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Sammanfattning
Denna rapport innehåller en fallstudie av företaget HKScan och fokuserar på deras interna hantering av
transporter ut till kunderna. Eftersom HKScan verkar i en konkurrensutsatt bransch med små marginaler
så är det viktigt att varenda krona används på ett bra sätt. Transporter är en aktivitet som sällan undersöks
eftersom det är en operativ aktivitet som är fristående från övrig verksamhet. Det har dock visat sig att
även om olika funktioner i ett företag traditionellt styrs separat så finns det starka kopplingar mellan
transporter och funktioner som sälj, marknad, inköp, ekonomi, personaladministration och produktion.
Denna studies syfte var därför att undersöka vilka faktorer som påverkar transportkostnaderna och ge
förslag på hur transportkostnaderna på sikt kan minskas.
Undersökningen av vilka faktorer som påverkar transportkostnaderna genomfördes i flera steg. Först
sammanställdes de faktorer som nämns i teorin vilket kompletterades med de faktorer som Supply Chainfunktionen på HKScan trodde påverkade transportkostnaderna. Detta resulterade i en modell med 18
möjliga påverkande faktorer som sedan avgränsades beroende på vad HKScan mäter och vad som ansågs
relevant att undersöka. Denna avgränsade lista bestod av sju drivare som sedan undersöktes med hjälp
av en multipel regressionsanalys. I denna analys kunde det matematiskt bevisas att faktorerna vikt per
transportkolli, transporttemperatur, kvantitet, avstånd samt vilken typ av kund som transporten gick till
påverkar transportkostnaden både på sändningsnivå och per transportkolli vilket visas i tabellen nedan.
Produktrelaterade drivare
Vikt per transportkolli
Transporttemperatur

Marknadsrelaterade drivare
Kvantitet
Avstånd
Typ av kund

Efter att dessa drivare identifierats så hölls intervjuer för att undersöka vilka funktioner som har störst
möjlighet att påverka dem och därför i förlängningen även kan påverka transportkostnaden direkt. Dessa
intervjuer visade att det främst är funktionerna för sälj och Supply Chain som direkt kan påverka
transportkostnaden. Även marknad och produktion har möjlighet att påverka transportkostnaden på ett
indirekt sätt.
Slutligen genomfördes intervjuer med personal från de berörda funktionerna för att undersöka på vilket
sätt medvetenheten och styrningen av transportkostnaderna kan förbättras. Detta resulterade i ett stort
antal förslag där det mest frekvent förekommande var en kontinuerlig uppföljning av
transportkostnaderna. Denna uppföljning ska inte bara vara på nivån att transportkostnaderna varit dyra
utan gå djupare och peka på vilka mönster i beställningar och transporter som gett upphov till den högre
kostnaden. Om denna uppföljning ska ske manuellt eller med hjälp av ett automatiserat verktyg finns det
olika åsikter om men personalen känner genomgående de behöver öka medvetenheten om vad som
påverkar transportkostnaderna för att kunna sänka dem.
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Abstract
This report contains a case study of the company HKScan and focuses on their internal handling of
transports to customers. As HKScan operates in a competitive industry with small margins, it is important
that all money is used in the best way. An activity that costs money but rarely is investigated is the
transportation since it is seen as a very operative activity. It has, however, been found that although
different functions of a company are traditionally controlled separately, there are strong links between
transports and functions such as sales, marketing, purchasing, finance, human resource management and
production. The purpose of this study was therefore to investigate which factors that affect transport
costs and provide suggestions on how transport costs can be reduced.
The study of which factors that affect transport costs was carried out in several stages. First, factors
mentioned in the theory were compiled and complemented by the factors that the Supply Chain
department at HKScan believed could affect the cost. This resulted in a list of 18 possible influencing
factors that were then demarcated depending on what HKScan measures and which was considered
relevant to investigate. This demarcated list consisted of seven factors, which were then investigated
using a multiple regression analysis. From this analysis, it could be mathematically proven that the
parameters quantity, distance, weight per transport package, transport temperature, and the type of
customer to which the transport went, affects the transport cost both at the shipping level and per
transport package which is shown in the table below.
Product-related drivers
Weight per transport package
Transport temperature

Market-related drivers
Quantity
Distance
Type of customer

After these drivers had been identified, interviews were held to investigate which departments have the
greatest potential to influence them and, in the long run, affect transport costs. These interviews showed
that it was primarily the sales and Supply Chain departments that affect the shipping costs, even though
market and production have a more indirect impact.
Finally, interviews were conducted with staff from the relevant departments to investigate how
awareness and management of transport costs can be improved. This resulted in a large number of
proposals where the most frequent one mentioned was a continuous follow-up on transport costs. This
follow-up should point out which patterns in orders and shipments that gave rise to the higher cost. If this
follow-up is to be done manually or by means of an automated tool, there are different views, but the
staff feels that in order to reduce transport costs, they need increased awareness of what affects them.
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1 Inledning

1 Inledning
I detta kapitel presenteras först bakgrunden till studien vilken mynnar ut i studiens syfte. Kapitlet avslutas
med de direktiv som givits av företaget för att avgränsa studien.

Bakgrund
Transporter är en nödvändig aktivitet för de flesta företag på grund av att gods sällan produceras och
konsumeras på samma plats (Reddy & Jayam, 2016). Däremot ses dessa transporter ofta som en
fristående aktivitet i ett företag som innehåller planering, genomförande samt uppföljning av transporter
(Bjørnland et al., 2003). I takt med att Supply Chain Management (SCM) fått en allt mer framträdande roll
i de flesta företag så har även transporter fått en mer central betydelse (Seiler, 2012). Även om olika
funktioner i ett företag traditionellt styrs separat så finns det starka kopplingar mellan transporter och
funktioner som sälj, marknad, inköp, ekonomi, personaladministration och produktion (Bjørnland et al.,
2003). I och med den ökade flödesorienteringen som finns i många företag (Oskarsson et al., 2013) blir
det intressant att studera hur dessa funktioner påverkar varandra. Det kan exempelvis vara vilka ramar
och förutsättningar som andra funktioner skapar som påverkar transporterna.
HKScan är ett företag som de senaste åren arbetat aktivt med sin logistikorganisation för att skapa en
övergripande kontroll över logistikkostnaderna där bland annat transportkostnaderna ingår. Genom en
omstrukturering av logistikorganisationen arbetar de idag för att få ett mer homogent arbetssätt på
samtliga anläggningar i syfte att bland annat sänka kostnaderna. Logistikfunktionen har noterat att
transportkostnaden ibland avviker från den kalkylerade kostnaden utan att de vet vilka faktorer som givit
upphov till avvikelsen. Avvikelserna uppkommer trots att det finns avtal med transportörerna och att
godset som transporteras anses relativt likartat. Transportkostnaden utgör en klar majoritet av många
företags logistikkostnader och stod 2012 i genomsnitt för 3,24 % av företagens totala omsättning och
förväntas öka i framtiden (Lumsden, 2012) vilket gör kostnaden intressant att undersöka vidare. Även för
HKScan är transporterna en betydande kostnad och de upplever dessutom att transportkostnaderna är
den logistikkostnad som de har sämst kontroll över.
Livsmedel har ofta stora svängningar i efterfrågan på grund av säsongsvariationer, allt kortare livscykler
och kampanjer (Seiler, 2012). Denna variation gör det ännu viktigare att veta vilka kostnadsdrivare som
finns i transporterna för att snabbt kunna anpassa sig till förändrade marknadslägen. Faktorer som HKScan
själva tror borde inverka på transportkostnaderna är exempelvis avstånd, fyllnadsgraden på pallarna och
antalet av- och pålastningar men de saknar kunskap kring vilka faktorerna är och hur de inverkar. En
funktion som i stor grad påverkar distributionen och transporterna är sälj i avseendet hur de säljer, till
exempel hur stora eller små kvantiteter kunden tillåts beställa. I nuläget finns ingen uttalad logistikprislista
vilket gör att det saknas kontroll för huruvida försäljningspriset täcker alla logistikkostnader som uppstår.
För att få en ökad kontroll över logistiken och de kostnader som den ger upphov till är HKScan därför
intresserade av att undersöka vilka faktorer som påverkar kostnaderna för transport ut till kund. Genom
att få kunskap om vilka faktorer som påverkar transportkostnaden så kan sedan övriga funktioner som
påverkar transportkostnaden anpassa sitt arbetssätt för att, om möjligt, minska denna kostnad. Eftersom
målet är att långsiktig minska transportkostnaderna så kan dessa anpassningar handla om bättre verktyg
eller sätt för att öka medvetenheten om transportkostnader i organisationen. De funktioner som avses är
främst de som har direkt inverkan på distributionen, till exempel sälj.
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1 Inledning

Syfte
”Syftet med studien är att utreda vilka faktorer som driver kostnader för HKScans transporter och utifrån
det ge förslag på hur företagsfunktioner som påverkar transporterna kan anpassas i syfte att minska
transportkostnaderna.”

Direktiv
Enligt direktiv från HKScan så kommer studien endast att beröra den svenska marknaden och den
verksamhet som bedrivs av HKScan Sweden AB. För flödena internt inom HKScan Sweden, det vill säga
mellan HKScans anläggningar, ansvarar de själva över transportplaneringen för att uppnå en hög
fyllnadsgrad och på det sättet minska kostnaderna som interntransporterna ger upphov till. Dessa flöden
består av helchartrade slingbilar till skillnad från transporterna ut till kund som en extern leverantör
sköter. För dessa interna transporter kan de koppla logistikkostnaderna, där transportkostnaderna ingår,
ner på artikelnivå för att undersöka hur stora logistikkostnader respektive artikel ger upphov till. Dessa
transporter ligger utanför studiens studerade system och därför kommer enbart flödet från HKScans
produktionsanläggningar, lager eller distributionscenter ut till kund att ingå i studien. När transporter
nämns fortsättningsvis är det därför transporter från någon av HKScans anläggningar, lager eller
distributionscenter ut till kund som åsyftas.
Studien ska enbart innefatta kostnader för externa transporter och ha sitt fokus i hur kostnaderna
uppkommer. Kostnaderna som uppkommer i hanteringen av godset före pålastning eller de kostnader
som påverkas i och med förändringar i andra företagsfunktioner kommer alltså inte att ingå i studien.
Detta med anledning av att företaget har god kontroll över sina hanteringskostnader och avser att själva
vidare undersöka den påverkan och de kostnader som förändringar av andra företagsfunktioner kan
medföra.
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2 Nulägesbeskrivning
I detta kapitel ges en presentation av HKScan och deras verksamhet, först på en övergripande nivå för att
sätta in studien i rätt kontext för att sedan gå djupare in på hur HKScan Swedens distribution och främst
deras transporter fungerar i nuläget. Informationen i kapitlet har, om inget annat anges, sitt ursprung i
intervjuer med HKScan Swedens Supply Chain-direktör, logistikchef och chefen för innesälj. Slutligen
presenteras studiens studerade system.

HKScan-koncernen
HKScan i sin nuvarande form fick sin början år 1988 när Sydvästra Finlands Andelsslakteri (LSO på finska)
bolagiserade sin verksamhet och bildade LSO Food. Historien för LSO går tillbaka till år 1913 när slakteriet
grundades av ett tjugotal boskapsuppfödare i sydvästra Finland. Under tidigt 1990-tal förvärvades andra
stora finska livsmedelsproducenter som Helsingin Kauppiaat och Kariniemi och år 1997 bytte företaget
namn till HK Ruokatalo och noterades även på Helsingforsbörsen. År 1998 började företagets
internationalisering när de förvärvade Estlands största köttförädlingsföretag Rakvere Lihakombinaat. I
början av år 2007 förvärvades svenska Scan vilket mer än dubblerade koncernens storlek sett till
omsättning. I samband med det förvärvet bytte koncernen namn till HKScan. Hösten 2010 klev HKScan
även in på den danska marknaden när kycklingproducenten Rose Poultry förvärvades. (HKScan, 2013)
HKScan-koncernen beskriver sig själva som Nordens ledande köttexpert (HKScan, 2017a). De har delat
upp verksamheten i market areas där Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Internationellt ingår.
Internationellt inkluderar exportförsäljning till länder som inte ingår i deras andra market areas och utgörs
i huvudsak av frysta produkter. För övriga market areas finns ett kylt flöde och ett fryst flöde där det kylda
utgör 80 % och det frysta utgör 20 % av kvantiteten. Det finns även produkter som kan transporteras utan
att kylas alls men eftersom dessa kan transporteras kylt så samlastas de oftast med det kylda flödet varför
det torra flödet är litet. I Figur 1 visas ett organisationsschema över HKScan-koncernen med market area
Sweden rödmarkerat eftersom det är huvudfokus i denna studie.

Figur 1. Organisationsschema över HKScan-koncernen och dess market areas

HKScans verksamhet består av produktion, marknadsföring och försäljning av köttprodukter av gris, nöt,
kyckling och lamm samt charkvaror och färdigmat under 14 varumärken för de olika marknaderna. Deras
kunder finns inom allt från detaljhandel till food service-, industri- och exportsektorerna med export till
ett 50-tal länder. Visionen för koncernen är att ”vara ett ansvarsfullt livsmedelsföretag som skapar gott
med hjälp av starka varumärken, smakliga produkter, en effektiv och transparent produktionskedja samt
en professionell personal”. År 2015 uppgick HKScans omsättning till 1,9 miljarder euro med i genomsnitt
7 437 anställda i hela koncernen. (HKScan, 2017a)
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En karta över HKScans anläggningar illustreras i Figur 2 där de blåa prickarna är produktionsanläggningar,
de svarta prickarna är kontor av olika slag och den röda pricken är koncernens huvudkontor i Turku/Åbo.

Figur 2. Karta över HKScans anläggningar (HKScan, 2017b)

HKScan Sweden AB
I Sverige är HKScan verksamma genom dotterbolaget HKScan Sweden AB och när HKScan används
hädanefter så är det HKScan Sweden som åsyftas. De är störst inom kött och chark på den svenska
marknaden och har försett det svenska folket med mat sedan 1899. Verksamheten motsvarar koncernen
i stort med undantag för kycklingkött där de inte bedriver någon produktion på den svenska marknaden.
De två viktigaste varumärkena är Scan och Pärsons men varumärken som till exempel Bullens, Flodins,
Annerstedt och Chosen by farmers ingår också i den svenska verksamheten. Några av varumärkena på
den svenska marknaden illustreras i Figur 3. HKScan ansvarar även för produktion av egna märkesvaror åt
ett flertal kunder i dagligvaruhandeln. År 2014 omsatte HKScan 911 miljoner euro och hade 2 152
anställda. (HKScan Sweden, 2017)
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Figur 3. Några av HKScan Swedens varumärken; Scan, Pärsons och Bullens (HKScan, 2017c, d, e)

I mars 2017 bestod HKScan i stort av tio företagsfunktioner vilket illustreras i Figur 4. HKScan genomgick i
juni 2017 en organisationsförändring vilket till viss del har förändrat företagsfunktionerna som listas
nedan. Studien baseras dock på organisationen som den var fram till maj 2017. HR har allt personalansvar
för samtliga delar av företaget medan IT endast finns som funktion på koncernnivå och fungerar som ett
stöd på alla nivåer för koncernens övriga funktioner. Kvalitet ansvarar bland annat för hållbarhetstider,
städprocesser och krishantering vid exempelvis återkallning av produkter. De arbetar tätt sammanlänkat
med produktion och finns med vid framtagningen av nya produkter. Kommunikation ansvarar för all intern
och extern kommunikation och arbetar nära marknadsfunktionen men även kvalitet i de fall en produkt
ska återkallas. Finans sköter bland annat ekonomistyrning, redovisning, administration, controlling och
internredovisning. Agri sköter alla djurinköp i företaget. Produktion ansvarar för att producera varorna.
Supply Chain-funktionen sköter planering och styrning av flödena vilket kommer beskrivas mer i detalj
senare. Funktionen är dessutom rödmarkerad eftersom den är huvudfokus i denna studie. Sälj ansvarar
för all försäljning av de produkter som företaget producerar och arbetar tätt sammanlänkat med
marknadsfunktionen som ansvarar för bland annat marknadsföring och produktutveckling.

Figur 4. Organisationsschema över HKScan Sweden indelat i företagsfunktioner

HKScan har huvudkontor i Stockholm och fyra produktionsanläggningar i Skara, Linköping, Kristianstad
och Halmstad. Vid anläggningen i Skara produceras grillsortimentet samt färdigmat som till exempel
hamburgare, pastejer och köttbullar. Anläggningen i Linköping sköter produktion av charkvaror,
konsumentpackat och bitpackat kött samt slakt och styckning av lamm och nötkreatur. Vid
Linköpingsanläggningen är även HKScans nationella distributionscenter, NDC, placerat sedan 2010.
Majoriteten av HKScans kylda distributionsflöde från produktionsanläggningarna ut till kund går via NDC
men det finns fall när produkter går direkt från produktionsanläggning ut till kund. Anläggningen i
Kristianstad innefattar produktion av charkvaror och kassler samt slakt och styckning av gris. I Halmstad
sker produktion av skivade produkter, främst under varumärket Pärsons, och kallrökta charkprodukter.
Anläggningen i Swinoujscie i Polen kan till viss del räknas som en femte produktionsanläggning på den
svenska marknaden eftersom allt bacon som HKScan säljer på den svenska marknaden produceras där
och den är därmed en del av det svenska flödet. För det frysta flödet finns det ett djupkyllager i
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Helsingborg och tre fryslager placerade i Staffanstorp, Skara och Jordbro där majoriteten av det frysta
flödet ut till kund går via fryslagret i Skara.

