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Abstract 

More consumers choose to shop online. Whether it is because of convenience or prices this 

increase has an impact on how retailing is managed and distributed. Customer demands change 

and the consumer has more power. This report aims to describe how an increase in e-commerce 

has affected and will continue to influence the distribution of retail goods nationally and how it 

affects the companies providing transportation of e-commerce goods. The report also discuss 

how the distribution companies act in response to these changes in the market and which areas 

that have been affected the most. 

 

The conclusions drawn from the report is that the increasing volume of goods from e-commerce 

have not currently affected the distribution companies significantly, however in the future 

changes are believed to be necessary in certain areas. The increase of e-commerce goods has 

contributed to a higher volume of goods for distribution companies to manage. These increased 

volumes bring additional costs to the most expensive part of the distribution, the last mile, by 

bringing more deliveries to the consumer’s home. Because of this increase in costs, the 

distribution companies need to increase their margins by offering consumers additional 

services. Additionally, the companies see a change in the customer demands. Customer 

demands on delivery service are increasing and the pressure on the distribution companies to 

have a high quality in their production increases. 

 

Today the volume is still too low to justify a heavy business development with costly 

investments to counter the increasing volume. These changes will probably be necessary in the 

future if the increase continues at the same rate. To increase the knowledge and evolve the 

delivery service is something that this report indicates to be important in the future.  
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II 

Sammanfattning 

Fler konsumenter väljer att handla på internet. Vare sig det handlar om bekvämlighet eller priser 

har denna ökning en påverkan på hur detaljhandel sköts och distribueras. Kundkraven ändras 

och konsumenten har mer att säga till om. Rapporten syftar till att beskriva hur en ökad e-handel 

har påverkat och fortsatt kommer att påverka distributionen av detaljhandelsvaror nationellt. 

Den beskriver även hur ökningen påverkar distributionsföretagen och hur dessa i sin tur valt att 

agera för att bemöta förändringen som sker på marknaden. Vad som påverkar 

distributionsbolagen mest kommer också att beröras och rapporten ger en bild av e-handelns 

påverkan på distributionsföretagen. 

 

De slutsatser som kunnat dras av rapporten är att de ökande volymerna av gods från e-handel i 

dagsläget inte påverkat företagen nämnvärt, men att förändringar förmodligen kommer att 

behöva ske inom vissa områden i framtiden. Ökningen av e-handelsgods har gett 

distributionsföretagen en högre volym att hantera. De ökade volymerna för även med sig 

ytterligare kostnader i den mest kostsamma delen av distributionen, the last mile, genom att det 

blir fler leveranser till konsumentens hem. På grund av denna ökade kostnad ser 

distributionsföretagen ett behov av att öka sina vinstmarginaler genom att erbjuda konsumenten 

olika tilläggstjänster. Ytterligare ser företagen att det har blivit förändringar i de krav 

konsumenterna ställer. Krav på leveransservice blir allt högre och pressen på 

distributionsföretagen att ha kvalitet i sin produktion ökar. 

 

I dagens läge konstateras att volymerna alltjämt är för låga för att motivera en omfattande 

affärsutveckling med dyra investeringar för att möta den nivå av ökning som hittills skett. Detta 

kommer förmodligen vara nödvändigt i framtiden om ökningen fortsätter i samma takt som nu. 

Att utöka kunskapen och arbeta mer aktivt för att främja leveransservice är därför någonting 

som i rapporten framkommer som viktigt inför framtidens utmaningar.  
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Definitioner och förkortningar 
 

Rapportens definitioner 

Värdeadderande tjänster - Tjänster som distributörerna säljer men även en 

mervärdestjänst för kunden.  

Traditionell handel - Handel i fysiska butiker. 

Leverantörer - E-handlarna 

Kund/Konsument - Den person som köper varor på nätet. 

Distributör - Det företag som sköter distributionen av gods. 

E-handlare - Det företag som säljer produkter på nätet. 

Utlämningsställe - En butik, kiosk eller liknande där kunden kan hämta ut 

paketet.  

Detaljhandel - Handel med varor till slutgiltiga konsumenter.  

 

Förkortningar 

LSP - Logistic Service Provider är distributionsföretag 

(Alkhatib, Darlington & Nguyen 2015). 

EDI - Electronic Data Interchange. Det innebär att 

affärssystem kopplas samman för ett lättare utbyte av 

affärsinformation i form av standardiserade format 

(Jonsson  & Mattsson 2011). 
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1 Introduktion 

En bakgrundsbeskrivning av rapporten ges och problemet konkretiseras i detta kapitel. Syftet 

beskrivs och rapportens frågeställningar samt avgränsningar presenteras.  

 Bakgrund 

Att handla med varor har pågått under hela människans civiliserade tid, från grunden med byte 

av varor mellan individer till dagens handel som sker i flera olika kanaler samtidigt, dvs 

multikanalförsäljning (Pantano & Viassone 2015). Utvecklingen i handeln har varit stor under 

de senaste 100 åren. I början av 1900-talet skedde handeln mer regionalt och kunderna köpte 

varor från närliggande områden och på marknader (Schmidt Thurow u.å.). Nuförtiden 

transporteras ofta varorna en längre sträcka innan de kommer till den plats där de skall 

konsumeras. En av anledningarna till att handeln blivit mer och mer global är de stora tekniska 

framstegen som konstant pågår. I och med att handeln sker över ett större geografiskt område 

ökar kraven och planeringen inför transporterna. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013). 

 

I mitten och slutet av 1990-talet kom ett genombrott för den globala marknaden: internet 

introducerades, och med det också de första nätbutikerna. Det gjorde att ett helt nytt sätt att 

genomföra handel på uppenbarades (Rotem-Mindali & Weltevreden 2013). Framgångarna var 

dock varierande och många gjorde missbedömningar. Detta ledde till att den så kallade dotcom-

bubblan sprack (Dykert, Ivarsson & Widman 2002; Bjerre & Lindstedt 2009; Grando & Gosso 

2006). 

 

Idag är e-handel en självklarhet för de flesta i Sverige och det har blivit, och förväntas fortsatt 

vara, en viktig försäljningskanal för många företag (Dyckert, Ivarsson & Widman 2002; GS1 

Sweden 2013). Handeln över internet har fortsatt att öka under det senaste decenniet, i takt med 

teknikutvecklingens snabba framfart. Företagen blir allt skickligare på att använda den nya 

tekniken vilket leder till att det blir allt lättare att genomföra köp på internet. (PostNord 2016) 

En studie som Dibs Payment Services (2015) genomförde visar att de som en gång handlat på 

internet ofta fortsätter med det. Vidare beskriver PostNord (2016) att konsumenten idag inte 

längre ser skillnad på om det är en svensk eller en utländsk e-handelsaktör vilket underlättar 

köp från utlandet via internet. 

 

När produkter köps på nätet istället för i den fysiska detaljhandeln förändras sättet att leverera 

varor på. Kunden besöker inte i samma utsträckning en butik för att köpa produkter utan varor 

levereras istället direkt till kunden (Grando & Gosso 2006). Chen (2015) beskriver det som att, 

istället för att kunden åker till en butik rör sig butiken till kunden. Varorna presenteras idag på 

många fler sätt än bara i en fysisk butik och kan köpas på flera olika ställen genom 

multikanalförsäljning, exempelvis på sociala medier, mobilen, webben (Pantano & Viassone 

2015). Detta fenomen kallas omnikanaler vilket gjort att utbudet har kunnat öka men även 

kravet på att konsumenten skall kunna röra sig mellan alla dessa kanaler. (PostNord 2016).  

 

Enligt trafikverkets rapport fram till 2030 prognostiseras en ökning av godstransporterna med 

minst 1,6 procent per år (Trafikverket 2015) och att det kan bli en ökning på så mycket som 61 

procent fram till 2050 (Trafikverket 2012). Siffrorna från European Commission (2015) visar 

på att det varit en ökning på 1.6 procent per år mellan 1995 och 2013 i Europa, vilket tyder på 

att den ökning som trafikverket talar om är fullt möjlig.  
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Det finns idag ett stort utbud av litteratur kring ämnet e-handel och distribution som separata 

ämnen. Dock anses det av författarna finnas ett gap i litteraturen som behandlar hur e-handeln 

har påverkat distributionen av detaljhandelsvaror, vilket rapporten vill belysa.  

 Problembeskrivning 

En snabbt växande marknad ställer ökade krav på flexibilitet och kan leda till både för- och 

nackdelar. Allt fler konsumenter väljer att e-handla då det anses vara enkelt, bekvämt och i 

många fall även billigare. (Bjerre & Lindstedt 2009; PostNord 2016). Användandet av smarta 

mobiler, ett utbyggt och stabilt 4G nät har även det lett till att konsumenterna inte är lika 

beroende av en dator utan kan handla exempelvis på väg till och från arbetet (Sundström 2007). 

Detta är någonting som kan kopplas till Internet of Everything (IoE) som är ett begrepp som 

Cisco (u.å.) definierar som:  

 

[…] bringing together people, process, data, and things to make networked 

connections more relevant and valuable than ever before-turning 

information into actions that create new capabilities, richer experiences, 

and unprecedented economic opportunity for businesses, individuals, and 

countries. 

 

Detaljhandeln på internet ökade med 19 procent under 2015, den omsatte drygt 50 miljarder 

kronor och står nu för ca 7 procent av den totala detaljhandeln (PostNord 2016). Det har medfört 

en förändrad logistikkedja där fler transporter sker till utlämningsställen och direkt hem till 

privatpersoner. Som en effekt av det står distributionsföretagen inför en förändring där de måste 

ta hänsyn till butikernas behov, e-handlarnas nya krav men även de nya förväntningar som 

kommer från den alltmer växande nya kundkretsen, dvs privatpersonerna. 

 Syfte 

Syftet med rapporten är att beskriva hur distributionen av detaljhandelsvaror har påverkats och 

kommer att påverkas av en ökad e-handel nationellt. Rapporten ger även en grund för vidare 

forskning. Det som undersöks är om e-handeln ökar kraven på pakethanteringen samt hur det 

påverkar transporterna och dess företag. Med utgångspunkt i ovanstående syfte har en 

huvudfrågeställning samt ytterligare två delfrågor formulerats. 

 Frågeställning 

Rapporten bygger på följande huvudfrågeställning: 

 
 ”Hur kommer distributionsföretagen påverkas av den ökade e-handeln?”  

 

Rapporten skall även svara på frågorna: 

 

 ”Vad har påverkat distributionsföretagen mest hittills sett utifrån en ökad e-handel?” 

 

 Hur har distributionsföretagen behövt förändra sina distributionsprocesser för att 

möta en ökad e-handel? 
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 Avgränsningar 

Rapporten kommer främst att fokusera på de delar av e-handeln som är kopplade till de 

processer som uppkommer på grund av handel från internet som sker mellan företag och 

konsumenter (B2C).  

 

Rapporten kommer huvudsakligen att undersöka den logistik som sker med hjälp av 

vägtransporter från leverantör till kund. Vidare begränsas analysen till transporter som sker 

nationellt inom Sverige även om det sker med utländska distributörer.  

 

Denna rapport kommer enbart att se på logistiken kring förflyttning av varor från en punkt till 

en annan. I detta fall från e-handlaren till kunden med hjälp av vägtransporter som tillhandahålls 

av distributionsföretagen. 

 Rapportens disposition 

Rapporten presenteras i sju kapitel vilka innehåller följande: 

 

Kapitel 1 – Introduktion 

En bakgrundsbeskrivning av rapporten ges och problemet konkretiseras i detta kapitel. Syftet 

beskrivs och rapportens frågeställningar samt avgränsningar presenteras. 

  

Kapitel 2 – Metod 

I detta kapitel ges läsaren en förståelse för tillvägagångssättet vid skrivandet av rapporten. 

Inledningsvis ges en beskrivning av de metoder som används vid utförandet av studien och 

varför dessa valts. Slutligen diskuteras studiens trovärdighet. 

 

Kapitel 3 – Vetenskaplig referensram 

Kapitel 3 ger en grundläggande förståelse för e-handel, dess uppkomst och tillväxt. Teorier 

kring logistik och distribution tas upp och annan information med vikt för studien presenteras. 

  

Kapitel 4 – Empiri 

Det fjärde kapitlet ger en empirisk överblick grundad på det material som samlats in från de 

representerade företagen genom personliga intervjuer och telefonintervjuer. Innehållet bygger 

på empirin kopplat till den teoretiska referensramen. 

 

Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel kopplas empirisk data ihop med det teoretiska ramverket som byggts upp för att 

på så vis svara på rapportens syfte. Därefter läggs en kort sammanfattning av analysen fram och 

tolkas. 

 

Kapitel 6 – Diskussion 

I diskussionskapitlet genomförs en granskning av val och beslut rapportens gång kring för- och 

nackdelar gällande dessa. 

 

Kapitel 7 – Slutsats och rekommendationer för vidare forskning 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån  analysen och svar på rapportens 

frågeställningar ges. Här presenteras även rekommendationer för framtida forskningsområden. 
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2 Metod 

I detta kapitel ges läsaren en förståelse för tillvägagångssättet vid skrivandet av rapporten. 

Inledningsvis ges en beskrivning av de metoder som används vid utförandet av studien och 

varför dessa valts. Slutligen diskuteras studiens trovärdighet. 

 Förhållningssätt 

Vetenskaplig forskning utgår huvudsakligen utifrån två olika inriktningar, positivism och 

hermeneutik. Positivismen härstammar från den naturvetenskapliga teorin och används ofta 

inom den kvantitativa forskningen. Hermeneutik kommer ursprungligen från en tolkande 

samhällsvetenskap för att tolka och förstå texter och används ofta i mer kvalitativ metodteori. 

(Bryman & Bell 2013; Lundahl & Skärvad 1999).  

 

Hermeneutik kännetecknas av ett tolkande synsätt för att skapa en förståelse. Den bygger på att 

analysera och förstå sammanhang utifrån frågor som varför, hur och var. Fördelar med metoden 

är att den lyfter fram nya idéer samt ny kunskap. (Bryman & Bell 2013; Olsson och Sörensen 

2011). 

 

Det finns enligt Bryman och Bell (2013) en del skilda synsätt på vad positivism bygger på. Ett 

vanligt synsätt är att genom teori generera hypoteser vilka skall prövas genom insamlande av 

fakta för att sedan analysera hur de förhåller sig till verkligheten. Forskaren antar ett kritiskt 

synsätt på de teorier som finns tills det att de genom iakttagelser eller genom kalkylering med 

säkerhet stämmer (Thurén 1991).  

  

Utifrån rapportens frågeställning används det hermeneutistiska synsättet. Valet bygger på 

svårigheten att dra några generella slutsatser utifrån den information som kunde tillhandahållas 

genom intervjuer samt möjligheten till följdfrågor i dessa. Rapporten vill beskriva nuvarande 

situation men även bygga vidare på de erfarenheter och uppfattningar respondenterna har.  
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 Vetenskapligt angreppssätt 

Två huvudsakliga uppdelningar som forskning använder mellan empirin och teorin är det 

induktiva och det deduktiva angreppsättet. Det induktiva sättet innebär att försöka dra slutsatser 

utifrån det empiriska material som insamlats. Det deduktiva angreppssättet utgår istället från 

teorin och bygger på att hypoteser tas fram för att därefter testa dem mot det empiriska 

materialet. Slutsatserna som sedankan dras förkastar eller bekräftar teorin. Det finns även ett 

tredje alternativ, abduktion, och ses som en blandning av induktion och deduktion. Abduktion 

utgår från empirisk fakta men avvisar inte heller de existerande teorierna. I analysen kan då 

empirin kombineras och verifieras med den tidigare forskningen. (Alvesson & Sköldberg 

2008). Detta förtydligar Kovács och Spens (2005) med hjälp av en bild, se figur 1. 

