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Förord 

Efter tre tänkvärda år av studier vid Borås Högskola är detta examensarbete avslutningen på 

vår Högskoleingenjörsutbildning med inriktning Industriell Ekonomi – arbetsorganisation och 

ledarskap. Examensarbetet är utfört i samarbete med företaget Sulzer Pump Solutions 

Vadstena AB och avser primärt behandla området transporthantering. 

Under arbetets gång har vi kommit i kontakt med ett flertal personer som alla bidragit med 

värdefulla aspekter och kunskaper som gagnat utformningen av detta examensarbete. Vi vill 

dock rikta ett särskilt tack till vår handledare på företaget, Peter Törnqvist för all den tid och 

engagemang han tillägnat detta examensarbete. Även de delar av personalstyrkan på 

verksamheten som tagit sig tid för intervjuer, frågor och dylikt förtjänar ett stort tack för sin 

hjälpsamhet.  

Slutligen vill vi tacka vår handledare och examinator vid Borås Högskola, Agnes Andersson 

för värdefull vägledning genom arbetet. 

Göteborg, maj 2012 

/ Mathias Andersson och Malin Dahl  
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Abstract 

Logistics has recently become a more crucial part of today’s society due to globalization. An 

organization that efficiently works with improving its logistics often comes to obtain 

substantial competitive advantages and can also come to withhold increased market shares. 

The area of logistics however generates a number of costs, were one of the largest is the cost 

regarding transportation. Due to this fact it is important that companies acknowledges 

transportation management as a central part of the daily activities. 

The purpose of this thesis is to evaluate and examine the transport management at Sulzer 

Pump Solutions Vadstena AB, with focus on inbound transportation. 

In association with a change of ownership the organization has gone through major changes 

regarding organizational structure, were the management of transportation has become an 

underprivileged area. The current transportation costs are extensive and there is a direct desire 

to take control and manage these costs. There are however no resources to spare for this 

purpose at the time being due to lack of capacity. 

During this thesis it has become clear that the lack of control over transport management in 

large extent could be associated with the fact that the company, in most cases have handed 

over the responsibility of this area to its suppliers. It also occurred that the agreements 

between the company and its suppliers did not include any specifications concerning 

transportation or transport management. It also became clear that there are other parts of the 

daily activities that are in great need of improvement. 

The recommendations that are suggested includes in a first phase an evaluation and rework of 

the current supplier agreements, so that these will include paragraphs concerning transport 

management. Furthermore there is a need for the organization to conduct an evaluation over 

their existing suppliers, in order to improve collaboration with key suppliers. In conclusion it 

also occurred that there are superior knowledge’s on the subject of outbound transportation 

within the company, which should be taken advantage of in a greater extent.   

The organization is at the moment facing an expansion and it could there for be highly 

necessary to hire a fulltime employed logistician.  
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Sammanfattning 

Logistik har på senare tid blivit en allt viktigare del inom dagens samhälle i och med ökad 

globalisering. En verksamhet som effektivt arbetar med att förbättra sin logistik kan ofta 

erhålla stora konkurrensfördelar och om möjligt utöka sina marknadsandelar. Logistik medför 

dock ett antal kostnadspunkter, varav en utav de största är transporter. Av denna anledning är 

det av stor vikt att företag erkänner hantering av transporter som en central del utav den 

dagliga verksamheten. 

Syftet med detta examensarbete är att på Sulzer Pump Solutions Vadstena AB utvärdera samt 

studera verksamhetens transporthantering med fokus på inboundtransporter.  

I samband med ett ägarbyte har verksamheten genomgått stora organisationsförändringar där 

transporthantering har kommit att bli ett icke prioriterat område. Företagets 

transportkostnader är idag omfattande och det finns en tydlig önskan om att ta kontroll över 

transporthanteringen. Dock finns inga tillgängliga resurser som kan avsättas för detta arbete 

då organisationen för närvarande är överbelastad.      

Det framkom under arbetets gång att den bristande kontrollen över transporthanteringen till 

stor del beror på att verksamheten i många fall lämnat över detta ansvar på leverantören. Inte 

heller avtalen som är knutna parterna emellan innefattar någon form av precisering över 

transportsätt eller hantering. Det har även under arbetet framkommit att det finns andra delar 

av den dagliga verksamheten som har behov av förbättring. 

De rekommendationer som föreslås är att verksamheten i ett första skede utvärderar liksom 

omarbetar nuvarande leverantörsavtal så att dessa tydligt innefattar paragrafer rörande 

transporthantering. Vidare bör även befintliga leverantörer utvärderas för att om möjligt 

utveckla närmare samarbeten med nyckelleverantörer. Avslutningsvis framkom även att det 

finns goda kompetenser angående hanteringen av outboundtransporter hos företaget, vilka bör 

utnyttjas i större omfattning.  

Då företaget befinner sig i en expanderingsfas kan det dock på sikt vara ytterst nödvändigt att 

anlita en heltidsanställd logistiker för att effektivisera den nuvarande transporthanteringen.  
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Begreppsdefinitioner 

 

 

Logistiska flöden  Materialflöden samt till dessa kopplade resurs-, informations- och 

monetära flöden.  

Verksamhet  En verksamhet är en organiserad enhet som innehar realt, humant 

och finansiellt kapital samt visioner och målsättningar för vad den 

avser åstadkomma. 

Process  Definieras i arbetet som; En process är ett nätverk av aktiviteter 

som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon 

extern eller intern kund. 

Processkarta En kartläggning över de aktiviteter som ingår i verksamheters 

olika processer och som sedan ofta presteras och illustreras 

grafiskt  

Logistikkostnader Alla de kostnader som uppkommer vid nyttjande, planering och 

hantering av en verksamhets logistiska flöden  

Transportkostnader  Alla direkta kostnader som kan associeras till förflyttandet av en 

produkt från punkt A till punkt B. 

Inboundtransporter  Transportflöden som uppstår från leverantörer till Sulzer Pump 

Solutions Vadstena AB. 

Outboundtransporter   Transportflöden som uppstår från Sulzer Pump Solutions 

Vadstena AB vidare till kund. 

ABC-analys  Ett verktyg för analys och klassificering av produkter, 

leverantörer, kunder med mera. 

Leverantörsrelation Den relation och det samarbete som råder mellan en verksamhet 

och en leverantör  

Leverantörsavtal Juridisk bindande avtal som preciserar omfattningen av 

leverantörsrelationen 

Transporthantering Syftar i arbetet till alla aktiviteter, dokumentation och resurser som 

är involverade vid transport av en vara eller produkt 

Transportör  De företag/aktörer som ansvarar för det fysiska fraktmomentet av 

varor mellan leverantörer och verksamheten. 

Nyckelleverantör  Leverantörer som har en betydande roll för företaget. Kan 

exempelvis bero på unika produkter eller kvantiteter. 



ix 

BOM  Bill of materials, en typ av skiss som beskriver alla komponenter 

som ingår i en produkt. 

MRP  Material requirements planning, ett ofta automatiserat system som 

hjälper till att bevaka behov att artiklar i produktion. 

Lista  Med ordet ”lista” alternativt ”listor” menas i arbetet de listor som 

används av materialplanerarna vid läggande av nya ordrar.
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet är tänkt att ge läsaren en förförståelse till det huvudsakliga syftet 

bakom examensarbetet. Först presenteras en bakgrund till problemet på en generell nivå. 

Detta följs av problembeskrivning samt syfte som specificerar problemet hos företaget i fråga. 

Slutligen beskrivs examensarbetets avgräsningar och disposition.  

1.1 Bakgrund 

Under de senaste årtiondena har begreppet logistik vuxit och utvecklats i betydelse. Idag ses 

logistik mer som ett synsätt än som en uppsättning verktyg, begrepp och tekniker. Ett begrepp 

som kommit att utvecklas ut logistikområdet är det så kallade ”Supply chain management” 

vilket syftar till att skapa en helhetsbild över alla de flöden som rör sig till, inom och från en 

verksamhet. Supply chain management riktar sig således inte endast till de traditionella 

logistikområdena utan inkorporerar nästintill samtliga delar av en verksamhet (Jonsson & 

Mattsson, 2010). 

Ett effektivt arbete inom logistik eller supply chain management, där olika flöden kan styras 

och vidareutvecklas är ett sätt där verksamheter kan generera konkurrenskraftighet samt utöka 

sina marknadsandelar (Kotler, Armstrong & Parment, 2011). För att kontrollera de olika 

flödena inom ett logistiskt nätverk krävs dock god självinsikt i den egna verksamheten och 

kontroll över de egna processerna (Harrison & van Hoek, 2011). Ett sätt att införskaffa sig en 

överblick över den egna verksamheten är genom kartläggning av dess processer. Genom 

processkartläggning kan även olika förbättringsområden uppdagas, där åtgärder sedan kan 

effektivisera verksamheten ytterligare (Bergman & Klefsjö, 2010).  

Logistik innebär som framkommer både kostnader och effektiviseringsmöjligheter. Ökad 

globalisering i dagens samhälle medför dessutom allt mer omfattande logistik relaterade 

aktiviteter. Många företag erfar idag höga logistikkostnader, där ofta den huvudsakliga 

kostnadsbäraren är transporthantering. För att effektivisera och styra dessa kostnader, och 

således effektivisera den egna verksamheten krävs att logistik, liksom transporthantering 

erkänns som en central del inom verksamheten (Benton, 2010).   

1.2 Problembeskrivning 

Likt ovanstående kapitel erfar företaget Sulzer Pump Solutions Vadstena AB höga kostnader i 

samband med logistik och transporthantering, något företaget nu vill effektivisera och få 

kontroll över.  

Sulzer Pump Solutions Vadstena AB  genomgick under hösten 2011 ett ägarbyte vilket har 

inneburit en tydlig organisationsförändring. Ett exempel på en sådan förändring är att ansvaret 

för upphandling och kontraktering gällande transporter som tidigare hanterades på global nivå 

av en så kallad ”Category Manager” tillfallit det lokala kontoret i Vadstena. Tjänsten som 

”Category Manager” har i den nya företagssammansättningen borttagits helt. Efter samtal 

med företagets inköpschef Peter Törnqvist framgår att detta ansvar spridits ut och för 

närvarande tycks tillfalla inköpsavdelningen. 

Företagets transportkostnader uppgår i dagsläget till omkring 4,08 miljoner kronor per år och 

det betonas att tillgänglighet är den viktigaste parametern gällande transporter. Fördelningen 
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av transportkostnaderna ser ut som följer; 1,57 Mkr flygfrakter, 0,33 Mkr expressfrakter samt 

2,18 Mkr övrig frakt. Dessa kostnader berör endast transporterna från leverantörer till den 

egna verksamheten, även benämnda som inboundtransporter.  

Det finns idag som tidigare nämnt både ett behov och en önskan om att ta kontroll över 

kostnaderna för inboundtransporterna men då organisationen i och med rådande ägarbyte är 

överbelastad finns inga vidare resurser för detta arbete. En grundlig utredning över företagets 

transporthantering med fokus på inboundtransporter tycks vara nödvänding.  

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att på Sulzer Pump Solutions Vadstena AB utvärdera och 

studera verksamhetens nuvarande transporthantering med fokus på inboundtransporter.  

1.4 Avgränsningar  

Detta examensarbete utförs på Sulzer Pump Solutions kontor i Vadstena. Fokus kommer 

enbart att ligga vid den administrativa sidan inom verksamheten och inga studier kring själva 

produktionen kommer att utföras. 

Den processkartläggning som kommer att genomföras kommer endast beröra de processer 

och aktiviteter som tycks aktuella för inboundtransporter. Under analys av 

processkartläggningen kommer huvudsakligt fokus vara att finna förbättringsområden 

angående transporthantering, dock kommer även andra potentiella förbättringsområden att 

uppmärksammas. Samtliga funna förbättrings- och effektiviseringsmöjligheter kommer 

tillsammans att ingå i de rekommendationer som kommer att ges företaget.  

De rekommendationer som kommer att tas fram presenteras inte i form av specifika 

kostnadsbesparingar, transportörer eller liknande. Rekommendationerna kommer enbart att 

utgöras av förbättringsförslag.  

1.5 Disposition 

Kapitel 1 - Det inledande kapitlet ger läsaren en förståelse för syftet bakom examensarbetet. 

Detta följs av en bakgrund till problemet samt en problembeskrivning vars syfte är att 

specificera problemet hos företaget i fråga. Det hela avslutats med avgränsingar för rapporten 

samt disposition.  

Kapitel 2 - Kapitel två är tänkt att ge läsaren en förståelse för företagets historia samt hur 

verksamheten ser ut idag. Då rapporten i huvudsak berör den administrativa sidan läggs störst 

fokus på förklaring av denna. 