Supply Chain-funktionen
Logistik är sedan några år tillbaka en del av Supply Chain-funktionen inom HKScan. Supply Chainfunktionens uppbyggnad och vilka delar som ingår illustreras i Figur 5 där logistik är rödmarkerad på grund
av att den är huvudfokus i denna studie. Även organisationen inom Supply Chain förändrades i och med
organisationsförändringen i juni 2017 men studien har baserats på den gamla organisationen.
Logistikfunktionen kommer även beskrivas mer ingående senare. Förutom logistik så finns det fem andra
underfunktioner inom Supply Chain-funktionen. Supply Chain Development arbetar med utveckling av
företagets försörjningskedja. Meat Balance arbetar med att planera så att alla delar används av djuren
som går till slakt. Demand Planning arbetar med att balansera tillgång och efterfrågan mellan HKScans
olika kunder. Production Planning arbetar med att planera flödet vid HKScans produktionsanläggningar.
Material Planning sköter planering av allt material som inte är kött men som ingår i HKScans produkter
som till exempel tråg, film och etiketter.

Figur 5. Organisationsschema över Supply Chain-funktionens underområden (HKScan, 2016)

Logistikorganisationen
Logistikorganisationen ansvarar för all lagerhantering inklusive godsmottagning och utlastning samt alla
transporter inom ramen för HKScan Swedens verksamhet. Undantaget är transporten av levande djur till
slakterierna som Agri ansvarar för. Hängande djurkroppar som transporteras från andra slakterier till
HKScans styckningsanläggningar är däremot med samt alla kyl- och frystransporter mellan
produktionsanläggningarna och ut till kund. Ett organisationsschema över den svenska
logistikorganisationen redovisas i Figur 6 nedan.
Logistikfunktionens primära uppgift är att säkerställa leveransservicen såväl internt inom HKScan som
externt till deras kunder. För majoriteten av produkterna är flödet som så att produkterna först packas i
sin primärförpackning som oftast är konsumentförpackningen. Sedan packas de vidare i sin
sekundärförpackning som oftast är återanvändbara plastlådor från Svenska Retursystem (SRS-back) men
exempelvis kartong förekommer också. För kött som skickas som bulk i stora mängder till främst
industrikunder används i många fall en palletainer som är en form av stållåda på hjul eller ben som är
beklädd med plast invändigt. Logistik tar över ansvaret för produkterna när de är packade i SRS-back,
kartong eller palletainer. Navet i logistikflödet av kylda produkter är det nationella distributionscentret,
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NDC, i Linköping där cirka 60–65 % av det kylda flödet ut till kund passerar. Motsvarigheten för det frysta
flödet är fryslagret i Skara där huvuddelen av distributionen till kund utgår från.

Figur 6. Organisationsschema över logistikorganisationen i HKScan Sweden (HKScan, 2016)

Transporter
HKScan skickar 11 000–12 000 sändningar per månad eller 500–600 sändningar per dag fördelat på cirka
90 % externa transporter ut till kund och 10 % interna transporter mellan anläggningarna. Inom Sverige
använder sig HKScan enbart av vägtransport. Försök har gjorts att skicka gods till Coop med deras Cooptåg som fraktade varor längs södra stambanan från Malmö upp till Stockholm. På grund av problem med
hållbarhetsdagar avbröts försöket efter några veckor och i nuläget sker alla transporter med lastbil.

Transportnomenklatur
Olika begrepp inom logistik kan orsaka viss förvirring när olika företag eller olika aktörer i en
transportkedja kan använda samma begrepp för olika saker. Eftersom studien utförs på fallföretaget
HKScan så kommer begreppen i denna rapport motsvara de definitioner som HKScan använder sig av.
En rutt är en transportenhet som är kopplat till en dag och en tid och innehåller ett antal kunder eller
lokaliseringar. Till de stora grossisterna som till exempel ICA och Coop finns det specifika rutter som bara
går till deras lager medan till exempel rutten distribution Dalarna innehåller flera små kunder där allt gods
passerar en distributionspunkt i Borlänge. Via dessa rutter skickas sändningar där varje sändning
motsvarar en fraktsedel. En rutt består därför ofta av flera sändningar eftersom varje leverans med gods
till en kund får en egen fraktsedel och därmed är en sändning.
Gods kan också samlastas till en transportleverantörs distributionspunkt och sedan distribueras ut till
kund antingen via direkt distribution eller via distribution till flera kunder samtidigt med så kallade
mjölkrundor. När godset skickas via en distributionspunkt så blir det en sändning som kallas för mantel
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fram till distributionspunkten vilken sedan delas upp i flera sändningar ut till slutkunden. Skillnaden mellan
direkta distributionsrutter och rutter med distribution via distributionspunkt illustreras i Figur 7 nedan där
raka pilar symboliserar direkt transport och kurviga pilar symboliserar transport som del av en mjölkrunda.

Figur 7. Beskrivning av olika distributionsvägar för transport till kund

Ett transportkolli eller kolli förkortat är något som fått en etikett för transport, vanligtvis en pall med varor
som plastats in. Viktigt är att den inplastade pallen inte blir ett kolli förrän den fått en transportetikett.
Själva pallen är enbart en lastbärare och på denna lastas enhetskollin i så kallade lav vilket motsvarar en
”våning” på en pall. Ett lav kan vara sortrent vilket innebär att det är varor av samma sort på hela lavet.
Maxhöjden som kan lastas på en pall är 125 cm.
En transportoptimerad pall innebär att sortrena lav placeras på varandra och när det byter varusort så
placeras en pall emellan sorterna för att skilja dessa åt. En mixpall innebär att kunden beställt mindre än
ett lav av en vara så lavet måste brytas för att pallen ska kunna optimeras. Pallplats är ett begrepp som
innebär golvutrymme för en pall i ett transportfordon och normalt är höjden i transportfordonet tillräcklig
för att stapla två fulla pallar på varandra. En flakmeter motsvarar två pallplatser bredvid varandra.
Vid beräkning av transportvikt är det viktigt att göra skillnad på brutto- och nettovikt. Nettovikten är den
vikt som själva produkten väger exklusive förpackning och är den vikt som kunden betalar för. Bruttovikten
är totalvikten, det vill säga nettovikten plus så kallad tara som är vikten på primär-, sekundär- och
tertiärförpackning plus emballering. Tertiärförpackningen består oftast av en pall.

Transportprocessen
På förhand har rutter skapats för alla dagar som gods ska transporteras från respektive anläggning, vart
det ska transporteras, vilka kunder som ingår i rutten och vilken transportleverantör som ska sköta
transporten. Rutternas utformning har i huvudsak baserats på kundernas geografiska placering och deras
beställningsvolym. Flödet är relativt lika från vecka till vecka med lägre volymer i början av veckan och
högre volymer onsdag och torsdag. Transportprocessen ser, oberoende av kund, ut på följande sätt.
Bokning av transporter sker dag 1, utlastning från anläggning sker dag 2 och ankomst till kund sker oftast
dag 3 men i enstaka fall sker den dag 4. Processen illustreras i Figur 8 nedan.
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Figur 8. Transportprocessen vid distribution till kund

Bokningen av transporter sköts av logistikpersonal på respektive anläggning. Bokningen görs för ett antal
pallplatser där antalet pallplatser baseras på vad ansvarig säljare eller produktionsplanerare lagt in i
affärssystemet Infor M3. För transporter från NDC sker bokningen automatiskt via EDI (Electronic Data
Interchange) och från de andra anläggningarna skickas en Excel-fil via mail till transportleverantören.
Oftast föraviserar HKScan kampanjer till transportleverantörerna för att de ska kunna planera sin
verksamhet bättre. I övrigt är det upp till transportleverantörerna att optimera sina transporter och
hantera de behovsvariationer som uppstår.
Transportleverantörerna har fasta lastningstider hos HKScans anläggningar även om de kan justeras om
någon avvikelse uppstår. När en transportleverantör hämtat upp godset kan det transporteras direkt till
kund i de fallen det är stora mängder som ska transporteras, till exempel till någon av de stora
livsmedelsgrossisterna som ICA eller Coop. Till mindre kunder går godset oftast till en av
transportleverantörernas distributionspunkter för att distribueras vidare ut till kund nästa dag.
Transportleverantörerna har inga krav på sig att passa en specifik tid för när godset ska levereras till
kunderna utan de har hela leveransdagen på sig. Godset samlastas ofta med annat gods som
transportleverantörerna fraktar och eftersom det är kyl- eller frystransport sker ofta samlastningen med
annat livsmedel. I februari 2017 finns ingen funktion för att spåra gods utan det sker manuellt om en kund
hör av sig och inte fått sina varor. I februari 2017 är den enda bekräftelsen HKScan får på att en transport
utförts att de får en faktura från en transportleverantör på att leveransen utförts och i kombination med
att kunden inte klagat får de anta att den utförts korrekt.

Transportleverantörer
För alla transporter med HKScan Sweden som avsändare anlitas externa transportleverantörer. I januari
2017 hade de fem transportföretag som de anlitar för transporter där de olika transportörerna har sina
egna geografiska områden som de sköter transporter inom. En av transportleverantörerna har enbart
transporter i det interna flödet mellan anläggningar och kommer därför inte ingå i studien. För fem år
sedan gjordes en transportupphandling där de övergick till fasta prislistor över en treårsperiod för att
kunna fokusera samarbetet med transportleverantörerna på att kontinuerligt förbättra verksamheten
istället för att diskutera priser på regelbundna möten. Dessa fasta prislistor bestod av en tabell där
transportpriset utifrån vikt och avstånd kunde avläsas. Från och med 1 april 2017 kommer de att ingå nya
transportavtal som följd av en ny upphandling och samtidigt minska antalet transportleverantörer till tre
stycken.
I upphandlingen ställdes hårda krav på ett flertal faktorer förutom fasta prislistor, bland annat att de vill
betala per transportkolli istället för per kilo och hållbarhetskrav såväl miljömässigt som socialt och
ekonomiskt. Ytterligare en faktor som gjorde att det blev just de tre leverantörerna som valdes ut är att
de historiskt sett är duktiga på sina hemmaplaner. En transportleverantör är baserad i västra Sverige och
Göteborg och har därför tillfredsställande priser där, en annan transportleverantör har sin bas i Skåne och
har tillfredsställande priser där medan den tredje transportleverantören täcker upp hela Sverige med
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distributionspunkter i många städer. Respektive transportleverantör har huvudansvar för sin hemmaplan
för att kunna få stordriftsfördelar i sina flöden. Samtliga leverantörer är experter på kyl- och
frystransporter och priserna är desamma oavsett om det är kyl- eller frystransport.

Prissättning av transporter
I tidigare transportavtal har HKScan betalat transportleverantörerna per kilo som levereras men i det nya
avtalet kommer de istället att betala per transportkolli som det fungerar i resten av koncernen. De har
koncerngemensamma avtal med samtliga transportleverantörer och likadana prislistor för att göra
avtalen lätta att förstå och inte behöva jämföra leverantörerna med varandra. I avtalen har de förhandlat
bort i princip samtliga tillägg som transportleverantören kan ha. De enda tillägg som finns utöver
kostnaden per transportkolli är drivmedelstillägg och ett tillägg för att transportkollina ska hanteras i
transportleverantörens pallöverföringssystem. Transportleverantörerna har stafflade prislistor vilket är
en form av mängdrabatt där priset per transportkolli eller tidigare per kilo blir lägre om bokningen
överstiger vissa gränsvärden som HKScan bokar på en transport där det billigaste blir att boka ett helt
ekipage.
I de flöden som kallas distributionsflöden där transportleverantören ska sköta distributionen ut till ett
antal kunder i samma geografiska område konsolideras godset som ska till samma distributionspunkt.
HKScan betalar då en så kallad mantelavgift för transporten till distributionspunkten och sen en separat
avgift från distributionspunkten ut till kunderna. Att konsolidera gods innebär att samla ihop små
sändningar till en stor genom att exempelvis skicka olika typer av produkter i samma sändning. I och med
den stafflade prislistan kan det på så sätt bli ett lägre pris per transportkolli för det konsoliderade godset
till transportleverantörens distributionspunkt. Strukturen för prissättningen och vilka delar som ingår
illustreras i Figur 9.

Figur 9. Beskrivning av vilka delar som utgör prissättningen av transporter

Transportfordonen är begränsade på två sätt; hur många transportkollin som ryms och hur mycket vikt
som lastbilen får transportera. Transportleverantörerna vill optimera på båda parametrarna och använder
sig av skrymmeberäkning när de ska ta betalt för transporterna. Tidigare när de betalade per viktenhet
fanns det en skrymmeberäkning när transportkollit var för lätt men ändå tog upp en pallplats vilket gjorde
att det fanns en minsta vikt som ersatte transportkollits verkliga vikt i prisberäkningen. När de går över till
att betala per transportkolli finns det en skrymmeberäkning som säger att när ett transportkolli väger över
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en viss vikt får de betala extra för det transportkollit eftersom transportleverantören inte anser sig kunna
fylla transportfordonet volymmässigt. Detta gäller oavsett om snittvikten för transportkollina som skickas
ligger under den vikt som varje transportkolli tillåts väga för att alla pallplatser ska kunna fyllas och ändå
klara viktbegränsningen för fordonet. Det finns även en begränsning i hur många transportkollin som kan
skickas i samma sändning eftersom en lastbil med släp enbart har 48 pallplatser och rymmer 96
transportkollin. Om det är 97 transportkollin som ska skickas till samma leveransadress skulle det därför
bli två sändningar, en med 96 transportkollin och en med 1 transportkolli som måste skickas i två separata
lastbilar Detta händer dock ytterst sällan.

Transport Management System
HKScan håller på att implementera ett Transport Management System (TMS) för all logistikverksamhet.
TMS-systemet används redan på NDC och har använts där sedan starten 2010. Syftet med systemet är att
få bättre styrning och kontroll över transportprocessen. Via TMS-systemet har de EDI-kontakt med sina
transportleverantörer och systemet är ett sätt att integrera HKScans system med
transportleverantörernas system. TMS-systemet som HKScan håller på att implementera används av alla
stora transportleverantörer. Möjligheten att boka transporter via EDI är något som tar bort mycket
manuell hantering i Excel och minskar därmed mängden extraarbete. TMS-systemet kommer att ha stöd
för spårning där tanken är att godset scannas när det plockas ut och sedan scannas i alla hanteringssteg
hos transportleverantören så att godset kan spåras av både HKScan själva och av deras kunder. Efter att
leveransen kommit fram korrekt kommer en bekräftelse via EDI för att konfirmera att transporten är
korrekt utförd.
Den främsta fördelen med att boka alla transporter via ett TMS-system är att det blir mycket enklare att
ha kontroll över transportkostnaderna. Direkt i systemet kan de se om den fakturerade
transportkostnaden avviker från den kalkylerade kostnaden som baseras på de prislistor som förhandlats
fram i avtalet med transportleverantören. Systemet integreras även med företagets ekonomiska system
vilket gör det möjligt att se hur mycket olika flöden kostar. Tanken är att kostnaden kan kopplas till en
specifik sändning och i förlängningen ner till en specifik kund eller produkt för att på så sätt bättre kunna
interndebitera kostnaden för transporterna. Med systemet kommer de att veta hur mycket varje bokad
transport kommer att kosta och få kontroll över kostnaderna redan innan de fått fakturan från
transportleverantören. Problemet är att den fakturerade kostnaden i vissa fall avviker från den
kalkylerade kostnaden utan att de vet vilka faktorer som orsakar avvikelsen. Genom att få kunskap kring
vilka faktorer som driver transportkostnader hoppas företaget få en ökad precision i den kalkylerade
kostnaden genom ändrade in-parametrar till systemet.