 

 
Figur 1. Arbetsmetod för ett abduktivt angreppssätt (Kovács & Spens 2005). 

Utifrån ovanstående förklaring valdes ett abduktivt angreppssätt. Fallstudieföretagen 

granskades för att besvara studiens frågeställningar. Först skaffades en teoretisk förståelse för 

ämnet för att ha kunskap vid intervjuerna. Därefter genomfördes intervjuerna. Mer insamling 

av information via litteratur skedde också under och efter att intervjuerna genomförts. Slutligen 

genomfördes en analys av all insamlad empiri och slutsatser kunde dras. 

 

Under intervjuerna framkom att det var vissa områden som ansågs viktigare än andra av 

respondenterna. Dessa områden är volymökning, the last mile, leveransservice, fyllnadsgrad 

och produktivitet, värdeadderande tjänster och planering. Rapporten fokuserades därför på 

dessa analysenheter. Unit of analysis eller analysenhet är den eller de enheter som studien  avser 

att studera (Yurdusev 1993, s. 80).   

 Vetenskaplig metod 

Vid genomförande av studier skiljs på kvalitativa och kvantitativa studier för genomförande av 

den empiriska delen. Det är enligt Bryman och Bell (2013) och Trost (2012) viktigt att inte låta 

tidigare forskning besluta kring vilken metod som skall användas och att låta syftet vara det 

som avgör i slutändan. En av de större skillnaderna mellan dessa är att den kvalitativa metoden 

omvandlar information till ord medan en kvantitativ metod tolkar den insamlade informationen 

till numeriska värden (Jacobsen 2002; Holme, Solvang & Nilsson 1997). I 

forskningssammanhang ses ofta dessa två extremer ligga på varsin sida av en skala. Dock 

betyder inte det att den ena måste utesluta den andra utan en studie kan ligga mer mot mitten 

och bestå av både kvalitativ och kvantitativ strategi (Bryman och Bell 2013). 
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Den kvantitativa metoden bygger ofta på en deduktiv inriktning och används om en studie skall 

undersöka en numerisk relation i en population, exempelvis hur stor del av en mängd. 

Observationerna genomförs ofta från ett utanförperspektiv och information som insamlats är 

inte i en detaljerad form. Vanligtvis genomförs den kvantitativa forskningen genom så kallade 

surveystudier och bygger på enkäter eller strukturerade (styrda) intervjuer. En fördel med en 

kvantitativ metod är att ett stort urval individer frågas. (Bryman och Bell 2013). 

 

En kvalitativ forskning bygger istället på en djupare förståelse av den information som 

tillhandahålls utifrån olika former av intervjuer. Genom kvalitativa intervjuer är intresset riktat 

mot respondentens kunskap. Den huvudsakliga inriktningen är ett induktivt förklaringssätt och 

bygger på subjektiva värderingar. (Patel & Davidsson 2003; Bryman och Bell 2013). En av de 

fördelarna med en kvalitativ strategi är att en djupare information kan erhållas och att 

frågeställningarna samt frågestrukturen kan vara mer flexibel. (Bryman 1997; Bryman & Bell 

2013). 

 

För att bäst svara på rapportens frågeställning ansågs en kvalitativ studie vara bättre lämpad än 

en kvantitativ. Detta eftersom studien bygger på en frågeställning som är svår att besvara med 

siffror och beräkningar. Det gör att det blir subjektiva tankar och mer ostrukturerad forskning 

vilket då riktar sig till ett mindre antal men väl insatta individer på området. Resultatet och 

flexibiliteten i frågorna är av avgörande vikt då intervjuernas avsikt är att samla in en stor 

mängd relevant information inom ämnet. Att istället använda en kvantitativ metod ansågs svårt 

för att svara på frågeställningarna eftersom huvudfrågeställningen handlar om framtiden. 

Därför valdes som beskrevs ovan ett kvalitativt angreppssätt för att genomföra studien. 

 Forskningsdesign  

Forskningsdesignen utgör ett ramverk vid insamling och analys av data samt som en struktur 

som vägleder studiens tillvägagångssätt för en viss metod. Fem vanliga forskningsdesigner som 

brukar användas i studier är experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, 

fallstudiedesign och komparativdesign. (Bryman & Bell 2013). Vilken som bör väljas beror på 

vilket syfte studien har samt vilken prioritet som skall ges (Gustavsson 2003). 

 

En fallstudie är en datainsamlingsmetod för att undersöka ett fenomen inom ett visst begränsat 

område (Nationalencyklopedin 2016.a.). Syftet med en fallstudie är att först förstå ett område 

för att senare kunna ge en mer förklarande bild (Bryman 1997). Det är viktigt att slutsatser från 

en fallstudie ses som antydningar och inte som en generell slutsats för hela området (Bryman 

1997; Bryman & Bell 2013).  

 

E-handel inom B2C är bara en liten del av den totala logistiken för ett företag. Därför ansågs 

en fallstudie med multipla företag vara bäst lämpad för denna uppsatts. Detta för att hitta 

mönster samt för att förklara vilka förändringar som har genomförts och kan behöva 

genomföras då ökning av e-handel sker.  

 Informationsinsamling 

I forskningsundersökningar skiljs ofta på två olika sätt att samla in data på, primär- (eller 

förstahandskällor) och sekundärdata (eller andrahandskällor). (Holme, Solvang & Nilsson 

1997; Jacobsen 2002). 

 

Genom att genomföra empiriska studier som exempelvis intervjuer, enkäter eller observationer 

kan primärdata samla in. Dock kräver denna form av datainsamling ofta mycket tid och är 

relativt kostsamt. Fördelen med att använda intervjuer som primärdata är att forskaren får en 
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möjlighet att ställa ytterligare frågor till respondenten vid osäkra svar samt kan skaffa sig en 

bättre bakgrund till informationen. (Bryman och Bell 2013). 

 

Data eller information som redan tidigare samlats in från andra forskare, artiklar, uppsatser eller 

böcker och finns dokumenterat på området brukar benämnas sekundärdata (Lundahl & Skärvad 

1999). Vid insamling av sekundärdata är det viktigt att vara källkritisk kring vem, vad och 

varför informationen är framtagen. Det är även viktigt att kontrollera kvaliteten på 

datamängden. En fördel med sekundärdata är att den ofta är mindre tidskrävande. (Bryman & 

Bell 2013; Jacobsen 2002). 

 

I denna studie användes både primär- och sekundärdata. Primärdata samlades in från intervjuer 

och sekundärdata från litteratur, tidigare forskning samt olika rapporter genomförda på 

området.   

 Litteraturstudie 

För att skapa en förståelse och djupare kunskap kring området genomfördes litteraturstudier 

främst kring distributionskedjan, logistik och e-handel. Att använda litteraturstudier i en uppsats 

är en viktig del för att ta del av relevant och uppdaterad information kring ämnet men även för 

att identifiera gap i litteraturen. Enligt Ejvegård (2009) kommer detta även bli allt viktigare i 

avhandlingar framöver eftersom forskningen blir mer specifik och mer speciell.  

  

Informationsmaterial till den teoretiska referensramen för denna rapport bygger på sökningar 

på internet där primärt fokus legat på vetenskapliga artiklar och rapporter. Litteratursökningar 

genomfördes i första hand på Borås Högskolas bibliotekskatalog Summon samt i databaserna 

Science Direct och Emerald. Sökord som användes för att filtrera sökningen var: electronic 

commerce, electronic business, e-commerce, e-business, logistic, logistic service providers 

(LSP) och the last mile. Samtliga sökningar har även genomförts på svenska, med liknande ord. 

De olika sökorden kombinerades även för att ytterligare begränsa resultatet från sökningarna. 

Då ämnet är relativt nytt valdes de flesta gånger enbart fakta från 2000-talet och framåt för att 

få en uppdaterad och relevant information. Litteratur från bibliotek, kurslitteratur, avhandlingar 

samt rapporter från olika institut har används som underlag.  

 Intervjuer 

Enligt Bryman & Bell (2013) är den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning att använda 

sig av intervjuer. Användningen av kvalitativa intervjuer som metod är ett bra sätt att beskriva 

respondenternas subjektiva resonemang och tankar men även erfarenheter (Lundahl & Skärvad 

1999). De två vanligaste strukturformerna inom kvalitativ forskning är en ostrukturerade och 

en semistrukturerad intervju. Då en kvalitativ intervjuform används ges möjligheten för 

intervjupersonerna att svara både djupare och mer öppet på frågorna (Bryman och Bell 2013). 

Detta kan ge komplexa och innehållsrika svar där intressanta mönster och åsikter kan hittas 

(Trost 2010).  

 

Den ostrukturerade intervjun bygger på att forskaren använder sig av stödord eller lösa 

minnesanteckningar och låter respondenten vara med och styra intervjun. Detta kan liknas mer 

vid ett vanligt samtal mellan individer. (Bryman & Bell 2013; Kvale & Brinkmann 2014). För 

att veta att väsentlig information ändå fångas in under intervjun kan det dock vara bra att innan 

denna förbereda vissa frågor (Lundahl & Skärvad 1999). 

 

Vid en semistrukturerad intervju utgår intervjupersonen från en mall med frågor. 

Intervjupersonen har i detta fall en frihet att utforma svaren på ett eget sätt. Det öppnar även 
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upp för att ställa frågor som knyter an till området om intervjupersonen kommer in på ett spår 

som anses vara intressant och av relevans för resultatet av arbetet. Intervjufrågorna behöver av 

denna anledning heller inte komma i samma ordning som de gör i guiden om det inte passar för 

tillfället under intervjun. Möjlighet till att omformulera frågorna finns också för att bättre passa 

till den respondent som intervjuas (Bryman & Bell 2013). 

  

För informationsinsamling till empirin valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer (bilaga). 

Anledningen till att en semistrukturerad intervju föredrogs istället för en strukturerad intervju 

var för att skapa en öppen diskussion där respondenternas åsikter och tankar skulle ges mer 

utrymme. Om en ostrukturerad intervju använts fanns risken att svaren blev allt för olika utifrån 

frågeställningen samt risken för att intervjun skulle dra ut på tiden och svar  stressas fram av 

respondenterna. Intervjuerna genomfördes genom både personliga träffar och telefonintervjuer. 

Vid intervjuerna medverkade antingen båda eller bara en av författarna samt den som 

intervjuades.   

 Urval av respondenter 

Urvalet av respondenter samt valet om hur informationsinsamlingen genomförs leder till att 

rapporten når en högre grad av validitet (Kvale & Brinkmann 2009).  

Rapporten bygger på hur distributionsföretagen påverkas av en ökad e-handel vilket gör att 

studieobjekten skall vara inom logistikbranschen samt att de skall transportera gods hem till 

kund alternativt till ett utleveransställe.   

 

Utifrån syftet och frågeställningen genomfördes efterforskning på internet samt genom 

diskussion med handledaren, kring vilka företag som ansågs bäst lämpade att använda sig av. 

Kontakt togs med de största och utvalda distributionsföretagen i Sverige för att hitta lämpliga 

respondenter. Urvalet för intervjuerna byggde på ett målinriktat urval då det är specifika frågor 

som skall besvaras samt att det behövs en viss typ av kompetens från de respondenter som deltar 

i intervjuerna (Bryman & Bell 2013). Intervjupersoner som hade en roll inom B2C samt en bred 

kännedom om företagets struktur och framtidsvision söktes. Det var även viktigt att de var 

inlästa på området kring e-handel för att bäst kunna besvara de frågor som ställs under 

intervjuerna. För att verifiera detta ställdes några frågor kring området vid det inledande 

telefonsamtalet för att kontrollera de blivande respondenternas kunskap inom ämnet. Först togs 

kontakt med kundservice vilka genomförde vidarekoppling utifrån den tillgänglighet på 

individer som fanns samt utefter de uppsatta kriterierna. Efter de första intervjuerna 

konstaterades att en mer detaljerad intervju kring kapacitetsplanering och terminalernas 

funktion krävdes. För kontakt med dessa individer användes en så kallad snöbolls- eller 

kedjeurval för att respondenterna skulle stämma in på dessa kriterier (Bryman & Bell 2013; 

Trost 2010). De första respondenterna hjälpte till med att hitta lämpliga personer för de mer 

detaljerade frågorna om kapacitetsplanering.  

 

Urvalet av antalet personer avgjordes även av den begränsade tid som studien genomfördes på. 

Vid varje fallföretag har två personer intervjuats, en med kopplingar till den strategiska delen 

av företaget och en som har kopplingar till terminalerna och kapacitetsplanering. Detta för att 

få en tydlig bild av både den fysiska verksamheten med daglig planering och olika 

framtidsscenarion och projekt för företagen. 

 Etiskt förhållningssätt  

Hur de individer som studeras hanteras är viktigt vid kvalitativa intervjuer. Enligt Bryman och 

Bell (2013) är det viktigt att ta hänsyn till sex etiska huvudaspekter som en forskare bör beakta 

vid empiriska undersökningar. De första två är informationskrav och  samtyckekravet där 
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forskaren informerar intervjupersonen kring syftet samt att medverkan är helt frivillig. Detta är 

även något som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som informerat samtycke där de också 

påpekar att det är viktigt att respektera individerna. Konfidentialitets-, anonymitets- och 

nyttjandekrav är aspekter där forskaren försäkrar intervjupersonerna om att alla uppgifter skall 

behandlas konfidentiellt och att uppgifterna enbart används för forskningsändamålet. Den sista 

aspekten handlar om falska förespeglingar där forskaren inte skall ge falsk eller vilseledande 

information kring undersökningen. (Bryman & Bell 2013). 

 

Eftersom de berörda fallföretagen verkar inom samma bransch med liknande uppgifter 

efterfrågades anonymitet. Detta kan betraktas positivt då de svar som erhålls kan anses mer 

sanningsenliga. Då inga uppgifter skall kunna knytas till något av de specifika förtagen kommer 

rapporten inte att använda sig av någon specifik bakgrundsinformation utan bara en generell 

sådan för de olika företagen. Företagen själva uttryckte att informationen inte skulle delges med 

andra. Presentationen av insamlad data kommer därför att läggas fram på ett aggregerat vis.  

 

Anledningen till att företagen inte presenteras i form av satta anonyma namn som ”Företag A, 

Företag B och Företag C” är för att det enkelt kan kopplas till respektive företag då företagens 

kännedom om varandra är hög. Med hjälp av det presenterade materialet skulle de olika 

företagen i sådana fall kunna avgöra vilket företag som sagt vad. 

 Validitet och reliabilitet 

För bedömning av forskningens tillförlitlighet och kvalitet i en kvalitativ undersökning utgår 

forskare från  två viktiga kriterier, validitet och reliabilitet, där Bryman och Bell (2013) anser 

att validitet är det viktigaste.  

 

Med reliabilitet avses tillförlitligheten kring hur ett resultat i en fråga skulle komma bli 

densamma om den undersöktes på nytt. För en hög reliabilitet skulle resultatet i rapporten inte 

påverkas av vem som intervjuades (Lundahl & Skärvad 1999). Validitet bygger på i vilken 

utsträckning slutsatserna är tillförlitliga och hur bra forskaren undersöker det som avses att 

undersökas (Ejvegård 2009; Bryman & Bell 2013). Vidare bör en studie genomsyras av både 

en hög grad av validitet och reliabilitet. För att uppnå en hög validitetsgrad bör insamlad data 

vara väl bearbetad och tolkad på ett begripligt sätt samt vara relevant för studien (Bryman & 

Bell 2013). Hög reliabilitet innebär att resultatet stämmer väl överens med verkligheten och att 

den anses vara trovärdig (Ejvegård 2009).  