Kapitel 3 – I detta kapitel får läsaren en bättre förståelse för hur arbetet genomförts rent 

praktiskt. Kapitlet belyser även vilka teorier som ligger till grund för val av tillvägagångssätt. 

Kapitel 4 – Kapitlet ämnar ge läsaren en djupare förståelse för de teorier som ligger till grund 

för arbetets utformning. Samtlig litteratur som ligger till grund för utformandet av resultatet 

presenteras under respektive underrubrik. 
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Kapitel 5 – I detta kapitel presenteras de resultat som har skapats under arbetets gång.  

Kapitel 6,7 och 8 – Syftet med detta avsnitt är att på ett strukturerat sätt lyfta de delar av 

arbetet som är av störst vikt för företaget. Detta görs genom att analysera resultatet i 

förhållande till metod samt litteraturstudie. Kapitlet avslutas med slutsatser av examensarbetet 

i punktform. 

Kapitel 9 – Det avslutande kapitlet för diskussion kring områden som bör vara av intresse för 

vidare arbete. Avslutningsvis analyseras även de tillvägagångssätt som valts under arbetets 

gång samt hur alternativa metoder hade påverkat arbetets utformning.  
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2. Företagsbeskrivning  

Syftet med detta kaptiel är att ge en kort beskrivning av företagets historia samt en 

övergripande bild av företaget. Detta följs av en genomgång av hur verksamheten ser ut idag. 

Då rapporten i huvudsak berör den administrativa sidan av företaget kommer störst vikt 

läggas vid förklaring av denna. Vad gäller den operativa sidan kommer den endast beskrivas 

på ett övergripande plan. 

2.1 Historia 

År 1945 startas tillverkning av pumpar i Vadstena då AB Vadstena Mekaniska Verkstad 

grundas. I takt med att företaget växer byggs även fabriken ut i olika omgångar, man etablerar 

sig på andra orter så som Göteborg, Malmö och Oslo. År 1972 döps företaget om till 

Vadstena Pumpar AB i samband med invigning av en nybyggd fabrik. År 1985 införlivas AB 

Vadstena Mekaniska Verkstad i Scanpump koncernen och byter då även namn till Scanpump. 

Genom föreningen med Scanpump koncernen har man nu fabriker i Vadstena, Mölndal och 

Jönköping. I början av 2000-talet togs beslut om att slå ihop produktionen i Mölndal och 

Vadstena. Detta resulterar i byggandet av en ny fabrik som står klar 2005. Under de senaste 

åren har en rad stora händelser inträffat i företaget. År 2010 köper Assa Abloy upp 

investmentbolaget Cardo, som i sin tur äger Scanpump. Assa Abloy säljer sedan vidare 

pumpverksamheten inom Cardo koncernen (Scanpump) till Sulzer, ett av världens största 

pumpföretag och sedan länge en konkurrent till Scanpump. Verksamheten i Vadstena får 

alltså så sent som hösten 2011 nya ägare i form av Sulzer, hemmahörande i Schweiz. 

Företaget byter i samband med detta ägarbyte namn till Sulzer Pump Solutions Vadstena AB. 

 

 

Figur 2.1 Historiekarta (Sulzer Pump Solutions Vadstena AB, 2012) 
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2.2 Verksamhet 

Företagets verksamhet består i att utveckla, tillverka, köpa och sälja pumpar, omrörare, 

apparater och annan utrustning för transport av vätskor och suspensioner. Företaget tillverkar 

cirka 5000 pumpar respektive 1000 omrörare per år. 2011 omsatte verksamheten 311 MSEK. 

Majoriteten av verksamhetens kundbas ligger utanför Sverige och då främst inom papper och 

massa industrin där företaget är världsledande. De produkter som säljs på den svenska 

marknaden är främst inom energisektorn och då i synnerhet för pumpning av 

fjärrvärmevatten, även där är man ledande på marknaden. Företaget levererar även pumpar till 

svenska kärnkraftverk. Då kundernas krav varierar mycket från fall till fall har man ett brett 

sortiment som sträcker sig från standardpumpar till för det specifika fallet helt 

specialdesignade lösningar. 

 

Figur 2.2 Verksamhetskarta (Sulzer Pump Solutions Vadstena AB, 2012) 

Bilden ovan beskriver närmare hur företagets administrativa sida är uppbyggd. All 

administrativ verksamhet, med undantag för försäljnings- samt forsknings och 

utvecklingsavdelning, är belägen i Vadstena. Då examensarbetet primärt berör ämnet 

transporthantering har främst ekonomi- och inköpsavdelningen varit inblandade i det 

huvudsakliga arbetet. Inköpsavdelningen består totalt av fem personer i form av; inköpschef, 

strategiska inköpare samt materialplanerare. Materialplanerarnas huvudsakliga uppgift är att 

lägga nya ordrar på material som behövs i produktion samt att övervaka dessa och se så att de 

levereras i tid. De strategiska inköparna jobbar med att hitta leverantörer för specialprodukter 

alternativ nya produkter som aldrig tidigare beställts. Inköpschefens roll är att knyta nya avtal, 

besöka leverantörer på plats och på andra sätt jobba mer långsiktig med inköpsarbetet. 

Inköpschefen är även medlem i ledningsgruppen och påverkar därmed för företaget viktiga 

beslut.  
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3. Metod & material  

Detta kapitel ger läsaren en försåtelse för hur arbetet har genomförts rent praktiskt. Kapitlet 

belyser även vilka teorier som ligger till grund för val av tillvägagångssätt. Avslutningsvis 

presenteras en metodkritik för att framhäva vikten av validitet liksom reliabilitet. 

3.1 Perspektiv 

Vetenskapliga arbeten kan grundas på olika typer utav perspektiv, där de två vanligaste 

benämns som kvalitativt- respektive traditionellt perspektiv. Det som särskiljer dessa ansatser 

åt är i huvudsak förhållningssättet till betraktandet av verkligheten. I det traditionella 

perspektivet betraktas verkligheten som mer eller mindre objektiv, där fenomen existerar 

oberoende människan. Genom det traditionella synsättet görs en ansats till att förklara 

omvärlden, genom lagar, generella principer, experiment med mera (Backman, 2008). Den 

typ utav frågor som kan symbolisera det traditionella perspektivet kan tänkas vara; Hur 

vanligt är fenomenet?  Vilka är sambanden? och så vidare. Till skillnad från det traditionella 

perspektivet betraktas omvärlden i det kvalitativa perspektivet som subjektiv. Det kvalitativa 

synsättet söker primärt efter ett fenomens innebörd och karaktär. Frågor som kan tänkas 

symbolisera det kvalitativa perspektivet är; Vad betyder fenomenet? Vad handlar det om? och 

så vidare (Widerberg, 2002). I figuren nedan illustreras skillnaden mellan de två ovannämnda 

perspektiven. 

  

 

Figur 3.1 Det traditionella och det kvalitativa perspektivet 

Detta examensarbete anses överlag följa det kvalitativa perspektivet. Arbetets syfte är att 

studera och förstå verksamheten och transporthantering hos Sulzer Pump Solutions Vadstena 

AB och därefter ge företaget förslag och rekommendationer kring förbättringsarbete. 

Merparten av resultaten är inte kvantifierbara, något som kännetecknar det kvalitativa 

synsättet. En mycket stor del av datainsamlingen har dessutom genererats av semi-

strukturerade intervjuer, något som återigen kännetecknar det kvalitativa perspektivet. 

Att ett visst perspektiv används innebär dock inte att metodiken nödvändigtvis strikt måste 

följa därefter. I en kvalitativ forskningsansats är det inte ovanligt att kvantitativa metoder 

ingår, och tvärtom. Det kan till och med vara så att man genom att utnyttja båda metodtyperna 

uppnår ett tydligare och bättre resultat (Edling & Hedström, 2003). I detta arbete har både 

kvalitativa och kvantitativa metoder används för att uppnå goda förbättringsförslag till 

företaget.        
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3.2 Datainsamling 

3.2.1 Intervjuer 

 

Utredande intervjuer är ett utav de viktigaste redskapen för insamling av kvalitativ data. 

Således är förberedandet och utförandet av dessa väsentliga för att få fram önskvärd 

information (Q. Qu & Dumay, 2011). Vanligen återfinns tre huvudsakliga intervjumetoder; 

strukturerade intervjuer, semi-strukturerade intervjuer samt ostrukturerade intervjuer. Valet av 

metodik grundas framför allt i syftet med datainsamlingen (Alvesson, 2003). Då syftet med 

intervjuerna är att skapa en helhetsbild och lägga grunden till en processkarta lämpar sig 

semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer är en flexibel intervjuform där 

oftast en intervjuguide efter ett visst tema förbereds. Frågorna i intervjuguiden skall utformas 

på så vis att den intervjuade erhåller öppna svarsmöjligheter. Utöver intervjuguiden lämnas 

även plats åt mer situationsbaserade följdfrågor under själva intervjuerna (Q. Qu & Dumay, 

2011). 

Intervjuerna utfördes på kontoret i Vadstena och respondenterna tillhörde personalstyrkan och 

var sedan tidigare informerade om att de skulle kunna komma att intervjuas. Urvalet av 

respondenter grundas i att dessa personer ansågs ha en direkt koppling till för 

processkartläggningen aktuella områden. Intervjuerna utgick från den av författarna 

framtagna intervjuguiden (se bilaga 3) men kom att variera något då olika situationsbaserade 

följdfrågor även ställdes.  Respondenterna erbjöds inte anonymitet då dessa personer kunde 

komma att framhållas i resultatet och rekommendationerna. Anteckningar fördes genom 

samtliga intervjuer och tiden för respektive intervju varierade. 

Efter genomförandet av de planerade intervjuerna ansågs att vidare datainsamling genom 

intervju med fler personer på företaget var nödändig för att uppnå önskvärd information. 

Dessa intervjuer följde en mer ostrukturerad metodik där dialog i huvudsak berörde 

vederbörandes arbetsuppgifter.  

3.2.2 Observation 

 

En datainsamlingsmetod som utöver intervjuer gör sig populär i forskningssammanhang är så 

kallad direkt observation. Det kan ofta vara av vikt att observera fenomen, händelser och 

andra ting i dess naturliga miljö för att själv kunna förstå dem. I detta avseende är direkt 

observation överlägsen intervju (Wildemuth, 2009). 

Direkt observationer har nyttjats i viss mån på huvudkontoret i Vadstena. Det som i första 

hand har observerats är utförandet av olika arbetsuppgifter, upprättandet av dokumentation, 

arbetsrutiner, behandlandet av inköpslistor, avläggande av inköpsorder med mera. 

Observation har gjorts tillsammans med de respondenter som ingick in de intervjuerna. I 

samtycke med respondenterna följdes och iakttogs dessa i utförandet av sitt dagliga arbete. 

Syftet med direkt observationerna har i huvudsak varit att skapa en kompletterande 

helhetsbild över verksamheten i naturligt tillstånd. Datainsamling via denna metod har 

framförallt använts för egen fördjupad förståelse för verksamheten och dess 

transporthantering.    
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3.2.3 Kvantitativ data 

 

Kvantitativ data syftar till information som svarar på frågan – hur många? Denna typ utav 

data representerar således en kvantitet. Till skillnad från kvalitativ data kan kvantiteter 

utnyttjas vid olika typer utav beräkningar som exempelvis medelvärde, median och liknande 

(Lantz, 2009). Kvantitativ data kan ofta vara ett bra komplement till kvalitativ data. Kvalitativ 

datainsamling berör oftast färre enheter gentemot kvantitativ datainsamling, men innebär i 

regel mer omfattande och varierad information. Kvantitativ data kan således öka förståelsen 

för kvalitativa data, och tvärtom (Edling & Hedström, 2003). Nedan följer en figur som 

urskiljer hur kvantitativ och kvalitativ data är kompletterande, där den blå figuren 

representerar kvantitativ data och den grå figuren representerar kvalitativ data. 