Faktorer som tros påverka transportkostnaderna
HKScan har själva ett antal hypoteser kring vilka faktorer som skulle kunna påverka
transportkostnaderna. Faktorerna delas upp i produktrelaterade och marknadsrelaterade och redovisas i
Tabell 1 nedan. De produktrelaterade är de faktorer som de själva tror sig kunna påverka och de
marknadsrelaterade är sådant som beror på kunden.
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Tabell 1. Faktorer som HKScan tror kan påverka transportkostnaderna

Produktrelaterade faktorer
Vikt
Volym
Fyllnadsgrad
Transporttemperatur

Marknadsrelaterade faktorer
Avstånd
Stora godsstråk
Antal av- och pålastningar
Typ av kund
Möjlighet att köpa tur- och returtransport
Kvantitet

Vikt och volym ses som de faktorer som är tydligast kopplade till produkten. Fyllnadsgrad kan påverkas på
så sätt att ett transportkolli innehåller flera så kallade lav, vilket motsvarar en ”våning” på transportkollit
med SRS-backar eller kartonger, och en transportoptimerad pall kan innehålla flera sorters produkter där
ett lav ersätts av en tom pall innan en ny sorts produkter placeras ovanpå den tomma pallen. Den tomma
pallen ger då upphov till lägre fyllnadsgrad i det transportkollit. Det finns dessutom mixpallar vilket
innebär att lavet bryts eftersom kunden inte beställt ett helt lav av produkten. Fyllnadsgraden skulle
kunna ses som en marknadsrelaterad faktor som kunden påverkar men HKScan väljer att se den som något
som de själva kan påverka. HKScans produkter kräver olika temperatur på transporterna ut till kunderna
vilket skulle kunna vara en påverkande faktor för vilken kostnad de olika transporterna ger upphov till.
Avståndet till kunden och vart i landet kunden är placerad geografiskt är troliga faktorer eftersom det för
transportleverantören kostar mer att köra långt men sannolikheten för hög total fyllnadsgrad ökar om
transporten går längs stora huvudleder. En annan faktor som kan påverka är antalet lastningar och
lossningar eftersom detta är moment som tar tid för transportleverantören. HKScan har tre olika typer av
kunder som beskrivs vidare i avsnitt 2.6.1. Dessutom tillkommer transporter ut till lokala
distributionspunkter vilket kallas för manteltransporter. Dessa kundtyper har olika beställningsmönster
varför typen av kund kan påverka kostnaden för transporten.
Möjligheten att köpa både tur- och returtransport är även det något som tros påverka kostnaden eftersom
priset sannolikt blir lägre om HKScan kan garantera att transportleverantören kan fylla bilen i båda
riktningar. Hur stora order kunden lägger hänger samman med HKScans eget säljmönster och eftersom
de tillämpar en stafflad prislista är få, stora order att föredra framför många, små ur ett
transportkostnadsperspektiv. Varje order ger upphov till en egen sändning om den inte slås ihop med en
annan order som då måste ha samma leveransadress. Ett alternativ är också att bilda en mantel vilket
innebär att flera order kombineras till en mantel ut till en distributionspunkt för att sedan ut därifrån bli
olika sändningar. Detta minskar kostnaden för frakten eftersom skalfördelar fås ut till
distributionspunkten.

Andra företagsfunktioners påverkan på transporter
De funktioner som påverkar transporterna ut till kund är främst de kommersiella som marknad och sälj
men även de som ligger tidigare i flödet som produktion och planeringen inom Supply Chain. I produktion
kan de till exempel bara hantera vissa typer av SRS-backar och de har tydligare kostnadsfokus jämfört med
de andra funktionerna som mer strävar efter kundnöjdhet. Marknad sköter produktutveckling och
påverkar bland annat hur många primärförpackningar som varje sekundärförpackning innehåller.
Sekundärförpackningen är den minsta enhet som HKScan säljer till kund och i många fall kan marknad inte
fylla sekundärförpackningarna fysiskt eftersom det då skulle bli för stor kvantitet per sekundärförpackning
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för att små butiker ska vilja köpa produkterna. Sälj påverkar genom hur de säljer till kunderna, vilka
kunderna är och vilket beställningsmönster de har. Sälj är de som antas ha störst påverkan på
transporterna enligt HKScan eftersom det är de som har direkt kontakt med kunderna och kan influera
deras val. Därför kommer det kommer initialt att vara deras påverkan på transporterna som ska
undersökas för att sedan vidare undersöka andra företagsfunktioners påverkan.

Sälj
Säljfunktionen är uppdelad efter de kategorier av kunder som HKScan har. Take Home (TH) är den kategori
som säljer direkt till konsumenter i konsumentförpackning. Kategorin kan förenklat sägas bestå av stora
grossister som till exempel ICA, Coop, Axfood och Bergendahls samt mindre butiker som inte är anslutna
till någon grossist. Away From Home (AFH) är den kategorin med kunder som är grossister åt restauranger
och storhushåll och inkluderar stora grossister som till exempel Martin och Servera, Menigo och Svensk
Cater och mindre grossister som enbart inriktar sig på storhushåll. HKScan säljer inget direkt till
restauranger utan restaurangerna får köpa via en grossist. Industri är ytterligare en kategori och innefattar
kunder som själva vidareförädlar produkterna de köper som till exempel Hilton som köper styckat kött
från HKScan och producerar konsumentförpackat kött till bland annat ICA. Förutom dessa tre kategorier
finns även export-kunder som ligger utanför denna studie. Kundkategorierna som ingår i studien
illustreras i Figur 10 nedan.

Figur 10. Kundkategorier som inkluderas i studien

För TH-kunderna finns det dels utesäljare som är ute i butikerna för att till exempel få bättre placering i
butikshyllorna, sälja in nya produkter eller få kunderna att köra kampanjer med HKScans produkter. Mot
de stora grossisterna finns det även en Key Account Manager (KAM) för varje grossist som har kontakt på
en högre nivå med de stora kunderna. Utöver det finns det grossistkoordinatorer som samordnar
produktflödet mellan de olika grossisterna där varje grossistkoordinator ansvarar för en eller flera
specifika produktkategorier. Det finns även innesäljare som dels sköter ordermottagning, försäljning och
kundkontakt med de mindre butikerna via telefon men även försäljning av överskott som inte kan säljas
till grossister på grund av kort datum. Den stora skillnaden mellan kunderna är att grossisterna beställer
stora kvantiteter alla dagar i veckan och i de flesta fall skickar de order via EDI. De har dessutom hårdare
datumkrav i och med att varorna ska säljas vidare till butik. De mindre butikerna lämnar sina order via
mail eller telefon, beställer mindre kvantiteter och i många fall endast vissa dagar i veckan. För AFHkunderna finns enbart utesäljare, KAMar och grossistkoordinatorer men de arbetar på i princip samma
sätt som för TH-kunderna. Industri har enbart KAMar eftersom kunderna i huvudsak är stora och inte så
många.
Logistikkostnaden som logistikfunktionen internt debiterar säljfunktionen med är schablonmässigt
framräknad per kund och justeringar görs oftast enbart på årsbasis genom att räkna bakåt på hur
transportkostnaderna varit för en specifik kund under det senaste året. Eftersom HKScan idag inte
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implementerat TMS-systemet i hela organisationen så bygger denna framräkning av transportkostnader
på siffror som rapporteras in från de olika transportleverantörerna. Logistikkostnaden, som bland annat
innefattar kostnaden för transport till kundens kaj, ingår alltid i försäljningspriset på samma sätt som
exempelvis produktionskostnaden alltid ingår. Eftersom kostnaderna för transport varierar på samma sätt
som produktionskostnaden så går det inte att härleda en specifik del i försäljningspriset som motsvarar
transporterna varför den istället interndebiteras schablonmässigt per kilo och kund.
När en ny kund kommer in till HKScan så finns det färdiga prislistor som prissättningen utgår ifrån och som
sedan justeras beroende på till exempel hur stort kontrakt kunden innebär. Det finns alltså till exempel
en färdig prislista för ICA-butiker, en för Hemköp-butiker och så vidare vilket gör att exempelvis avståndet
till leveransadressen inte påverkar den schablonmässiga logistikkostnad som varje leverans väntas ge
upphov till. Kunden erbjuds ett antal leveransdagar beroende på vilket utbud av transportrutter som finns
varje vecka och vilka kvantiteter kunden köper. Det finns inga begränsningar på hur liten kvantitet kunden
får beställa i en leverans men om små distributionskunder beställer mindre än 200 kg och varuvärdet inte
överstiger 8 000 kr läggs en logistikavgift på 300 kr på fakturan. Denna avgift kan dock den enskilde
säljaren ta bort så kunden inte behöver betala exempelvis för att främja förhållandet.
Samarbetet mellan sälj och logistik sker främst på så sätt att det är en specifik händelse som ger upphov
till samarbetet, till exempel spåra leveranser som blivit fel eller inte kommit fram, lägga till kunder på
rutter eller öppna upp nya rutter och så vidare. Det finns inget rutinmässigt samarbete för att minska de
övergripande kostnaderna utan det är främst vid olika typer av incidenter som samarbete sker. Vid dessa
tillfällen fungerar dock samarbetet bra både på operativ och strategisk nivå och funktionerna är bra på att
hjälpa varandra. Däremot finns det inga lösningar för rutinmässigt samarbete i till exempel affärssystemet
och logistikfunktionen upplever att deras systemverktyg inte är så effektiva. Båda funktionerna har dock
liknande mål och strävar efter en hög kundnöjdhet vilket gör att de styrs på liknande sätt.
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Studerat system
Det system som ska studeras är det som är rödmarkerat i Figur 11 nedan, det vill säga det fysiska flödet
från HKScans anläggningar ut till kund och arbetet i sälj och andra företagsfunktioner som påverkar
transporterna vilket gör att även informationsflödet mellan sälj och kunderna påverkas. I Figur 11 nedan
innebär de heldragna pilarna att det är ett fysiskt flöde medan de streckade pilarna indikerar att det är ett
informationsflöde.

Figur 11. Studerat system (markerat med röd färg i figuren)

Systemet som illustreras i figuren är en något förenklad bild av HKScans flöde från det egna företaget ut
till kund. Till vänster i figuren borde egentligen leverantörer av till exempel levande djur, hängande
djurkroppar och övrigt material placerats men eftersom dessa leverantörer och flödet från dem ej är av
intresse i denna studie har de lämnats utanför figuren för att inte komplicera den i onödan.
Produktionsanläggningar innefattar både slakt och styckning i Kristianstad och Linköping samt övriga
produktionsanläggningar i Kristianstad, Linköping, Skara, Halmstad och Swinoujscie i Polen. Som figuren
antyder finns det interna flöden mellan produktionsanläggningarna och dessutom interna flöden från
produktionsanläggningarna till NDC i Linköping och till olika fryslager där fryslagret i Skara är navet i
distributionen till kund. Dessa flöden ligger dock utanför det studerade flödet varför de förenklats i
figuren. För att förenkla figuren har alla produktionsanläggningar samlats till en box eftersom enbart
flödet mellan produktionsanläggningarna hade bildat ett komplext nätverk där antalet länkar ut till NDC,
kunder och fryslager hade mångdubblats.
Huvuddelen av flödet ut till kund utgår från NDC eller fryslagret i Skara men det kan även utgå från någon
av HKScans produktionsanläggningar eller något annat fryslager. Transporter ut till kund från HKScans
olika anläggningar eller lager behandlas homogent oberoende av varifrån transporten avgår. Därför
kommer denna studie att undersöka samtliga flöden ut till kund oberoende av startpunkt. De interna
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transporterna mellan anläggningarna och lagren tillhör inte det studerade systemet eftersom de är
avgränsade från denna studie.
HKScans kunder delas upp i tre olika kategorier till stor del beroende på vilken typ av produkter och
tjänster de utnyttjar och baseras på säljfunktionens egen uppdelning av kunderna. Även om det mellan
dessa kunder finns avvikelser i hur transporterna hanteras avseende till exempel lastbärare så ingår
samtliga kundsegment i studien eftersom typen av kund kan vara en möjlig kostnadsdrivare.
I avsnitt 2.6.1 beskrivs hur säljfunktionen arbetar i stora drag där de har kontakt med kunderna via olika
kanaler som till exempel EDI, mail och telefon. All kommunikation mellan säljfunktionen och aktörerna i
det fysiska flödet går inte via affärssystemet Infor M3 men majoriteten av den operativa
kommunikationen gällande exempelvis orderläggning går den vägen vilket är anledningen till figurens
utformning. Andra företagsfunktioner innefattar de funktioner som beskrivs i avsnitt 2.2 och illustrerats i
Figur 4.
Det fysiska flöde som ska undersökas är alltså flödet från HKScans distributionscenter,
produktionsanläggningar och lager ut till deras kunder. Detta flöde består av transporter som sköts av
externa transportleverantörer. Informationsflödet i figuren indikerar att sälj har direkt påverkan på
kunderna och därmed transporterna till kunderna men det finns även andra företagsfunktioner som har
en påverkan på transporterna vilket kommer att undersökas vidare.
Som framgår av syftet i avsnitt 1.2 så är studien tvådelad. En del behandlar att ta fram de drivare som
finns för transportkostnader och den andra delen behandlar hur företagsfunktioner kan arbeta för att
sänka dessa kostnader. I det studerade systemet ovan så kan första delen illustreras med de fysiska
flödena medan den andra delen består av informationsflödena och arbetet i de funktioner som har direkt
påverkan på transporterna men även i funktioner som inte har direkt påverkan på transporterna.
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I detta kapitel är syftet att ge en teoretisk förankring till studien kopplat till dess syfte. Här presenteras
teori som är relevant för att förstå och analysera den problematik och de centrala begrepp som studien
innehåller.

Teoretiska referensramens uppbyggnad
Den teoretiska referensramen är uppbyggd enligt Figur 12 och har en top down-approach där
inledningsvis begreppet SCM definieras i syfte att visa på hur olika företagsfunktioner samverkar och
påverkar varandra i ett modernt företag med fokus på logistik och specifikt transporter. Vidare beskrivs
transporters roll i SCM och vilka andra företagsfunktioner som påverkar och samverkar med transporter.
Mer allmänna teorier och begrepp rörande transporter tas sedan upp vilket är referensramens största
avsnitt med flera underrubriker. Referensramen avslutas sedan med vilka faktorer som kan driva
transportkostnader enligt befintlig teori.

Figur 12. Teoretiska referensramens uppbyggnad

Supply Chain Management och Logistik
En Supply Chain definieras fritt översatt av Mentzer et al. (2001) som:
”En uppsättning med tre eller fler entiteter som kan vara organisationer eller individer som är direkt
involverade i upp- och nedströmsflödet av till exempel produkter, tjänster, finanser och information från
en källa till en kund”. (Mentzer et al., 2001, p. 4)
En Supply Chain kan ha olika grader av komplexitet där den i sin enklaste form kallas direkt Supply Chain
och enbart innefattar leverantör, fokalt företag och kund. En ytterligare utveckling är utökad Supply Chain
där även leverantörernas leverantörer och kundernas kunder ingår. Den mest avancerade formen är
ultimat Supply Chain där samtliga aktörer som har någon roll i flödet ingår vilket innefattar den
ursprungliga leverantören och den ultimata slutkunden och till exempel kan innefatta
tredjepartslogistiker och andra tjänsteleverantörer. (Mentzer et al., 2001)
Det klassiska sättet att styra ett företag är funktionsorienterat men trenden är att allt fler företag går mot
att bli mer flödesorienterade. Med den ökade flödesorienteringen följer ett fokus på att minska
exempelvis den totala kostnaden och/eller ledtiden i flödet istället för att varje funktion suboptimerar sin
del. Ett företag passerar olika nivåer när det går från funktionsorienterat till flödesorienterat. I
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utgångsläget arbetar varje funktion för sig med egna system och egna mål. På den andra nivån finns en
funktionell integration där till exempel inköp och materialförråd samarbetar i funktionen
materialförsörjning. På den tredje nivån är företaget internt integrerat där funktionerna fortfarande finns
kvar men arbetar mot ett gemensamt mål med gemensamma system. På den fjärde nivån kommer även
integration med leverantörer och kunder med intensiv informationsdelning med dessa och med ett
gemensamt mål att uppnå tids- och kostnadseffektiva flöden fram till slutkund även om de olika
funktionerna fortfarande finns kvar. (Oskarsson et al., 2013)
Ballou (2006) tar upp att företag traditionellt var uppdelade i aktiviteter där varje aktivitet styrde sig själv.
Gränsöverskridande styrning förespråkades men användes sällan i praktiken. I takt med att målet
ändrades till att minimera de totala kostnaderna på 1960-talet skapades en drivkraft att styra flera
aktiviteter tillsammans för att på ett enklare sätt kunna hantera trade-offs där minskade kostnader i en
aktivitet orsakar ökade kostnader i en annan. Flera aktiviteter integrerades då i områdena inköp och
materialstyrning och distribution som senare slogs samman och bildade området logistik. Sedan 2000talets början har företag alltmer börjat få upp ögonen för att integrera logistikarbetet med andra stora
funktioner inom företaget vilket lett fram till begreppet SCM. (Ballou, 2006)
En illustration av utvecklingen från separerade aktiviteter till integrerad styrning av aktiviteter fram till
begreppet SCM illustreras i Figur 13 där aktiviteten transporter är rödmarkerad för att visa transporters
del i begreppet SCM.