 

Då ämnet är relativt nytt saknas det forskning om påverkan av elektronisk handel på vissa delar 

av logistikkedjan. Detta gör att de studier som genomförs samt de resultat som uppnåtts grundar 

sig till stor del i kunskapen och tankarna hos respondenterna och är svår att jämföra med andra 

liknade studier. Därför krävdes en mångårig erfarenhet inom ämnet från de respondenterna som 

intervjuades. Kunskapen från respondenter i kombination med litteratur inom de båda ämnena 

logistik och e-handel ger oss en viss grad av validitet av att arbetets resultat blir korrekt. 

 

En lägre reliabilitet kan ha uppstått då några av intervjuerna genomfördes via telefon och några 

vid ett personligt möte. Dock var ingen av intervjuerna under pressade tidsförhållanden och 

respondenterna tog sig god tid för att svara på frågorna. För att öka reliabiliteten ytterligare 

skickades intervjuunderlaget till respondenterna innan intervjun (till alla utom vid ett tillfälle) 

för att de skulle kunna vara väl förberedda. Att det vid ett tillfälle inte skickades i förväg 

berodde på miss från författarna men det anses inte påverka resultatet något då intervjun 

genomfördes vid en personlig träff med gott om tid.   
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3 Teori och vetenskaplig referensram 

Kapitel 3 ger en grundläggande förståelse för e-handel, dess uppkomst och tillväxt. Teori kring 

logistik och distribution tas upp samt annan information med vikt för studien presenteras. 

 Definition e-handel 

I engelskan har det svenska uttrycket elektronisk handel (e-handel) två olika betydelser, 

electronic business (e-business) och electronic commerce (e-commerce). Emellertid används 

dessa uttryck omväxlande och synonymt med varandra, både i litteraturen och i vardagliga 

verksamheter. De två vanligaste sätten att använda uttrycken är där de ges samma innebörd eller 

där e-commerce är en del av e-business, se figur 2. (Chaffey 2007). Uttrycken är relativt lika 

men det är enligt litteraturen fel att använda dem som synonymer då det finns skillnader mellan 

dem. (Adam 2009; Placzek 2010).   

Handel kan delas upp i olika segment, några av dessa är: 

 

- Business-to-business (B2B) - Transaktioner som sker mellan organisationer.     

     Den traditionella logistiska handelstrafiken.  

- Business-to-consumer (B2C) - Transaktioner som sker mellan en organisation och  

                                                                en slutkund. Vanligt inom e-handel. 

- Consumer- to-consumer (C2C) - Transaktioner mellan två konsumenter.   

 

 

 
Figur 2. Två vanliga uppfattningar av e-business och e-commerce (Chaffey 2007) 
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E-business är ett helhetsbegrepp som innefattar taktiska och strategiska aktiviteter i 

internetmiljön och omvandlar affärsrelationer oavsett om det är B2B, B2C, C2C eller andra 

affärsrelationer inom själva organisationen. E-business representerar integrationen av de olika 

delarna av ett företags verksamhet, allt ifrån produkter till processer och tjänster på internet. 

För att förbättra verksamheten och genomföra transaktioner används även informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT). Ett företag går från en ”vanlig” verksamhet till att bli e-

business först då de klarat av att integrera alla delar som försäljning, marknadsföring, bokföring, 

produktion och lager mot en webbplats. E-business är den bredare beskrivningen och innefattar 

e-commerce men även andra delar som e-publishing och e-service delivery ses som delar av e-

business, se figur 3. (Adam 2009). 

 

 
Figur 3. Olika segment som kan innefattas av e-business (Adam 2009) 

En bredare beskrivning av e-commerce är att den innefattar externa elektroniska 

informationstransaktioner mellan organisationen och vilken tredjepart den har ett utbyte med, 

exempelvis kunder eller leverantörer. Dock är en snävare beskrivning av e-commerce att 

genomföra transaktioner (köpa, sälja) av varor och tjänster med hjälp av internetbaserad 

elektronik.  

 

I svenskan används oftast enbart ordet e-handel och ingen skillnad görs på innebörden i 

begreppen som i engelskan. Dock finns det flera olika definitioner på e-handel. 

Nationalencyklopedin (2016.b.) definierar e-handel som olika former av handel som på ett eller 

annat sätt sker med hjälp av datakommunikation. Rapportens val av definition är försäljning av 

fysiska varor som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller 

utlämningslokal, av konsument. Där ingår inte beställning av tjänster (resor, hotell, konserter) 

eller nedladdningar (musik, filmer, applikationer). (PostNord 2016). 

 E-handelns utveckling 

I början på 1990-talet utvecklades World Wide Web av Tim Bernes-Lee (Huff 2014), vilket 

utgjorde grunden till utvecklingen av e-handeln. Utvecklingen av internet skapade en helt ny 

marknad att bedriva affärer på och att exponera varor i marknadsföringssyfte (Gustafsson 

2013).  1995-1997 expanderade e-handeln och flera olika nätbutiker öppnades. En av de första 

var Amazon som riktade sig mot konsumenter och öppnade den första nätbutiken 1995 för den 

Amerikanska marknaden (GS1 Sweden 2013). De första Svenska företagen etablerades på nätet 

i slutet av 1990-talet. I början på 2000-talet sprack den så kallade It-bubblan vilket saktade ned 

utvecklingen en aning men har återigen vänt uppåt och växer allt mer både i Sverige och globalt. 

(Ghezzi, Mangiaracina & Perego 2012; Dyckert, Ivarsson & Widman 2002; PostNord 2016).  
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 Tillväxt 

E-handelns tillväxt har varit och är stark i Sverige. Enligt e-barometern som årligen ges ut av 

PostNord (2016) ökade den svenska detaljhandelns internetförsäljning med 19 procent och 

omsättningen ökade från knappa 43 miljarder kronor år 2014 till dryga 50 miljarder år 2015. 

Under de senaste 10 åren har e-handeln ökat mer än 5 gånger dess omsättning, se figur 4. 

Ökningen leder till att 6,9 procent av den totala detaljhandeln utgörs av e-handel i Sverige, se 

figur 5. Exkluderas dagligvaruhandeln stiger denna siffra till 12 procent. Böcker och kläder har 

exempelvis under några år varit framstående inom näthandeln medan andra delar som 

bygghandeln har utgjort en relativt liten del. Under 2015 skedde de största ökningarna i e-

handelsförsäljning inom bygghandeln, med en ökning på 38 procent, samt inom möbler- och 

heminredning, med en ökning på 34 procent. Tillväxten för e-handel i Sverige förväntas även i 

fortsättningen vara stark.(GS1 Sweden 2013). Det bör dock tilläggas att även om de olika 

segmenten växer mycket procentuellt gör de detta ifrån väldigt låga nivåer (PostNord 2016). 

 

 
Figur 4. E-handelns omsättning 2003-2015. (miljarder kronor) (PostNord 2016) 

 
Figur 5. E-handelns andel av den totala detaljhandeln i procent 2007-2015. (PostNord 2016) 

 Teknikutveckling och köpbeteende 

Det har idag blivit enklare att snabbt kommunicera med andra individer. En stor bidragande 

orsak är den ökning som sker är genom användandet av smarta telefoner, surfplattor och olika 

sociala plattformar, dvs användandet av informations och kommunikationsteknologier (IKT) 

(Suh, Smith & Linhoff 2012).  
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För mindre än tio år sedan skrev Malin Sundström (2007) i sin avhandling att en förutsättning 

för att handla på nätet är att konsumenterna har tillgång till en dator och internet. Idag krävs 

fortfarande internet för att e-handla men en dator är inte längre nödvändigt då smart teknologi 

med mobildata kan användas på de allra flesta platser i Sverige. Enligt en rapport från PTS 

(Ingman 2014) finns det täckning för mobildata i 99 procent av Sveriges befolkningstäckning. 

Drygt tre av fyra svenskar har idag en smart telefon och under 2012-2015 ökade andelen 

personer i Sverige som använt en mobil för att handla på internet med 163 procent. (PostNord 

2016; Dibs Payment Services 2015). Det tillsammans med  det väl utbyggda mobildatanätet gör 

att konsumenten inte är lika beroende av en fast anslutning för att e-handla utan lättare kan 

befinna sig på resande fot, exempelvis mellan hemmet och arbetet. Dock genomförs fortfarande 

den största andelen köp från en dator men andelen som ”tittar” från smarta enheter ökar 

(PostNord 2016).  

 

Att individer väljer att handla på nätet handlar i många fall om den tids- och 

ansträngningsbesparing som görs då köpet genomförs på detta sätt jämfört med i en fysisk butik 

(Sundström 2007). Figur 6 kommer från en rapport från Dibs Payment Services (2015) och 

visar även den att den främsta orsaken till varför svenskarna väljer att handla på internet är 

tidsbesparingen och smidigheten.  

 

 
Figur 6. Viktigaste orsaken till varför konsumenten handlar på nätet. (Dibs Payment Services 2015) 

Eftersom tiden spelar roll är det viktigt utifrån ett företags perspektiv att anpassa den tid som 

kunden behöver vänta på en produkt till hur länge denne kan tänkas vänta. Den tid som blir 

resultatet brukar benämnas demand time (D-tid på svenska) (Harrison, Hoek & Skipworth 

2014). Idag ställer kunderna högre krav på D-tiden och förväntar sig allt snabbare leveranser 

(Rådmark u.å.; PostNord 2016). Enligt en undersökning för e-barometern (2016) förväntar sig 

kunderna en  leveranstid på 3,9 dagar och i dagsläget sker leveranserna i snitt på 2,6 dagar.  

 

Handeln kan i dag ske genom flera olika så kallade kanaler. Det förändrade köpbeteendet som 

konsumenterna uppvisar där den fysiska handeln i butiker kopplas ihop med e-handeln genom 

att använda dator, mobil, sociala medier kallas omnikanal. Det har blivit allt vanligare för 

konsumenterna att röra sig mellan de olika kanalerna. Genom detta beteende har det blivit 

viktigare för detaljhandlarna att kunden får samma köpupplevelse oavsett vilken kanal de rör 

sig i. Gränserna mellan de olika shoppingställena suddas ut och brukar av detaljhandlarna kallas 

för en sömlös shopping. Handel från andra länder har ökat som ett resultat av en ökad e-handel 

och konsumenten ser ofta inte skillnad på en svensk och en utländsk e-handlare. (PostNord 

2016). 
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 Logistik 

”Logistik” är ett begrepp som har ett antal olika definitioner (Lumsden 2012). Vissa 

preciseringar av begreppet är generella medan andra är mer detaljerade och avgränsade. Att ha 

en bild av begreppet i sin helhet från olika litterära bakgrunder lämpar sig därför för att få en 

enhetlig förståelse av ämnet och vilken del av logistiken som tas upp i rapporten. 

 

Logistik är en rad olika aktiviteter inom en verksamhet. Några av dessa aktiviteter innefattar 

transport, packning, omvänd logistik och lagerhållning (Alkhatib, Darlington & Nguyen 2015). 

Logistik i dagens samhälle rör kostnads- och tidseffektiva lösningar för verksamheter vid 

förflyttning av resurser. Detta innefattar de ovan nämnda aktiviteterna, men också 

administrationen och informationsflödet i företagen. (Islam, Meier, Aditjandra, Zunder & Pace 

2015). 

 

Ett synsätt är att logistik är ekvivalent med hela försörjningskedjan och innefattar allt som har 

med materialflöden att göra. Här räknas leverantören, distributören och kunden in i bilden 

(Lumsden 2012). Denna åskådning gör begreppet till ett väldigt brett koncept då hela kedjan 

ses som en del av logistiken. 

 

Ett annat sätt att förhålla sig till begreppet logistik är att definiera det som ”de sju R:en”. Dessa 

är rätt vara, i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt 

kostnad (Storhagen 2011). Här handlar begreppet om att hantera transporter av varor inom de 

ramar som satts på distributionen. Att kunna leverera till kunden på ett effektivt sätt. 

 

I andra situationer ses logistik kort och gott som hantering och förflyttning av material från en 

plats till nästa (Lumsden 2012). Här kan det t.ex. vara transporter mellan företag och kund, 

mellan företag och företag eller transporter mellan kund och kund. I denna rapport kommer 

logistiken ses som förflyttningen av varor från en punkt till en annan, från e-handlare till kunde.  

 Distribution 

I allmän bemärkelse handlar distribution om att göra produkter färdiga för leverans till kunden 

på ett kostnadseffektivt sätt med en hög leveransservice. Var distributionen skall starta och sluta 

beror på från vilken synvinkel saker ses. Beroende på om ett företag väljer att tillverka mot 

order eller mot lager är startpunkten olika i kedjan. I denna rapport börjar distributionen då 

produkterna redan finns i lager för leverans till kund. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013). 

Att se till att varan är framme i rätt tid och sköta den logistiska delen av leveransen är någonting 

som distributionsföretagen arbetar med. Nationalencyklopedin (2016.c.) beskriver 

distributionen som de villkor som behöver uppfyllas för att en vara skall få ett värde för 

användaren. Nationalencyklopedin (2016.c.) nämner bland annat att varan skall ha rätt form 

samt vara tillgänglig vid rätt tidpunkt för användaren. 

 Distributionskedjan 

Beroende på var en produkt köps ifrån samt vem som är slutkunden blir logistikkedjan olika 

lång. En allmän beskrivning om hur distributionskedjan fungerar är att dela in den i tre grova 

delar. Dessa delar är upphämtning, transport och leverans. Upphämtning sker av hos 

leverantören och transporteras till en terminal för en första sortering. Därefter påbörjas 

transportdelen, som kan variera i tid och längd beroende på hur långt godset ska fraktas. 

Antingen stannar godset på den egna terminalen för utleverans, eller skickas det vidare till rätt 

terminal. Då godset nått den lokala terminalen sker återigen en sortering och är då inne på slutet 

av leveransdelen där leverans sedan sker, hem till slutkund eller till ett utlämningsställe. 
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(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013; Jonsson & Mattsson 2011) Figur 7 nedan, visar en 

förenklad bild av hur distributionskedjan från e-handlaren till konsumenten ser ut. 

 

 
Figur 7. Förenklad bild av en distributionskedja vid e-handel. 

 Upphämtning 

I upphämtningsdelen mottar distributionsföretaget en upphämtningsorder från ett företag, ofta 

genom electronic data interchange (EDI). Efter det sker en upphämtning av godset från 

leverantörerna. Detta kan ske på olika sätt men ett vanligt är att distributören har en turbil som 

varje dag åker runt en bestämd slinga och hämtar in paket hos leverantörerna. Dessa 

transporteras sedan vidare till en terminal. Ett vanligt begrepp för detta i Sverige är mjölkrunda. 

Transporten med turbilar bygger på en tidtabellstyrd transportrutt mellan leverantörerna. 

(Jonsson & Mattsson 2011).   

 Terminaler 

I distributionskedjan för detaljhandel spelar terminalerna stor roll. Pakethantering, 

orderhantering och lagerhållning är några av de tjänster och processer som sker på en terminal 

(Wan, Guan & Shao 2011). Wan, Guan och Shao (2011) menar att terminalernas placering har 

en stor inverkan på logistikkedjans effektivitet. Gods som kommer in sorteras och kan därför 

planeras att gå med olika transportmedel ifrån terminalen för att på bästa sätt fraktas vidare till 

den lägsta kostnaden (Storhagen 2011). 