  

 

Figur 3.2 De två datadimensionerna 

Kvantitativ data i detta arbete har betydelse för att genomföra den ABC-analys som kommer 

att utgöra en del av de slutliga rekommendationerna. Den kvantitativa data som samlats in har 

hämtats från företagets samlade inkommande fakturor från år 2011. Dessa fakturor fanns 

samlade i ett arkiv i pappersform. Av störst intresse var de leverantörer som skickade flest 

fakturor till företaget då dessa anses innebära flest transaktioner totalt. Det fanns ingen 

statistik över antalet transaktioner företaget och dess leverantörer emellan så fakturorna för 

respektive leverantör räknades manuellt. Samtliga fakturor studerades men på grund av 

tidsbrist gjordes avgränsningen att endast de leverantörer som skickat mer än femton fakturor 

till företaget var av relevans för den kvantitativa datainsamlingen. Avgränsningen baseras på 

det faktum att endast leverantörer med hög orderfrekvens var av intresse för arbetet. En 

excelfil upprättades där följande information om varje leverantör infördes; namn, antal 

fakturor, leveranssätt, transportör samt ort. Denna excelfil kom sedan att utgöra grunden för 

den Pivottabell som presenteras i bilaga 1.  

3.2.4 Övriga data 

 

Övriga data som insamlats till detta examensarbete är hämtat från företagets affärssystem 

BPCS samt från inköpsavdelningens givna mallar för leverantörsavtal. Affärssystem BPCS 

har nyttjas för att undersöka rutiner och skapa en bättre inblick i verksamheten. Studier av 

leverantörsavtalsmallarna utgör en del av resultatet i kapitel 5. 
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3.3 Litteraturstudie 

Litteraturstudien i detta arbete har i huvudsak grundats i tryckt material, men vetenskapliga 

artiklar liksom internetsökningar har även används. Det tryckta material som har använts är 

uteslutet hämtat från Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Borås Högskola. Artiklarna som 

nyttjats i arbetet har inhämtats från databasen Emerald. Vid inhämtning av samtlig 

information har sökord använts. Ett urval av de sökord som använts är: transportsätt, 

leverantörsavtal, process, processkartläggning, ABC-analys med mera. 

3.4 Processkartläggning 

I detta arbete har intervjuerna utgjort grunden för den processkarta som skapats. Vald metod 

för kartläggning är IDEF0, se avsnitt 4.2.3 ”IDEF0” under kapitel 4 ”Litteraturstudie. Den 

slutliga illustrationen av processkartan framställdes i programvaran Microsoft Office Visio 

2003. 

3.5 Dataanalys 

När väl all data är insamlad måste denna analyseras och bearbetas för att resultat skall kunna 

nås. Detta kräver i sin tur att insamlad data, oavsett om det rör sig om kvantitativ eller 

kvalitativ karaktär organiseras och struktureras. Syftet med att strukturera upp informationen 

är att nå överskådlighet liksom presentera den i en tolkningsbar form, så att denna kan 

relateras till problemställningen (Backman, 2008). 

Intervjuerna som genomfördes antecknades och studerades noga, vilka därefter kom att 

sammanfattas i skrift. Detta för att underlätta fortsatt arbete med kartläggningen liksom 

rekommendationerna. De förbättringsområden som upptäckts antecknades separat för vidare 

bearbetning. Programmet Excel har varit det främsta redskapet för att strukturera upp 

kvantitativ data.  

3.6 Validitet och Reliabilitet 

I samtliga vetenskapliga studier, undersökningar, artiklar och liknande är det viktigt att erhålla 

god validitet och god reliabilitet. Både begreppen syftar till att beskriva kvaliteten av en 

mätning, datamängd eller annan information. Validitet avser att valda mätinstrument faktiskt 

mäter det som avses mätas. Reliabilitet avser de valda mätinstrumentens förmåga att ge 

tillförlitliga och stabila mätningar, det vill säga, inverkan av slump (Lantz, 2008). Båda 

begreppen har i största möjliga utsträckning funnits i åtanke under examensarbetes gång. 

Det syfte som legat till grund för detta examensarbete är relevant för de problem som 

företaget upplever för närvarande. Att utforma arbete utifrån detta syfte medför i sig god 

validitet. 

De metoder som presenteras ovan har alla studerats och stödjs i den litteratur som finns 

nämnd i detta kapitel. Val av samtliga metoder har ställts i relation till syftet för att säkerställa 

att detta uppfylls. Dessa två aspekter medför goda möjligheter till god validitet respektive 

reliabilitet. 
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Datainsamlingsfasen har försökt genomföras på ett konsekvent och organiserat sätt. Vid 

samtliga intervjuer har en och samma intervjuguide använts. I vissa fall har även respondenter 

med samma eller liknande titel och arbetsuppgifter intervjuats. Detta utgör en förutsättning 

för god reliabilitet. Vidare har de kvantitativa data som samlats in beräknats manuellt vilket i 

sig innebär vissa brister i tillförlitlighet. Medvetenhet om denna typ av brister vid manuell 

insamling och beräkning fanns dock sedan tidigare och datainsamlingen av denna typ utfördes 

med stor noggrannhet, i syfte att försöka uppnå någorlunda god reliabilitet. 
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4. Litteraturstudie 

Kapitlet har för avsikt att ge läsaren en djupare inblick i den teori som ligger till grund för 

utformandet av detta examensarbete. All litteratur som har berörts för att i ett senare skede 

utarbeta resultatet kommer presenteras under lämplig underrubriker. 

4.1 Logistik och Supply chain management 

Logistik har sedan länge varit ett betydande område för olika typer utav verksamheter, i 

synnerhet för tillverkande enheter. I sin korthet kan logistik definieras som ”Läran om 

effektiva materialflöden”. Logistik avser härmed samtliga verksamheter och aktiviteter som 

berör materialflödet från råvara till slutkonsument, även returflöden och förbrukade 

produkter. Med denna typ utav definition läggs fokus vid de fysiska flödena av material med 

utgångspunkt från den egna verksamheten. Ett bredare perspektiv på logistik kan dock vara av 

vikt då flöden till, från och inom den egna verksamheten påverkar dess prestationer och 

framtida resultat. För att inkorporera dessa faktorer och uppnå ett bredare perspektiv på 

logistikbegreppet har det blivit allt vanligare att se logistik som ett nätverk av 

försörjningskedjor. Ett idag allt mer vedertaget begrepp som innefattar en helhetssyn på 

logistik är ”Supply chain management”. Supply chain management innefattar inte endast det 

fysiska materialflödet och en integrering mellan nätverksaktörerna utan berör även andra 

processer och aktiviteter så som inköp, produktutveckling, marknadsföring m.m. (Jonsson och 

Mattson, 2010). 

Om man utgår från det egna företaget berör alltså Supply chain management både samtliga 

flöden till verksamheten (upstream) och från verksamheten ut mot slutanvändare 

(downstream). För att få en överblick liksom kontroll över dessa flöden krävs att man först 

har kontroll över den egna grundläggande verksamheten och dess processer (Harrison och van 

Hoek, 2010). Ett sätt att få en tydlig insyn i den egna verksamheten och dess processer är 

genom så kallad processkartläggning (Jonsson och Mattson, 2010). Detta kan sedan ligga till 

grund för att effektivare styra flödena upstream och downstream.      

4.2 Processkartläggning 

4.2.1 Process 

 

Begreppet process är väl vedertaget idag och anpassas i flertalet olika kontexter. Vanliga 

sammanhang där begreppet utnyttjas är i snarlika begrepp så som processförbättring, 

processledning, processyn, processfokusering med mera. Att processbegreppet nyttjas så pass 

flitigt skapar ofta viss förvirring om dess huvudsakliga definition (Bergman & Klefsjö, 2010). 

Det finns åtskilliga definitioner som beskriver processbegreppets innebörd, i detta 

examensarbete har följande definition använts: 

”En process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa 

värde åt någon extern eller intern kund.” (Bergman & Klefsjö, 2010) 

Att processer definieras enligt ovan innebär inte att dessa endast ses som sterila, mekaniska 

företeelser utan att processer i stor utsträckning handlar om koordination och samverkan 
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människor emellan. Det är också viktigt att poängtera att allting inte faller under 

processbegreppet då det finns vissa krav som anger en process. En process skall till exempel 

ha en urskiljbar start och slutpunkt, den skall ha en input- respektive en output i form av 

exempelvis dokumentation, den skall vara repetitiv och den skall erhålla en kund respektive 

en leverantör (Bergman & Klefsjö, 2010). Nedan följer en figur över hur en enkel process kan 

se ut grafiskt. 

 

Figur 4.1 Illustration av en enkel process 

4.2.2 Processkartläggning 

 

För att man på ett effektivt sätt skall kunna arbeta och förbättra verksamheten i ett företag 

förutsätts att man har en rimlig bild över nuläget. Detta innebär att man förstår hur rutiner, 

processer och andra delar i verksamheten fungerar. Ett sätt att införskaffa kunskap om 

nulägessituationen är att kartlägga olika processer i verksamheten (Jonsson & Mattsson, 

2010). En väl utförd processkartläggning åskådliggör även möjliga förbättringsområden, 

något som återfinns i nästintill alla verksamheter (Bergman & Klefsjö, 2010). Ytterligare en 

anledning till varför processkartor är väsentliga är att det ofta saknas en helhetsbild liksom 

kännedom om verksamheten bland berörd personal (Jonsson & Mattsson, 2010).  

Som vid alla effektiviseringsinsatser är det viktigt att huvudsaklig prioritering och tid går till 

de områden som har störst betydelse för verksamheten i fråga, likaså gäller för 

processkartläggning (Jonsson & Mattsson, 2010). En verksamhet kanske anser sig ha störst 

behov av att exempelvis utreda effektiviteten och flödena i sin tillverkande enhet, an annan 

verksamhet kanske har behov att se över sitt inköpsarbete medan en tredje kanske har behov 

av att utreda bakomliggande faktorer till höga logistikkostnader. Således bör 

processkartläggningen utföras med fokus på det speficika företagets behov. 

För att kunna utföra en processkartläggning krävs fakta och information om själva 

processerna i fråga, så som exempelvis in- respektive output, vilka personer som är berörda, 

sekvens för aktiviteter med mera. Hur dessa data insamlas varierar och kan innefatta 

observationer, intervjuer eller andra typ utav studier (Bergman & Klefsjö, 2010). 

När alla aktiviteter sedan kartlagts och all data samlats in bör processen/processerna i fråga 

granskas kritiskt för att finns förbättringsområden. Ett sätt att göra detta är genom 

systematiskt ifrågasättande där varje enskild aktivitet analyseras. Frågor som kan användas 

vid analys av de olika aktiviteterna är: Vad är ändamålet med aktiviteten? Varför måste den 

utföras? Vart utförs aktiviteten (plats)? Måste den utföras där? Vem utför aktiviteten? Måste 
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den utföras av just denna/ dessa personer? På vilket sätt utförs aktiviteten? Måste den utföras 

så? (Jonsson & Mattsson, 2010). 

4.2.3 IDEF0 

 

IDEF0 är ett verktyg och en utvecklad metod för processkartläggning, och tillhör ett större 

uppsättning verktyg och metoder under benämningen IDEF. IDEF är skapad av United States 

Air Force och blev 1993 klassificerad som standard tillhörande USA:s regering. IDEF0 

fungerar i huvudsak som ett ramverk för processkartläggning vilket gör att detaljnivån utan 

svårigheter kan varieras för att uppnå önskat resultat (Fülscher & G. Powell, 1999). 

Processer inom IDEF0 ses som sammanhängande enskilda aktiviteter. Hur de enskilda 

aktiviteterna definieras beror helt och hållet önskad detaljnivå. Varje aktivitet styrs och 

kontrolleras i sin tur av olika faktorer så som lagstiftning, verksamhetens affärsplan och 

affärsmål, tidsbegränsningar, policys, nyckelkunder med mera. För att definiera 

kontrollfaktorerna ställs frågan: Vad kontrollerar eller styr denna aktivitet? Varje aktivitet 

som definieras innehar också en in- respektive output. Input initierar startpunkten för 

aktiviteten i fråga och utgör material som krävs för att utföra aktiviteten. En aktivitets input 

kan tänkas vara offerter, dokument, råmaterial med mera. För att fastställa en aktivitets input 

ställs frågan: Vad krävs för att denna aktivitet skall påbörjas? Output är det resultat som 

generas av en aktivitet och kan exempelvis vara dokument, produkter, information med mera. 

För att fastställa en aktivitets output ställs frågan: Vad resulterar aktiviteten i? Slutligen 

nyttjar de individuella aktiviteterna resurser av olika slag. Dessa resurser skulle kunna vara 

människor, maskiner, datorer etcetera och definieras genom att ställa fråga: Vilka tillgångar 

eller resurser utnyttjas för att utföra aktiviteten? (Fülscher & G. Powell, 1999) Alla 

aktiviteter måste minst ha en input, output, kontroll samt resurs, men flera är tillåtet. Dock bör 

dessa inte vara för många då det kan begränsa överskådligheten 

(http://www.idef.com/IDEF0.htm). Nedan följer en illustration över hur aktiviteter och dess 

tillhörande funktioner övergripande definieras grafiskt enligt IDEF0. 

