sig i företagens val av prioriteringar. Däremot anser flera företag att flexibiliteten
inte är lika viktig som tiden ur ett transportperspektiv. Det motsäger teorin då Lumsden
(2012) beskriver flexibilitet som företagets förmåga att anpassas efter kundkrav. Vidare anser
Upton (1994) att flexibilitet är förmågan som ett system kan förändras utan att försämra tidsoch kostnadsvariabeln. Slutligen är det i verkligheten, som informant 35 beskrev, svårt att
prioritera de fyra variablerna då alla är viktiga på olika sätt och alla fyra är viktiga för att
skapa konkurrensfördelar.

Vid examensarbetets början hade vi en klar hypotes om att det var en terminal som var den
mest fördelaktiga lösningen. Efter tid och utvärdering av enkätsvaren började det långsamt
växa fram att det skulle blir svårt att motivera en terminal. Detta för att det geografiska
området är relativt litet med förhållandevis korta avstånd i kombination med att tiden ansågs
vara av störst vikt för företagen när det kom till beslut kring val av transport. Vi försökte
därför istället hitta en flexibel lösning där det fanns möjlighet att både tillgodose tidskraven
som fanns, men också skapa möjlighet för långsiktigt miljöarbete och lägre
transportkostnader.

5
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7 Slutsats
I detta kapitel redovisas de slutsatser som dragits från resultatet av denna studie angående
förslag för att öka transporteffektiviteten med hänsyn till säsongsvariation i ett avskilt
system.
Syftet med denna studie var att ge potentiella lösningar för att öka transporteffektiviteten med
hänsyn till säsongsvariation i ett avskilt system där forskningsfrågan var följande:
Hur kan transporter effektiviseras med avseende på säsongsvariation?
För att kunna svara på forskningsfrågan och syftet undersöktes hinder, utmaningar och
möjligheter med samlastning samt hur hinder och utmaningar kan bemötas för att på sikt öka
möjligheterna för samlastning.
Resultaten visar både hinder utmaningar för samlastning av varor och gods. Utmaningar sågs
framförallt vid livsmedelshantering. Kyl- och frysvaror kräver oftast korta leveranstider och
en tredjedel av företagen behandlade temperaturkänsligt gods. Majoriteten av de medverkande
företagen pekade också på tid som den viktigaste effektivitetsvariabeln. Tiden blev därför
också en utmaning då detta var en av nackdelarna med samlastning. Med samlastning ökar
behandlingstiden samt leveranstider vilket blir mer påtagligt i ett avskilt system där avstånden
är relativt korta. Resultaten visade egentligen bara ett rent hinder för samtransport och det var
skrymmande gods. Godset som krävde specialtransport eller egen transport motsvarade en
mycket liten procentandel av de medverkande företagen vilket innebar att det finns fler
möjligheter för samlastning om utmaningarna kan mötas.
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Vid en sammanställning av utmaningar, hinder och möjligheter dras slutsatsen att en
kombination av mjölkrunda och direkttransporter var det förslag som medförde flest fördelar
för ökad effektivitet under given avgränsning. Slutsatsen svarar upp mot uppsatsens syfte och
forskningsfråga. Det finns sällan en lösning som är optimal för alla, men en som är mer
lönsam för en majoritet. Detta bekräftas även av denna studie. Vid direkttransporter var
transporttiden kortare i jämförelse med samlastning i form av en mjölkrunda. Vid val av
motsatsen blev istället kostnaden och företagens avtryck på miljön mindre. Med den
föreslagna utformningen gavs möjligheten till företagen att själva välja vilka transporter som
skulle kunna samtransporteras och vilka som skulle gå direkt till mottagaren. Resultaten visar
också en fördel i att inte låsa en utformning av transportsystemet till något som inte ansågs
vara miljövänligt eller flexibelt på lång sikt.
Kombinationen av mjölkrunda och direkttransporter kunde även bemöta hinder inom
säsongsvariation till följd av turism. Detta på grund av dess icke fasta fördelning mellan
användandet av mjölkrunda och direkttransporter. Genom att använda mjölkrundor under
högsäsong kommer antalet transporter att minska och framkomligheten på vägarna blir större
vilket kan vara fördelaktigt då andra fordon befinner sig där. Vidare kan mjölkrundor visa sig
vara en mer tidseffektiv metod under högsäsong, även här är det på grund av antalet fordon på
vägen och framkomlighet.

7.1 Rekommendationer till berörda företag
En möjlighet sågs i att det lokala transportbolaget hade dubbelt så mycket körtid tillgängligt
med befintlig kapacitet. För de berörda företag inom kommunen uppstår en möjlighet att
använda det lokala transportbolagets oanvända kapacitet. Lokala företag rekommenderas att
se över hur användningen av den lokala transportören kan ökas för att bidra till ett hållbart
närsamhälle. Ökad användning av ett lokalt transportbolag ökar också möjligheten för ökad
fyllnadsgrad som i sin tur minskar miljöpåverkan, ökar samlastningen och minskar kostnader.
De hade också tillgång till kylbil för transport av livsmedel vilket sågs som en fördel då
ungefär en tredjedel av företagen hanterar livsmedel på något sätt. En ytterligare
rekommendation är att närmare utvärdera det föreslagna transportupplägget för att på sikt
minska företagets miljöpåverkan samt minska transportkostnader. Under utvärderingen
rekommenderas företagen att även se över hur transportupplägget kan realiseras, hur
samarbete skall ske samt hur utformning av mjölkrundan.

7.2 Förslag till fortsatt forskning
För att realisera ett förslag på utformning av transportsystem krävs vidare forskning kring
bland annat fler transportupplägg och kombinationer. Det krävs också närmare studier på
ruttplanering, avtal, samarbetesupplägg med mer. Den lösning som vi kommit fram till är ett
förslag på vägen mot ett effektivare transportsystem med hänsyn till säsongsvariation.
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Projektgruppen rekommenderar att utöka avgränsningen och studera kombinationen av
mjölkrundor och direkttransporter. Projektgruppen kan inte motivera en terminal på grund av
avgränsningarna för arbetet, således kan fortsatt forskning inom detta området vara intressant.
Om fler närliggande områden tas i beaktning kan en terminal vara att föredra men på grund av
att endast lokala transporter gällde i detta arbetet var det inte aktuellt. Den fortsatta
forskningen kan utgå från en optimal geografisk punkt för en förbindelsepunkt och ett
navsystem.
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Bilaga 1. Enkät - Kartlägging av transporter inom Orust kommun.
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