 

I terminalerna sorteras mottaget gods för att sänka kostnaden för utleveranser genom att skicka 

gods samlat. Gods som inkommit till en terminal t.ex. i Göteborg sorteras upp till utgående 

terminaler. Det gods som sedan skall transporteras till Stockholm sorteras in i en transport och 

går samlat upp till Stockholm istället för att transporterna sker enskilt, vilket  det hade gjort 

utan en terminal. Med ett bra planerat terminalnätverk kan antalet transporter därför avsevärt 

reduceras då transportplaneringen kan hantera gods på ett överskådligt sätt. (Storhagen 2011). 
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Figur 8. Antal transporter som krävs mellan leverantör och kund med och utan terminal.(Insperation till bilden hämtad från 

Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013) 

I figur 8 visas två olika exempel. Exempel 1 visar hur många transporter som krävs för att binda 

ihop fyra leverantörer med åtta kunder då ingen terminal används. I exempel 2 används istället 

en terminal till hjälp för att hantera godset. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013). Utan 

terminalen krävs det 32 transporter medan det endast behövs 12 transporter med terminalen. 

Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) tar upp att det med terminaler blir möjligt för 

samlastning och att antalet transporter minskar samtidigt som fyllnadsgraden i lastbilarna ökar. 

 The last mile 

Den sista delen i transportkedjan som tidigare i rapporten refererats till som leveransdelen kallas 

bland forskare för the last mile (Punakivi, Yrjölä, Holmström 2001; Grando & Gosso 2006) och 

används flitigt i transportbranschen. Vad begreppet the last mile innefattar och var i 

distributionskedjan the last mile börjar och slutar varierar dock. Den vanligaste beskrivningen 

är den sista delen i distributionskedjan, där paketet levereras till slutkund. I rapporten definieras 

den som transporten som sker från sista sorteringsterminalen till utlämningsstället eller direkt 

till slutkund.  

 

I logistikkedjan sker många transporter med fartyg, tåg eller lastbilar, där möjligheten till att 

lasta och transportera stora volymer finns. Det ger i sin tur en lägre styckkostnad. Under the 

last mile-transporten är det svårt att fokusera på fyllnadsgraden och antal paket då det skall till  

många olika slutdestinationer i flera olika geografiska områden. Det gör att den delen av 

transporten får ett högre styckpris.  

Boyer, Prud'homme och Chung (2009) beskriver samma sak med att kostnaden per styck 

sjunker om det är en ökad volym av paket under last mile, se figur 9. Enligt Punakivi, Yrjölä 

Exempel 1 – Utan terminal Exempel 2 – Med terminal 
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och Holmström (2001) men även Grando och Gosso (2006) är detta den mest komplicerade och 

dyraste delen i kedjan.  

 
Figur 9. Kostnaden avtar med ökande volym under the last mile. (Boyer, Prud'homme och Chung  2009) 

Ett problem som Park och Regan (2004) skriver om är ”not-at-home problems”. Det är när 

godset skall levereras och mottagaren inte är hemma och då inte kan ta emot leveransen. För att 

öka effektiviteten och minska kostnaderna vid hemleverans och ”not-at-home problems” 

genomfördes ett test i Helsingfors. Testet bestod av att ett paket levererades till en box istället 

för till en slutkund som måste vara hemma. Det resulterade i en kostnadsbesparing på uppemot 

60%. (Punakivi, Yrjölä & Holmström 2001). 

 Fyllnadsgrad och produktivitet 

Ett mätetal som används bland distributionsföretagen är fyllnadsgrad. Det är ett begrepp som 

används i branschen men som enligt teorin inte har en allmän definition. Fyllnadsgraden kan 

definieras som nyttjande av flakmeter eller som fyllnadsgrad i volym. Den kan även ses som 

hur stor del av fordonets totala vikt som används. (Saxton 2011, s. 11).  

 

Produktivitet är ett annat väl använt mätetal. Den mäts enligt Nationalencyklopedin (2016.d.) 

som ”produktionens eller förädlingsvärdets storlek under en viss tid i förhållande till 

arbetsinsatsens storlek under samma tid”. Ett sätt att mäta produktivitet är att kontrollera 

antalet producerade enheter per anställd och timme, för att på så vis få fram arbetarens 

produktivitet. Ett sätt att nå ökad lönsamhet är att lägga fokus på att skapa en ökad produktivitet 

i logistikprocesser, distribution och i terminaler (Miodrag, Tesch, Mülle & Clausen 2013). 

 Ökning i godstransporter 

Statistiken visar tydligt en uppgång av godstransporter mätt i tonkilometer inom Europa. 

Vägtransporterna har ökat från 1288,7 miljarder tonkilometer 1995 till 1719,4 miljarder 

tonkilometer 2013. En tydlig trend syns där godstransporter ökade markant under åren 1995-

2007. Efter detta har ökningen inte varit lika tydlig. (European Commission 2015). Under 

finanskrisen som rådde 2007-2009 på grund av kollapsen av investmentbanken Lehman 

Brothers minskade godstransporter (European Commission 2015; Gray 2014). Gray (2014) 

menar att även ekonomin i Europa under dessa år fick en negativ tillväxt.  
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Figur 10. Förändring av godstransporter i EU (European Commission 2015)  

 
Tabell 1. Förändring av godstransporter i EU i siffror. (European Commission 2015) 

Sett till den årliga ökningen av vägtransporter i figur 10 skedde en snittökning på 1,6 procent 

mellan åren 1995-2013. Medan det från 2000-2013 var en genomsnittlig ökning på 1,0 procent. 

Detta visar en tydligt uppåtgående trend där godstransporter ökar från år till år, syns i  tabell 1. 

(European Commission 2015). 
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 Värdeadderande tjänster 

För att minska kostnader i uppbundet kapital erbjöds de producerande företagen att köpa 

lageryta av tredjepartsföretaget (3PL), det vill säga distributören.  Bolumole (2003)  menar att 

distributionsföretaget såg möjligheter i att erbjuda andra tjänster utöver transporten och 

utrustade sig därför med sorteringsutrustning för att kunna erbjuda även en sådan tjänst. Att 

genomföra värdeadderande tjänster åt olika företag ses som en god ide som kan gynna både 

tredjepartsföretaget och det producerande företaget. (Bolumole 2003).  

 Leveransservice 

En viktig parameter inom logistikkedjan och distributionen är leveransservice. Det handlar om 

resultatet gentemot kund. Leveransservice har en relation till intäkter där påverkan är diffus 

men där leveransservicen är den del i logistiken som är intäktsbringande (Lumsden 2012). 

Leveransservice handlar om att ge kunden ett mervärde utöver den levererade produkten och 

blir allt viktigare i dagens marknad (Björnland, Persson & Virum 2008). 

Är företaget bäst på leveransservice ger en ökning av det inte någon direkt märkbar skillnad, då 

de fortsatt är bäst på det. Detsamma gäller när företaget är sämst, en mindre ökning av 

leveransservicen skulle enbart leda till att de fortfarande är den sämsta aktören, men lite bättre 

(Lumsden 2012). Det är när företaget varken är bäst eller sämst som det blir en stor påverkan 

av en förbättring av leveransservicen (Lumsden 2012). Då förflyttar sig verksamheten längre 

ifrån de sämre aktörerna och närmar sig de bättre, vilket i kundens ögon blir en stor skillnad. 

En god leveransservice kan definieras på olika sätt. God leveransservicen kan vara att företaget 

alltid levererar gods snabbt och inom de satta tidsramarna. Det kan också vara att distributören 

ser till att transportskador inte sker (Lumsden 2012). 

Några av begreppen inom leveransservice är ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, 

servicegrad, flexibilitet och information. Dessa är inte de enda begreppen som används inom 

leveransservice utan de kan variera och vikten av de separata leveransservice-elementen får ses 

över i olika specifika fall (Lumsden 2012; Mattson 2012). De begrepp som anses viktiga för 

denna rapport är:  

 Ledtiden (eller leveranstiden) är den tid det tar från att en vara är beställd, från det att 

kundordern mottagits tills det att varan är levererad till kunden (Mattson 2012). Sett till 

hela kedjan från beställning till mottagande av gods innebär det att ledtiden innefattar 

distributionsföretagets hela produktionsprocess med hantering och planering av 

transporter. I kundens ögon är det irrelevant vad själva leveranstiden innehåller, men 

den sammanlagda ledtiden är viktig (Lumsden 2012). 

 Leveranspålitligheten (eller leveransprecision) handlar om att vara pålitlig i 

leveranserna. För distributionsföretagen innebär detta att de måste kunna leverera 

godsen på den utsatta tiden. Leveranspålitligheten kan i vissa fall vara viktigare än att 

ha en kort ledtid. I de scenarion där tiden då leveransen kommer fram är viktigare än att 

få godset levererat på kortast möjliga tid blir en hög leveranspålitlighet viktigare än en 

kort ledtid (Lumsden 2012; Mattson 2012). 

 Leveranssäkerheten är den försäkran kunden skall känna att de får i form av kvalitativa 

varor av rätt sort och i rätt kvantitet. I dagsläget är leveranssäkerheten allt viktigare då 

företag generellt sett inte har lika stora lager som tidigare. Det gör att vikten av att 
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leverera rätt vara i rätt kvantitet och med en hög kvalitet har blivit allt viktigare 

(Lumsden 2012; Mattson 2012; Björnland, Persson & Virum 2008). 

 Servicegrad, eller lagerservicenivå och lagertillgänglighet, handlar om kapaciteten att 

distribuera varor direkt från det som lagerhålls. Det mäts som den procentuella 

sannolikheten att lagerhållna varor finns för utleverans. Ett företag med en servicegrad 

på 95% kan således leverera produkter i 95 fall av 100. För verksamheter som säljer 

från lager direkt till kund är servicegraden ett viktigt verktyg. De andra leveransservice-

elementen som ledtid blir relevant först när en vara inte finns tillgänglig för utleverans 

i lagret (Lumsden 2012; Mattson 2012; Björnland, Persson & Virum 2008). 

 Flexibiliteten är förmågan att anpassa sig till kundens krav på ordrar. Möjligheter för 

kunden att ändra till exempel tiden och platsen för leverans, men också saker som 

storleken på ordern är delar av flexibiliteten (Jonsson 2008). En hög flexibilitet är därför 

en viktig del i ett konkurrenskraftigt företag, då kundefterfrågan på förmågan att ändra 

i ordrar blir större och större (Lumsden 2012). Att på ett snabbt sätt kunna allokera 

kapaciteten för att hantera olika utomstående scenarion är en stor del av flexibiliteten 

(Jafari 2015). 

 Information är ett serviceelement som går i två riktningar. Det handlar om 

informationsflödet mellan företag och kund, men också möjligheten för kund att medla 

information till företag. Informationsutbytet framhäver vikten av att på ett bra sätt kunna 

ta reda på vad kunden vill ha och att också förmedla till kunden vad hon faktiskt kan få. 

Betydelsen av att snabbt få information till kunden om förseningar och problem med 

leveranser är också en viktig del av informationsflödet. (Storhagen 2011). 

 Stordriftsfördelar 

Stordriftsfördelar är kostnadsfördelar en verksamhet kan få utav en ökad volym på 

produktionen genom att den genomsnittliga kostnaden för produktion sjunker med en ökad 

produktion (Björnland, Svensson & Virum 2008). Mattson (2012) förklarar att 

produktionskostnaden per producerad enhet minskar i takt med en ökande produktionsvolym. 

Detta då de fasta kostnaderna kan slås ut på ett större antal enheter än tidigare.  
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Figur 11. Enhetskostnaden minskar med en ökad volym. Vid en maximal volym ökar enhetskostnaden igen. (Wikipedia 2016) 

Figur 11 visar på ett ungefärligt sätt hur en kostnad per producerad enhet påverkas av volym i 

produktionen. Den visar hur en ökad volym påverkar produktionskostnaden per enhet positivt 

till en viss gräns. Detta på grund av att en ökning i produktionen och ett högre nyttjande av 

redan inköpta resurser påverkar kostnaden positivt. En ytterligare ökning medför dock 

skalnackdelar och återigen ökade enhetskostnader. Detta delvis på grund av ökade 

distributionskostnader (Mattson 2012). 

 

Liknande påverkan kan ses i transportbranschen, där en ökad hantering av paket sänker 

kostnaden per hanterat paket. Pakethanteringsmaskinerna maximala kapacitet används inte, 

vilket innebär att ytterligare paket sänker kostnaden per enhet utan att försvåra eller öka 

kostnaden för verksamheten (Xu 2013). 

 

Lantz (2012) beskriver att ytterligare fördelar med stordrift är att företag kan skapa och använda 

effektivare processer och tekniker med en hög automatiseringsgrad. De kan också genomföra 

köp i större partier vilket ger en starkare handlingsposition. 

 Planeringsprocess 

Planering av processer är viktigt och nödvändigt i alla företag och brukar ske på olika nivåer 

eller ur olika perspektiv (Jacobs, Berry, Whybark & Vollman 2011). För att skapa effektiv 

planering av flöden och operationer är planeringen en avgörande del. Att inte planera skulle 

leda till en allt för osäker framtid och påverka det ekonomiska resultatet i slutändan (Stefansson 

& Hagen 2016). Vanligtvis delas planeringsprocessen in i tre olika delar: strategiskt, taktiskt 

och operativt perspektiv (Jonsson & Mattsson 2011). 

 

Strategisk planering är den mest långsiktiga planeringen. På den nivån tas ofta beslut som rör 

tyngre investeringar som kräver längre avskrivningstid. Ett exempel är var och hur ett företag 

skall vara representerat, då krävs långsiktiga investeringar i byggnader och marknadsföring. 

(Stefansson & Hagen 2016; Jonsson & Mattsson 2011). 

C och C1 är kostnaden per producerad 

enhet vid olika scenarion. Q och Q2 är 

volymen på produktionen vid dessa 

kostnader. LRAC står för Long Run 

Average Cost. 
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Den taktiska nivån är medellångsiktig planering. Den riktar in sig mer på att förbättra den 

verksamhet som redan finns. Ett exempel kan vara hur den längre ruttplaneringen skall ske 

mellan olika delar i ett geografiskt område, vilket kräver mer avancerad planering. (Stefansson 

& Hagen 2016). 

 

Den kortsiktiga nivån är den operativa planeringen. Här sker planering kring de resurser, 

personal och transportmedel, som krävs för de befintliga rutterna den närmaste tiden. För den 

operativa delen spelar tiden en viktig roll vilket gör att planeringen av resurserna blir extra 

viktig. (Stefansson & Hagen 2016). 

 

Enligt Stefansson och Hagen (2016) behövs även en planering som planerar den pågående eller 

”dag-till-dag planeringen” av resurser och material, en ”övervaka och kontrollera”-del i 

planeringen. Här ligger fokus på realtidsuppföljning och feedback.   

 Triple bottom line 

Triple bottom line eller hållbar utveckling som det även kallas innefattar de tre dimensionerna 

ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet (Elkington 1998). För att nå en total hållbar 

utveckling krävs hållbarhet i var och en av dimensionerna, liksom att de tre kopplas samman 

och samordnas (Ammenberg 2012). Figur 12 visar hur sambandet mellan dessa tre delar kan 

illustreras (Wilson 2015). Dimensionerna kan delas in i olika nivåer utifrån ett globalt- till ett 

lokalt fabriksperspektiv (Bergman & Klefsjö 2012). 

 

 
Figur 12. Sambandet mellan de tre olika dimensionerna i triple bottom line. (Wilson 2015) 

Det ekonomiska perspektivet har fokus på hur hållbarhet nås genom att skapa attraktiva 

produkter på marknaden och då också en hög kundtillfredsställelse. Det är även viktigt att det 

finns en stabil och fungerande internationell handel där naturresurserna används på ett 

hänsynsfullt sätt samt att kostnaden för användningen av dessa visar sig i priset. (Bergman & 

Klefsjö 2012). 