Figur 13. Utvecklingen från separerade aktiviteter till SCM (Ballou, 2006)
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SCM definieras av Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP, 2016) fritt översatt som:
“Supply Chain Management omfattar planering och styrning av alla aktiviteter som rör inköp och
anskaffning, distribution och alla logistikaktiviteter. Viktigt är också att begreppet innefattar koordination
och samarbete med partners som kan vara leverantörer, mellanhänder, tredjepartsleverantörer och
kunder. I huvudsak syftar Supply Chain Management till att integrera styrningen av tillgång och
efterfrågan inom och mellan företag.”
SCM innebär att företagets processer, både interna och externa, sammanlänkas på ett tydligare sätt än
tidigare och styrs som en helhet. Dessa processer kan vara helt olika i sin art och styras av olika funktioner
varför det är viktigt med en tydlig orientering mot ett gemensamt mål i hela organisationen. (Ballou, 2006)
Även Lambert et al. (1998) är av samma åsikt och tar upp att det är viktigt att se företaget som ett system
där alla delar samverkar och påverkar varandra för att undvika suboptimeringar. CSCMP (2016) tar upp
att huvudsyftet med SCM är att integrera företagsfunktioner inom och mellan företag för att skapa en
sammanhängande och högpresterande affärsmodell.
Logistik är den del av SCM som rör materialflödet i en Supply Chain (Bowersox et al., 2002). Logistik
definieras av CSCMP (2016) fritt översatt som:
”Omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och kontrollera förflyttning och lagring av material
och produkter från råvara till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, och som syftar till
att tillfredsställa kundens och övriga intressenters behov och önskemål.” (Björklund, 2012, p. 15)
Förutom logistik tar CSCMP (2016) upp att SCM även innefattar intern och extern integration av processer
och aktiviteter i funktioner som produktion, marknad, sälj, produktutveckling, finans och IT. Lambert et
al. (1998) tar upp att det i många företag blir problem för att olika delar av företaget har motriktade
tillvägagångssätt för att uppnå sina interna mål där främst sälj och logistik har olika mål men även
produktion ibland kan ha ett tredje mål. Sälj har som mål att till varje pris tillfredsställa kunderna och
maximera intäkterna medan logistik och produktion har som mål att minimera sina respektive kostnader.
Flera faktorer tas upp men kopplat till transporter är det främst hastigheten och storleken på
transporterna som skiljer sig åt där sälj vill ha snabba och frekventa transporter medan logistik vill ha
billiga och lågfrekventa transporter med större kvantiteter. (Lambert et al., 1998) Målet för
logistikfunktionen är att erbjuda högsta möjliga leveransservice till lägsta möjliga logistikkostnad
(Oskarsson et al., 2013). På grund av den ökade konkurrensen så lägger företagen allt mer fokus på att
styra sitt användande av transporter på ett effektivt sätt (Toptal & Bingöl, 2011).
Ett exempel på kopplingen mellan försäljning och transporter är kvantitetsrabatter (Ke et al., 2014). En
stafflad prislista innebär att priset per enhet sjunker ju mer som skickas i en sändning varför det ur ett
transportkostnadsperspektiv är önskvärt att skicka stora sändningar (Balakrishnan & Natarajan, 2014).
Det finns alltså i dessa fall incitament för att erbjuda ett bättre pris om kunden köper stora kvantiteter åt
gången men det kräver ett gott samarbete mellan logistikfunktionen och försäljningsfunktionen (Ke et al.,
2014). Andra exempel på hur olika funktioner inom ett företag kan samarbeta för att sänka
transportkostnaderna är förändrade pålastningsrutiner, ändrade avgångstider för att undvika
rusningstrafik och utjämning av kundernas beställningar över veckan (Bø & Hammervoll, 2010).
Även om det finns många faktorer som påverkar logistikens effektivitet som exempelvis
informationsflöde, materialhantering och produktionsprocesser så är ändå den viktigaste faktorn ett
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pålitligt och effektivt transportsystem (Kot, 2007). Transporter är tätt sammankopplade med
informationsdelning och i takt med att möjligheterna för informationsdelning förbättras så förbättras
även möjligheterna att effektivisera transporterna (Prentice & Prokop, 2016).
En krona i sparade logistikkostnader är mycket svårare att uppnå och har mycket större effekt vad det
gäller vinst och lönsamhet än att öka försäljningsintäkterna med en krona. En krona i ökade
försäljningsintäkter ger oftast bara några ören i vinst där antal ören motsvarar det antal procent
vinstmarginal företaget har medan en sparad krona i logistikkostnader ökar vinsten med just 1 krona. Det
stämmer med förutsättningen att inte servicen ut till kund försämras i och med minskade
logistikkostnader för samma försäljningskvantitet. (Lambert et al., 1998)

Transporter
Transporter är en nyckelaktivitet inom logistiken som återkommer genom hela företaget, från inleverans
av material till den interna transporten i samband med tillverkning till den slutgiltiga leveransen till kund
(Kot, 2007). Logistik bidrar med tid- och platsnytta i en värdekedja där transporter främst bidrar med
platsnytta genom att förflytta produkter från punkt A till punkt B, men även tidsnytta i form av hur snabbt
produkten kan förflyttas (Lambert et al., 1998). I takt med att produktionskostnaderna sjunker till följd av
skalfördelar så ökar distributionskostnaderna eftersom större tillverkningsvolym kräver större marknader
och detta ställer högre krav på distributionen (Lumsden, 2012). Om transporterna är bra planerade
däremot så kan de vara en konkurrensstrategi jämfört med konkurrenter (Reddy & Jayam, 2016; Lambert
et al., 1998).
En transport bestäms mellan två parter, säljaren och köparen, där någon av dem är ansvarig för
transporten. Kontraktet som reglerar transporten reglerar vanligtvis både ansvaret och kostnaden för
transporten exempelvis genom incoterms. Incoterms är standardiserade, globala termer som täcker vem
som ska betala, vem som bär risken samt vem som ska betala eventuella extrakostnader som kan uppstå.
Efter att dessa två parter kommit överens så är det vanligt att transporten utförs av en 3PL, third party
logistics, som är ett obundet företag. (Seiler, 2012)
De fem primära transportsätten är via järnväg, väg, pipeline, luft eller över vatten. Varje transportsätt
kräver infrastruktur och har sina egna fördelar och nackdelar när det kommer till kostnader, service och
tid. (Reddy & Jayam, 2016; Arnold et al., 2010) Vägtransporter är vanligast när det kommer till transporter
inom Sverige och dessa typer av transporter står för omkring 70 % av alla transporter räknat i volym
(Lumsden, 2012). Det vanligaste transportmedlet för fjärrtransport på väg inom Sverige är lastbilar med
släp som inom Sverige får ha en bruttovikt på 64 ton till skillnad från vägtransporter inom Europa där
bruttovikten är maximalt 44 ton. Lastvolymen på en svensk lastbil med släp uppgår till 48 pallplatser där
det beroende på transportkollits höjd kan lastas en eller två transportkollin på varandra. (Jonsson &
Mattson, 2016) För distributionstrafik i anslutning till distributionspunkter används vanligtvis mindre
lastbilar med bakgavelhiss för att förenkla hanteringen av godset. Dessa lastbilar är tvåaxliga och har en
lastkapacitet på 18–24 pallplatser. Dessa lastbilar är mindre vilket gör dem lämpliga i exempelvis
stadstrafik men bakgavelhissen har nackdelen att tiden för lastning och lossning blir lång i förhållande till
körtiden. (Lumsden, 2012)
Godstransporter är komplexa system med många påverkande parametrar. Jämfört med
passagerartransporter är godstransporter ytterligare komplexa genom sin heterogenitet när det kommer
till parametrar som vikt, volym, godsvärde, produktlivslängd och så vidare. Dessutom så finns det bara en
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begränsad mängd data om dessa godstransporter eftersom kostnadsstrukturer och liknande ofta är
sekretessbelagda. (Mommens et al., 2016)
När det kommer till transporter så finns det tre grunddimensioner att utgå från som utgör karakteristiker
hos godset och transporten. Dessa tre dimensioner är distans, som anger hur långt godset ska
transporteras, servicekravet, om det är en standardtransport eller en expresstransport, samt sändningens
storlek. Distansen kan delas upp i fyra kategorier där den kortaste är lokal, följt av regional, kontinental
och global. För de tre första kategorierna är lastbil den vanligaste transportformen medan båt dominerar
de globala transporterna. För servicenivån gäller att standardleveranser oftast sker i stor skala till så låg
kostnad som möjligt medan expressleveranser ofta kräver större insatser som exempelvis användandet
av ett mindre fordon eller byte av transportslag. Den tredje dimensionen handlar om sändningens storlek.
Det minsta här är paket som vanligtvis bokas med de stora transportörerna som erbjuder ett brett nätverk
och olika servicenivåer. Nästa storlek är LTL, less-than-truckload, vilket innebär en större mängd gods som
inte är tillräckligt för att fylla upp en hel lastbil. Denna typ av sändningar hanteras av specialiserade
leverantörer med hög volym som kan samlasta godset med gods från andra transportköpare eller som
samarbetar med andra leverantörer. En större sändning som fyller en hel lastbil kallas FTL, full-truck-load,
kräver ingenting mer av transportören än en lastbil vilket gör att konkurrensen mellan transportörerna på
denna marknad är hårdare än de två tidigare som kräver större infrastruktur i företaget. Den sista
kategorin är specialtransporter som innefattar allt som är för stort eller otympligt att leverera med vanlig
lastbil. (Seiler, 2012) I denna studie är det LTL och FTL som kommer vara i fokus.
Alla transporter kan delas in efter en nätverksstruktur som består av noder och länkar. Noderna är de
moment där godset stannar upp vilket kan vara av- och pålastning av gods eller samlastning av gods från
olika flöden. Länkarna i sin tur består av förflyttningar av godset oberoende av längd eller transportslag.
En transportkedja utgör alla noder och länkar från pålastning hos leverantör till utlastning hos kund. Även
om det är möjligt att skapa prognoser och planer så måste dessa kedjor styras efter den verkliga
efterfrågan för att skapa kundservice vilket innebär att transportkedjan måste vara anpassningsbar.
(Lumsden, 2012) Ett sätt som företag kan uppnå konkurrensfördelar är genom att ha en differentierad
logistikstrategi för olika segment eller kunder, till exempel att erbjuda kunder som köper stora kvantiteter
leverans oftare. Utifrån denna differentiering så kan olika uppföljningsmått behöva användas eftersom
transporterna får olika karakteristik (Wang et al., 2008).

Lastbärare
Om varje artikel skulle hanteras var för sig i samtliga led i transportkedjan skulle hanteringskostnaderna
bli höga. Av den anledning försöker företagen att skapa större lastenheter som kan hanteras med
mekaniska hjälpmedel. För att möjliggöra dessa större lastenheter så krävs det lastbärare för att godset
ska kunna hanteras. För att minimera kostnaderna så bör lastenheterna bildas så tidigt som möjligt i
transportkedjan och brytas så sent som möjligt. (Lumsden, 2012) Lastenheterna spelar en stor roll inom
ett företags logistik eftersom de sätter gränserna för transportsystemet genom att det kan avgöra vilka
transportslag som kan användas och hur lagringen kan ske (Mommens et al., 2017).
Pallar är idag den vanligaste typen av lastbärare. En pall har måtten 80*120*15 cm och genom att använda
standardiserade pallar så kan gods hanteras på ett standardiserat sätt vilket underlättar all typ av
hantering. På pallen placeras ett eller flera förpackningar som bör packas på ett sådant sätt att de utnyttjar
pallens yta maximalt. (Lumsden, 2012) Eftersom pallar är den vanligaste lastbäraren så är många
produkter och dess förpackningar framtagna för att kunna packas på ett effektivt sätt på just pallar.
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(Nilsson, 2000) Idag används plastpallar i stor utsträckning eftersom de har fördelen gentemot träpallar
att de är lättare, tål väta och inte har några karantänkrav. Plastpallar är också återanvändbara och de
modeller som är vikbara tar upp minimalt med utrymme när de förvaras. (Bunnings, 2016) Idag finns det
avancerade datorprogram som kan användas för att optimera fyllnadsgraden på pallar även om godset är
heterogent med syfte att minska den totala logistikkostnaden (Zuniga et al., 2011).
En annan lastbärare som används inom livsmedelsindustrin är palletainers. Palletainers är stora lådor som
kan vara gjorda av antingen stål eller kartong. Livsmedlet packas i lådan som sedan täcks för att förhindra
uttorkning och kontaminering. (Dellino, 1997) Palletainer tillåter enklare hantering av gods som av olika
anledningar inte kan eller bör transporteras på pall (Bunnings, 2016). Palletainers kan antingen ha hjul
eller hanteras med hjälp av truckar. Vissa modeller är även hopfällbara vilket gör att de tar liten plats när
de inte används.

Prissättning av transporter
För lyckade långsiktiga relationer mellan transportleverantör och transportköpare är det viktigt att det
finns en välanpassad prissättningsmodell för transporter eftersom detta stärker båda parternas vilja att
förbättra transporttjänsten (Lukassen & Wallenburg, 2010). Tarkowski et al. (1995) tar upp individuella
priser, auktionspriser, offertpriser, avtalspriser, efterfrågepriser och tariffpriser som några exempel på
prissättningsmodeller som kan användas. De vanligaste är att använda avtalsmetoden eller tariffmetoden.
Avtalspriset som resultat av avtalsmetoden gäller oftast enbart för ett begränsat antal leveranser och
mellan en köpare och en säljare. Tariffmetoden används mellan en säljare och ett flertal köpare där alla
erbjuds samma pris. Det finns även en kombination av metoderna där ett avtal förhandlas fram med
respektive kunds förutsättningar med en prislista av tariffkaraktär som täcker upp en stor variation av
transportmöjligheter. (Tarkowski et al., 1995) Även om det är leverantören som har makten så har även
kunderna stora möjligheter att påverka prissättningen, inte minst genom utformningen av
förfrågningarna av bud när kontrakten ska omförhandlas. Studier visar att det finns möjlighet för företag
att sänka sina transportkostnader genom exempelvis benchmarking (Swanson, 2016).
Prissättning av logistiktjänster och hur den går till är fortfarande ett relativt outforskat område vilket gör
att litteraturbasen främst är deskriptiv. (Lukassen & Wallenburg, 2010) Att prissätta FTL-transporter är
enkelt på grund av att samtliga kostnader ska täckas men det är svårare för LTL-transporter (Kay &
Warsing, 2009; Tarkowski et al., 1995). I LTL-transporter transporteras sändningar som tillhör olika
varuavsändare vilket gör prissättningen mer komplex eftersom dessa varuavsändare ska dela på
kostnaden för transporten. LTL-transporter kräver även mer hantering och planering än FTL-transporter
vilket gör dem dyrare. (Özkaya et al., 2010)
Det är också svårt för transportköparen att påverka transportleverantörernas kostnader för enskilda
transporter eftersom de själva ansvarar för eventuella rutter och samlastning som kan sänka den totala
kostnaden (Balakrishnan et al., 2000). Det är dock visat att det finns tydliga skalfördelar att uppnå både
genom transportlängd och sändningsvikt både för transportleverantören och transportköparen (Konishi
et al., 2012). Grundenheten för att mäta transport är tonkilometer vilket innebär att flytta ett ton en
kilometer (Reddy & Jayam, 2016).
Idag är en stafflad prislista baserat på vikt och distans det vanligaste sättet för leverantörerna att få betalt
för de utförda transporterna (Balakrishnan & Natarajan, 2014). Ett stafflat pris innebär att priset per styck
sjunker ju fler som köps enligt ett system med väl avgränsade kvantitetsintervall (Silf, 2017). En stafflad
22

3 Teoretisk referensram
prislista har fördelen att det är en vedertagen metod och att den bygger på prestation till skillnad från
andra former av betalning som fast avgift per månad eller betalning per mil. I USA finns det statistik
tillgänglig kring standardpriser men de flesta transportörer anpassar ändå denna prislista beroende på sitt
nätverk och vilka rutter de föredrar vilket gör det svårt att generalisera prissättningen (Kay & Warsing,
2009). Även i de fall där det finns ett långsiktigt samarbete mellan transportleverantören och kunden så
är det vanligaste att utgå från en stafflad prislista baserad på karakteristiker hos transporterna som vikt,
avstånd och hanteringskrav (Balakrishnan et al., 2000). Utöver denna fasta avgift så är det även vanligt att
ta ut tillägg för drivmedel och extra hantering av transportkollin (Özkaya et al., 2010; Kling et al., 2010).
För transporter där transportköparen bokar hela lastbilen är bränsletillägget enkelt att beräkna men för
LTL-transporter finns det klara risker om det inte tydligt redovisas hur tillägget beräknats (Kling et al.,
2010).
Det finns studier som behandlar utformningen av kontrakt och vikten av dessa i logistiksammanhang men
när det kommer till den faktiska prissättningen så finns det inte så mycket litteratur (Balakrishnan &
Natarajan, 2014; Kay & Warsing, 2009). Prissättningen beror också till viss del på vilken
distributionsstrategi som företaget valt, om de använder direktleveranser till en kund åt gången eller om
de samlastar gods till flera kunder. För direktleveranser till kunderna bör den ekonomiska
orderkvantiteten EOQ tillämpas medan samlastning bör användas med fulla lastbilar vilket påverkar
transportörens ersättning. (Burns et al., 1985)

Transportplanering
Transportledning för ett företag innefattar att välja transportsätt, storlek på fordonsparken, vägval,
schemaläggning av fordon samt godskonsolidering (Seiler, 2012). För alla dessa transportbeslut så finns
det båda kvantitativa och kvalitativa faktorer som måste tas med i valet och som berör flera olika delar av
företaget (Liberatore & Miller, 1995). Genom att välja rätt operatör när prislistorna skiljer sig åt kan
företag spara omkring 8,5 % av den totala sändningskostnaden genom att välja den mest ekonomiska
operatören (Caputo et al., 2005). Det gör att det är intressant att studera hur företag arbetar med
transportplanering när transportkostnaderna ska minskas.
När det kommer till transportplanering så finns det tre olika nivåer som beslut fattas på. Den första nivån
är långsiktiga beslut som sällan eller aldrig ändras, dessa typer av beslut rör typen av industri och vart
produktionsanläggningar ska ligga. Besluten på medellång sikt berör vilken typ av produkter som ska
tillverkas och i vilken skala. Slutligen finns de kortsiktiga besluten som är de dagliga besluten om vilken
transportoperatör som ska användas och storleken på sändningar och dess frekvens. (Abdelwahab &
Sargious, 1990) Mycket av transportplaneringen sker manuellt av en logistikansvarig vilket kan utgöra ett
problem för att minimera transportkostnaderna jämfört med att använda ett datoriserat system (Caputo
et al., 2005). Många företag använder ett TMS-system men dessa system används främst för att sköta
kontakten mellan transportköparen och transportleverantörernas system och saknar oftast stöd för
transportoptimeringar (Günther & Seiler, 2009).
Användandet av en stafflad prislista för transporter ökar fördelarna för transportköparen att konsolidera
godset. Att konsolidera gods innebär att samla ihop små sändningar till en stor genom att exempelvis
skicka olika typer av produkter i samma sändning eller att använda sig av centrallager som utgångspunkt
för transporterna (Min & Cooper, 1990).
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Ruttplanering innebär att bestämma vilka kunders gods som ska lastas tillsammans. Dessa rutter kan ha
krav på sig genom exempelvis fordonsvillkor, tidskrav samt krav på samlastning. Rutter är svåra att
optimera eftersom komplexiteten växer snabbt med antalet kunder. Istället används ofta förenklade
metoder som inte är optimerande. Fasta rutter innebär att vissa kunders gods alltid samlastas. Dessa
rutter kan bestämmas genom enkla kriterier som exempelvis maximerad lastkapacitet. (Lumsden, 2012)
Från transportleverantörernas sida så föredras fasta rutter eftersom det förenklar på grund av att
chauffören har erfarenhet av rutten och hur avlastningsytorna ser ut (Holzapfel et al., 2016).