 

Figur 4.2 Illustration av aktivitet enligt IDEF0 

IDEF0 innefattar en relativt enkel metodik vilket gör att denna kartläggningsteknik 

fördelaktig att använda. Viss problematik kan dock uppstå då framställda processkartor enligt 
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IDEF0 kan uppfattas som något svårbegripliga av läsaren om denne inte är insatt i 

bakomliggande metodik (Fülscher & G. Powell, 1999). 

4.2.4 Intern benchmarking 

 

Benchmarking är ett viktigt redskap idag för att öka konkurrenskraftigheten hos 

verksamheter. Begreppet benchmarking syftar till att jämföra processer med varandra för att 

således finna möjligheter till förbättring och effektivisering. Tanken är att en process i den 

egna verksamheten jämförs med en liknande process hos en annan organisation eller hos en 

annan division inom den egna organisationen (Kotler, Armstrong & Parment, 2011). 

Det finns olika typer utav processjämförelser beroende på var jämförelseprocessen återfinns. 

Intern benchmarking syftar till en processjämförelse med en liknande process på en annan 

avdelning eller ett annat bolag inom den egna koncernen. Såldes jämförs inte de egna 

processerna med externa konkurrenters. En klar fördel med interna processjämförelser är att 

insikt och datainsamling om de aktuella processerna sällan utgör något större problem, 

tillskillnad från vid jämförelser med konkurrenter där information i viss mån kan vara 

svåråtkommen (Bergman & Klefsjö, 2010). 

En grundförutsättning vid benchmarking av olika slag är att verksamheten i fråga innehar 

mycket god insikt i de egna processerna. Tekniker som processkartläggnig, flödesscheman 

och liknande kan vara lämpliga att använda för att uppnå detta. Det är även viktigt att angripa 

analys av utförd processjämförelse med viss försiktighet, då processlösningar som fungerar i 

en organisation inte nödvändigtvis lämpar sig för en annan verksamhet. För att på bästa sätt 

dra nytta av processjämförelser krävs att den egna verksamheten innehar förmågan att 

effektivt kunna analysera och modifiera tekniker, arbetssätt och lösningar som fungerar i 

andra sammanhang till vad som passar den egna organisationen (Bergman & Klefsjö, 2010).   

4.3 Leverantörsrelationer  

4.3.1 Relationstyper 

 

Rätt typ av relation med rätt leverantör är en avgörande faktor i ett tillverkande företag. Då 

leverantörer ofta svara för mer än hälften av det tillverkande företagets värdeförädling, är en 

bra relation med dessa en vital del för att uppnå hög konkurrensförmåga och effektivitet. 

(Jonsson & Mattson, 2010) 

 

Figur 4.3 Olika relationstyper mellan företag 
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Figur 4.3 beskriver olika nivåer på integration mellan leverantör och kund. ”Arm’s lenght” 

medför en begränsad integration där parterna jobbar var för sig och där allt samarbete sker via 

kontrakt, oftast en affär i taget. Integrationen mellan parterna ökar sedan stegvis åt höger med 

”vertical intergration” som den mest intensiva relationen, i detta steg upprättas ett gemensamt 

ägande. Det finns både för- och nackdelar med nära integrationer mellan företag. Fördelar ter 

sig ofta i form av effektivare kommunikation, bättre delning av realtidsdata och en bra 

hantering av eventuella konflikter. Nackdelar kan uppstå då företag inte delar med sig av allt 

vid informationsutbyten. Det är även kostsamt och tidsmässigt krävande att upprätthålla nära 

integrationer. (Benton, 2010) 

Traditionellt sätt har inköpsavdelningar haft för avsikt att försörja företaget med material till 

ett så lågt pris som möjligt. Detta har lett till användandet av ett stort antal leverantörer som 

resulterar i en god förhandlingsposition för företaget. Genom detta läge kan man senare uppnå 

låga inköpspriser, som dock ter sig vara den enda drivkraften i detta upplägg (Jonsson & 

Mattson, 2010). På senare år har emellertid andra faktorer än enbart priset fått en allt större 

betydelse. Genom att skapa mer partnersliknande relationer med ett fåtal leverantörer kan 

man ofta effektivisera försörjningskedjor genom att arbeta mer intergrerat. 

Som tidigare nämnt är det viktigt att man skapar rätt relation med rätt leverantör. Det är 

naturligtvis inte speciellt gynnsamt att skapa ett partnerskapslinkande samarbete med en 

leverantör man enbart anlitar ett par gånger om året. Samtidigt ska man självfallet inte ha en 

”arm’s lenght” relation med en leverantör som anlitas nästan dagligen. Det är av yttersta vikt 

att på ett strukturerat sätt få en överblick över sina leverantörer. Vidare bör en analys 

genomföras där varje leverantörs betydelse för företaget tydligt framkommer. Först när detta 

är klart har man en bra grund för att inleda nära relationer och integrationer med 

nyckelleverantörer. Detta arbete bör göras frekvent och följas upp då leverantörers påverkan 

på företaget aldrig är konstant. (Benton, 2010) 

4.3.2 Leverantörsavtal 

 

När en verksamhet skall göra ett inköp av tjänster, material, produkter eller något annat från 

en leverantör krävs att ett avtal parterna emellan upprättas. Detta avtal är en precisering av 

villkor och termer som gäller för inköpet. 

Paragrafer som bör ingå i ett leverantörsavtal beror mycket på vad som avses köpas men 

rimligtvis bör paragrafer så som är kvantitet, vilken kvalitet som fordras av varorna eller 

tjänsterna, pris och kreditvillkor liksom leveransvillkor ingå. Paragrafen leveransvillkor bör 

innefatta: leveransdatum, transportsätt, vilken av parterna som ansvarar för leveransen och 

dess planering liksom hantering vid/under transport. Om leverantören som en verksamhet 

planerar att göra ett inköp ifrån tillhör leverantörsbasen behöver ofta inte nya avtal upprättas, 

det räcker då ofta att en ny inköpsorder läggs (Benton, 2010). 

Hur långt avtalen mellan verksamheten och dess leverantörer sträcker sig varierar. Avtal kan 

upprättas för enstaka inköp eller kan upprättas med syftet att fortlöpa under en längre period. 

Ofta kan det vara strategiskt om inte annat tidsbesparande att knyta långsiktiga avtal med de 

leverantörer som anses vara nyckelleverantörer till verksamheten. Långsiktiga avtal bör även 

omfatta de leverantörer som ingår i någon form av partnerskapsliknande relation (Jonsson & 

Mattsson, 2010). 
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4.3.3 INCOTERMS 

 

Vid köp av varor och kontraktering leverantör och köpare emellan är det som tidigare nämnt 

av stor vikt att klargöra vilka villkor som skall gälla vid leverans. Exempel på sådana villkor 

kan vara: vilken av parterna som skall ansvara för försäkring av varorna under transport, 

vilken av parterna som skall ansvara för själva transporten, vid vilket skede övergår ansvaret 

från en part till en annan, och så vidare (Benton, 2010). 

Begreppet INCOTERMS är benämningen på ett utgivet regelverk gällande internationella 

leveransvillkor i regi av International Chambers of Commerce (ICC). Regelverket beskriver i 

huvudsak vilken part som bär ansvar för en vara under transport liksom hur länge. Parterna 

som här åsyftas är köparen av varan eller dess leverantör. Det är inget tvång att utnyttja 

INCOTERMS vid köp av varor, däremot kan hänvisning till INCOTERMS underlätta för 

båda parterna vid förhandling. Vidare är regelverket erkänt av domstolar och myndigheter 

världen över, vilket därmed även skyddar både köparen och leverantören vid eventuella 

juridiska stridigheter (http://incoterms.se/, 2012-05-05). 

Vid utnyttjande av INCOTERMS är det upp till köparen och leverantörer att komma överens 

om enligt vilken/vilka termer leveransvillkoren skall följa. Med termer menas de 

förkortningar som innefattas i regelverket och som åsyftar till olika typer utav leveransvillkor. 

Termerna behandlar dessutom olika typer av transportsätt.  Två exempel på termer är; 

Delivery Duty Paid (DDP) vilket innebär att säljaren står för samtliga risker och kostnader 

som uppkommer fram tills varan är levererad på utsatt plats och, Free On Board (FOB) vilket 

innebär att ansvaret för varan övergår från säljaren till köparen vid det skede då varan lämnar 

fartygets reling. Vidare talar INCOTERMS  inte om vilket transportsätt, transportör eller 

liknande som är lämplig att utnyttja, utan klargör endast vilka olika regler som råder 

(http://incoterms.se/, 2012-05-05). 

       

4.3.4 Kommunikation och informationshantering 

 

Kommunikation liksom informationshantering är viktiga områden både inom den egna 

verksamheten men även mellan verksamheten och dess olika leverantörer. Ett effektivt 

informationsutbyte möjliggör effektivare arbete. God kommunikation är även en 

grundförutsättning för partnerskapsliknande relationer verksamheten och leverantörer 

emellan, där informationsutbyte sker på frekvent basis. Informationsutbyte parterna emellan 

kan exempelvis beröra produkter, processer, inköp, kvalitet, priser etcetera. Ett sätt att 

möjliggöra effektivare kommunikation mellan verksamheten och dess leverantörer är att 

gemensamt investera i teknologi och utrustning för informationsutbyte eller 

kommunikationsstandard (Jonsson & Mattsson, 2010). 

Ett vanligt förekommande kommunikationssystem som effektiviserar informationsutbyte 

verksamheter emellan är så kallat Electronic Data Interchange, som även förkortas EDI. EDI 

innebär att information från ett datorsystem kan överföras i standardiserad form och således 

tolkas av ett mottagande datorsystem. Informationsutbyte genom EDI har som huvudsakliga 

fördelar att arbetsinsatserna minskar, informationskvaliteten håller en konsekvent och hög 

standard, behovet av dokumentation minskar samt att det skapar förutsättningar för 

http://incoterms.se/
http://incoterms.se/
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långsiktiga relationer användarna av systemet emellan (Benton, 2010). Införande av EDI 

innebär dock ofta höga investeringskostnader och ställer höga krav på IT-kompetens (Jonsson 

& Mattsson, 2010). Nedan följer en figur över vilken typ utav information som kan tänkas 

utbytas inom EDI.  

 

Figur 4.4 Exempel på vanliga EDI-meddelanden 

Ytterligare ett kommunikationssystem som underlättar för informationsutbyte är Electronic 

Data Access, eller EDA. EDA innebär att verksamheten i fråga gör delar av det egna 

affärssystemet tillgängligt för sina kunder eller leverantörer. Genom tillgången till 

verksamhetens affärssystem möjliggörs on-line kommunikation parterna emellan, rörande 

exempelvis lagersaldon, beställningar, transporter med mera. Tillskillnad från EDI är 

investeringskostnaden för EDA betydligt lägre, dock kan kommunikationen komma att 

begränsas beroende på vilka delar av affärssystemet som parterna får tillgång till (Jonsson & 

Mattsson, 2010). 

För att verksamheter sedan skall kunna hantera och lagra information av olika slag på ett 

effektivt sätt krävs databaser och en uppsättning programvaror i form av ett affärssystem. 

Affärssystemet som oftast benämns som ERP (Enterprise Resource Planning) består utav 

olika integrerade applikationsprogram som hanterar olika delar utan verksamheten. Vilka 

applikationsprogram som ingår i ERP-systemet varierar men innefattar ofta 

applikationsprogram för ekonomi, marknadsföring, logistik, personaladministration med 

mera. En verksamhets val utav ERP-system grundas helt och hållet i organisationens egna 

behov. Att snabbt och enkelt få tillgång till aktuell information är dock ofta en viktig 

parameter för många verksamheter, något som kräver ständiga förbättringar och 

uppdateringar av rådande affärssystem (Jacobs, Berry, Whybark, Vollman, 2011).       

4.4 Transporter 

4.4.1 Transportsätt 

 

Hantering av området transporter blir en allt viktigare del i dagens företag. Då vi lever i en 

värld där globaliseringen ständigt ökar är det inte ovanligt att företag har leverantörer 

utspridda över flera världsdelar. Detta bidrar till ett mer komplext transportsystem liksom 

ökade transportkostnader. Det är därför viktigt att aktivt välja rätt typ av transport i varje 

enskilt fall. Val liksom planering av transportmönster och metod påverkar bland annat 
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leveransfrekvens och leveranskvantitet, vilket i sin tur påverkar kapitalbildning och 

leveransservice. ”Transportplanering innebär att på taktisk och operativ nivå planera hur 

transporter ska genomföras från leverantörer, mellan anläggningar och hela vägen till 

kunder.” (Jonsson & Mattson, 2010) 

 

Figur 4.5 Skillnad mellan transportsätt 

Det finns traditionellt sätt fyra huvudsakliga transportsätt; järnvägs-, sjö-, väg- och flygtrafik. 