 

Att visa respekt mot naturen och dess naturtillgångar i ett långsiktigt perspektiv för att skapa 

slutna kretslopp är en viktig del i miljömässig hållbarhet. Det handlar även om att skapa 

processer och produkter som inte skadar miljön under något steg i livscykeln för att minimera 

påverkan på både naturen och människan. (Bergman & Klefsjö 2012). För transportbranschen 

handlar det om att inte påverka den globala uppvärmningen genom utsläpp av kemikalier eller 

växthusgaser från förbränning av fossila bränslen (Chapman 2007). 
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Att minska miljöpåverkan är ett globalt ämne och internationella möten hålls årligen för att 

komma fram till långsiktigt hållbara lösningar. Enligt naturvårdsverket har utsläppen från 

inrikestransporter minskat från ca 20100 tusen ton koldioxidekvivalenter (2015.b.) till ca 17800 

tusen ton de mellan åren 2009 och 2014. Men för att bygga ett långsiktigt och hållbart Sverige 

räcker det inte med endast en bättre teknik och energieffektivisering utan det måste till ett ändrat 

beteende och en smartare planering av samhället. (Naturvårdsverket 2015.a. ; Naturvårdsverket 

2015.b.).  

 

Den sociala hållbarheten handlar om att människor skall respektera varandra och att alla 

individer skall känna en social trygghet. På lokal nivå kan det handla om arbetsmiljö eller 

anställningstrygghet. (Bergman & Klefsjö 2012). Det handlar enligt Wilson (2015) om att som 

företag skapa hållbara policyer men även att sätta krav på underleverantörer för att producera 

med hållbara metoder med avseende på både miljö och människan.  
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4 Empiri 

Det fjärde kapitlet ger en empirisk överblick grundad på det material som samlats in från de 

representerade företagen genom personliga intervjuer och telefonintervjuer. Innehållet bygger 

på empirin och kopplas till den teoretiska referensramen. 

 Intervjuer 

Rapporten bygger på information insamlad under totalt sex intervjuer från tre olika företag. 

Från varje företag intervjuades två personer med olika arbetsuppgifter och kunskaper. Person 

nummer ett har arbetsuppgifter inom det strategiska området och arbetar med frågor kring B2C. 

Person nummer två har arbetsuppgifter eller god kunskap inom kapacitetsplanering och 

terminalhantering. Frågorna som ställts har fokuserat på att se om det skett förändringar inom 

några av de områden som tas upp i rapporten. Intervjuerna gav en god helhetsbild men även en 

mer detaljerad bild av distributionsverksamheten och e-handelns påverkan på denna. 

 Beskrivning av företagen 

De företag som varit med i studien är stora aktörer inom transport- och distributionsbranschen 

i Sverige och har ett stort nätverk av terminaler och transportmedel. De är alla 

tredjepartslogistiker med tilläggstjänster som bl.a. lagerhållning.  

 

Samtliga respondenter som intervjuats påpekar att branschen är under förändring. De har alla 

märkt av en ökning av paket till privatpersoner som enligt dem beror på den ökade e-handeln. 

Oavsett om företagen kommer från en B2B eller en B2C-bransch vill de öka sin volym av gods 

och då även paket. De resonerar alla kring den ökade e-handeln och att de ser möjligheter till 

större volymer att hantera. Enligt respondenterna upplever de även att deras konkurrenter rör 

sig närmare pakethantering och tror att de ändrar sitt beteende av samma anledning som de 

själva. Alla resonerar även kring hur prispressad transportbranschen är och speciellt B2C delen 

med låga marginaler på transporterna. Alla delar också uppfattningen att det inte längre är 

lönsamt att endast transportera gods. Idag krävs även andra tjänster som täcker kostnaderna. 

Enligt alla respondenter är det idag volymen som är avgörande. De menar att de ökade 

volymerna skapar större marginaler på tjänsterna och därför en bättre lönsamhet. 

 Distributionskedjan för detaljhandel 

De respondenter som intervjuats har gett en enhetlig bild av hur deras distributionskedja 

fungerar. Alla företag hanterar upphämtning och leveranser på liknande sätt.  
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Figur 13. Distributionskedja på respondenternas företag. 

Figur 13 visar hur det fysiska godset transporteras från e-handlaren till distributionsföretagen, 

där det hanteras för att levereras ut till kunden. Figur 13 visar också informationsflödet mellan 

de olika aktörerna. Kedjan börjar med att en order mottas för upphämtning (pick up), alternativt 

att de kör dagliga rutter med en turbil för upphämtning av det gods där förhandsinformation 

mottagits men även för gods där ingen information mottagits än. När godset har hämtats hos e-

handlaren körs det samlat in till en terminal för hantering. Förhandsinformation skickas 

elektroniskt med hjälp av EDI vilket ger olika mycket information beroende på vilket samarbete 

de har med e-handlaren. De fysiska paketen har även en påklistrad lapp med streckkod som ger 

information om t.ex. vad det är för storlek på paketet, varifrån det kommer och vart det skall 

levereras.  

I paketterminalen placeras godset på transportbanor där det skannas och vägs automatiskt för 

att registrera den korrekta storleken och vikten samt vart godset ska levereras. Det är, enligt 

respondenterna, även den informationen som är grundläggande för hur distributörerna sedan tar 

betalt. Efter vägning och skanning åker paketen automatiskt vidare nedför transportbanor 

genom terminalen och ut till rätt avgångsport. Därefter lastas paketen på olika fordon beroende 

på vart de skall ta vägen. Antingen vidare transport till en annan terminal eller, om paketet 

endast skall lokalt, lastas det på fordon till ett utlämningsställe eller direkt hem till en 

privatkund.  

Vid sidan av det fysiska flödet av gods sker också ett löpande flöde av information. Direkt efter 

att en order är lagd av en beställande kund, tas ordern emot elektroniskt av 

distributionsföretaget. Då föraren hämtar upp paketet loggas det i systemet och registreras som 

upplockat. Efter det kan paketet följas elektroniskt genom hela distributionskedjan och det går 

enkelt att kontrollera var i denna paketet befinner sig.  

 Terminalnätverk 

Respondenterna talar enhetligt om att de har ett nätverk av terminaler där olika strategiskt 

utplacerade terminaler har hand om leveranser till närliggande områden. Genom interna 

leveranser mellan terminalerna i detta nätverk, även kallade backbone leveranser, sker den stora 

delen av distributionen mellan städer innan den sista delen av leveransen sker ut till kund. 

 

Terminalernas placering och antalet terminaler är en viktig del i verksamheten, berättar 

respondenterna. De berättar alla att terminalerna runt storstäder som Göteborg, Malmö och 

Stockholm har högt tryck på sig och att det är dessa terminaler som hanterar mest gods. Detta 
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beror delvis på att det kommer leveranser från utlandet till dessa terminaler för sortering innan 

godset skickas vidare, men också för att det tas emot gods från andra delar av Sverige som skall 

distribueras inom terminalernas folktäta områden. Respondenterna beskriver att de i dagsläget 

inte fullt nyttjar terminalernas paketmaskiner även om det kommer mycket gods till dessa 

storstadsterminaler. Ytterligare volymökning säger respondenterna enbart skulle vara positivt 

för att fullt ut kunna använda paketsorteringsmaskinerna i högre utsträckning och på så sätt få 

till en högre lönsamhet i verksamheten. Det är i dagsläget enbart under specifika tider, på 

specifika dagar under året som maskinerna nyttjas till fullo, t.ex. är trycket på maskinerna 

väldigt högt i juletid.  

 The last mile 

På frågan om vilken del som var den dyraste aktiviteten i kedjan var svaret enhälligt att det var 

den sista delen eller som de kallade den: ”the last mile”. Enligt respondenterna hade frasen 

samma innebörd för dem som den i rapporten, det vill säga den sista delen i distributionskedjan, 

från sista terminalen till det att paketet antingen når slutkunden eller ett utlämningsställe.  

 

Att det är the last mile som är den mest komplicerade och den dyraste delen av kedjan 

konstaterades av alla respondenter. Det beror på att det är under denna transport som många 

stopp måste göras på flera olika ställen för att leverera paket över ett stort geografiskt område. 

Om kravet på fler hemleveranser ökar utan en större volym kommer även kostnaden för the last 

mile att öka. Dock påpekar respondenterna att om volymen på paket ökar kan en mer effektiv 

distribution och planering genomföras. Vilket kan innebära att kostanden för hemleveranser 

istället minskar. Alla tre företagen arbetar aktivt med projekt för att effektivisera the last mile- 

distributionen. En av respondenterna uttryckte sig om the last mile-problematiken: ” det är som 

att åka buss till ett ställe för att sedan ta en taxi den sista biten”.  

 

Ett annat problem som alla företag tar upp är begreppet ”bomkörning”. Det innebär att kunden 

inte är hemma när en produkt ska levereras och leder till att godset inte blir levererat. Det måste 

då antingen transporteras tillbaka till terminalen för leverans vid ett senare tillfälle eller 

levereras till ett utlämningsställe där kunden sedan får hämta upp det själv. På grund av detta 

blir godsmarginalerna än mindre än tidigare, enligt en av respondenterna. Detta är ett 

kommunikationsproblem som alla företagen arbetar aktivt med genom olika lösningar som t.ex. 

applikationer, sms eller telefonsamtal.  

 Värdeadderande tjänster 

Samtliga respondenter ser fördelarna med hemleveranser för att kunna sälja tilläggstjänster som 

exempelvis montering av möbler eller installation av vitvaror etc. Tilläggstjänster för 

hemleveranser är något som diskuteras inom alla företagen, dock på olika nivåer, och är något 

som anses bli allt viktigare i framtiden. En bidragande orsak till att distributionsföretagen 

behöver öka utbuden är de minskade marginalerna på transporttjänsten, vilket ett tillägg av fler 

tilläggstjänster kan kompensera för. Några av respondenterna påpekar att det är bättre att låta 

dem genomföra transporter och vissa andra logistikdelar än att e-handlarna själva behöva göra 

det . På det sättet kan e-handlarna fokusera på det som är viktigt och skapar värde för dem. 

 

Företagen erbjuder tjänster idag men på olika sätt, antingen genom att de själva utför tjänsterna 

eller genom att tjänsterna köps in. Idag erbjuds exempelvis bärhjälp eller enklare montering av 

möbler, dock kräver det mer planering då det vid sådana tjänster ofta behöver vara två personer 

med vid utkörningen. Hos de företag eller på de ställen där tjänsten köps in kan även mer 

avancerade installationer ske. Samtliga respondenter som arbetar med den mer strategiska delen 

av kedjan nämner dessa tilläggstjänster som en bra tjänst att kunna erbjuda och som kunden 
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troligtvis gärna betalar för. En av respondenterna beskriver dock att det här kan krävas en viss 

mognadsfas då svenskarna inte anses vana vid att köpa tjänster av det här slaget. 

 Transportplanering/kapacitetsplanering 

En viktig del inom hela transportkedjan från e-handlare till kund är enligt respondenterna 

transport- och kapacitetsplaneringen. Detta är något som alla respondenter beskriver att de 

arbetar aktivt med och att planeringen kring detta sker i olika nivåer. 

 Planeringsnivåer 

Att planera inom transport och logistikbranschen är enligt teorin viktigt då konceptet bygger på 

att genomföra en aktivitet, där många olika resurser skall samordnas, på utsatt tid. De 

respondenter som arbetar med strategiska planer arbetar oftast utifrån långsiktiga- och 

kortsiktiga planer. Det finns svårigheter i att planera långsiktigt då e-handeln är en relativt ny 

bransch under kraftig utveckling vilket innebär att det är svårt att analysera framtidens krav. 

Att ta strategiska beslut om framtiden anses därför svårt men de försöker genom att arbeta med 

flera olika inriktningar och genom att vara noggranna med att följa trender. En av 

respondenterna uttrycker att planering för långt in i framtiden snarare upplevs som onödigt pga. 

svårigheten i detta, då är det istället viktigare att följa med i marknadens utveckling och snabbt 

reagera på hur kundens krav förändras. Inget av företagen går in i detalj på hur de arbetar på en 

strategisk nivå för att utveckla företaget men samtliga delger att de har ständigt pågående 

projekt eller aktiviteter kring e-handel och utveckling av distributionen.  

 

Arbetet med transport- och kapacitetsplanering fungerar likvärdigt på alla företagen, enligt 

respondenterna. Paketflödena varierar inte alltför mycket mellan olika dagar utan följer ett 

relativt cykliskt mönster. Dock nämner respondenterna att vid högtider som jul ökar trycket på 

pakethanteringen. Det kan även tillfälligt vara högre tryck på grund av att e-handlarna har 

kampanjer eller liknande. För kapacitetsplaneringen är detta oftast inte några problem och 

genom ett nära samarbete med leverantörerna löser det sig nästan alltid. Beroende på vilket 

samarbete distributionsföretagen har med olika e-handlare får de olika mängd 

förhandsinformation. Med större företag har de oftast nära kontakt och brukar få information 

om förväntade ökningar i tid. De kan då anpassa och förbereda med den kapacitet som krävs. 

De gånger de sker en tillfällig ökning utan någon förhandsinformation anser de inte heller att 

det är några problem utan att de löser det genom att sätta in mer kapacitet. En av respondenterna 

beskriver att de kan öka kapaciteten med ca en timmas varsel för att klara av variationer. Att 

planera och omplanera kapacitet är något som hör till den dagliga verksamheten och sker 

löpande. Enligt samtliga respondenter anses planeringen inte utgöra något problem men det 

kräver en del manuell hantering och bra kontakt med e-handlarna. Det gör att the last mile inte 

är lika lätt att planera som för långväga transporter. Två av respondenterna beskriver 

planeringen i utleveranserna som ett hantverk.  

 

Planeringen på företagen sker idag genom en blandning mellan manuell hantering och 

systemstöd, beroende på var i kedjan transporten sker. Den sista delen av transporten hanteras 

planeringen ofta av chaufförerna som alla  lägger upp sin  egen rutt beroende på var paketen 

ska. Enligt en av respondenterna är detta det mest lämpliga alternativet i dagsläget då 

chaufförerna är de som bäst känner till utdelningsområdet och vet hur och var de kan köra. De 

kan exempelvis välja att gå mellan olika gator istället för att ta fordonet, vilket systemet vill,  

då det blir närmare och mer effektivt. Enligt respondenterna är inte teknikutvecklingen på den 

nivå som den behöver vara för att de skall kunna göra en mer effektiv planering än chaufförerna.  
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Idag sker de mesta leveranserna av e-handelspaket till ett ombud för att därefter hämtas upp av 

en slutkund. En av de utmaningar som kan uppstå, enligt samtliga respondenter, är om kraven 

på hemleveranser ökar. Det kommer i så fall leda till att det krävs mer resurser för att genomföra 

den sista biten av transporten, the last mile. En sådan förändring hade av transportföretagen 

setts som en utmaning snarare än som ett problem. En respondent beskriver att en utmaning 

som uppstått är att det behövs fler fordon vid utleverans än vid upphämtning av gods. Detta har 

skapat en ökad kostnad då de måste betala även för de tomma fordonens återtransport. 

Företagen ser dock att en ökad e-handel kan bidra till att underlätta planering och 

pakethantering då en större volym kan skapa en högre produktivitet i the last mile. Detta genom 

att transporterna mellan de olika avlämningsställena kan minska vilket leder till fler stopp per 

timma.  

 

Respondenterna talar även om ökade komplikationer vid otympligt gods. De nämner att gods 

som t.ex. däck och möbler är svårare att hantera i deras nuvarande produktionssystem. Det leder 

även till svårigheter med planering och distribution av godset. Exempelvis krävs det mer 

manuell hantering vid större gods som i exemplet ovan.  