Godsflöden
Godsflödet mellan avsändare och mottagare och framförallt balansen i flödet är något som i hög grad kan
påverka transportkostnaderna. (Arcelus & Rowcroft, 1993; Tarkowski & Johnson, 1977; Takahashi, 2011;
Lambert et al., 1998) Kopplat till studiens syfte är framförallt de svenska godsflödena av intresse att
undersöka.
Från varuavsändarens perspektiv så går transporten direkt till kund eftersom det är den delen av
transporten de är intresserade av. I verkligheten ser godsflöden mellan varuavsändare och varumottagare
annorlunda ut. Transportören kan ta omvägar av flera olika skäl där den vanligaste är operativ för att få
ekonomi på sändningen. De parametrar som kan påverka hur stora omvägar transporten tar är
sändningens storlek, transportens längd, de tidskrav som finns på transporten samt hur tillgången på
övrigt gods ser ut längs rutten. (Woxenius, 2012)
Transporter kan delas in i olika strukturella nivåer. På den första nivån finns varje artikel som har ett
ursprung och en slutdestination. Eftersom det är många olika artiklar i rörelse mellan leverantör och kund
så är det sällan som artiklar studeras isolerat. Istället sammanförs ett antal artiklar till en sändning för att
effektivisera flödet och minska kostnaderna. På samma sätt som artiklar sammanförs i sändningar så kan
sändningar sammanföras till förflyttningskanaler. En kanal kan bestå av en container eller lastbil och fyllas
för att uppnå så hög fyllnadsgrad som möjligt med avseende på sändningar och deras leveransadress.
(Lumsden, 2012)
I Sverige finns sex godstransportstråk som har särskild betydelse för godstransportförsörjningen och som
tillsammans täcker in tre fjärdedelar av alla långväga godstransporter med avseende på både vikt och
värde. Dessa transportstråk är fördelade på väg, järnväg och sjöfart samt kombinationer av dessa. Dessa
stråk är enligt (Godstransportdelegationen, 2004):
1. Ett nordsydligt stråk som går mellan Luleå via Mälardalen ner till Malmö och Trelleborg och består
av europaväg E4 eller via järnväg på norra stambanan, ostkustbanan samt södra stambanan.
2. Sjöfarten längs med Östersjökusten.
3. Ett östvästligt stråk mellan Göteborg och Stockholm som består av europaväg E20 eller riksväg 40
i kombination med europaväg E4.
4. Godsstråk från Norrland till Göteborg som består av Bergslagsbanan följt av europaväg E18 och
riksväg 67.
5. Stråket längs västkusten från Norge via Göteborg till Malmö som består av antingen europaväg
E6 eller Västkustbanan och Norgelänken.
6. Malmbanan för vidare sjötransport från Narvik.
Transportkostnaden för gods beror ibland på i vilken riktning godset ska transporteras. Eftersom det finns
olikheter i transportbehovet till och från regioner så uppstår det en transportobalanas där efterfrågan är
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större åt ena hållet samtidigt som transportföretaget måste täcka sina kostnader i båda riktningarna.
(Takahashi, 2011) Eftersom transportkostnaderna till stor del bestäms av marknadens efterfrågan så
innebär detta att priset för transporter som går mot godsflödet blir lägre än de som går med godsflödet
(Behrens & Picard, 2011; Tanaka & Tsubota, 2017). Anledningen till att denna obalans uppstår är att det
finns skillnader i den ekonomiska tätheten och obalans i handeln mellan olika regioner (Tanaka & Tsubota,
2017).
I Sverige så finns det en viss obalans i godstransporterna längs med E4an eftersom det är mer gods som
ska transporteras söderut än norrut. Denna obalans är dock förhållandevis liten. (Trafikanalys, 2016) Det
finns inte heller någon officiell statistik för handeln mellan olika regioner i Sverige. För livsmedel är flödena
mellan västra Götaland, Stockholm och Skåne störst och även relativt balanserade vad det gäller
riktningar. (Vierth et al., 2012)

Drivare av transportkostnader
För att kunna uppskatta kostnader för transport så krävs det först att de faktorer som driver kostnaderna
identifieras. Kostnadsdrivare definieras som de faktorer som kan påverka kostnaden för en utförd tjänst
(Bokor, 2010). Dessa faktorer som kan påverka transportkostnaden delar Lambert et al. (1998) upp i
produktrelaterade faktorer och marknadsrelaterade faktorer vilket även kommer användas i denna
studie. Detta eftersom de stämmer väl överens med hur HKScan ser på faktorerna där det finns
produktrelaterade faktorer som de i hög grad kan påverka själva och marknadsrelaterade faktorer som i
högre utsträckning beror på kunderna och deras önskemål. I tillägg till dessa faktorer tar Kay och Warsing
(2009) upp att vilka tillgängliga faktorer som helst kan användas för att uppskatta transportkostnaden.
Alla faktorer listas i Tabell 2 där faktorerna är baserade på ett flertal olika källor och beskrivs mer ingående
i avsnitt 3.4.1 och 3.4.2.
Tabell 2. Faktorer som påverkar transportkostnaderna uppdelat i produktrelaterade och marknadsrelaterade faktorer

Produktrelaterade faktorer

Marknadsrelaterade faktorer

Vikt
Volym
Densitet
Lastbärartyp
Fyllnadsgrad
Hanterbarhet
Värde

Avstånd
Stora godsstråk
Balans i godsflödet
Typen av transport (express/rutin)
Servicenivå
Kvantitet
Konkurrens på transportmarknaden
Säsongsvariationer

Produktrelaterade faktorer
Vikt tas av många källor upp som en faktor som påverkar transportkostnaden där bruttovikten är det som
avses och oftast mäts i ton. (Arnold et al., 2010; Bokor, 2010; Kay & Warsing, 2009; Nilsson, 2000; Smykay,
1973; Tarkowski & Johnson, 1977) Nästa faktor som tas upp av ett flertal författare är det transporterade
godsets volym som då mäts i kubikmeter (Arnold et al., 2010; Nilsson, 2000; Tarkowski & Johnson, 1977).
De flesta transporter är volymbegränsade istället för viktbegränsade vilket gör volymen till en mer
relevant drivare (McKinnon, 2010). Om volymen är svårberäknad så används flakmeter som
beräkningsgrund där en pallplats motsvarar 0,5 flakmeter. Detta används för att transportörerna ska få
skälig ersättning även vid transporter av lättviktigt gods som tar upp lika stor plats som tungviktigt gods.
(Tarkowski & Johnson, 1977)
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Kopplas vikt och volym samman fås densitet vilket även det är en intressant drivare av transportkostnader
(Kay & Warsing, 2009; Smykay, 1973). Produkter med hög densitet tenderar att kosta mindre att
transportera per kilo än de med låg densitet. (Lambert et al., 1998) Detta beror på användning av så kallad
skrymmevikt vilket innebär att gods som väger mindre än 250 kg per m³ beräknas som om det vägt 250
kg per m³. Skrymmevikt fungerar även så att om ett transportkolli väger mer än 800kg så tillkommer en
extra avgift eftersom transportleverantören då inte kan optimera volymen.
Godsets utseende och främst hur det är förpackat kan påverka transporternas kostnad (Tarkowski &
Johnson, 1977). Främst är det den tertiära förpackningen, alltså lastbäraren, som påverkar transporterna
men även primär- och sekundärförpackningen kan påverka eftersom de kan påverka vilka lastbärare som
kan användas. Exempel på tertiärförpackningar är pallar och rullburar som är olika stora och kan ha olika
krav på hur de ska hanteras. (Hellström & Saghir, 2007) Traditionellt sett så har förpackningar designats
utifrån vad tillverkningen sett som mest fördelaktigt men i takt med ökat fokus på försörjningskedjor så
har kopplingen mellan logistik och förpackningar blivit allt viktigare (Gustafsson et al., 2006).
Tätt sammankopplat med godsets utseende och hur godset är förpackat är hur lätt godset är att packa
vilket innebär hur lätt det är att fylla lastutrymmet med hjälp av godset vilket kallas för fyllnadsgrad.
Fyllnadsgraden tas upp som en möjlig drivare av transportkostnaderna eftersom välpackat gods gör att
det ryms mer i varje transport (Smykay, 1973). Gods som är möjligt att packa som bulk som till exempel
olja är allra bäst eftersom det fyller upp allt utrymme i en tankbil men även gods som är förpackat i
kartong, på pall eller liknande är relativt lättpackat och har därför ofta hög fyllnadsgrad. (Lambert et al.,
1998)
Godsets utseende påverkar även hur lätt godset är att hantera vilket kan påverka transportkostnaderna.
Att godset är lättpackat innebär nämligen inte att det är lätthanterligt. Gods som är svårhanterligt
förlänger hanteringstiden både i transportörens distributionspunkter och vid lastning och lossning
eftersom det exempelvis kan krävas specialutrustning. (Arnold et al., 2010; Bokor, 2010) Olja i exemplet
ovan är lättpackat men eftersom det krävs specialutrustning så är det svårhanterligt och riskerar därför
att ta längre tid att hantera. Eftersom godsets hanterbarhet beror på hur produkten ser ut och hur den är
förpackad så är det en produktrelaterad drivare.
Godsets värde är en annan faktor som tas upp som en möjlig drivare av transportkostnader av flera
författare (Nilsson, 2000; Tarkowski & Johnson, 1977; Takahashi, 2011). Lambert et al. (1998) sätter även
godsvärdet i förhållande till vikten där gods som har ett högt värde i förhållande till sin vikt oftare utsätts
för stöld eller sabotage och medför risk för transportören vilket medför ett högre pris för transporten.

Marknadsrelaterade faktorer
Den geografiska placeringen av avsändare och mottagare påverkar transportkostnaderna i flera
avseenden. Den mest intuitiva påverkande faktorn är hur långt avstånd godset ska skickas vilket flera
källor tar upp (Bokor, 2010; Tarkowski & Johnson, 1977; Arcelus & Rowcroft, 1993; Kay & Warsing, 2009;
Günther & Seiler, 2009). Å andra sidor så finns det även forskning som visar att godstransportens längd
ger en dålig uppskattning av transportens kostnad (Martínez-Zarzoso & Nowak-Lehmann, 2007).
Leden mellan varuavsändare och varumottagare kan även den påverka transportens pris vilket tas upp av
flera källor. Ju större godsflöde på leden desto större möjlighet till en god transportekonomi. Det är dock
inte bara godsflödet i transportens riktning som kan påverka utan även balansen i flödena är viktiga
eftersom kostnaden blir högre för transporten om sannolikheten är liten att få last även på
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returtransporten. (Arcelus & Rowcroft, 1993; Tarkowski & Johnson, 1977; Takahashi, 2011; Lambert et
al., 1998)
Om det är en expressleverans för att få kort ledtid kostar det mer än en rutintransport. (Smykay, 1973)
Även servicenivån för transporten som oftast innebär nivån på precision i angiven leveranstid kan inverka
på transportkostnaden (Tarkowski & Johnson, 1977; Günther & Seiler, 2009). Smykay (1973) tar även upp
graden av kontroll som transportköparen vill ha över sändningen vilket även den kan kopplas samman
med servicenivån och främst informations- och flexibilitetsaspekter i servicenivån.
Sändningsstorleken är en annan faktor som kan driva transportkostnaderna eftersom många, små
sändningar minskar skalfördelarna för transporterna jämfört med få, stora sändningar (Holzapfel et al.,
2016). En sändning är en enhet med gods som blir tillgänglig samtidigt och som ska till samma destination.
Storleken på dessa sändningar påverkar transportkostnaderna på det sätt att det blir billigare att skicka
tusen transportkollin till en kund än ett transportkolli till tusen kunder oavsett om mängden är densamma
i båda fallen vilket många författare säger. (Bokor, 2010; Nilsson, 2000; Guilbault & Gouvernal, 2010;
Smykay, 1973; Tarkowski & Johnson, 1977) Att skicka flera små sändningar ökar även det administrativa
arbetet hos både transportleverantören och transportköparen med att hantera fler fakturor vilket är en
aspekt som kan driva transportkostnader (Arnold et al., 2010).
Lambert et al. (1998) tar även upp att säsongsvariationer i flödet kan komma att påverka
transportkostnaderna. En annan faktor som tas upp är konkurrensen på transportmarknaden såväl
intramodalt som intermodalt, det vill säga både gentemot transportföretag inom det egna transportsättet
och mot transportföretag som använder sig av andra transportsätt. Regleringar och lagar för
transportfordon är en annan faktor som tas upp men i och med att samtliga transporter som studeras i
denna studie sker inom Sverige faller de under samma lagar och regleringar. Undantaget skulle kunna
vara eventuella lokala regleringar och bestämmelser likt broavgifter eller trängselskatt. (Lambert et al.,
1998)
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4 Uppgiftsprecisering
I detta kapitel bryts studiens syfte ner i frågeställningar för att göra syftet mer lätthanterligt och konkret.
Först tas huvudfrågor fram utifrån studiens syfte och nuläget som sedan problematiseras med hjälp av
den framtagna teorin och bryts ner ytterligare vilket ger upphov till frågeställningar som tillsammans ska
besvara studiens syfte.

Nedbrytning av syfte
För att besvara studiens syfte behöver det delas upp i mindre och hanterbara delar för att målet ska kunna
uppnås. Målet med denna studie är att "utreda vilka faktorer som driver kostnader för transporter och
utifrån det ge förslag på hur företagsfunktioner som påverkar transporterna kan anpassas i syfte att
minska transportkostnaderna.”.
Eftersom detta syfte innehåller två olika huvudområden där det första är att identifiera de drivare som
finns för transportkostnaderna och det andra är att utifrån dessa drivare sedan ge förslag på hur olika
företagsfunktioner kan arbeta med drivarna för att minska transportkostnaden kan studien delas upp i
två delar. Dessa delar blir av naturliga skäl sekventiella eftersom den första delen måste besvaras för att
nästa del ska bli meningsfull att undersöka.
I det första huvudområdet behandlas drivare av transportkostnader vilket definieras som de faktorer som
kan påverka kostnaden för att utföra tjänsten (Bokor, 2010). Från teorin har ett flertal möjliga drivare
identifierats vilket tillsammans med de drivare HKScan själva tror kan påverka transportkostnaderna
formar grunden för detta område. Den första huvudfrågan för denna studie blir därför:
1. Vilka faktorer driver transportkostnaderna hos HKScan?
Efter att dessa faktorer identifierats är studiens mål att ge förslag på hur olika företagsfunktioner kan
arbeta för att öka medvetenheten dessa drivare och genom detta minska transportkostnaderna. Genom
att ha samma synsätt och mål inom organisationen så kan den totala verksamheten effektiviseras (Ballou,
2006). Den andra huvudfrågan för denna studie blir därför:
2. På vilket sätt kan de olika företagsfunktionerna på HKScan anpassa sitt arbetssätt för att minska
kostnaderna för transporter?

Problematisering och frågeställningar
Utifrån de två huvudfrågeställningarna som togs fram i föregående avsnitt så kan ytterligare en
uppdelning i underfrågor göras för att underlätta studiens genomförande.