På senare år har även så kallade ”pipelines” blivit ett allt vanligare sätt att transportera kol, 

gas, olja med mera. Man brukar även prata om intermodala transporter som kombinerar flera 

transportsätt. En container kan exempelvis transporteras med tåg till en början för att i ett 

senare skede lastats över på en lastbil. Som tidigare nämnt är det viktigt i att varje enskilt fall 

välja den mest passande transportmetoden. Om man väljer flygfrakt som ett exempel så bidrar 

det till små sändningsstorlekar och höga transportkostnader. Flygfrakt bidrar dock samtidigt 

till en låg kapitalbindning och en hög leveransservice. I andra änden av val har vi sjöfrakt. 

Där skapas höga sändningsstorlekar till en låg kostnad. Man får dock samtidigt en hög 

kapitalbildning och en låg leveransservice. (Jacobs & Berry & Whybark & Vollman, 2011) 

”The most basic selection decision is the trade-off between cost, reliability, and speed.” 

(Benton, 2010) 

Ett effektivt sätt att optimera sina transportkostnader är genom att alltid utnyttja kapaciteten i 

lastbäraren till max. Det går ut på att man samordnar många småsändningar till en större och 

kallas för konsolidering av transporter. Det finns flera sätt att genomföra detta på, ett exempel 

på metod är ”mjölkrundor”. Genom att upprätta en slinga från flera leverantörer som arbetar 

mot samma slutkund kan man effektivt fylla upp en och samma lastbärare. Det är 

kundföretaget som har samordningsansvaret för rutten, vilket innebär att företaget samtidigt 
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får en god kontroll över sina inleveranser. Denna princip för distribution benämns även som 

turbilstrafik. (Jonsson & Mattson, 2010) 

4.4.2 Köp av transporter 

 

Som framkommer av föregående stycke (4.4.1) är ämnet transporthantering något som bör ha 

en central roll i alla tillverkande företag. Det är dock inte ovanligt att företag har dålig eller 

nästintill obefintilg kontroll över transporter och de kostnader som uppstår i samband med 

dessa. Ett felaktigt val av transport kan riskera företagets operativa effektivitet genom höga 

kostnader och låg servicegrad. (Benton, 2010) Det är därför viktigt att lägga stor vikt vid val 

av rätt transportsätt samt transportör. Kostnaden för en transport består av alla direkta 

kostnader som kan associeras till förflyttandet av en produkt från punkt A till punkt B.  

Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid val av transportör, exempel på de viktigaste är; 

kundservice, tidsprecision, tillgänglighet, möjlighet till EDI (electronic data interchange) och 

prisbild. Det är allt vanligare att man idag minskar på antalet transportörer. Detta bidrar till ett 

närmare samarbete med effekter i form av lägre priser och högre servicegrad. Beroende på 

marknad och område kan antalet transportörer att välja bland komma att variera. Det är dock 

bra att för tilltänkt verksamhet ha minst två verksamma transportörer. Man skapar härigenom 

viss konkurrens vilket är positiv för priset liksom viljan att prestera på hög nivå, även 

utvärdering av transportörer blir då betydligt enklare att genomföra. Vid utvärdering är 

generellt pris och leveransprecisionen de viktigaste parametrarna. (Benton, 2010) 

Avslutningsvis bör vikten av en effektivt och ständigt uppdaterad transporthantering 

understrykas. Genom att precisera sina krav i varje enskilt fall får företaget bättre kontroll 

över kostnaderna. Ett nära samarbete med ett färre antal leverantörer bidrar vanligtvis både till 

bättre pris och högre effektivitet. Det är dock viktigt att man skapar en ”win-win” situation 

där båda parter är nöjda. Dokumentation där båda parters ansvar framkommer tydligt är också 

en avgörande faktor. Behandlandet av transporter är en stor del av inköpsarbetet och bör 

därför vara en central del i det dagliga arbetet. ”Transportation is often the most costly and 

time-consuming component of purschasing management.” (Benton, 2010).   

4.5 ABC-Analys 

4.5.1 Klassificering 

 

För att i så stor utsträckning som möjligt använda företagets resurser till sådant som ger störst 

effekt i förhållande till resursinsats, är det ofta lämpligt att differentiera logistikinsatserna i 

företaget. ABC-klassificering är ett hjälpmedel för att åstadkomma en sådan differentiering. 

Med ABC-klassificering menas en uppdelning av artiklar, kunder, leverantörer eller andra 

objekt i olika klasser. De olika klasserna kallas ofta, A, B, C, D och så vidare. Som underlag 

för klassificering används olika kriterier, exempelvis omsättning per kund eller 

anskaffningsvärde per leverantör. Klassificeringen tillämpar sedan den så kallade 

minoritetsprincipen som går ut på att en liten del i varje grupp svarar för stor del av gruppens 

totala effekt (Jonsson & Mattson, 2010). 
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Figur 4.6 Diagram över ABC-klassificering 

80/20-regeln förekommer i flertalet sammanhang, där 20 % av en viss grupp står för 80 % av 

tillhörande effekt, och vice versa (Olhager, 2000). Procentsatserna enligt minoritetsprincipen 

behöver dock inte allt strikt vara 80 respektive 20 %. Klass A i en given gruppering kan 

exempelvis motsvara 30 % av gruppen och stå för 70 % av effekten. Detta illustreras i figur 

4.6 ovan. Vid införandet av klassificering bör man därför ej begränsa sig till specifika 

procentsatser. Det viktiga med metoden är att man i varje enskilt fall finner avgränsningar 

som passar för just den specifika grupperingen. (Nehler, 2001) Genom att sedan fokusera på 

den klass som bidrar till störst effekt (ofta benämnd klass A) kan man på ett effektivt sätt 

reducera eller maximera önskvärda faktorer. Ett exempel på detta är att att klassificera sina 

leverantörer, för att sedan reducera de totala transportkostnaderna genom att fokusera på 

förbättringar som påverkar de leverantörer som bidrar med störst effekt. 

4.5.2 Tillvägagångssätt 

 

Det finns olika varianter på tillvägagångssätt när man ska upprätta en ABC-analys, följande 

steg ingår dock alltid på ett eller annat sätt; 

1. Identifiera och välj aktiviteter 

2. Fördela resurserna till aktiviteter 

3. Välj kostnadsdrivare 

4. Fastställ kostnadsdrivarvolymer 

5. Beräkna produktkostnaderna (Ask & Ax, 1995) 
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Beroende på varje specifikt fall kan dessa punkter komma att justeras något. Det behöver med 

andra ord inte vara just kostnaden för en aktivitet som definieras som ”drivaren” under punkt 

3 och 4. Andra typer av ”drivare” kan exempelvis vara volym och tid. En grundläggande 

förutsättning för ett önskvärt resultat är dock att man har god förståelse för aktuella aktiviteter 

och "drivare". En ABC-analys bör upprättas först när företaget/personen i fråga är fullt 

medveten om hur den bakomliggande processen ser ut. 

4.5.3 För- och nackdelar 

 

Det finns både för- och nackdelar med användandet av ABC-analys och minoritetsprincipen 

som bör belysas. Några av de största nackdelarna lyder som följer; 

 Den totala kostnaden (eller annan ”drivare”, exempelvis volym) kan delas upp i 

aktivitetskostnader, där varje aktivitetskostnad endast orsakas av en mätbar aktivitet. 

Detta innebär att aktiviteterna alltid är likformiga (Noreen, 1991) 

 Kostnaden i varje aktivitetskostnadsställe måste vara direkt proportionell med 

aktiviteten i aktivitetskostnadsstället, detta innebär att de ej får förekomma icke-linjära 

funktioner (Noreen, 1991) 

 Systemet bör konstrueras så att varje aktivitet endast beror av en produkt (Noreen, 

1991) 

 Frekvent uppdatering av ABC-systemet är mycket viktigt, speciellt för företag som 

verkar i en bransch med snabba teknologiska förändringar (Innes & mitchell 1992) 

Fördelarna med ABC-analys är många och har till stor del framkommit i texten ovan. Man 

kan dock sammanfattningsvis säga att ABC-analys hjälper företag att få en tydlig överblick 

över exakt vilka produkter, leverantörer eller maskiner som står för den största effekten i en 

given gruppering. Dagens allt mer komplicerade produkter och produktionsprocesser har 

resulterat i att det blir allt svårare att spåra kostnader. ABC-analys ger möjlighet till att på ett 

strukturerat sätt spåra just dessa (Lewis, 1984). 
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5. Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel presenteras de resultat som arbetet lett fram till. Underrubrikerna beskriver de 

olika steg som genomförts, så som; beräkningar, processkartläggning med mera.  

5.1 Vetskap om transporthantering inom organisationen  

En grundläggande förutsättning för skapandet av detta examensarbete var att ett en inledande 

skede få en introduktion till hur företaget ser på sin transporthanering. Genom ett första möte 

med Peter Törnqvist (inköpschef) belystes olika aspekter och parametrar som påverkar ämnet 

transporthantering. Företagets behandling av inboundflöden (transport från leverantör till 

företaget) och outboundflöden (transport från företaget till kund) är skilda åt och hanteras på 

olika sätt. Inbound har man nästan ingen kontroll alls då mycket levereras ex-work (säljaren 

ställer godset till köparens förfogande på säljarens mark). Outbound har man dock bättre 

kontroll då val av metod och transportör ofta regleras inom företaget. I övrigt var de 

transportsätt som utnyttjades mest frekvent vägtransport med lastbil, dock förekom även 

expressfrakter i form av flyg samt till viss del sjötransport. 

Det framkom också under mötet att det inte finns något standardval för transportör inbound, 

val av transportör för inboundflöden sker alltså i regel av leverantören. Företaget visade sig 

dock ha kontroll över de delar i inboundflödena som levererades i form en av företaget 

upprättad mjölkrunda (se avsnitt 4.4.1 "Transportsätt" under kaptitel 4 - Litteraturstuide). En 

lastbil levererar ett par gånger per vecka i huvudsak gjutgods från flertalet mindre gjuterier, 

denna mjölkrunda har ett på förhand upphandlat pris. Vad gäller resterande kostnader för 

inboundtransporter var det ofta svåra att urskillja då de i många fall ingick som en del av 

priset. 

5.2 Processkartläggning 

Vid första besöket på Sulzer Pump Solutions Vadstena AB framkom att det är 

inköpsavdelningen som har all vidare kontakt med verksamhetens leverantörer. Detta innebär 

även att det är inköpsfunktionen som i huvudsak har den största möjligheten att påverka 

transporthanteringen vid inköp. Av denna anledning har inköpsprocessen legat som 

huvudsakligt fokus för denna processkartläggning. 

För att kunna initiera arbetet krävdes att en tydlig start respektive slutpunkt för processen 

definierades. Detta gjordes i samråd med inköpschef för kontoret i Vadstena, Peter Törnqvist. 

Enligt Törnqvist triggas inköpsarbetet igång på order från avdelningen för huvudplanering. 

Processens startpunkt valdes därav till den faktor som ser till att huvudplaneringens arbete 

påbörjas. Då inköpsarbetet även innefattar godkännande och uppföljning av vissa fakturor 

valdes processens slutpunkt till det att en faktura utbetalas. 

Det är utifrån utförda intervjuer som information om de olika aktiviteterna inom processen 

tillhandahållits. Aktiviteterna har definierast som fysiska aktiviteter snarare än områden eller 

avdelningar på verksamheten. Utifrån intervjuerna har det även framkommit vilka inom 

verksamheten som är involverade, vad som utförs och på vilket sätt, vad som genereras och 

vad som styr de respektive aktiviteterna. För mer information om intervjuerna se avsnitt 3.2.1 

"Intervjuer" under kapitel 3 – Metod samt bilaga 3, intervjuguide. Nedan illustreras den 

processkarta som tagits fram utifrån insamlad data. 
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Som första steg i processen mottas en order via mail från en säljare på 

försäljningsavdelningen av huvudplaneringen. Personal som arbetar på avdelning för 

huvudplanering skapar sedan ett ordererkännande om beslut av godkännande av ordern tas. 