 Fyllnadsgrad och produktivitet 

Alla respondenter uttrycker att produktivitet är ett viktigt mätetal och beskriver att de mäter 

detta i antal stopp per timme. För att se hur produktiv en förare är för de enskild statistik för 

respektive förare, där de mer erfarna ofta har fler antal stopp per timme i jämförelse med de 

mindre erfarna. Detta tas med i beräkningen när ruttplaneringen sker.  

 

Att mäta fyllnadsgraden vid utleverans från sista terminalen är det inte något av de intervjuade 

företagen som fokuserar på. Dock har fyllnadsgraden en större relevans vid planering för 

leveranser inom det egna terminalnätverket då målet är att flytta maximalt med gods vid ett och 

samma tillfälle. 

 Distributionsföretagens syn på leveransservice 

Idag kan kunden göra fler val än tidigare. Kunden kan exempelvis själv välja distributör utifrån 

en rad faktorer som t.ex. pris, utlämningsställe, leveranstid eller erbjudande om hemleverans. 

Under intervjuerna framkommer det, från alla respondenter, att det ställs allt högre krav från 

kunderna vad gäller kortare leveranstider. Detta tror de är en effekt av att kunden vid 

köptillfället hos e-handlaren kan välja mellan flera olika leveransalternativ.  

 

Alla respondenter kommenterar att majoriteten av leveranserna i nuläget sker på vardagar och 

under arbetstid. Detta skapar problem vid hemleveranser då även kunderna ofta arbetar vid 

denna tid. Det har lett till ett förändringsbehov hos distributörerna för att kunna möta kundernas 

ökade krav, vilket alla företag är eniga om är viktigt. Leveranser under kvällstid men också 

under helger kommer förmodligen att ses som en självklarhet av kunden i framtiden. 

 

För att skapa en god precision på leveranstid krävs en hel del arbete påpekar några av 

respondenterna. Distributörerna känner av ökade krav och mer påtryckningar från kunden 

gällande att bättre kunna precisera tiden då gods skall levereras. Samtliga respondenter 

kommenterade att deras leveransprecision i dagsläget behövde förbättras för att nå upp till en 

högre kvalitet i distributionen. Två av respondenterna nämner även det sällan är distributörerna 

som skapar förseningar i leveranser utan att det är e-handlarna som saknar kapacitet att hinna 

med att packa och skicka godset. 
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Alla företagen har idéer för framtiden med tekniska lösningar som skulle underlätta för att 

tillgodose behovet av en hög leveransprecision. Två av de exempel som alla företag tog upp var 

smarta lås och paketlådor för både villor och lägenheter. Respondenterna förklarar att smarta 

lås är lösningar som gör det möjligt för chauffören att öppna t.ex. en garageport via telefonen 

och ställa in paketet i huset utan att någon är hemma. Tanken bakom paketlådor är att dessa 

skall finnas låsta i t.ex. kundens trädgård för att chaufförerna här kan lämna paket i säkert förvar 

trots att kunden inte är hemma vid leverans. Båda dessa lösningar är till för att eliminera behovet 

av leveranser under kvällar och helger. De skapar också möjlighet till leverans av varor vid 

vilken tid som helst under dygnet och leveransprecisionen blir då inte en lika viktig aspekt. 

Företagen minskar även risken för att chaufförerna gör så kallade bom-körningar, där det inte 

är någon hemma och chauffören därför inte kan lämna ifrån sig godset. Med ovan nämnda 

lösningar skulle chaufförerna stanna en kortare tid hos varje kund för avlämning av godset och 

de kan på så vis även vara ett sätt att öka chaufförernas produktivitet och minska kostnaden av 

the last mile. 

 

En av respondenterna beskriver att förbättring av företagets informationslogistik skulle 

underlätta möjligheterna för kunden att ändra i  sina lagda leveranser. Respondenten menar att 

alternativ som att ändra leveranstid, leveransadress och möjliggöra att varor kan hämtas ut av 

någon annan än kunden själv är tänkbara möjligheter med en fungerande informationslogistik. 

Tre andra respondenter nämnde att informationsöverföring mellan företag och kund liksom 

mellan kund och företag är viktiga aspekter för att förbättra verksamheten. Att ständigt 

uppdatera en kund om varans lokalisation, eller åtminstone ge kunden möjlighet att själv ta reda 

på det, togs också upp som en förbättringsåtgärd. 

 

Respondenterna talar enhetligt om teknikutveckling och telefonapplikationer för att förändra 

relationen mellan kund och distributör. Applikationer som förenklar informationsutbytet genom 

realtidsuppdateringar om försändelser och ger kunden de möjligheter som beskrivs ovan lyfts 

av några respondenter. 

 

En av respondenterna utrycker tydligt att krav på bättre leveransprecision är av större vikt än 

en förkortad leveranstid. Detta då kunden ser ett större värde i att ha en utsatt tid för leverans, 

eller ett mindre tidsfönster, än att få en kort leveranstid. Det ser respondenterna som en 

utmaning i planeringen i och med ökningen av hemleveranser.  

 

Fyra av respondenterna talade om att de går ifrån tidsmässigt långa och billiga transporter till 

tidsmässigt korta och dyra. Förändringen som skett och fortsätter att ske handlar om kundens 

krav på kortare leveranstider och sätter en högre press på företagen, menar respondenterna. Som 

kund finns det en vilja att betala mer för att få en snabbare leverans säger en av respondenterna. 

Detta har redan nu påverkat distributionsföretagen genom att de billigare alternativen börjat 

fasas ut för att ersättas av de dyrare. Respondenterna tror att denna trend kan fortsätta även 

framöver. 

  

Majoriteten av respondenterna påtalar även automatisering inom terminalerna där fler delar av 

produktionen automatiseras för att få ett bättre flöde och en snabbare ledtid inom verksamheten. 

Detta för att nå upp till kundens krav på snabba leveranser och på så vis även öka 

kundnöjdheten. Att öka digitaliseringen inom pakethanteringen nämndes som en viktig faktor 

som skulle göra verksamheterna mer konkurrenskraftiga och en sådan förändring sågs som 

positivt för såväl e-handlare som kund. 
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 Hållbarhet 

En ökning av gods från e-handeln leder till fler transporter. Alla företag anser att arbete kring 

hållbarhetsfrågor är viktigt både för miljön och för samhället. Distributionsföretagen arbetar 

med att transportera gods på järnväg men påpekar att den har nått maxkapacitet vilket gör det 

svårt att välja järnväg som ett främsta alternativ. Att transportera gods så effektivt som möjligt 

både ur miljö- och lönsamhetssynpunkt är något alla respondenter utrycker att de arbetar aktivt 

med.  

 

Alla de intervjuade företagen ser ökade krav och lagstiftning kring hårdare miljöregler som 

något positivt då de anser sig ligga i framkant med detta arbete. De påpekar dock att även om 

det i framtiden skulle bli hårdare krav på exempelvis utsläpp, kommer det inte bara vara de som 

enskilda distributörer som påverkas utan även alla företag inom branschen.  

 Gränser mellan B2B och B2C blir allt mer otydliga 

Under intervjuerna framkommer att de tydliga gränser som tidigare funnits mellan de olika 

segmenten B2B och B2C håller på att suddas ut. Företag inom B2B branschen beställer mindre 

volymer vid ett och samma tillfälle och istället för att transportera pall till kunderna levereras 

mer gods som paket. Att paketen ökar beror enligt respondenterna på ett förändrat beteende 

från mottagande företag. Dock tror två av respondenterna att det istället beror på den privata 

marknaden då fraktkostnaden för privatperson ofta är densamma och låg oavsett om de beställer 

en större eller mindre mängd gods. Flertalet av respondenterna pratar om att segmenten flyter 

ihop och att de distributionsföretag som tidigare enbart varit aktiva inom ett segment drar sig 

mer mot det andra för att nå en ökning av volymen. De uttrycker det som att gränserna suddas 

ut, se figur 14. 

 
Figur 14. Gänserna blir allt mer otydliga och segmenten har flutit in i varandra.  

 Förändrade varor 

Antalet paket ökar och företagen ser att det även skett en ökning av större gods inom ramen för 

e-handeln. Exempelvis handlas det idag mer större produkter som möbler och däck. 

Respondenterna ser även en ganska tydlig säsongsvariation i vad som köps på nätet, t.ex. köps 

mer utemöbler på våren och sommaren medan däck beställs kring tiden för däckbyte på vår och 

höst.  
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5 Analys 

I detta kapitel kopplas empiriska data ihop med rapportens teoretiska ramverk för att svara på 

rapportens syfte. Därefter läggs en kort sammanfattning av analysen fram och tolkas.  

 E-handeln fortsätter att öka 

Både litteraturen och intervjuerna visar på en ökad e-handel utan tecken till nedtrappning. 

Respondenterna har även märkt en ökad e-handel av mer komplexa produkter som möbler och 

byggmaterial.  

 

Det förändrade köpbeteendet genom ny teknologi som Sundström (2007) beskriver i sin 

avhandling samt användandet av smarta mobiler har gjort att det handlas mer över internet. Den 

besparing i form av tid som görs för konsument är en viktig orsak. Detta har lett till att gods i 

allt högre utsträckning transporteras till ett utlämningsställe eller hem till en konsument vilket 

har förändrat och ökat transporter för distributörerna. Det är något som företagen tydligt har 

märkt av.  

 Påverkan på distributionsföretagen 

Genom intervjuerna framkom att en ökad e-handel påverkar verksamheterna inom ett antal 

viktiga områden. Respondenterna påpekar att e-handel är ett relativt nytt område men att det 

inte skiljer sig avsevärt från deras tidigare produktion. De nämner att det främst är fördelar med 

en ökad e-handel i form av ökad volym. Den del av distributionen som sker inom och mellan 

företagens terminalverk påverkas inte i någon större utsträckning. Inte heller planering och 

hantering påverkas i nuläget särskilt negativt av den ökade volymen. Det som påverkats mest 

är den sista delen av distributionen, dvs. the last mile. Där har den ökade e-handeln, enligt 

respondenterna, bidragit till en mer komplex planering och precis som det beskrivs i litteraturen 

har det lett till högre kostnader. Ökningen har även bidragit med ett högre tryck på 

utlämningsställen och högre krav från kunden att få gods levererat hem. 

 Ökad volym 

Alla intervjuade företag ser en ökning av gods från e-handeln. Dels genom en volymökning av 

redan etablerade e-handlare och dels från nya aktörer som etablerar sig i branschen. Det 

stämmer väl överens med det som PostNord (2016) beskriver i rapporten kring e-handelns 

ökning. European Commission (2015) visar också en tydlig trend av ökade godstransporter. 

Dock är denna ökning ännu inte tillräckligt stor för att företagen ska genomföra några större 

förändringar och investeringar i sina system. 

Enligt PostNord (2016) ökar även andra typer av varor som inte går att skicka som paket. De 

skriver om en ökning av varor från branscher med mer otympligt gods, exempelvis bygg- och 

möbelbranschen. Ett annat tydligt exempel som ökat enligt respondenterna är olika 

fordonsdäck. Ökningen av större gods har gjort att hanteringen i vissa fall försvårats men det 

ser de olika företagen både för- och nackdelar med. Beroende på i vilket segment de verkar i 

idag kräver det enligt respondenterna olika stora förändringar. För att exempelvis transportera 

brädor från bygghandeln hem till slutkund behövs lastbilar med kran på. Företagen ser trots 

detta ökningen som en möjlighet men precis som e-barometern beskriver anser de att det 

fortfarande är en förhållandevis liten ökning på låga volymer. Eftersom volymerna fortfarande 

är låga är det inte något de lägger stort fokus på, mer än att följa utvecklingen.  

Att e-handeln ger en volymökning är positivt enligt respondenterna och det är något som de 

tydligt märkt av. Den större volymen ger fördelar i form av ökade intäkter till följd av en ökad 
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marginal. Ökade intäkter kan kopplas till det som Mattson (2012), Björnland, Svensson och 

Virum (2008) påpekar angående att produktionskostnaden per producerad enhet minskar i takt 

med en ökad produktionsvolym. De fasta kostnaderna i form av exempelvis paketmaskiner och 

terminaler kan då bättre täckas av de ökade intäkterna från en större volym. Dessa 

stordriftsfördelar är något som alla intervjuade företag strävar efter. Maskinerna på terminalerna 

går inte på full kapacitet i dagsläget och kan därför nå en högre nyttjandegrad utan några större 

förändringar i verksamheterna. De ökade volymerna får därför en direkt påverkan på hur hög 

nyttjandegrad verksamheterna kan få i dess terminaler. Dock finns en nackdel med en allt för 

stor volym då nya investeringar kommer krävas och då öka styckkostnaden igen. Detta är dock 

inget som påverkat företagen än. 

För att klara av en framtid i en bransch som präglas av sänkt ersättning för transporter och med 

fortsatt minskning av marginalerna är det viktigt för distributörerna att skaffa mer volym. Det 

ger inte bara bättre marginaler utan de kan även bidra till fler transporter och då kan sysselsätta 

fler resurser i form av personal. Sker det en ökning av paket till privatpersoner kan även en 

effektivare planering ske för the last mile vilket också ger en produktivitetsökning. 

Handel på nätet öppnar även möjligheterna att genomföra köp från utländska e-handelssiter 

med lager i andra länder. Detta leder till att varor transporteras genom flera olika länder och 

terminaler innan de når slutdestination, vilket skapar mer komplexa transporter. Enligt 

respondenterna har de märkt av en ökad efterfrågan från e-handlarna om att vilja erbjudas 

samma transport- och distributionslösning i alla länder. Genom att bli en större aktör, vilket mer 

volym kan leda till, skapas större möjligheter att erbjuda e-handlarna just detta genom effektiva 

processer och en mer avancerad teknik (Lantz 2012). 

 The last mile 

The last mile ses som ett stort problem i logistikkedjan, dels för att det är den dyraste delen i 

kedjan och dels för att den är svårplanerad då kunderna varierar från dag till dag. Alla 

respondenterna instämmer i det som teorin beskriver: att det är the last mile som är den dyraste 

aktiviteten. De påpekar även att produktiviteten går ned om avstånden mellan leveransstoppen 

är långa då mindre antal paket kan delas ut under en viss tid. En av respondenterna beskriver 

att ett område som tidigare hade mest ankommande gods till en terminal nu har mer utgående 

gods. Den förändringen kräver mer resurser vid utleverans än vid upphämtning vilket lett till 

en utmaning vid planering då det blir tomma fordon på den ena sträckan. Det ger även en dyrare 

hantering då fordonen inte utnyttjas maximalt.  

Inget av företagen har idag någon separat planering eller utkörning av paket för e-handel utan 

alla paket distributören blandas  utifrån i vilket geografiskt område distributionen skall ske. En 

ökning av paket till privatpersoner kan leda till fler stopp i ett mindre geografiskt område och 

ger då högre produktivitet. 

En annan faktor som påverkar distributionsprocessen och produktiviteten är om inte kunden är 

hemma då leveransen kommer. Detta kallar respondenterna för en ”bomkörning” vilket Park 

och Regan (2004) tar upp som ”not-at-home problems”. Det leder till att kostnaden går upp för 

paketet då det måste transporteras antingen till ett ombud eller tillbaka till terminalen för att 

köras ut vid ett senare tillfälle. Boyer, Prud'homme och Chung (2009) förklarar att en ökad 

volym och tätare transporter leder till en minskad kostnad vid leverans. Därför är det viktigt att 

minimera antalet bomkörningar då det leder till en högre lönsamhet för distributörerna. Det är 

enligt respondenterna något de jobbar aktivt med. Antingen genom applikationslösningar, sms 

eller att de ringer och stämmer av med mottagaren när leverans kan ske. Det påverkar inte bara 
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distributören då det ökar effektiviteten utan ökar också den positiva upplevelsen för kunden 

som då ges en möjlighet att påverka när leveransen skall mottas samt slipper åka till ett 

utlämningsställe.   