Kostnadsdrivare
Den första huvudfrågan behandlar vilka kostnadsdrivare som kan identifieras som påverkande för
HKScans transporter. I Tabell 3 nedan presenteras den modell över de möjliga drivare som tagits fram från
teorin samt genom intervjuer med ansvariga på HKScan. Eftersom det enligt Lambert et al. (1988) finns
två olika typer av drivare, produktrelaterade och marknadsrelaterade så kan denna huvudfråga delas in i
två underfrågor där den första berör de produktrelaterade faktorerna och den andra de
marknadsrelaterade faktorerna.
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Tabell 3. Framtagna möjliga drivare

Produktrelaterade faktorer

Marknadsrelaterade faktorer

Vikt
Volym
Densitet
Hanterbarhet
Fyllnadsgrad
Transporttemperatur
Lastbärartyp
Värde

Kvantitet
Avstånd
Stora godsstråk
Balans i godsflödet
Möjligheten att köpa tur- och returtransporter
Typen av transport (express/rutin)
Servicenivå
Typ av kund
Antalet av- och pålastningar
Konkurrens på transportmarknaden
Säsongsvariationer

De produktrelaterade faktorerna är de som har en direkt koppling till produkten som ska transporteras
(Lambert et al., 1998). Den absolut vanligast förekommande drivaren i denna kategori är vikt som tas upp
av ett flertal författare (Arnold et al., 2010; Bokor, 2010; Kay & Warsing, 2009; Nilsson, 2000). Även om
vikten är intressant och ofta kan påverka kostnaden så tar McKinnon (2010) upp en intressant reflektion
om hur de flesta transporter är mer begränsande när det kommer till volym och inte till vikt vilket borde
göra volym till en intressantare möjlig drivare. Volym är också en vanligt förekommande drivare i den
teoretiska litteraturen (Arnold et al., 2010; Nilsson, 2000; Tarkowski et al., 1995). I HKScans fall så har de
tidigare betalat enligt en prislista som baserats på vikt och avstånd men nu gått över till att betala per
lastbärare och avstånd. Volym beräknas i m3 men eftersom HKScan betalar sina transporter antingen i
antal kg eller antal transportkollin så finns inte volymen representerat i den tillgängliga datan. Av den
anledningen så kommer vikt men inte volym att undersökas vidare.
Densitet är en möjlig produktrelaterad drivare som är tätt sammankopplad med vikt och volym (Kay &
Warsing, 2009; Smykay, 1973) . I HKScans fall är det dock svårt att uppskatta produkternas densitet på ett
konsekvent sätt och därför kommer densiteten istället att tas med genom det genomsnittliga antalet kg
per transportkolli för att undersöka om det är en möjlig drivare för transportkostnader. För att förtydliga
vad som menas kommer drivaren densitet i den fortsatta studien att kallas vikt per transportkolli.
Godsets utseende och hur det är förpackat kan påverka lätt godset är att hantera (Tarkowski & Johnson,
1977; Lambert et al., 1998). I HKScans fall är godset relativt homogent att hantera i och med att det alltid
är packat i palletainer eller på pall i kartong eller SRS-back. Eftersom båda typerna går att stapla och
hantera med standardiserad utrustning så anses hanterbarheten var densamma. Det gör att godsets
hanterbarhet inte kommer att studeras vidare eftersom det är anses lika för samtliga transporter.
Godsets fyllnadsgrad är ytterligare en produktrelaterad faktor som lyfts fram i teorin som en möjlig drivare
av kostnader (Smykay, 1973). Eftersom fyllnadsgraden per lastbil är transportleverantörernas uppgift så
är det i HKScans fall mer intressant att mäta fyllnadsgraden på transportkollinivå. Detta eftersom de
betalar per transportkolli och bättre packade transportkollin leder till färre skickade transportkollin totalt
varför de tror att detta är en faktor som påverkar transportkostnaden. Av den anledningen vore
fyllnadsgraden per transportkolli intressant att undersöka. Denna data finns dock inte tillgänglig mer än
för ett fåtal sändningar varför den inte kan undersöka vidare.
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Beroende på vid vilken temperatur gods kan transporteras så finns det begränsningar i vilka fordon som
är lämpliga. Eftersom HKScans producerar livsmedel så bör varorna inte transporteras varken varmare
eller kallare än rekommenderat. I HKScans fall finns det tre olika temperaturer som produkter kan
transporteras i och som därför ställer olika krav på transportfordonet. Av den anledningen så kommer
transporttemperaturen att tas med som en möjlig drivare i den fortsatta undersökningen.
Godsets lastbärare är en annan möjlig drivare som också beror på produkten (Hellström & Saghir, 2007).
Anledningen till att lastbärare används är att företagen försöker skapa större lastenheter för att uppnå
skalfördelar (Lumsden, 2012). I HKScans fall används två olika typer av lastbärare för sluttransporter ut till
kund, pallar och palletainer där pallar är klart vanligare. Dessa lastbärare skiljer sig så att palletainer tar
upp ungefär 1,25 gånger större yta än pallar i transportfordonen varför denna parameter är intressant att
undersöka för att se om typen av lastbärare har koppling till transportkostnaden.
Godsets värde är ytterligare en faktor som är vanligt förkommande som drivare av transportkostnader i
litteraturen (Nilsson, 2000; Takahashi, 2011; Tarkowski & Johnson, 1977). I HKScans fall går dock inte
godsvärde att koppla till transporter eftersom det hanteras av olika system. Ansvariga på HKScan tror inte
heller att detta är en drivare som är relevant att undersöka i deras fall eftersom produkterna inte varierar
så mycket i värde och transporterna hanteras på samma sätt oavsett godsvärde. Denna möjliga drivare
kommer därför inte att undersökas vidare.
De produktrelaterade drivarna som kommer att undersökas om de har någon relation till kostnaden för
transporter är de som redovisas i den vänstra kolumnen i Tabell 4.
Tabell 4. Produktrelaterade kostnadsdrivare uppdelat i huruvida de kommer att undersökas vidare

Faktorer som undersöks vidare
Vikt
Vikt per transportkolli (densitet)
Transporttemperatur
Lastbärartyp

Faktorer som inte undersöks vidare
Volym
Hanterbarhet
Fyllnadsgrad
Värde

Den första frågeställningen lyder således:
1.1. Vilka produktrelaterade faktorer driver transportkostnaden?
De marknadsrelaterade faktorerna har mindre att göra med godset som ska transporteras utan de handlar
istället om hur förhållandena för transporten ser ut (Lumsden, 2012). Eftersom HKScan betalar för
transporterna bland annat på antalet transportkollin enligt en stafflad prislista så försöker de samla gods
som ska till samma mottagare i större enheter, så kallade sändningar. Storleken på dessa sändningar
påverkar transportkostnaderna på så sätt att det är billigare att skicka tusen transportkollin till en kund
än ett transportkolli till tusen kunder trots att den totala mängden är densamma i båda fallen (Bokor,
2010; Nilsson, 2000; Guilbault & Gouvernal, 2010; Tarkowski & Johnson, 1977; Smykay, 1973). Att skicka
flera små sändningar ökar även det administrativa arbetet hos både transportleverantören och
transportköparen med att hantera fler fakturor vilket är en aspekt som kan driva transportkostnader
(Arnold et al., 2010). Av denna anledning kan kvantiteten per sändning vara en drivare för
transportkostnader vilket bör undersökas vidare.
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Den i litteraturen vanligast förekommande faktorn i denna kategori är transportens avstånd (Bokor, 2010;
Tarkowski & Johnson, 1977; Arcelus & Rowcroft, 1993; Kay & Warsing, 2009). Eftersom HKScan idag
betalar sina transportleverantörer efter antal transportkollin och avstånd till leveransadress så är avstånd
en kostnadsdrivare som bör undersökas vidare eftersom olika kunder innebär olika transportavstånd.
Vilken typ av godsflöde som transporten går i är en annan parameter som visat sig ha påverkan på
transporternas pris på så sätt att om transporten ingår i ett stort flöde kan priset bli lägre eftersom
sannolikheten för transportören att få en hög total fyllnadsgrad ökar (Arcelus & Rowcroft, 1993; Tarkowski
& Johnson, 1977; Takahashi, 2011; Lambert et al., 1998). I Sverige finns det sex stora godstransportstråk
fördelat på de olika transportslagen (Godstransportdelegationen, 2004). För transporter inom Sverige
använder sig HKScan enbart av landsvägstransporter vilket gör att enbart de stora stråken för
landsvägstransporter är relevanta. För landsväg finns det tre tydliga stråk där det första är E4an i
nordsydlig riktning mellan Luleå och Malmö, det andra är sträckan mellan Göteborg och Stockholm samt
ett stråk på västkusten mellan Svinesund och Trelleborg via E6an (Godstransportdelegationen, 2004).
Dessa stråk kan möjligtvis ha en påverkan på transportkostnaden men eftersom detta är en faktor som
HKScan inte kan påverka eftersom fabriker och kunder är stationära och det är transportleverantören som
väljer transportväg så kommer inte denna drivare att tas med i undersökningen.
Det är dock inte bara godsflödet i transportens riktning som kan påverka utan även balansen i flödena är
viktiga på grund av att kostnaden blir högre för transporten om sannolikheten är liten att få last även på
returtransporten (Arcelus & Rowcroft, 1993; Tarkowski & Johnson, 1977; Takahashi, 2011; Lambert et al.,
1998). I Sverige finns dock inga stora obalanser inom godstransporterna (Trafikanalys, 2016) varför denna
faktor inte kommer undersökas vidare.
Tätt sammankopplad med obalanser i flöden och godsstråk är i vilken utsträckning HKScan köper både
tur- och returtransporten. Eftersom transportleverantören i dessa fall kan garanteras gods att
transportera i båda riktningarna så borde detta kunna påverka priset. Godsflödena från HKScan är dock
enkelriktade med utgångspunkt i ett lager eller produktionsanläggning och slutdestination hos en kund.
Av den anledningen så kommer inte tur- och returtransporter att undersökas som en möjlig drivare av
transportkostnaderna.
Vilken typ av transport är en faktor som kan påverka priset beroende på om det är en expressändning
jämfört med en ordinarie (Smykay, 1973; Tarkowski & Johnson, 1977). Denna faktor vore intressant att
undersöka eftersom det förekommer att HKScan måste boka expresstransporter som då går utanför
ordinarie avtal och följaktligen skulle kunna vara en drivare av transportkostnader. Uppgifter om på vilket
sätt transporten bokats är dock ingenting som finns lagrat vilket gör att denna drivare inte går att
undersöka vidare.
Servicenivån på transporten kan påverka kostnaderna för transporter på olika sätt exepelvis genom krav
på leveransprecision eller informationsdelning (Tarkowski & Johnson, 1977; Günther & Seiler, 2009;
Smykay, 1973). Eftersom samtliga transporter bokas enligt ett framförhandlat avtal så finns det ingen
differentiering i servicenivåer vilket gör att denna faktor inte är intressant att undersöka vidare.
Vilken typ av kund som transporten går till är en faktor som HKScan tror kan påverka transportkostnaden.
Det är inte så att de olika kundetyperna debiteras olika och därför är en drivare i sig utan det handlar mer
om att de olika kundtyperna har sina egna beställningsmönster och krav som kan påverka
transportkostnaden. Dessutom så ser organisationen inom HKScan olika ut för de olika kundtyperna vilket
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gör att det är intressant att undersöka vidare om det är någon speciell kundgrupp som påverkar
transportkostnaden.
Antalet av- och pålastningar på en transport kan vara en drivare av transportkostnader eftersom det är
tidskrävande aktiviteter som är nödvändiga att utföra (Arnold et al., 2010; Bokor, 2010). Pålastning sker
alltid endast på en plats, det vill säga innan avgång från någon av HKScans anläggningar. Det gör antalet
pålastningar ointressant att undersöka eftersom det är konstant och det är inte antalet transportkollin
som lastas som är intressant utan antalet stopp för pålastning. I HKScans fall så ser de även transporten
som en direkttransport mellan deras lagerställe och kundens lager där varje fraktsedel enbart kan ha en
leveransadress vilket gör att antalet avlastningar inte heller är intressant att undersöka som möjlig drivare.
En transport från en transportleverantör kan dock självklart ha flera av- och pålastningar men den delen
styr transportleverantören över varför det inte undersöks närmare i denna studie.
Hur marknaden ser ut när det kommer till konkurrens mellan transportleverantörerna både gentemot
transportföretag inom det egna transportsättet och mot transportföretag som använder sig av andra
transportsätt kan vara en drivare (Lambert et al., 1998). Om det är hård konkurrens på marknaden så ökar
det förutsättningarna för att kunna köpa billiga transporter medan låg konkurrens gör att
transportföretagen kan ta högre priser. Även om konkurrens på transportmarknaden absolut kan påverka
transportkostnaden så är det mer storskaligt eftersom HKScan upphandlar sina transporter på längre sikt.
Konkurrensen på transportmarknaden kommer därför inte att tas med som en möjlig drivare i den vidare
analysen.
Det finns även andra faktorer som skulle kunna påverka kostnaderna för transporter. Säsongsvariationer
är en sådan faktor (Lambert et al., 1998). Vissa av HKScans produkter är starkt säsongsbundna som
exempelvis julprodukter och grillprodukter och kan samtidigt stå för en stor del av volymen under vissa
perioder. Dessa perioder är dock svåra att urskilja eftersom det inte finns uppgifter om vilka produkter
som transporterats med vilka transporter och det fluktuerande bränslepålägget gör det svårt att se tydliga
trender. Därför kommer inte säsongsvariationer att undersökas vidare.
De produktrelaterade drivarna som kommer att undersökas om de har någon relation till kostnaden för
transporter är de som redovisas i den vänstra kolumnen i Tabell 5 nedan.
Tabell 5. Marknadsrelaterade kostnadsdrivare uppdelat i huruvida de kommer att undersökas vidare

Faktorer som undersöks vidare
Kvantitet
Avstånd
Typ av kund

Faktorer som inte undersöks vidare
Stora godsstråk
Balans i godsflödet
Möjlighet att köpa tur- och returtransport
Typen av transport (express/rutin)
Servicenivå
Antal av- och pålastningar
Konkurrens på transportmarknaden
Säsongsvariationer

Den andra frågeställningen lyder således:
1.2. Vilka marknadsrelaterade faktorer driver transportkostnaden?

32

4 Uppgiftsprecisering

Förändringar
Den andra huvudfrågan behandlar vilka på vilket sätt de olika företagsfunktionerna kan förändra sitt
arbetssätt för att bli mer medvetna om transportkostnaderna och på sikt sänka dess. Denna huvudfråga
kan delas in i två underfrågor där den första berör vilka funktioner som har direkt påverkan på de
identifierade drivarna och den andra frågan berör på vilket sätt de kan påverka sitt arbetssätt.
Det finns många faktorer som påverkar logistikens effektivitet som exempelvis informationsflöde,
materialhantering och produktionsprocesser (Kot, 2007). Eftersom prissättningen av transporter till stor
del beror på bland annat vilken distributionsstrategi som företaget valt, om de använder direktleveranser
till en kund åt gången eller om de samlastar gods till flera kunder (Burns et al., 1985) så är det tydligt att
det finns flera funktioner som har möjlighet att påverka drivarna. I takt med att produktionskostnaderna
sjunker till följd av skalfördelar så ökar distributionskostnaderna eftersom större tillverkningsvolym kräver
större marknader och detta ställer högre krav på distributionen (Lumsden, 2012). Av den anledningen blir
det allt viktigare att veta hur företagets olika delar hänger ihop för att kunna göra rätt val. På HKScan finns
det många olika företagsfunktioner som mer eller mindre direkt kan påverka drivarna av
transportkostnader men bristen på operativ integrering gör detta svårt att förmedla.
Lambert et al. (1998) tar också upp att det i många företag kan bli problem för att olika delar av företaget
har motriktade sätt för att uppnå sina interna mål där främst sälj och logistik har olika mål men även
produktion kan ha ett tredje sätt. På HKScan stämmer dock inte riktigt detta utan både sälj och logistik
har som mål att tillfredsställa kunderna och maximera intäkterna medan produktion har som mål att
minimera sina kostnader. Det finns dock, trots att de har liknande mål, frågor där funktionerna har olika
åsikter. Flera frågor tas upp i litteraturen men kopplat till transporter är det främst hastigheten och
storleken på transporterna som skiljer sig åt där sälj vill ha snabba och frekventa transporter medan
logistik helst vill ha billiga och lågfrekventa transporter med större kvantiteter. (Lambert et al., 1998)
Utmaningen för logistik är att erbjuda en så hög leveransservice som möjligt till så låg kostnad som möjligt
(Oskarsson et al., 2013). För att göra det tydligt vad målet är inom organisationen är det viktigt att förstå
vilka funktioner som faktiskt påverkar drivarna. På någor sätt kan de flesta funktionerna indirekt påverka
transportkostnaderna men denna fråga kommer endast behandla de som har direkt påverkan på drivarna.
I stort består HKScan av tio övergripande företagsfunktioner. Vissa av dessa tio kan direkt avgränsas bort
och kommer inte att undersökas närmare i denna studie eftersom de inte har direkta kopplingar till
transportprocessen. De funktioner som avgränsas bort i detta steg är HR, IT, kommunikation, finans,
kvalitet och agri. HR och finans avgränsas bort eftersom de berör andra delar av företaget som inte har
någon möjlig koppling till transporter. Agri påverkar transporter av levande djur men detta ligger utanför
det studerade systemet eftersom denna studie undersöker transporter ut till kund vilket gör att agri
avgränsas bort. Kvalitet påverkar transporterna i form av att de är med och utformar kravspecifikationen
när transporttjänsterna ska upphandlas. Kvalitet saknar däremot daglig påverkan på transporterna och
avgränsas därför bort. Att IT och kommunikation avgränsas bort beror på att det är koncernövergripande
stödfunktioner där de andra funktionerna i hög grad själva är ansvariga för det operativa.
De funktioner som undersöks vidare är därför produktion, Supply Chain, sälj samt marknad vilket visas i
den vänstra kolumnen i Tabell 6 nedan. Produktion ansvarar för att producera varorna och är själva navet
i HKScans verksamhet. Supply Chain-funktionen sköter planering och styrning av flödet men har även
underfunktioner för det operativa logistikarbetet. Sälj ansvarar för all försäljning av de produkter som
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företaget producerar och arbetar tätt sammanlänkat med marknadsfunktionen som ansvarar för bland
annat marknadsföring och produktutveckling.
Tabell 6. Funktionerna uppdelat på om de kommer studeras vidare eller inte