Om ordern godkänns tilldelas den ett unikt serienummer som därefter läggs in i 

verksamhetens affärssystem BPCS. Att en order inte godkänns kan tänkas bero på att 

konstruktionen eller produkten som önskas inte är tillräckligt specificerade och kräver 

ytterligare bearbetning, alternativt att det inte finns tillräcklig kapacitet under aktuell period 

för produktion. Om produktens artikelnummer, enligt avlagd order, redan finns inlagda i 

BPCS görs en MRP (material requirements planning) körning nattetid. Existerar inte 

artikelnumren behöver avdelningen för konstruktion först rita upp och skapa dessa. Ritningen 

av konstruktionen baseras på orderspecifikationen från kunden och man försöker under 

arbetet att utnyttja den standardisering som används i produktionen. Standardiseringen avser 

här mått, verktyg, bearbetning, komponenter med mera. Ritningen resulterar därefter bland 

annat i en BOM (bill of materials) som i sin tur utnyttjas vid en MRP körning. Genom MRP 

körningar kontrolleras aktuellt lagersaldo över material, komponenter och artiklar som behövs 

för att tillverka beställd slutprodukt. Om inköp av material och dylikt är nödvändigt skapas en 

så kallad ”Lista” i BPCS automatiskt, även denna under nattetid. 

De ”Listor” som skapats i BPCS skrivs sedan ut i pappersform och tilldelas på morgonen 

avdelningen för materialplanering. På denna avdelning arbetar i huvudsak fem personer som 

samtliga ansvarar för egna artikelkategorier. Varje enskild materialplanerare erhåller således 

en ”Lista” som överensstämmer med dennes artikelkategori. Utifrån erhållen ”Lista” skapar 

därefter varje materialplanerare inköpsordrar manuellt i affärssystemet. Hur en inköpsorder 

skapas följer tydliga anvisningar och rutiner som finns att tillgå i BPCS. Efter det att en 

inköpsorder skapats skickas den iväg till avsedd leverantör. Formen en inköpsorder som skall 

skickas iväg kan anta varierar då leverantörernas möjlighet till kommunikation är mer eller 

mindre begränsad. I de allra flesta fall skickas inköpsordrar till leverantörerna i elektronisk 

form, men fax, telefoni och EDI förkommer också. Det som i huvudsak preciseras i en 

inköpsorder är artikelnummer, önskad kvantitet av artikeln i fråga samt leveransdatum. Ingen 

precisering av transportör, transportsätt eller liknande ingår i en inköpsorder. Det framkom 

även från intervjuerna att materialplanerarna själva inte hade någon vidare kunskap hur deras 

respektive artiklar transporterades till företaget eller vad som var avtalat angående 

transporthanteringen.  

Parallellt med avdelningen för materialplanering arbetar en så kallad strategisk inköpare. 

Även denne mottar ”Listor” men till skillnad från materialplaneringen innehåller dessa listor 

material, komponenter och artiklar som inte tidigare köpts in. Dessa listor benämns som ”Z-

listor” och skapas liksom övriga ”Listor” utifrån körningar i MRP systemet under nattetid. ”Z-

listorna” skrivs även dessa ut i pappersform. Innan den strategiska inköparen kan avlägga en 

inköpsorder utifrån ”Z-listorna” krävs att denne finner potentiella leverantörer, utvärderar, 

liksom knyter avtal med dessa. Urvalet av leverantörer baseras till stor del på aktuell 

orderspecifikation, tid och tillgänglighet. Tid och tillgänglighet framkom av intervjun vara de 

två viktigaste parametrarna vid leverantörsval då brist på artiklar leder till förseningar, färre 

affärsmöjligheter eller i värsta fall produktionsstopp. Avtalen som sedan knyts mellan 

verksamheten och leverantörerna följer i stor mån en avtalsmall som finns att tillgå i BPCS, 

men innehållet i avtalet varierar även från leverantör till leverantör beroende på vad som 

avses att köpas in. Villkor för transport och leverans ingår i mallen för leverantörsavtalen men 

det poängterades under intervjun att dessa avtalsmallar var under förändringsskede i och med 

rådande organisationsförändringen. När väl avtalen är knutna skapas sedan en inköpsorder 

manuellt i affärssystem som sedan skickas till aktuell leverantör. Utifrån intervju med 

företagets strategiska inköpare belystes även att det manuella arbetet i affärssystemet upptog 
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mycket arbetstid, vilken förslagsvis skulle kunna ägnas åt andra arbetsuppgifter som att 

utvärdera och finna nya leverantörer, uppdatering av prislistor med mera.   

Efter avlagda inköpsordrar utför både materialplanerarna samt den strategiska inköparen 

orderövervakning över sina respektive beställda artiklar. Detta för att kunna bekräfta att 

inleveranser kommer att ske på utsatt leveransdatum. Om fallet är sådant att indikation ges 

om att en leverans kommer att bli försenad kontaktas ansvarig leverantör och återgärder 

försöker genomföras i största möjliga utsträckning. Åtgärderna som tas vid försening följer 

bestämmelser i leverantörsavtalen. 

Om inga leveranssvårigheter indikeras under orderövervakningen sker inleveranser på utsatt 

leveransdatum. Inleveransen i sig utförs utav en transportör som oftast bokats och bestämts av 

leverantören. Efter inleverans skickas för leveransen tillhörande faktura i pappersform via 

brev till ekonomiavdelningen. Fakturorna läggs in i affärssystemet enligt anvisningar och 

rutiner. Samtliga inkommande fakturor bifogas sedan i pappersform och tillfaller 

inköpschefens fack i väntan på godkännande. Samtliga fakturor skall ses över utifall dessa 

överensstämmer med erlagd inköpsorder och sedan signeras av inköpschefen, ett arbete som 

görs manuellt. Överensstämmer inte fakturan med den erlagda inköpsordern krävs viss 

utredning. Den materialplanerare eller strategiska inköpare som ansvarar för den erlagda 

inköpsordern mottar den avvikande fakturan från inköpschefen för utredning. Denne får i sin 

tur utreda orsaken avvikelsen genom att kontakta ansvarig leverantör. Efter utredning 

godkänns även dessa fakturor manuellt av inköpschefen.  

När väl fakturorna är godkända lämnas dessa tillbaka till ekonomiavdelningen i pappersform. 

Dessa ses över innan utbetalning till de olika leverantörerna sker. Utbetalningen innebär en 

monetär transaktion av fakturabeloppen och tidpunkten varierar beroende på respektive 

leverantörsavtal där exempelvis leverantörskredittiden kan variera.   

5.3 Leverantörer och leverantörsavtal 

Sulzer Pump Solutions Vadstena AB har för närvarande ett hundratal leverantörer knutna till 

verksamheten. De flesta leverantörer återfinns i Sverige, men verksamheten samarbetar även 

med internationella leverantörer bland annat i Europa och Kina. Avtal grundade i en 

leverantörsavtalsmall som finns tillgänglig i BPCS existerar mellan verksamheten och 

samtliga leverantörer. Utifrån intervju med både inköpschef och strategisk inköpare 

indikerades att många utav leverantörsavtalen var skrivna för flera år sedan. Dessa granskades 

sällan så länge leverantören i fråga skötte saker så som; leveransprecision, tillgänglighet, 

kvalitet och så vidare på ett önskvärt sätt. Den avtalsmall som utnyttjas vid kontraktering har 

varierat med åren då ett flertal organisationsförändringar skett. Något som har lett till att de 

punkter som preciseras ämnet transporter och leveranser inte fullut besvarast. Trots att 

nuvarande avtalsmall är under förändringsarbete har denna granskats för att identifiera vad 

som preciseras angående just transporter och inleveranser.  

Två huvudsakliga avtalsmallar finns tillgängliga i verksamhetens affärssystem, en som riktar 

sig mot leverantörer och expeditörer som anses vara strategiska och en mot de leverantörer 

och expeditörer som anses vara icke-strategiska. Båda mallarna innehåller övergripande 

rubriker som exempelvis ”Orders och Delivery”, ”Spareparts”, Sales and Purchase” etcetera. 

Under dessa rubriker beskrivs övergripande bestämmelser rörande rubriceringen, vilka i sin 

tur refererar till olika appendix som preciserar exakt vad de olika bestämmelserna innebär. I 

detta arbete att tillgång givits till tio stycken appendix, utöver de två avtalsmallarna. Av 
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konfidentiella skäl gentemot företaget kommer varken avtalsmallarna eller appendix att 

bifogas. 

Enligt båda mallarna skall leverantören rörande leveranser: 

 Erkänna att tidsenlig leverans är av mycket stor vikt för köparen och skall således 

använda resonabla metoder för att säkerställa att leverans sker enligt utsatt datum 

 Leveranser skall ske enligt INCOTERMS om inte annat är överenskommet 

 För tidiga eller försenade leveranser skall omedelbart meddelas skriftligen till köparen 

och hanteras enligt aktuellt appendix 

Enligt ovanstående punkter tycks det vara leverantörens val att avgöra lämpligt leveranssätt 

enligt resonabla metoder så länge det hänvisas till INCOTERMS. Vidare preciseras 

leveransvillkor som gäller vid kontraktering ytterligare i två av de tillgängliga appendixen. I 

dessa appendix preciseras bland annat: 

 Vilka/vilken term enligt INCOTERMS som skall råda för kontraktet avsedd 

leverantör (exempelvis Delivery Duty Paid (DDP)) 

 Vilka tider som gäller för inleverans liksom att mottagaren ansvara för all utrustning 

vid inleverans  

 Nödvändig information och dokumentation angående leveransen och tillhörande 

artiklar skall finnas tillgänglig 

 Hur artiklarna skall vara förpackade (exempelvis på pallar avsedda för pallyftare, i 

skyddande emballage med mera) 

 Vid försening skall leverantörer vidta åtgärder (exempelvis expressfrakt) för att 

leverans sker snarast eller att köparen har rätt att anlita en tredjepartlogistiker på 

leverantörens bekostnad för att påskynda leverans. 

Den term som preciseras enligt INCOTERMS varierar från leverantör till leverantör. Liksom 

avtalsmallarna finns inga direkta bestämmelser över vilka transportsätt som skall utnyttjas 

eller vilken transportör som är att föredra. De anses istället behandla mer övergripande och 

juridiska villkor som gäller vid inleverans. 

Ett specifikt transportavtal finns dock knutet mellan verksamheten och Emanuelssons Åkeri. 

Detta åkeri ansvarar för den mjölkrunda som körs mellan de olika gjuterierna och 

organisationen. Inleveranser är avsatta till tisdagar och torsdagar varje vecka. Utifrån 

intervjuerna tycks detta vara ett koncept som fungerar mycket väl.    

5.4 Intern kunskap 

I samband med genomförandet av processkartläggningen så utfördes en rad intervjuer, bland 

annat med Gunilla Dahlqvist. En del av Dahlqvists arbetsuppgifter bestod i att hantera och 

beställa transporter för färdiga produkter ut ur fabriken och vidare till kund (outbound). 

Vidare besitter Dahlqvist en betydande del intern kunskap. Med intern kunskap avses i detta 

sammanhang kunskap som erhållits genom arbetserfarenhet, och som ej finns att tillgå utanför 
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den enskilda individen. Bland annat fanns goda kunskaper om hur pass väl olika transportörer 

och transportsätt fungerar i olika länder. Det är i huvudsak denna typ av intern kunskap som 

ligger till grund för hantering av outboundtransporter. I övrigt arbetar man på ett organiserat 

sätt där det finns avtal med speditörer och även lathundar som hjälper till vid planering samt 

val av transporter. 

5.5 ABC-Anlays 

Då företaget hade som önskan att få förslag på selektering av transportpartners var det först 

nödvändigt att skapa sig en bild av hur nuvarande situation såg ut. Detta gjordes genom att 

upprätta en ABC-analys enligt de steg som presenteras i avsnitt 4.5 "ABC-Analys" under 

kapitel 4 - Litteraturstudie. Som tidigare nämnts (se avsnitt 3.2.3 "Kvantitativa data" under 

kapitel 3 - Litteraturstudie) räknades samtliga orders från leverantörer, med undantag för de 

företag som hade färre orders än femton under räkenskapsåret 2011. Det kunde ganska snabbt 

konstateras att ett fåtal leverantörer stod för en stor del av totala antalet orders. 

 

Figur 5.1 Kategori A leverantörer (del ur ABC-analys bilaga 3) 

Bilden ovan beskriver det som kom att bli kategori A i analysen. Totalt tretton företag (21.6% 

av räknade företag) stod för 4948 orders (68% av räknade orders). Ett fåtal leverantörer står 

alltså för en stor andel av företagets inboundtransporter. För att skapa sig en bättre bild över 

leverantörerna i kategori A upprättas även en karta. Kartan beskriver hur leverantörerna är 

geografiskt placerade i förhållande till varandra samt i förhållande till fabriken i Vadstena (se 

bilaga 2). Det visade sig att leverantörerna var utspridda över en relativt stor geografisk yta. 