 Förändrade kundkrav på leveransservice 

Björnland, Persson och Virum (2008) skriver om vikten av att ge kunden ett värde utöver den 

levererade produkten. Att fokusera på ökad leveransservice samt på kundens önskemål är ett 

sätt att nå en högre avkastning inom verksamheten menar Lumsden (2012). Detta är någonting 

som alla de företag som intervjuats verkar ha förstått, men de talar inte om alla elementen och 

använder inte ordet leveransservice vid ett enda tillfälle.  

Respondenterna nämner enbart ett fåtal av de element som är inkluderade i begreppet 

leveransservice. Det är dock tydligt i sättet respondenterna beskriver den nuvarande situationen, 

angående leveranstider och dåligt informationsflöde, att de har ett fokus som är knutet till 

utveckling inom området.  

Under intervjuerna påpekas det flitigt att det är kundens behov som är det viktiga. De inriktar 

sig alla på en framtid som är mer fokuserad på kundens upplevelse. Detta är ett område  som 

alla vill utvecklas inom. Alla företagen anser sig ha en bra leveransprecision med dagens mått 

mätt, dock vet de om att de tidsfönster de lämnar för hemleverans är för stora. Enligt PostNord 

(2016) kan de minskade tidsfönstren från numer populära matleveranser öka kundens krav 

vilket leder till att även tidsfönstren gällande leveranstid på andra produkter kommer att 

påverkas. Företagen påpekar även att de måste bli bättre på informationskommunikation. 

Storhagen (2011) skriver om informationsflödet mellan företag och kund, och vikten av att 

förmedla information fram och tillbaka för att ge kunden en klar bild av vad hen kan förvänta 

sig. En viktig del i detta är att informera om ändringar och förseningar vid leverans. Det är 

punkter respondenterna talar om att de vill förbättra, men vetskapen om att det är ett element 

inom leveransservice verkar inte finnas. 

Alla respondenter beskrev att teknikutveckling skulle underlätta för kunden att ändra i en redan 

lagd beställning. De nämner mobilapplikationer där det blir möjligt för kunden att bestämma 

tider och platser för leverans, men även att ändra saker i slutskedet av en leverans. Dessa 

förbättringar är enligt Lumsden (2012) och Jonsson (2011) någonting som påverkar 

leveransservice. De förklarar att möjligheten för kunden att ändra tider och platser är en del i 

flexibilitetselementet. 

Leveranstiden är också någonting företagen har tankar angående. De uppfattade kundkraven 

gör att företagen får ett allt större fokus på ledtider i produktionen. Björnland, Persson och 

Virum (2008) skriver att ledtider är någonting som många företag arbetar med att förbättra, 

vilket tydligt speglar företagens egen bild. Vad ledtiden innehåller för delar beskriver Lumsden 

(2012) inte spelar kunden någon roll. Vikten ligger istället i hur lång ledtiden är. Företagen talar 

om fortsatt utveckling av terminaler och deras maskiner för pakethantering samt att använda 

mer automatiserade system för att fortsätta skapa förbättringar i ledtiden. Respondenterna 

påpekar dock att det sällan är de som orsakar sena leveranser utan att det är e-handlaren som 

saknar kapacitet för att hinna packa och lämna över paketen till distributören i tid. En 

undersökning från PostNord (2016) visar dock att konsumenterna i genomsnitt förväntar sig en 

leveranstid på 3,9 dagar medan distributionsföretagen klarar av att leverera på 2,6 dagar.  

Respondenterna lägger stort fokus på leveranstiden, men inser själva att det är 

leveransprecisionen som är det viktigaste för kunden. Mattson (2012) och Lumsden (2012) 
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skriver också om det, och förklarar att leveransprecisionen i vissa fall är viktigare än att ha en 

kort ledtid. I de fall där det är viktigare att få en produkt vid en viss tidpunkt än att få den fort 

blir leveransprecisionen överordnad ledtiden. Respondenterna har insett det och säger att de är 

dåliga i sin precision i dagsläget och att de måste arbeta med  både den dagliga och långsiktiga 

planeringen. De talar om att i kombination med bättre information angående position på varor 

kan precisionen på leveranser öka och på så sätt ge kunden en bättre upplevelse. 

 

För att underlätta både för distributör och för kund gällande kravet på att en kund måste vara 

hemma vid en leverans beskriver respondenterna olika tekniska lösningar i form av paketlådor 

och smarta lås. Dessa specifika lösningar hanterar problematiken kring leveransprecisionen 

genom att chaufförerna inte behöver leverera vid satta tider på samma sätt som tidigare. Det 

skulle minska kostnaderna samt reducera antalet ”bomkörningar”. Enligt studien genomförd av 

Punakivi, Yrjölä och Holmström (2001) skulle det precis som respondenterna påpekar skapa en 

möjlighet till minskade kostnader för the last mile leveransen.  

 Fyllnadsgrad och produktivitet 

Respondenterna delger alla att de mäter effektivitet med hjälp av både fyllnadsgrad och 

produktivitet. Fyllnadsgraden mäter de på alla transporter i det interna terminalnätverket för att 

öka transporteffektiviteten. 

 

Antal stopp per timma mäts på företagens chaufförer för att kontrollera hur effektiv 

produktionen eller kedjan är. Företagen för statistik på förarna där de ser hur många stopp i 

timmen som en chaufför hinner med. Detta för att på ett enkelt sätt kunna planera rutter med 

hjälp av statistiken från både enskilda förare men också det förväntade antalet stopp under en 

viss tur. Att lägga fokus på att skapa hög produktivitet är ett sätt att nå ökad lönsamhet vilket 

beskrivs som positivt i litteraturen.  

 

Att företagen använder olika mätetal inom olika delar av produktionen säger de bero på att 

fyllnadsgraden inte är relevant vid utleveranser, medan den i interna leveranser är ett måste 

kontrolleras. Precis tvärtom är det gällande produktiviteten, som blir viktig vid utlämning, men 

inte under de interna leveranserna inom nätverket. 

 Värdeadderande tjänster 

Under intervjuerna lades stort fokus vid de värdeadderande tjänsterna som kan bidra till ökad 

lönsamhet under the last mile snarare än till det som kopplas till lagerverksamhet. Alla företag 

har någon form av tredjepartslogistik idag där de kan lagerhålla produkter och sköta det som ett 

3PL-företag historiskt gjort enligt litteraturen. Att det har skett en utveckling från att bara 

lagerhålla och transportera är något som framkommer under intervjuerna. Även om företagen 

ser olika på vad de skall erbjuda för värdeadderande tjänster är det något alla ser som en framtid. 

Att erbjuda tilläggstjänster som att t.ex. ta med gamla produkter vid leverans av nya kräver bra 

planering och kommunikation med kunden. Svårigheten med att låta chaufförerna utföra många 

extratjänster är att planeringen blir svårare att genomföra samt att produktiviteten sjunker enligt 

det sätt de mäter idag.  

 Planering 

Hur de intervjuade företagen planerar verksamheten kring framtida e-handel och daglig 

kapacitetsplanering fungerar relativt lika. De använder sig av en strategisk planering för de mer 

långsiktiga delarna och en operativ del för mer kortsiktiga. De arbetar alla med olika projekt 

för att för att öka leveransservicen mot kund. Enligt det som framkommer under intervjuerna 
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finns det dock inga tydliga nivåer för planeringen eller hur långt in i framtiden projekten 

sträcker sig. Inte heller teorin har några tydliga gränser gällande hur långt in i framtiden de olika 

planeringsnivåerna sträcker sig utan skiljer sig beroende på i vilken bransch det handlar om.  

 

En grov kapacitetsplanering finns hos alla företag och baseras på historisk data, trender och 

variationer på marknaden. Den kan jämföras med det som teorin beskriver som den strategiska 

planeringen.  

 

Stefansson och Hagen (2016) beskriver att den dagliga operativa kapacitetsplanering styrs av 

hur stor mängd paket som inkommer under dagen, vilket är på samma sätt som de intervjuade 

personerna beskriver det. På frågan om hur planeringen sker svarar samtliga respondenter att 

den sista delen oftast planeras manuellt av chauffören då denna besitter en bättre kunskap än de 

datasystem som finns tillgängliga. Stefansson och Hagen (2016) skriver att en ruttplanering för 

de långa transporterna kan ske antingen med hjälp av ett system eller av transportören själv.  

 

Det som beskrivs som den taktiska planeringen i teorin kan jämföras med den planering 

företagen gör med hjälp av den information de inhämtar genom samtal med e-handlarna, 

exempelvis kring kampanjer etc. 

 Sammanfattning av analys 

Distributionsföretagen har påverkats av den ökade e-handeln men inte i den utsträckning som 

tidigare rapporter tyder på. Hittills ser de intervjuade företagen mer fördelar än nackdelar med 

den ökade e-handeln i form av ökad volym. De nämner dock att det har uppstått mer utmaningar 

då det idag är slutkunden, vid utcheckningen från e-butiken, som väljer med vilken transportör 

leveransen skall ske. Det gör att erbjuda god leveransservice och bra informations- och 

kommunikationsteknologi har blivit allt viktigare. Att fler kunder väljer att handla på nätet har 

ökat antalet hemleveranser. Den sista delen av leveransen från sista terminal och hem till 

slutkund är en stor ekonomisk utmaning för företagen. Det har bidragit till ett ökat fokus på 

produktivitet samt att kunna erbjuda kunden tilläggstjänster för att öka lönsamheten i en 

marknad där marginalerna på transporter sjunker. Inget av företagen anser sig ha några stora 

problem med planeringen för att leverera produkter idag, dock inser de att de måste bli bättre 

på detta för att hantera ökade krav på leveransprecision i framtiden.  

 

En sak som framkommit i alla intervjuer är att det inte är lika tydliga gränser mellan vad som 

är B2B och B2C längre. Dessa gränser har helt enkelt börjat suddas ut. Företag som tidigare 

mest varit verksamma inom B2B har även sett fördelarna med ökade volymer av att leverera 

paket även till privatkunder. Utöver de företag som intervjuats kan en förändring ses även mer 

generellt. De företag som tidigare nästan enbart fokuserat på B2C, exempelvis 

tidningsdistribution, ser nu även fördelarna med ökade paketleveranser till privatpersoner. 

Eftersom det inte längre är lika tydliga gränser mellan de olika segmenten är det lättare att gå 

in i varandras områden och då även att konkurrera om B2B delarna.  

 

Med figur 15 vill författarna visa hur gränserna kan komma att förändras mellan de olika 

segmenten utifrån det som respondenterna beskrivit. Enligt dem var det en tydlig skillnad 

mellan områdena tidigare men att de idag inte är lika tydliga längre och håller på att flyta ihop. 

I framtiden tror både författarna och respondenterna att gränserna kommer ha suddats ut helt 

och att distributörerna rör sig i samma segment. 
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Figur 15. Förändring av gränserna mellan de olika segmenten och hur de i framtiden helt kan komma att försvinna.  

Att gränserna suddas ut kan leda till ökad konkurrens och att företag försvinner från marknaden 

om de inte är konkurrenskraftiga nog. En ökad konkurrens kan även leda till positiva effekter 

som mer nytänkande kring att hitta andra sätt att transportera gods och att erbjuda 

värdeadderande tjänster. Här anser författarna att företagen redan idag är på god väg med nya 

idéer och företagen börjar inse värdet av att använda IKT-lösningar inom distributionen. Idag 

sker en stor del av planering och kommunikation med kunderna manuellt och om 

distributörerna skall klara av att hålla en hög kundnöjdhet tror författarna, utifrån de rapporter 

som lästs, att det kommer krävas mer och effektivare IKT-lösningar. Kunden använder redan 

idag många olika smarta applikationer inom olika områden vilket troligtvis kommer ställa högre 

krav på distributörerna att hänga med i den utvecklingen.  

  

Under processen kring rapporten har det framkommit att leveransservicen inte nödvändigtvis 

enbart är knuten till distributionsföretagets kund, i detta fall e-handlaren, utan distributören 

fokuserar även på en hög leveransservice gentemot konsumenten. Det anses som positivt då 

redovisade rapporter beskriver detta som en viktig punkt i framtiden.  

 

Vi har efter litteraturstudien och datainsamlingen funnit förbättringsmöjligheter som skulle 

kunna implementeras på företagen. Att lära ut och skapa en ökad förståelse för leveransservice 

och de relevanta elementen skulle förbättra verksamheterna. En förbättrad leveransservice och 

kundupplevelse menar Lumsden (2012) skapar en ökad lönsamhet. Att fortsätta med ett 

kundfokuserat arbete där kundens önskemål och krav går först bör därför prioriteras.  

 

Vid intervjuerna uppdagades ett stort intresse för tekniska lösningar för att förbättra 

kundupplevelsen. Att arbeta ytterligare med teknikutveckling för att introducera funktionella 

kommunikationslösningar för kunden anser vi vara ett steg i rätt riktning. En ökad möjlighet att 

spåra produkter och ett ökat informationsflöde mellan distributör, e-handlare och konsument 

bör även det prioriteras för att besvara kundkraven på leveransservice.  

 

I dagsläget verkar företagen fortfarande försöka förbättra produkterna genom att sänka 

leveranstider till kunden. Rapporter visar dock att distributionsföretagen redan levererar godset 

nästan en dag tidigare än kundens förväntade leveranstid. Enligt vår uppfattning kan företagen 

därför istället lägga resurser på att förbättra leveransprecisionen med minskade leveransfönster 

till följd samt förbättra informationsflödet för att möta kundens krav. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel genomförs en granskning av val och beslut tagna under rapportens gång med 

diskussion kring för- och nackdelar gällande dessa. 

Rapporten visar att e-handeln är på uppgång vilket har påverkat och kommer att fortsätta 

påverka distributionsföretagen framöver. De metoder som används, intervjuer och 

litteraturstudie, för att kartlägga området och skapa en bild av dagens läge anses ha god validitet 

och reliabilitet. Det finns dock begränsningar vad gäller vetenskapligheten i den litteratur som 

inhämtats, troligtvis på grund av att ämnet är relativt nytt och under pågående utveckling och 

därför ännu inte legat till grund för någon mängd vetenskaplig litteratur. Det finns som alltid 

även en risk att sådan relevant litteratur missats då rapportens omfattning ej motiverade mer 

omfattande sökningar.  

Det finns ett stort utbud av litteratur kring ämnet e-handel och distribution som separata ämnen 

och även en del information kring e-handel och miljöpåverkan. Dock handlade en stor del av 

litteraturen som behandlande e-handel mer specifikt om e-handlarna och hur de påverkas. Det 

finns en stor mängd av litteratur och forskning kring transport och distribution. Att utifrån alla 

dessa träffar värdera vilken information som var vetenskapligt framtagen samt relevant för 

denna rapport blev tidskrävande. Vi upplever att det finns en lucka i den information som finns 

tillgänglig kring kopplingen mellan e-handel och dess påverkan på distributionen. Vi tror dels 

att det kan bero på att e-handel är relativt nytt område och dels att det inom transportbranschen 

inte ses som en separat del. Det fick vi även bekräftat genom intervjuerna där de förklarade att 

de inte har någon separat planering för just e-handel.  