Funktioner som undersöks vidare
Produktion
Supply Chain
Sälj
Marknad

Funktioner som inte undersöks vidare
HR
IT
Kommunikation
Finans
Kvalitet
Agri

Den tredje frågeställningen lyder således:
2.1. Vilka av HKScans funktioner har möjlighet att påverka kostnadsdrivarna?
SCM innebär att företagets processer, både interna och externa sammanlänkas på ett tydligare sätt än
tidigare och styrs som en helhet. Dessa processer kan vara helt olika i sin art och ligga under olika
funktioner varför det är viktigt med en tydlig orientering mot ett gemensamt mål i hela organisationen
(Ballou, 2006). Även Lambert et al. (1998) är av samma åsikt och tar upp att det är viktigt att se företaget
som ett system där alla delar samverkar och påverkar varandra för att undvika suboptimeringar. Hos
HKScan sker inte detta rutinmässigt utan olika delar styrs i vissa fall självständigt utan strategisk eller
operativ samverkan. Om transporterna vore välplanerade och någonting som fokuseras i verksamheten
så kan transporterna skapa konkurrensfördelar jämfört med konkurrenter (Reddy & Jayam, 2016; Lambert
et al., 1998). En krona i sparade logistikkostnader har också större effekt vad det gäller vinst och lönsamhet
än att öka försäljningsintäkterna med en krona (Lambert et al., 1998).
Transporter är tätt sammankopplade med informationsdelning och i takt med att information delas på
ett bättre sätt så finns det även möjligheter för att förbättra transporterna (Prentice & Prokop, 2016). Idag
finns det ingen tydlig kommunikation mellan funktionerna utan alla funktioner gör i många fall det som
blir enklast för dem. Som exempel är interndebiteringen för logistikkostnad schablonmässigt framräknad
och justeras inte oftare än på årsbasis med avseende på volym eller avstånd.
För att kunna sänka transportkostnaderna måste vissa företagsfunktioner bli medvetna om drivarnas
påverkan och ge dem en tydligare roll. Därför lyder sista frågeställningen:
2.2. På vilket sätt kan de identifierade funktionerna anpassa sitt arbetssätt för att påverka
kostnadsdrivarna i syfte att minska transportkostnaderna?
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Sammanställning av frågor
Sammanfattningsvis så kommer två huvudfrågor med två underfrågor vardera att användas för att
besvara syftet. Dessa frågor sammanställs i Tabell 7 nedan.
Tabell 7. Sammanställning av frågeställningar

Huvudfråga 1. Vilka faktorer driver transportkostnaderna hos HKScan?
1.1. Vilka produktrelaterade faktorer driver transportkostnaden?
1.2. Vilka marknadsrelaterade faktorer driver transportkostnaden?
Huvudfråga 2. På vilket sätt kan de olika företagsfunktionerna på HKScan anpassa sitt arbetssätt för
att minska kostnaderna för transporter?
2.1. Vilka av HKScans funktioner har möjlighet att påverka kostnadsdrivarna?
2.2. På vilket sätt kan de identifierade funktionerna anpassa sitt arbetssätt för att påverka
kostnadsdrivarna i syfte att minska transportkostnaderna?
Eftersom dessa frågeställningar inte är oberoende av varandra så kommer frågeställning 1.1 och 1.2 att
användas för att besvara frågeställning 2.1. På samma sätt så kommer frågeställning 2.1 att användas för
att besvara frågeställning 2.2. För att förtydliga detta så illustreras området frågeställningarna berör och
hur de hänger samman i Figur 14.

Figur 14. Sammanställning av undersökningsområden och hur de hänger samman
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I detta kapitel beskrivs vilka förutsättningar som studien utförts under och vilken typ av undersökning
denna studie kan kategoriseras som. Vidare utvecklas en metodmodell för genomförandet av studien som
även beskrivs mer i detalj under respektive steg. Slutligen diskuteras genomförandet av studien utifrån ett
kritiskt synsätt.

Projektsituation
Studien har genomgående bedrivits från HKScans kontor i Linköping där även handledaren från företaget
är placerad. Handledare från företaget har varit direktören för den svenska Supply Chain-organisationen
men även den svenske logistikchefen har varit delaktig i studien. Stöd har även erhållits från Linköpings
universitet i form av en handledare som är väl insatt i distributionsfrågor. Studiens båda författare har
tidigare arbetat på HKScan vilket underlättat arbetet eftersom organisationen och de som arbetar här
varit kända sedan tidigare. Risken finns dock att detta influerat synen på problemet eftersom författarna
var insatta i problemet redan innan studien inleddes.
Fördelen med att arbeta så nära studiens nyckelpersoner har varit en stor delaktighet i studien från
berörda parter och underlättat insamlandet av empiri. Att arbeta från HKScans kontor har även gett
tillgång till system som annars skulle vara svåråtkomliga och som underlättat studiens genomförande.
Även möjligheten att på ett informellt sätt kunna diskutera frågor med andra anställda som inte är direkt
inblandade i studien har varit värdefullt eftersom det gett nya infallsvinklar eftersom de i sitt dagliga
arbete ofta ser saker som kan förbättras. Den tydligaste risken med att arbeta så nära studiens fokus har
varit risken att tappa fokus på det större perspektivet. För att undvika detta så har kontinuerlig kontakt
hafts med handledare på universitetet för att behålla generaliserbarheten och den teoretiska kopplingen.
Att kvarstå som en opartisk part har också varit en utmaning på grund av att det finns många olika åsikter
om vad som bör undersökas och hur resultaten ska tolkas. Detta hade underlättats om det varit mer
distans till studien och dess aktörer men samtidigt så är risken stor att resultatet i sådana fall inte blivit
lika bra.

Metodens uppbyggnad
Det finns inga allmänna regler eller krav på hur en vetenskaplig studie ska genomföras (Bell & Waters,
2016). Vilken metod som ska användas i en studie beror istället på vilken typ av problemställning som
studien behandlar (Jacobsen, 2002). Forskningspyramiden är ett metodverktyg som visar de metodval
som måste göras i en studie för att den ska anses rimlig. I pyramiden finns det fyra olika beslutsnivåer som
innehåller metodval inom olika områden som illustreras i Figur 15 nedan. Pyramiden börjar uppifrån där
den är relativt smal för att sedan breddas längre ner eftersom antalet möjligheter ökar. Första beslutet
handlar om vilket forskningsparadigm som studien utgår ifrån, alltså hur studien ser på verkligheten. Nästa
nivå berör studiens metodik vilket är sättet som studien ska genomföras. På tredje beslutsnivån behandlas
val kopplade till studiens metod vilket handlar om vilka delar som ska ingå och i vilken ordning de ska
utföras. Skillnaden mellan metodik och metod är att metodiken anger en studies huvuddrag medan
metoden går in på de olika stegen som ingår. Den fjärde och bredaste nivån behandlar de praktiska
tekniker och verktyg som studien kommer att använda för att besvara syftet. (Jonker & Pennink, 2010)
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Figur 15. Forskningspyramiden

Metodkapitlet är uppbyggt enligt samma struktur som forskningspyramiden. Kapitlet börjar med vilket
paradigm som studien tillhör för att sedan fortsätta med den metodik som använts för att slutligen
avrunda med att presentera studiens metod och de tekniker som använts.

Paradigm och metodik
Ett forskningsparadigm handlar om studiens vetenskapssyn och är första beslutet i forskningspyramiden.
Denna syn beror dels på studiens syfte men dels också på forskarens inställning (Jonker & Pennink, 2010).
När det kommer till det vetenskapliga synsättet så finns det två huvudinriktningar, det positivistiska
synsättet samt det hermeneutiska synsättet som har olika åsikter om hur verkligheten ska tolkas.
Hermeneutiken anser att verkligheten är subjektiv och därför måste tolkas för att ge mer djuplodad och
inlevelseförutsättande förståelse för olika fenomen. Positivisterna ser däremot på verkligheten objektivt
och anser att vetenskap bara kan tillskansas genom empirisk prövning av orsakssamband. (Andersson,
2014)
Eftersom det i denna studie var viktigare att det fanns ett logiskt samband mellan drivarna och kostnaden
än att det fanns ett matematiskt samband så passade inte ett positivistiskt synsätt att använda. Dessutom
så har intervjuer använts som verktyg för att samla in information vilket inte heller passar väl in i en
positivistisk världsbild eftersom intervjuer måste tolkas för att ha ett värde. Denna studie har därför
genomförts hermeneustiskt eftersom all information tolkats och satts i sitt sammanhang.
När studiens paradigm har fastställts så är nästa steg att välja metodik. Metodiken innefattar ett flertal
olika val av exempelvis ansats och inriktning som tillsammans sätter upp ramarna för studiens metod.
(Jonker & Pennink, 2010). Det finns tre olika vetenskapliga ansatser som är tätt knutna till vilket
vetenskapssynsätt som studien använder. I en deduktiv ansats så utgår studien ifrån befintliga begrepp
och teorier för att konstruera en hypotes som sedan testas mot verkligheten för att kunna dra slutsatser
om den teoretiska hypotesen var sann eller inte (Kovács & Spens, 2005). Den deduktiva ansatsen är tätt
sammankopplad med det positivistiska vetenskapssynsättet som anser att verkligheten är objektiv
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). I en induktiv ansats utgår studien istället ifrån en observera
verkligheten och skapar utifrån detta teoretiska slutsatser (Kovács & Spens, 2005). Den induktiva ansatsen
är tätt sammankopplat med den hermeneutiska synen att verkligheten måste tolkas för att generera
kunskap (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Den sista ansatsen är den abduktiva som växlar mellan
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teori och empiri för att på så sätt utifrån teorin och empirin kunna dra slutsatser och utveckla nya teorier
som kan användas i praktiken (Kovács & Spens, 2005).
Eftersom både induktiva och abduktiva studier utgår från ett observerat empiriskt problem (Kovács &
Spens, 2005) så skulle denna studie kunnat vara båda av dessa eftersom den utgår från ett observerat
problem. Den induktiva ansatsen avslutar dock med att dra slutsatser från observationerna medan den
abduktiva ansatsen fortsätter vidare med användningsområden för slutsatserna (Kovács & Spens, 2005).
I denna studie ska först drivarna för kostnader identifieras och sedan ska de olika funktionernas påverkan
på dessa undersökas för att till slut ge rekommendationer och dra slutsatser om hur dessa påverkande
funktioner kan anpassa sitt arbetssätt. Därför är denna studie abduktiv vilket illustreras i Figur 16 nedan.

Figur 16. Studiens arbetsgång med växling mellan teori och empiri

Det finns flera olika klassificeringar av studier utifrån vilken inriktning de har vilket i sin tur beror på vilken
typ av slutsats som studien ska generera. Enligt Andersen (1994) så finns det fyra olika inriktningar, dessa
inriktningar är beskrivande, förklarande och förutsägande, kritiskt-diagnosticerande samt
förändringsinriktande. Även Lekvall och Wahlbin (2001) har klassificerat undersökningstyper i fyra
inriktningar; explorativa, beskrivande, förklarande samt förutsägande undersökningar.
Den första klassificeringen i båda modellerna är lika eftersom syftet i en beskrivande eller explorativ
undersökning är att beskriva ett fenomen där det ofta handlar om att identifiera ett tidigare okänt
problemområde och kvantifiera detta. Denna undersökningsform används främst när det är ett helt nytt
område där lite är känt sedan tidigare som ska undersökas. Där den förklarande och förutsägande
inriktningen enligt Andersen (1994) strävar efter att besvara varför fenomen förekommer genom att
kombinera befintlig teori med beskrivande fakta för att härleda konkreta fenomen delas den av Lekwall
och Wahlbin (2001) upp i beskrivande, förklarande sam förutsägande inriktningar. Den beskrivande
inriktningen syftar på att kartlägga sammanhang och sakförhållande inom ett område där grundläggande
kunskap finns sedan tidigare. En förklarande inriktning går ytterligare djupare och handlar om att beskriva
orsakssamband inom ett område där det sedan tidigare finns kunskap. Den förutsägande inriktningen
slutligen försöker utifrån teorier och verklighet förutsäga vad som skulle hända vid ett visst givet scenario.
(Lekvall & Wahlbin, 2001) De två sista inriktningarna enligt Andersen (1994) har ingen direkt motsvarighet
i klassificeringen gjord av Lekwall och Wahlbin (2001). Kritiskt-diagnosticerande undersökningar har som
utgångspunkt att ett problem har identifierats och syftet är att identifiera orsakerna bakom detta. Denna
undersökningstyp är ytterligare kritisk jämfört med de tidigare nämnda eftersom den kritiskt behandlar
inte bara teorier och modeller utan även själva objektet för studien. Förändringsinriktade undersökningar
innebär att deltagarna själva utför konkreta handlingar för att förändra förhållandena inom det område
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som undersöks. Här finns det en nära koppling mellan teori och praktik och tillvägagångssättet kallas ofta
för aktionsforskning. (Andersen, 1994)
Eftersom detta projekt syftade till att undersöka vilka faktorer som driver transportkostnaderna samt att
föreslå hur dessa kostnader kan minskas så användes den inriktning som Andersen (1994) kallar för
förklarande och förutsägande vilket sammanfaller till viss del med den inriktning som Lekvall och Wahlbin
(2001) kallar för förklarande. I denna inriktning ligger fokus på att förklara sammanhang som sedan kan
användas för att göra förutsägelser vilket sammanföll väl med studiens syfte.
Valet av metodansats handlar om att bestämma den tekniska utformningen av studien. Detta innebär att
frågan om studiens bredd och djup samt om den ska vara kvalitativ eller kvantitativ besvaras. När det
gäller studiens bredd och djup så finns det två olika varianter. Antingen kan det vara en tvärsnittsstudie
där ett flertal fall analyseras mer övergripande eller så kan det vara en fallstudie där ett enskilt fall
analyseras på djupet. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Eftersom det i detta fall var en specifik företeelse som
skulle analyseras i ett väl avgränsat system så var fallstudien det lämpligaste tillvägagångssättet.
Fallstudien syfte är att belysa de unika drag som finns i systemet samt att identifiera olika
samspelsparametrar och visa hur dessa kan påverkas (Bell & Waters, 2016) vilket stämmer väl in på denna
studies syfte.
När det kommer till om en studie ska genomföras kvantitativt eller kvalitativt så är det studiens syfte som
avgör vilken inriktning som är mest lämplig (Björklund & Paulsson, 2003). Kvantitativa studier behandlar
traditionellt siffror i syfte att identifiera bestämda egenskaper som kan analyseras genom exempelvis
genomsnittsmått, variationer eller samband. Kvalitativa studier fokuserar mer på termer och deras
betydelse och mening vilket är data som passar bättre att analysera genom dekonstruktion, diskursanalys
eller genom narrativ analys. Kvalitativa studier ger därför mer utrymme för olika nyanser men ger också
lägre precision. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011)
I detta fall var studiens syfte tvådelat där första delen handlar om att identifiera drivarna och den andra
delen om att utifrån drivarna ge förslag på hur funktionerna kan arbeta för att sänka transportkostnaden.
För den första delen användes därför en kvantitativ metod eftersom det här handlade om att utifrån
befintlig data identifiera matematiska samband mellan olika karakteristiker hos godset eller transporten
och kostnaden för transporten. Denna metod hade dock kvalitativa inslag på grund av att det var viktigt
att kunna påvisa hur drivarna var kopplade till kostnaden och inte bara påvisa att det fanns ett
matematiskt samband. För den andra delen av syftet användes en kvalitativ metod eftersom denna del
handlade om att identifiera hur dagens arbetssätt kan anpassas för att ta större hänsyn till
transportkostnaderna vilket var ett mer intervjubaserat arbete där svaren behövde tolkas och
sammanställas för att ge mening.