Det finns dock undantag där leverantörer är placerade nära en eller flera andra leverantörer. 
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6. Analys 

Syftet med kapitel 6,7 och 8 är att på ett strukturerat sätt lyfta de delar av arbetet som anses 

mest vitala för företagets räkning. En analys av arbetets resultat i förhållande till både metod 

och litteraturstudie hoppas leda till konstruktiva förslag på lösningar. Kapitlet avslutas med 

att slutsatser av examensarbetet presenteras i punktform. 

Med utgångspunkt i genomförd processkartläggning har potentiella förbättringsområden vid 

Sulzer Pump Solution Vadstena AB kunnat identifieras. Identifiering av dessa områden har i 

huvudsak gjorts ur transportsynpunkt med fokus på inboundtransporter. Även områden som 

kan tänkas effektivisera den dagliga verksamheten har uppmärksammats.  

Som framkom av problembeskrivningen (se avsnitt 1.3 "Problembeskrivning under kapitel 1 

– Inledning) har företaget som önskan att få kontroll över aktuella transportkostnader. Under 

examensarbetes gång har det framkommit att den främsta orsaken till bristande 

konstandskontroll gällande transporter beror på obefintliga krav angående inboundtransporter. 

Det finns juridiskt bindande avtal mellan verksamheten och varje enskild leverantör. I dessa 

avtal finns paragrafer som berör logistik och leveransvillkor, dock preciseras ej krav på 

specifika transportsätt eller transportörer. Av resultatet framkommer även att ansvar för val av 

transportsätt och transportör generellt sätt har lämnats över till leverantören. En 

grundläggande förutsättning för att kunna styra flöden till och från verksamheten enligt SCM 

(Supply chain management) är att verksamheten i fråga innehar god kontroll över sina 

processer. Företagets önskan om konstandskontroll för inboundtransporter innebär således 

svårigheter då verksamheten inte har auktoritet över dessa. De existerande avtalsmallar som 

styr kontraktering inom verksamheten är som tidigare nämnt under förändringsarbete. Under 

denna förändringsfas kan det vara av vikt att reformera vissa paragrafer. Paragrafen för 

leveransvillkor bör utökas med en del som preciserar transportsätt och/eller transportör. 

Genom en precisering av detta kan företaget komma att få en bättre inblick i de kostnader som 

uppstår i samband med transporter. Något som även kan vara betydande att se över och 

utvärdera är valet av INCOTERMS. Kanske finns det termer som är bättre lämpade för 

företaget att använda än Ex-work. Ytterligare något som uppenbarades i samband med 

intervjuer var att flertalet leverantörsavtal var knutna sedan ett antal år tillbaka. Dessa avtal 

utvärderas ej så länge relationen mellan leverantören och verksamheten fungerar väl. För att 

för verksamheten erhålla lönsamma leverantörsrelationer bör man dock kontinuerligt 

utvärdera avtalsknutna leverantörer. Genom utvärdering av bland annat leverantörernas 

prestationer i förhållande till rådande avtal och för verksamheten betydande riktlinjer, kan 

relationen parterna emellan utvecklas och stärkas. 

På företaget klassificeras i nuläget leverantörer som strategiska eller icke strategiska, 

beroende på sammanlagt planerat inköpsbelopp för varje specifik leverantör. Ur 

transportsynpunkt kan det dock vara betydelsefullt att klassificera leverantörerna efter fler 

parametrar än just det totala inköpsbeloppet. En parameter som är viktigt ur transportsynpunkt 

är orderfrekvensen då denna kan tänkas representera det fysiska flödet mellan leverantörer 

och verksamheten. I detta arbete har en ABC-analys upprättats med utgångspunkt från just 

orderfrekvens. Denna analys påvisar att ett fåtal leverantörer står för merparten av det totala 

antalet transaktioner, något som går hand i hand med minoritetsprincipen. Dessa leverantörer 

står troligtvis för en merpart av det fysiska inboundflödena. Det kan därav vara välbetänkt att 

se över relationen och om möjligt skapa mer partnerskapsliknande samarbeten med dessa. För 

att säkerställa upprättandet av partnerskapslinkande relationer är det viktigt att knyta 

långsiktiga avtal med leverantörerna i fråga. I dessa avtal bör dessutom paragrafer beträffande 
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transport ingå, något som går i linje med den önskan som företaget har om att ta kontroll över 

sina transportkostnader. 

Det leverantörer som enligt ABC-analysen klassificerats som ”Kategori A” är alla i 

verksamma i Sverige. Dessa markerades därför också på en Sverigekarta för att få en god 

överblick över deras geografiska förhållande gentemot varandra och verksamheten (se bilaga 

2). Som framkommer av kartan är leverantörerna utspridda över en relativt sett stor geografisk 

yta, det finns dock undantag där en leverantör ligger nära en eller flera andra. Ett koncept som 

enligt företaget fungerar väldigt bra i dagsläget är den mjölkrunda som körs av Emanuelssons 

Åkeri mellan flertalet leverantörer och verksamheten. Kanske kan man utöka denna runda, 

alternativ skapa nya mjölkrundor som innefattar dessa ”Kategori A” leverantörer i 

kollaboration med samma åkeri. Genom detta skulle verksamheten kunna få god kontroll över 

transportkostnader liksom säkerställa leveranser från berörda leverantörer.  

Vid intervjuer uppdagades att stora delar av det dagliga inköpsarbetet utfördes manuellt i 

BPCS, detta ansågs vara ett tidskrävande moment. Utöver tidsåtgången ökar även risken för 

avvikelser och fel vid manuellt utförande av arbetet. Mycket utav den dokumentation som 

förs samt används inom verksamheten är i pappersform. Ett tydligt exempel på detta är 

fakturahanteringen. Som framgår av processkartläggningen bearbetats samtliga fakturor 

manuellt. Något som kan leda till att väntetid på berörd personal uppstår. Ett annat sådant 

exempel är de ”listor” som används vid skapandet av inköpsorder (se avsnitt 5.2 

”Processkartläggning” under kapitel 5 – Resultat). Både fakturor och ”listor” arkiveras och 

sparas sedan i pärmar. Denna typ av hantering gör dokumentationen mer svårtillgänglig när 

behov uppstår. På företaget finns det en plan om att på sikt förnya det aktuella affärssystemet 

BPCS. Detta är betydande av flera anledningar, bland annat så kommer tillgång till aktuell 

information att effektiviseras och användarvänligheten kommer även den att öka betydligt. I 

samband med förnyelse kan även andra parametrar vara viktiga att ha i åtanke. En parameter 

som bör tas i beaktning är orderhanteringen. Genom att införa ett effektivare system för 

orderläggning där ”listorna” förmedlas elektroniskt kan det manuella arbetet minimeras. Detta 

leder i sin tur till att berörd personal får tid till andra arbetsuppgifter liksom att eventuella 

avvikelser i samband med manuellt arbete bör minska. Den fakturahantering som bedrivs på 

företaget idag kan i många fall uppfattas som ineffektiv. Hanteringen bör ses över och det 

finns idag olika typer av elektroniska fakturarsystem att tillgå på marknaden, något som bör 

övervägas. Kanske kan detta komma att minimera väntetider och öka effektiviteten i samband 

med fakturering. Istället för att använda pärmar vid arkivering av dokumentation bör detta 

göras elektroniskt direkt i affärssystemet (ERP). Något som kommer att öka tillgängligheten 

avsevärt då de lagras elektroniskt i verksamhetens databaser. 

Vad gäller kommunikation med leverantörer så används electronic data interchange (EDI) i 

liten utsträckning. Denna typ av kommunikationssystem kan förslagsvis behöva utökas, i 

synnerhet i upprättande av mer partnerskapsliknande relationer med nyckelleverantörer. God 

kommunikation är nämligen en av förutsättningar för långsiktiga och nära 

leverantörsrelationer. Ett alternativ till utökandet av EDI är att istället införa EDA (electronic 

data access). Dock bör det uppmärksammas att införandet av ny teknik innebär 

investeringskostnader i olika omfattning. Det ställs ofta även högre krav gällande teknisk 

kompetens. 

På företaget finns det goda kunskaper i ämnet outboundtransporter i form av intern kunskap. 

Det är av mycket stor vikt att dessa kunskaper vidareförmedlas i form av rutiner eller 

skriftliga dokument så att inga interna kunskaper går förlorade. Ett sätt att göra detta är att 

kartlägga processen för hantering av outboundtransporter för att senare utföra intern 
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benchmarkning mot processen för inboundtransporter, se avsnitt 4.2.4 "Intern benchmarking" 

under kapitel 4 - Litteraturstudie. 

Avslutningsvis är företaget just nu i en förändrings- samt expanderingsfas, något som 

indikerar på att företagets transportkostnader i framtiden kommer att öka. Av denna anledning 

är det viktigt att företaget erkänner ämnet transporthantering som en central del av den 

dagliga verksamheten. För att minimera kostnader som uppkommer i samband med 

transporter krävs att tid åsidosätts till val och planering av just dessa. På sikt kan det därav för 

företaget vara lönsamt att anlita en heltidsanställd logistiker för att på ett effektivt sätt styra 

både in- och outboundflöden. 
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7. Slutsats 

Företagets kostnader i samband med inboundtransporter ter sig svårkontrollerade då ansvaret 

för dessa i stor utsträckning har överlåtits till leverantörerna. Genom att omformulera de 

avtalsmallar som idag finns tillgängliga, och även införa ett tillägg om transporthantering, bör 

företaget få en bättre kontroll över dessa kostnader. I samband med detta kan även en 

utvärdering av befintliga leverantörer vara välbehövd då flera leverantörsavtal är tecknade 

sedan ett flertal år tillbaka. 

Enligt genomförd ABC-analys står ett fåtal leverantörer troligtvis för stora delar av de fysiska 

inboundflödena, dessa bör tas i beaktning som strategiska leverantörer och långsiktiga avtal 

kan behöva tecknas. Mjölkrundan som körs av Emanuelssons Åkeri tycks fungera väl och kan 

kanske komma att utökas för att innefatta enligt ABC-analysen definerade nyckelleverantörer. 

Verksamheten använder sig av ett föråldrat affärssystem där stora dela av det dagliga arbetet 

måste utföras manuellt. Inverstering i ny teknik som omfattar orderhantering, fakturahantering 

samt dokumentation ter sig därför välbehövd. För att etablera långsiktiga 

partnerskapsrelationer kan även en utökning av EDI, alternativ implementering av EDA vara 

väsentlig. 

Slutligen bör nämnas att det finns omfattande interna kunskaper inom området för 

outboundtransporter hos verksamheten. Dessa bör struktureras samt vidareförmedlas. 
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8. Rekommendationer 

Rekommendationer som kan ges till Sulzer Pump Solutions Vadstena AB med utgångspunkt 

från detta examensarbete gällande transporthantering ser ut som följer; 

På kort sikt; 

 Omformulera transportmallar med tillägg för transporthantering 

 Utvärdera befintliga leverantörer 

 Analysera ABC-analysen samt eventuellt utökande av mjölkrundor 

 Strukturera och vidarförmedla interna kunskaper inom området outboundtransporter 

På lång sikt; 

 Minska det manuella arbetet genom inverstering i ny teknik 

 Utöknig av EDI, alternativ implementera EDA 

 Anlita en heltidsanställd logistiker 
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9. Diskussion 

Detta avslutande kapitel innehåller förslag på områden där fortsatt arbete bör vara av 

intresse. Kapitlet berör även de tillvägagångssätt som valts genom arbetets gång och 

analyserar hur alternativa sätt hade påverkat arbetets utformning. 

Syftet med detta examensarbete har varit att utreda och skapa en överblick över 

verksamhetens transporthantering med fokus på inboundtransporter. En ansats till att uppnå 

syftet har gjorts genom processkartläggning, intervjuer, analyser med mera. Avslutningsvis 

har examensarbetet resulterat i att slutsatser och rekommendationer kunnat tilldelas företaget. 

De resultat, slutsatser och rekommendationer som framkommit av detta examensarbete anses 

vara av relevans för företaget och dess transporthantering. I och med detta anses syftet vara 

väl uppfyllt. En förhoppning finns om att företaget tar till sig detta arbete och härigenom 

initierar en effektivisering av den dagliga verksamheten. 