 

I planeringsstadiet där urval av respondenter genomfördes funderade vi länge över vilka 

kunskaper respondenterna skulle besitta för att på bästa sätt kunna svara på de frågor vi 

utformat. Vi valde att kontakta personer med kunskap om e-handel för B2C och 

transportplanering/kapacitetsplanering då de kunskaperna ansågs vara viktiga för att kunna 

svara på rapportens frågeställningar. Då de företag som inkluderats i rapporten är stora med 

många anställda är det svårt att med säkerhet veta att de personer som kontaktats för 

datainsamling är de bäst lämpade. Alla respondenterna upplevdes ändå som objektiva i dess 

resonemang och besatt en bred kunskap. De flesta hade dessutom arbetat på andra avdelningar 

inom företaget tidigare vilket gav en god förståelse. Den information som framkom i 

intervjuerna kunde ha verifierats ytterligare genom fler intervjuer på de olika företagen. 

 

För att denna rapport inte skulle avslöja vad de olika företagen hade för framtidsplaner eller hur 

långt de kommit i sitt utvecklingsarbete valdes men krävdes också en aggregerad presentation 

av samtliga företags ståndpunkter. Det var viktigt för att de personer som intervjuades skulle 

känna sig bekväma och inte behöva vara oroliga för att känslig informations skulle delges med 

rapporten. Det var även viktigt att ingen information kunde knytas till de enskilda företagen. 

Det blev dock ett problem för oss vid analysen av insamlad data då rapporten av samma 

anledningar inte kunde belysa och jämföra de olika projekt och planer företagen arbetar med 

för framtiden. Detta gjorde att rapportens trovärdighet blev något lägre då inga företagsnamn 

eller personliga uppgifter kan delges för granskning. Rapporten anses ändå ge en god bild av 

hur en ökad e-handel har påverkat distributionsföretagen fram tills nu samt även ge en inblick 

i hur den kommer att fortsätta påverka dem i framtiden. 

 

Initialt hade författarna en bild av att e-handeln påverkade distributionsföretagen i en stor 

utsträckning. Desto mer information som samlades in desto mer ändrades bilden om hur stor 
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påverkan det verkligen varit. Efter intervjuerna framkom att distributionsföretagen inte gjort 

någon större förändring då påverkan av den ökande e-handeln hittills varit relativt låg. Det 

gjorde att våra frågeställningar som grundades i att det skett en större påverkan blev svårare att 

besvara. Detsamma gäller då de distributionsföretag vi inkluderat i studien inte hanterar e-

handelsgods på något annat sätt än det vanliga B2B-godset. Gods härstammande från e-handeln 

blir därför omöjligt att urskilja från andra produkter. Några av de rapporter vi tagit del av 

nämner inte heller om det är specifikt ett av segmenten som hanteras eller om det är båda, vilket 

sänker rapportens validitet. Detta kan samtidigt styrka det vi i rapporten kommit fram till om 

att gränserna suddas ut och att segmenten alltmer flyter ihop. 

 

Information kring e-handel har hämtats från rapporter som exempelvis e-barometern från 

PostNord men även andra rapporter kring e-handel i Sverige och Europa. Dessa är inte 

vetenskapliga men anses av författarna vara trovärdiga samt innehålla uppdaterad och viktig 

information inom området. Undre intervjuerna framkom det att alla företag reflekterade och 

tog upp saker kopplade till e-barometern vilket ytterligare stärker dessa rapporters relevans.  

 

Efter intervjuerna blev det tydligt att det var the last mile som det fokuserades mest på från 

företagen. Det gjorde att även rapportens fokus hamnade på denna del av kedjan och då också 

på leveransservice. En aspekt som kan kommit att påverka rapportens resultat är avsaknaden av 

specifika frågor kring leveransservice. För att få en bättre bild av respondenternas uppfattning 

om leveransservice och dess element borde ytterligare undersökningar för att ställa frågor kring 

just detta tema genomförts. Den brist på kunskap gällande leveransservice som vi uppfattade 

genom intervjuerna kan bero på avsaknaden av raka frågor i ämnet. 

 

En viktig sak att påpeka när vi bygger upp vår studie kring data som framkommer i intervjuer 

är att det alltid finns en risk att respondenternas subjektiva uppfattning framkommer istället 

för den bild företaget har. Det finns också en risk att respondenterna blir partiska gentemot sitt 

eget företag istället för att ge en mer objektiv bild. Vi upplevde dock inget av ovanstående 

som något problem vid sammanslagning av fakta från olika respondenter på samma företag. 

De upplevdes självkritiska och gav trovärdig information kring brister i det egna företaget.  

 

E-handeln påverkar fler områden än de som rapporten belyser. Två exempel är returer och den 

miljöpåverkan som kommer av en ökad e-handel. Att även ta med dessa ämnen ansågs dock 

vara för omfattande för en rapport av denna storlek varför dessa ämnen uteslutas. Efter en 

diskussion med handledaren uteslöts dessa ämnen. Vi kan dock tillägga att hållbarhet var något 

som alla företagen ansåg sig vara bra på och som de ville ligga i framkant med. Två av 

respondenterna beskriver ett beteende där konsumenter beställer flera olika storlekar och färger 

av klädesplagg och provar dessa, för att sedan skicka tillbaka de plagg som inte passar. 

Respondenterna menar att det sätt som konsumenten agerar på i detta fall inte är hållbart ur ett 

miljöperspektiv.  
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7 Slutsats och förslag till fortsatt forskning 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån analysen och svar på rapportens 

frågeställningar ges. Här presenteras även rekommendationer för framtida 

forskningsområden.   

 

Syftet med rapporten är att beskriva hur distributionen av detaljhandelsvaror har påverkats och 

kommer att påverkas av en ökad e-handel nationellt. Rapporten ger även en grund för vidare 

forskning. Huvudfrågeställningen som har legat till grund för studien är:  

 

 ”Hur kommer distributionsföretagen påverkas av den ökade e-handeln?”  

Rapporten visar att transportbranschen är under stor förändring där ökade volymer och krav 

från konsumenten präglar en framtida marknad. Distributionsföretagen kommer behöva lägga 

mer fokus på konsumenten och erbjuda fler tilläggstjänster. Rapporten visar också att 

distributionsföretagen kommer behöva bli bättre på leveranser hem till kund eller ge en större 

möjlighet för kunden att välja var godset skall levereras eller hämtas, även efter att köpet 

genomförts. För att uppnå detta krävs bättre och mer avancerade IKT-lösningar. Att säkert 

kunna svara på huvudfrågeställningen är svårt, men utifrån respondenterna och de rapporter 

som granskats har denna möjliga bild skapats.  

 

Ett förslag på fortsatt forskning inom området är därför att se över hur distributionsföretagen 

med hjälp av IKT-lösningar kan slippa den manuella hantering som idag krävs för planering 

och kommunikation vid distribution. 

 

De andra frågeställningarna som rapporten legat till grund för är: 

 

 ”Vad har påverkat distributionsföretagen mest hittills sett utifrån en ökad e-handel?” 

Rapporten har genom analys av det insamlade empiriska materialet påvisat att det är några 

områden som utmärker sig som viktigare, och som påverkat distributörerna mer än andra. Dessa 

är: 

 Ökad volym, vilket leder till högre kapacitetsutnyttjande 

 Högre kostnader i the last mile, pga. fler hemleveranser 

 Förändrade kundkrav, vilket kräver bättre leveransservice  

 

Förslag på fortsatt forskning inom området är att undersöka hur åkerierna, som sköter den 

fysiska transporten av godset, har påverkats av en ökad e-handel. Har det lett till fler tomma 

transporter med en minskad lönsamhet som följd? 

 

Ett annat intressant område att undersöka är hur distributörerna skall lösa problematiken med 

de ökande kostnaderna inom the last mile vid ökade hemleveranser.  

 
 

 Hur har distributionsföretagen behövt förändra sina distributionsprocesser för att 

möta en ökad e-handel? 

Rapporten visar att det inte krävts några större förändringar i dagsläget då volymen från e-

handeln fortfarande är relativt låg jämfört med allt gods distributionsföretagen hanterar. Idag 

har kunden en större påverkan på vilket distributionsföretag och leveranssätt som skall 

användas för leverans vilket har krävt ett ökat fokus på kunden.   
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Bilagor 

Intervjuguide 1 

Vi kommer varken delge vilket företag du arbetar för eller vem du är i rapporten. 

 

Personliga frågor (enbart för oss) 

1. Vad heter du?  

2. Hur många år har du arbetat på företaget? 

3. Vad för roll har du på företaget? 

a. Arbetsuppgifter? 

b. Vilka frågor behandlar du? 

c. Vad har du för erfarenhet av e-handel? 

4. Vilken är din definition på e-handel? 

 

Företaget 

5. Vilken är er position på den fysiska marknaden?  

a. Ledande, B2B, B2C (Procentuell andel från B2C?) 

b. Vad är det ni gör? (Transporterar till utlämningsställen, hemleverans etc.) 

c. Vad strävar ni efter? 

6. Har ni något samarbete med andra distributörer idag? 

7. Hur tar ni betalt för era transporter? (någon modell) 

8. Vilken är den dyraste aktiviteten i kedjan? 

9. Hur bokas transporter hos er? 

10. Utför ni några monteringstjänster? 

 

Logistik och e-handel 

11. Hur fungerar er logistikkedja vid e-handel från start till slut idag? (Visa “LSP 

operations mapping” -bilden och se om denna stämmer överens med verkligheten) 

a. Terminaler. 

i. Pakethantering? (Gått från stora standardpaket till alla möjliga former) 

ii. Paketsorteringsmaskiner 

12. Hur fungerar transportplaneringen och hur avgörs kapaciteten?  

13. Har ni sett några märkbara skillnader i hur distributionen påverkats av e-handeln? 

(B2C) 

a. Vilka för och nackdelar har ni upplevt med e-handel? Minskning av transporter 

till butiker etc.? 

b. Försvårar eller underlättar e-handeln distributionsplaneringen? På vilket sätt? 

(Oregelbundna paketstorlekar/vikter, hantering av detta gentemot 

konkurrenter) 

14. Ställer den snabbare leveranstiden högre krav på era system? uträkning av 

transporttider, leveranstider mm. 

15. Har ni några sätt att planera transporter för e-handelsuppdrag separat i dagsläget? 

16. Hur ser fyllnadsgraden ut på era vägtransporter?  

17. Har ni sett någon ökning gällande returhanteringen pga. e-handel? 

 

Framtiden 
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18. Hur planerar ni att möta en växande trend med e-handel? (3D scanner etc.) 

19. Har ni en strategi för att hantera de ökade transporterna från e-handel? 

a. Ser ni att ni behöver förändra ert arbete för att möta en ökad efterfrågan från e-

handeln?  

b. Har ni några pågående projekt för framtida hantering av den ökande e-

handeln? 

20. Vad ser ni för möjligheter med en ökad e-handel?  
a. Bättre fyllnadsgrad? 

b. Större distributionsnätverk - fler platser att leverera till, kanske även nya sätt 

att leverera (som paketlådor med koder eller något, hemleveranser, 

utlämningsställen) 

21. Vad ser ni för utmaningar med ökade e-handeln? 
a. Har ni känt ökade krav när det kommer till leveranstider (kvällsleveranser, 

helger, fack). 

b. Har ni märkt att era konkurrenter börjat agera på ett annorlunda sätt? 

c. Hur kommer det ökade kraven på grön logistik påverka er? 

i. Dyrare lastbilar  dyrare transporter 

ii. Dyrare bränsle 

22. Vilken handel (byggbranschen etc.) ser ni som mest problematisk inom e-handel? Som 

kan påverka er mest positivt/negativt? 

23. Vilka är viktigaste strategiska utvecklingsområden, kortsiktigt och långsiktigt för att 

vara e-handlanas främsta val?   

a. Påtänkta framtidslösningar för att ha fortsatt planerade distributionsrutter? Ej 

hemleverans 

24. Hur tror du att logistiken kommer se ut om 20 år? 

Tack för er medverkan! 
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Intervjuguide 2 

Vi kommer varken delge vilket företag du arbetar för eller vem du är i rapporten. 

 

Personliga frågor (enbart för oss) 

25. Vad heter du?  

26. Hur många år har du arbetat på företaget? 

27. Vad för roll har du på företaget? 

a. Arbetsuppgifter? 

b. Vilka frågor behandlar du? 

 

Terminaler 

28. Hur fungerar era terminaler? 

a. Pakethantering? (Gått från stora standardpaket till alla möjliga former) 

b. Paketsorteringsmaskiner 

29. Hur fungerar er logistikkedja vid e-handel från start till slut idag? (Visa “LSP 

operations mapping” -bilden och se om denna stämmer överens med verkligheten) 

 

Transportplanering och kapacitetsplanering 

1. Hur fungerar transportplaneringen och hur avgörs kapaciteten idag?  

a. Hur och när sker planeringen för transporter?  

i. Om låsta tider? Hur kan det påverkas av ökad e-handel? 

b. Vilken förhandsinformation får ni från era kunder? (kopplingen till kunder) 

i. Arbetar ni aktivt med att förbättra den informationen? 

2. Har ni sett några märkbara skillnader i hur distributionen påverkats av e-handel?(B2C) 

a. Typen av gods? Förändras den? Från pall till paket, ökat? 

3. Om ökning av paket! Gör ni något för att möta den nya trenden med ökade paket? 

a. Blir det problem då ni inte använder pall utan mer paket istället?  

i. Vilka systemeffekter? 

 Ställs högre krav på era system? 

 Påverkas ledtiden, leveranstiden?  

 Blir det svårare att planera med fler paket? 

 uträkning av transporttider, leveranstider mm 

4. Vilka för- och nackdelar har ni upplevt med ökad e-handel?  

Minskning av transporter till butiker etc.? 

5. Försvårar eller underlättar e-handeln distributionsplaneringen? På vilket sätt?  

(Oregelbundna paketstorlekar/vikter, hantering av detta gentemot 

konkurrenter) 

6. Har ni några sätt att planera transporter för e-handelsuppdrag separat i dagsläget? 

7. Vilken är den dyraste aktiviteten i kedjan? 

8. Hur tar ni betalt för era transporter? (någon modell) 

9. Utför ni några monteringstjänster? 

a. Om ja, leder det till problem med planeringen? 

10. Har ni sett någon ökning gällande returhanteringen pga. e-handel? 

11. Hur ser fyllnadsgraden ut på era vägtransporter?  

a. Är det något som är viktigt för er? 
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Framtiden 

12. Hur planerar ni att möta en växande trend med e-handel i terminalerna? (3D scanner 

etc.) 

13. Har ni någon strategi för att hantera de ökade transporterna från e-handel? 

b. Ser ni att ni behöver förändra ert arbete för att möta en ökad efterfrågan från e-

handeln?  

c. Har ni några pågående projekt för framtida hantering av den ökande e-

handeln? 

14. Vad ser ni för möjligheter med en ökad e-handel?  
d. Bättre fyllnadsgrad? 

e. Större distributionsnätverk - fler platser att leverera till, kanske även nya sätt 

att leverera (som paketlådor med koder eller något, hemleveranser, 

utlämningsställen) 

15. Vad ser ni för utmaningar med ökade e-handeln? 
f. Har ni känt ökade krav när det kommer till leveranstider (kvällsleveranser, 

helger, fack). 

g. Har ni märkt att era konkurrenter börjat agera på ett annorlunda sätt? 

h. Hur kommer det ökade kraven på grön logistik påverka er? 

i. Dyrare lastbilar  dyrare transporter 

ii. Dyrare bränsle 

16. Vilken handel (byggbranschen etc.) ser ni som mest problematisk inom e-handel? Som 

kan påverka er mest positivt/negativt? 

17. Hur ser ni på framtidens terminaler, decentraliserat eller centraliserat?  

 

Tack för er medverkan! 
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