9.1 Förslag till fortsatt arbete 

Arbetets begränsningar gällande omfattning och tidsram har inneburit att framtagna 

förbättringsförslag varken kunnat implementeras eller studerats vidare. Skulle vidare arbetet 

utifrån detta examensarbete vara av intresse för företaget ifråga hade ett naturligt första steg 

varit att kartlägga processen för outboundtransporter. Här igenom kan den interna kunskap 

som finns inom verksamheten erhållas. Kanske kan de interna kunskaper som finns inom 

området även att implementeras och utnyttjas vid hantering av inboundtransporter. En 

grundläggande förutsättning för genomförande av detta är ärendet prioriteras och att tid samt 

personal avsätts i detta syfte. 

Vidare bör rådande avtalsmallar omarbetas enligt plan. De paragrafer som finns 

fördefinierade behöver ses över och eventuella tillägg kan vara nödvändiga. Företagets 

ledning kan förslagsvis analysera fram viktiga parametrar rörande transportsätt samt 

transportörer, vilka bör inkluderas i de nya avtalsmallarna. 

Förnyelse av nuvarande teknik- och kommunikationssystem bör utgöra ett prioriterat ärende. 

För att initiera denna förnyelse så krävs underlag för vilka tekniska behov som organisationen 

har. Genom att kartlägga dessa behov kan man i ett senare skede se över vilka tekniska 

lösningar som passar verksamheten. 

De ”Kategori A” leverantörer som presenteras i arbetets ABC-analys kan förslagsvis ses över 

för att undersöka om dessa innefattas i företagets klassificering av strategiska leverantörer. 

Om inte kan det vara av vikt att införa dessa i denna kategori. Vidare kan verksamheten i 

största möjliga mån arbeta mot partnerskapsliknande relationer med ovan nämnda. För 

närvarande sker inte heller någon utvärdering av företagets befintliga leverantörer. Något som 

kan behöva införas för att främja en god utveckling och effektivisering parterna emellan. 

9.2 Alternativt tillvägagångssätt 

Under arbetets gång har ett flertal val varit nödvändiga att ta, val gällande exempelvis 

tekniker, verktyg, sökord med mera. De val som gjorts i detta arbete har utförts med stor 

noggrannhet. Det är dock angeläget att kritisera och ifrågasätta dessa val för att kunna 

resonera fram vad som hade kunnats göra annorlunda. 
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Den processkarta som framtagits i utredningssyfte följer tydligt metodanvisningarna för 

kartläggningstekniken IDEF0, och illustreras på ett logiskt och tillfredsställande sätt. Andra 

kartläggningsmetoder hade kunnat användas, exempelvis flödesscheman där processens 

aktiviteter illustreras med hjälp utav olika symboler baserade på aktivitetstyp och som 

sammanlänkas med pilar. Utnyttjande av en sådan metod hade i detta arbete troligen resulterat 

i en mer lättöverskådlig processkarta. IDEF0 ansågs dock medföra en mer detaljerad och 

djupgående processkarta då denna inkorporerar de för varje aktivitet styrande faktorer liksom 

resurser.  

De intervjuer som utfördes med anställda inom verksamheten följde i mycket stor 

utsträckning de teoretiska ramar som tillhör metoden för semi-strukturerade intervjuer. Som 

tidigare nämnt i avsnitt 3.7 ”Metodkritik” under kapitel 3 - Metod innehar författarna 

begränsad erfarenhet från intervjuer i praktiken. Utökade praktiska kunskaper inom området 

hade kunnat återge en högre kvalitet på den datamängd som samlats in genom intervjuer. 

Antal observationer och intervjuer som genomfördes begränsades också av möjligheten till 

besök på företaget i och med dess lokalisering. Ett utökat antal observationer och intervjuer 

genom fler företagsbesök hade om möjligt kunnat öka tillförlitligheten i detta arbete. 

Kvantitativ data som användes för framställandet av ABC-analysen, samlades som tidigare 

nämnt i avsnitt 3.2.3 ”Kvantitativ data” under kapitel 3 - Metod in manuellt utifrån de pärmar 

där företagets inkommande fakturor för år 2011 fanns samlade. Det finns alltid en viss risk för 

varians och avvikelser i datamängder som insamlas manuellt. Medvetenhet om detta har 

funnits genom arbetet, men kanske hade resonemang och utnyttjande av andra 

insamlingsmetoder kunnat minska kvalitetsbrister i datamängden som följd av manuellt 

arbete. Det nämns även i avsnittet berörande kvantitativ data att vissa avgränsningar vid 

beräkning av fakturorna var nödvändiga på grund av tidsbegränsning. Hade mer tid tilldelats 

denna datainsamlingsfas hade både validiteten och reliabiliteten ökat i detta examensarbete då 

samtliga fakturor då hade kunnat ha tagits i beräkning.  

Nu i efterhand kan det även reflekteras över att det stundtals under arbetets gång varit oklart 

hur arbetet skulle utvecklas. Exempelvis så överensstämde ej den initiala 

problembeskrivningen som företaget framställde med vad som egentligen efterfrågades, något 

som uppdagades under det första studiebesöket. Utformningen av detta arbete har således 

utvecklats kontinuerligt under arbetets gång då olika aspekter och parametrar tillkommit 

liksom bortfallit. Tydligare dialog med förtaget hade möjligen bidragit till en tydligare 

struktur arbetet igenom. 

I övrigt har detta arbete varit mycket intressant och lärorikt, och det hade varit roligt att se 

vilka återgärder som eventuellt kommer att tas utav Sulzer Pump Solutions Vadstena AB.      

 

 

 

 

 

 



36 

10. Referenser 

Litteratur 

Alvesson, M. (2003), “Beyond neopositivisits, romantics and localists: a reflective approach 

to interviews in organizational research”, Academy of Management Review, Vol. 28 No. 1 

 

Ask, U. & Ax C. (1992), ”Trends in the development of product costing practices and 

techniques – A survey of the Swedish manufacturing industry”, Handelshögskolan i 

Göteborg, Företagsekonomiska Institutionen 

Backman, J. (2008), “Rapporter och uppsatser”, Studentlitteratur, Lund 

 

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2010) "Kvalitet - Från behov till användning", Studentlitteratur, 

Lund 

 

Edling, C. & Hedström, P. (2003), “Kvalitativa metoder: grundläggande analysmetoder för 

samhälls- och beteendevetare”, Studentlitteratur, Lund 

 

Fülscher, J. & Powell, G, S. (1999), ”Anatomy of a process mapping workshop”, Business 

Process Management Journal; Vol. 5, Iss: 3   

 

Harrison, A. & van Hoek, R. (2011), “Logistics Management & Strategy - competing through 

the supply chain”, fourth edition, Pearson Education LTD, England  

 

Innes, J. & Mitchell, F. (1992), ”A reviw of Activity-based Costing Practice”, in Management 

accounting, Drury, C., London: CIMA. 

Jonsson, P. & Mattsson, S.A. (2010), "Logistik - läran om effektiva materialflöden", 

Studentlitteratur, Lund 

Kotler, P., Armstrong, G. & Parment, A. (2011), “Principles of marketing - Swedish edition”, 

Pearson Education LTD, England 

 

Lantz, B. (2009) ”Grundläggande Statistisk Analys”, Studentlitteratur, Lund 

   

Lantz, B. (2008), “Operativ verksamhetsstyrning”, andra upplagan, Studentlitteratur, Lund 

 

Nehler, H. (2001), ”Activity-Based Costing – En kvantitativ studie kring spridning, 

användning, utforming och implementering i svensk verkstadsindustri”, Linköpings 

Universitet, Department of Management and Economics 

Noreen, E. (1991), ”Conditions under which activity-based cost systems provide relevant 

costs”, Journal of management accounting research, vol. 3 

Olhager, J. (2000), “Produktionsekonomi”, Studentlitteratur, Lund 

 

Q. Qu, S. & Dumey, J. (2011), ”The qualitative research interview”, Qualitative Research in 

Accounting and Management, Vol. 8, Iss: 3 



37 

Ronald J. Lewis. (1984), “Activity-Based Models for Cost Management Systems”, Quorum 

books, Westport, Connecticut – London 

 

Vollman, T., Berry, W., Whybark, C, D. & Jacobs, F. Robert. (2011), “Manufacturing 

Planning and Control for Supply Chain Management”, fifth edition, McGraw-Hill/Irwin, New 

York   

 

W.C. Benton, Jr. (2010), ”Purchasing and Supply Chain Management”, second edition, 

McGraw-Hill/Irwin, New York 

 

Widerberg, K. (2002), "Kvalitativ forskning i praktiken", Studentlitteratur, Lund 

 

Wildemuth, M, B. (2009), ”Application of Social Research Methods to Questions in 

Information and Library Science”, Libraries Unlimited, Westport 

 

Internetkällor 

 

IDEF - http://www.idef.com/IDEF0.htm, 2012-03-15 

 

INCOTERMS - http://incoterms.se/, 2012-05-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idef.com/IDEF0.htm
http://incoterms.se/


38 

Bilaga 1 - Pivottabell över leverantörer och tillhörande orderfrekvens 

 

De rader som gulmarkerats indikerar på företag som ingår i "Kategori A" i ABC-analysen. 

 

Row Labels 
Sum of antal 
transaktioner 

ABB 261 

ABS 161 

AESSEAL Sweden AB 86 

AGA Gas AB 24 

Ahlsell 58 

Appro Scandinavian Quality Fasteners AB 26 

Argona Rostfira AB 46 

Aska Mekaniska  24 

AT&T Global Network Services Sweden AB 12 

Benders 47 

Björnkläder 80 

Bomab 37 

Boxon Pak AB 57 

BRAFE ENGINEERING LTD. 17 

Bufab 636 

Börjessons Mekaniska AB 324 

Ceratizit 29 

Chesterton 26 

Colly 27 

Dalian Lvsang Industry 42 

Dustin 66 

EagleBurgmann Sweden AB 128 

Elfa 32 

Elos 46 

FENIX TRANSMISSION AB 16 

Floda Cementgjuteri AB 38 

Fortiva 41 

Frekhaug stål 19 

Frese, metal & stålstroberi A/S 140 

GOTHE&CO. 25 

Gyromek i Kisa AB 254 

Internordic 382 

ISCAR SVERIGE AB 205 

John Crane Sverige Ab 565 

Karlskoga Härd & Slip AB 16 

KOHLSWA GJUTERI AB 25 

Laholm Stål AB 75 
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LÖNNE Scandinavian AB 23 

NC Produktion i Linköping AB 88 

NORD Drivsystem AB 82 

NP Produkter AB 41 

Sandvik 232 

Sandvik Coromant Sverige AB 184 

Sew eurodrive 85 

Siemens 270 

Skedetssåg 19 

SKF AB 124 

Specialstål 1210 

Staples Sweden AB 23 

STERLING 34 

Stillström 78 

Svejbaek fraesevaerk ApS 61 

Sönnergrens värkstäder 19 

Tools 48 

Trelleborg 35 

Trestad laser AB 253 

Ulinco 17 

Vadstena träprod. 35 

Wahlqvist  48 

Ödeshögs mekansika 172 

(blank) 25 

Grand Total 7299 
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Bilaga 2 - Karta över geografisk placering för "Kategori A" leverantörer enligt ABC-analys 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

Inledande frågor: 

 

Namn: 

Avdelning: 

Tidigare yrkeserfarenheter: 

 

Huvudsakliga frågor: 

 

Vilka är dina arbetsuppgifter på företaget? 

 

- Berätta gärna utförligt, hur tycker du att dessa fungerar? 

- Har du själv möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter? 

 

Hur utförs dessa arbetsuppgifter? 

 

- Berätta gärna utförligt om tillvägagångssättet, finns det rutiner eller liknande? 

- Tycker du att detta är ett optimalt arbetssätt för denna aktivitet? 

- Hade du velat förändra något i tillvägagångssättet? 

 

Vilken typ utav dokumentation omfattar ditt arbete? 

- Vilken typ utav information tillhandahåller du? 

- Genereras någon typ utav dokumentation av ditt dagliga arbete? 

 

Kan du berätta om hur val av transportsätt och/eller transportör utförs? 

- I vilken utsträckning har du själv möjlighet att påverka dessa val? 

- Var tror du själv att problemet med bristande kontroll över inboundtransporter ligger? 

- Skulle du vilja förändra något rörande verksamhetens transporthantering? 

 

Hur skapas avtal utav olika slag? 

- Berätta gärna utförligt av tillvägagångssättet, finns det rutiner eller liknande? 

- Vilka parametrar är viktiga vid skapandet utav avtal? 

- Finns det något du skulle vilja förändra i utförandet? 

 

Avslutande frågor: 

 

Finns det något i den dagliga verksamheten du skulle vilja förändra? 

Finns det något ytterligare som du vill tillägga eller berätta om?  

 

 