Metodmodell
Detta är tredje steget i forskningspyramiden där studien delas upp i olika delar samt i vilken ordning dessa
delar ska utföras (Jonker & Pennink, 2010). För denna studie har två olika modeller kombinerats ihop för
att dela upp arbetet i tre olika faser. Den första modellen består av sju steg och är framtagen främst för
marknadsföringsbeslut (Lekvall & Wahlbin, 2001) och visas i Figur 17 nedan.
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Figur 17. Metodmodellen det Wahlbinska U:et (Lekvall & Wahlbin, 2001)

Modellen är som sagt framtagen för marknadsföringsbeslut men de steg som ingår i modellen är generella
för de flesta undersökningstyper. För att belysa detta så har ytterligare en modell som innehåller tre faser
(Hair et al., 2007) använts som grund för denna studies metodmodell, denna modell visas i Figur 18 nedan.

Figur 18. Metodmodell i tre faser (Hair et al., 2007)

Utifrån dessa två modeller så har en modell utformats för denna studie utifrån studiens syfte. Eftersom
syftet är tvådelat så har studien följt en modell med tre faser i likhet med modellen av Hair et al. (2007)
men där det skett en iteration över de två avslutande faserna för att underfrågorna skulle kunna besvaras
var för sig. Denna studies metodmodell består av de tre faserna Planering, Genomförande samt Analys.
Viktigt att inse är att praktisk vetenskap sällan är lika välordnad som de modeller som beskriver den utan
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istället kan delar gå in i varandra och det är vanligt att behöva gå tillbaka till ett tidigare steg för att göra
korrigeringar (Hair et al., 2007). En grafisk representation av modellen samt vilka delar från de två
ursprungliga modellerna som ingår i varje fas visas i Figur 19 nedan.

Figur 19. Studiens metodmodell

I den inledande fasen, planeringsfasen, låg fokus först på att förstå och definiera problemet som ska lösas
vilket korrelerar med de initiala stegen hos både Lekvall och Wahlbin (2001) och Hair et al. (2007). Här
samlades därför information om problemsituationen på HKScan in och strukturerades vilket i sin tur gav
upphov till studiens syfte. Planeringsfasen innehöll också att utifrån detta framtagna syfte ta fram en
referensram och undersökningsdesign som var lämplig för studien. Återigen så sammanfaller det väl med
hur Lekvall och Wahlbin (2001) samt Hair et al. (2007) har strukturerat sina modeller. I modellen av Hair
et al. (2007) har dock två steg flyttats från den de kallar genomförandefasen till planeringsfasen på grund
av att dessa handlar om att välja testmetod och metod för datainsamling vilket i denna studie är en del av
metoden och därför bör ingå i planeringsfasen.
I nästa fas, insamlingsfasen, samlades den nödvändiga datan in och behandlades. Här går Hair et al. (2007)
in på fler detaljer i sin modell eftersom de beskriver hur datan måste samlas in, kontrolleras för fel och
om nödvändigt tvättas för att undvika fel, sorteras samt lagras på ett meningsfullt sätt. Dessa steg är
samtliga viktiga och även om Lekvall och Wahlbin (2001) inte går lika djupt in på dem så har de ett steg
för framtagande av grunddata som sammanfaller. Denna insamling av data resulterade i ett datanära
resultat som behövde tolkas för att bli meningsfullt.
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Den slutliga fasen var analysfasen där fokus låg på att analysera den data som samlats in i insamlingsfasen.
Denna analys tolkades sedan för att kunna dra slutsatser och försäkra att syftet uppfyllts. Dessutom
identifierades de begränsningar som studien haft samt hur de påverkat resultatet för att ge en mer
nyanserad bild av studiens slutsatser. Hur studien utförts i varje fas och de arbetsmetoder och tekniker
som använts presenteras i nästa avsnitt.

Studiens genomförande
I detta avsnitt presenteras det fjärde och sista steget i forskningspyramiden om hur studien praktiskt har
utförts samt vilka tekniker och verktyg som använts i de olika faserna (Jonker & Pennink, 2010). Avsnittet
är uppdelat i underrubriker efter de olika faserna som sedan i sin tur är uppdelade efter vilka moment
som utförts i varje fas. I de fall där samma teknik använts i flera olika moment, exempelvis intervjuer, så
presenteras teorierna bakom dessa grundligt första gången de förekommer och mer översiktligt i
resterande avsnitt.
I Figur 20 kopplas studiens genomförande till studiens metodmodell som presenterades i avsnitt 5.4 och
studiens frågeställningar som presenterade i avsnitt 4.2.1 och 4.2.2. Studiens genomförande har
genomgått stegen planeringsfas, framtagning av drivare, identifiera påverkande funktioner och identifiera
möjliga förbättringar. Under vart och ett av de tre sista stegen har arbetet genomgått en insamlingsfas
och en analysfas vilket kan ses som iterationer över de båda faserna. Till höger i figuren illustreras vilka
frågeställningar som besvaras under respektive steg i studiens genomförande.

Figur 20. Studiens genomförande kopplat till studiens metodmodell och frågeställningar
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Planeringsfas
Till denna fas hörde både det initiala arbetet med att förstå beslutsproblematiken och det fortsatta
arbetet med att utifrån denna situation definiera ett problem samt de metoder som användes för att lösa
problemet.
Undersökning av problemet
Att gå från ett identifierat problem till en vetenskaplig problemformulering innebär att röra sig från ett
generellt intresse till en specifik formulering av problemet (Merriam, 1994). För att göra detta måste
information samlas in om den problemsituation som föreligger så att problemet kan formuleras med ett
syfte som är möjligt att besvara. Det problem som observerats på HKScan var att transportkostnaderna
för de inköpta transporttjänsterna varierade utan att de kunde se någon direkt förklaring. Arbetsmetoden
i detta steg kan ses som explorativt eftersom det handlade om att ta reda på vad som faktiskt var
intressant att undersöka. Att använda explorativa metoder tidigt i en studie som annars är mer
förklarande är en vedertagen metod för att identifiera områden som bör fokuseras på (Patel & Davidson,
2011).
För att bättre förstå denna situation så hölls två semi-strukturerade intervjuer i ett initialt skede av
studien. Den ena med Supply Chain-direktören Tomas Stefenson och den andra med logistikchef Johan
Rosvall. De frågor som ställdes vid dessa intervjuer utgick från en intervjuguide för att säkerställa att
ingenting viktigt missades. De frågor som ställdes under dessa intervjuer finns bifogat i Bilaga 1.
Semi-strukturerade intervjuer är en av tre olika former av intervjuer där de två andra är strukturerade och
ostrukturerade. I en strukturerad intervju är frågorna bestämda på förhand och intervjuaren får inte
avvika från dessa för att be om förtydliganden eller ställa följdfrågor. Ostrukturerade intervjuer är
motsatsen när intervjuaren inte har några färdigt förberedda frågor utan intervjun blir istället ett samtal
där frågorna formuleras under tiden. Semi-strukturerade intervjuer innebär att det finns frågor eller
områden som är bestämda på förhand men som beroende på respondenternas svar kan följas upp för att
få bättre förståelse. (Saunders & Lewis, 2016) Att semi-strukturerade intervjuer valdes i denna fas beror
på att det var en fördel att kunna ställa följdfrågor för att få en djupare helhetsförståelse eftersom risken
annars varit stor att relevanta områden utelämnats om strukturerade intervjuer använts. Ostrukturerade
intervjuer passar bäst när det inte finns så mycket kunskap inom ett område men eftersom denna studie
utgick från ett väldefinierat problem och viss kunskap om detta redan förelåg så var den semistrukturerade intervjumetoden mer lämplig.
Utifrån den förtydligade problemsituationen som dessa intervjuer bidrog till kunde sedan studiens syfte
utformas i samförstånd med handledare både på Linköpings universitet och på HKScan. Efter att studiens
syfte bestämts så inleddes arbetet med att bryta ner det i konkreta frågeställningar som var möjliga att
besvara. För att kunna göra denna uppgiftsprecisering krävdes det god kunskap om både nuläget på
HKScan och om de teoretiska modeller som finns inom området.
Beskrivning av nuläget
När studiens syfte fastställts inleddes arbetet med att förstå HKScans nuläge. Intervjuer genomfördes för
att skapa en bild av varför de är intresserade av att undersöka just detta problem. För att undvika att bli
präglade av respondenternas syn på organisationen och problemet så var de två respondenterna i detta
steg från helt olika delar av organisationen. Att intervjua flera olika personer från olika funktioner är viktigt
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för objektiviteten eftersom det minskar risken att det är en person eller en funktions syn som studien
bygger på (Björklund & Paulsson, 2003).
De tre personerna som intervjuades i detta steg var dels Supply Chain-direktör Tomas Stefenson och
logistikchef Johan Rosvall som är väl insatta i hur transporterna är en del av helheten och dels chefen på
innesälj Marie Jonsson som är bättre insatt i hur andra funktioner än logistik arbetar med transportfrågan.
De frågor som ställdes under dessa intervjuer finns bifogat i Bilaga 2. Dessa intervjuer samt de två som
genomfördes för att fastställa syftet användes sedan tillsammans med företagsinformation tillgänglig via
företagets intranät och hemsida för att ge en bild av hur nuläget ser ut för HKScan och hur transporterna
hanteras inom organisationen.
Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen är en viktig del av en vetenskaplig studie eftersom den innehåller en
sammanställning av den kunskap som existerar inom området för studien (Merriam, 1994). För att få en
hög trovärdighet i referensramen så är det viktigt att olika typer av litteratur som för fram olika åsikter
finns representerade vilket kan åstadkommas med triangulering. Triangulering innebär bland annat att
flera källor kan används för att visa på bredden av definitioner och undvika att ge en vinklad bild av ämnet
(Björklund & Paulsson, 2003).
Det finns olika typer av källor som på olika sätt kan bidra till den teoretiska referensramens uppbyggnad.
Den vanligaste typen att börja med är böcker som ofta ger en överblick av området. (Hair et al., 2007)
Böcker har dock den nackdelen att de inte innehåller den senaste kunskapen eftersom det tar tid att skriva
och publicera böcker vilket gör att vetenskapen hinner utvecklas innan boken är klar (Patel & Davidson,
2011). Därför är artiklar i journaler och konferensbidrag ibland mer lämpliga att använda eftersom de ofta
innehåller den senaste forskningen. Myndigheter och andra organisationer kan också vara lämpliga
informationskällor eftersom de publicerar både statistiska uppgifter och andra typer av publikationer.
(Hair et al., 2007) I Sverige finns bland annat VTI och Trafikverket som ger ut publikationer inom
transportområdet (Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017; Trafikverket, 2017).
Eftersom litteratursökning är en lång och komplicerad process så är det viktigt att planera den ordentligt
på förhand. Några steg på vägen är att först utgå från området och identifiera underområden att
inkludera, identifiera nyckelord inom dessa, identifiera i vilken kontext studien ska genomföras och om
det finns några geografiska begränsningar. (Hair et al., 2007) I detta fall så identifierades ett flertal
underområden tidigt i projektet. Dessa var Supply Chain Management, övergripande om transporter samt
möjliga kostnadsdrivare. På dessa tre gjorde sedan en områdessökning i Linköpings universitetsbiblioteks
katalog för att identifiera lämpliga böcker att utgå ifrån. Många av dessa böcker inom framförallt
transporter var dock gamla och därför gjordes en ytterligare sökning av artiklar i databaserna Scopus,
Unisearch och Google scholar.
Sökord inom de intressanta underområdena identifierades för att sedan kombineras ihop för att ge en
heltäckande bild av området. Eftersom de flesta artiklar idag skrivs på engelska så har främst engelska
sökord använts. Exempel på sökord som använts i denna studie är: transport, costs, distribution, transport
planning, determinant transport cost, cost drivers, 3pl logistics och fee tables. En fullständig
sammanställning av vilka sökord och databaser som använts tillsammans samt vilka resultat de gav
återfinns i Bilaga 3. De sökord som använts har utvecklats kontinuerligt från cost drivers som var det första
som användes men inte gav speciellt många relevanta träffar. Istället lades ord som transport och logistics
in i sökningen för att få fler områdesspecifika träffar. I vissa fall har även journalens namn använts som
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kriterie att den ska innehålla ordet logistics men detta gjorde att vissa relevanta träffar inte redovisades
på grund av att många journaler om transporter inte innehåller det nyckelordet. Istället användes sökord
mer inriktade på prissättning som fee tables transport som gav fler träffar från transportörernas synvinkel
vilket bidrog till studiens bredd eftersom det är ett annat perspektiv på hur transportkostnaden kan
påverkas.
Eftersom många av sökorden är generella har antalet sökträffar varit genomgående stort. En första
sållning har därför gjorts på titlar där det ovidkommande direkt sorteras bort. För de artiklar med lovande
titlar har sammanfattningen granskats innan ytterligare en sållning skett efter vad som är relevant för
studien. Att sålla litteratur på detta sätt med hjälp av nyckelord och sammanfattningar är nödvändigt för
att inte litteratursökningen ska bli ogenomförbar (Ejvegård, 2009). När mer än 20 träffar i rad varit
irrelevanta för studiens syfte har den specifika sökningen avbrutits. Detta kan ha lett till att relevant
litteratur fallit bort men eftersom det är viktigt att inte fastna måste någon typ av sållning göras (Patel &
Davidson, 2011).
Precisera undersökningsuppgifter
I uppgiftspreciseringen så delades syftet upp i mer konkreta underfrågor genom att analysera den teori
som samlats in i referensramen med situationen för HKScan som presenteras i nulägesbeskrivningen. Att
bryta ner problemet på detta sätt för att skapa tydliga frågeställningar är en viktig del i en studie (Ejvegård,
2009). Genom att bryta ner studiens syfte i hanterbara frågor med en tydlig koppling mellan varandra så
kan studiens fokus preciseras (Bell & Waters, 2016). I detta fall så var studiens syfte tvådelat vilket gav en
frågeställningsstruktur med två huvudfrågor. Dessa huvudfrågor bröts i sin tur ner till två underfrågor
vardera och sambandet mellan frågorna visualiserades. Uppgiftspreciseringen togs fram på så sätt att
först bröts syftet ner i sina beståndsdelar för att göra det hanterbart. Dessa delar kombinerades sedan
med den teori som tagits fram i referensramen och nulägesbeskringen för HKScan så att underfrågorna
tillsammans besvarade huvudfrågorna vilka tillsammans i sin tur besvarade syftet.
Metodval
Efter att syftet delats upp i huvud- och underfrågor valdes lämpliga metoder ut för att besvara dessa vilket
beskrivs mer ingående i de respektive avsnitten nedan. För huvudfråga 1 är målet att utifrån de möjliga
drivarna avgöra vilka som faktiskt påverkar transportkostnaden. Att anpassa och välja en lämplig statistisk
analysmetod utifrån problemet är en viktig del när det kommer till kvantitativa analyser (Bjerling &
Ohlsson, 2010). I detta fall passar multivariat statistik eftersom det är den delen av statistik som används
när det finns flera faktorer som tillsammans påverkar en variabel (Andersson et al. 2007).
I den här studien var det av intresse att logiskt kunna visa hur drivarna påverkar kostnaderna och inte bara
att bevisa att det finns ett matematiskt samband. Risken med att använda en rent statistisk metod för att
ta fram drivarna är att de kan bli svåra att styra efter eftersom det inte går att visualisera hur de är
kopplade till kostnaden (Apgar, 2009). Av den anledningen sattes kravet att drivarna först måste kunna
kopplas logiskt till kostnaden innan de som identifierats som möjliga drivare undersöks mot historisk data.
Att använda en matematisk metod för att undersöka vilka av de möjliga drivarna som påverkar
transportkostnaderna tillsammans med ett krav på logisk koppling ökar trovärdigheten och
användbarheten av resultatet (Apgar, 2009). För att identifiera vilka möjliga samband som fanns mellan
drivare och kostnad så skapades diagram där varje drivare var för sig markerades mot kostnaden. Utifrån
detta framkom att de flesta möjliga sambanden var linjära varför en analys i form av en multipel
regressionsanalys valdes som undersökningsmodell. Anledningen till detta är att en multipel regression
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passar att använda när det finns mer än en förklarande variabel och de undersökta sambanden är linjära
(Blom et al., 2005). I HKScans fall är det förmodligen mer än en drivare som påverkar transportkostnaden
varför denna metod användes.
För huvudfråga 2 som behandlar vilka förändringar som är möjliga för att på sikt minska
transportkostnaden valdes intervjuer som huvudmetod för att besvara frågeställningarna. Intervjuer har
fördelen att de är flexibla och det finns stora möjligheter att följa upp svar vilket inte är möjligt genom
andra metoder (Bell & Waters, 2016). Eftersom huvudfråga 2 är specifik för HKScan genom att den berör
arbetssätt inom organisationen är intervjuer den mest passande metoden för att samla in den kunskap
som de anställda har. I denna huvudfråga blir därför insamlingen större del än analysen som mest handlar
om att sammanställa svaren från intervjuerna och urskilja mönster. Intervjuer har nackdelen att de är
kostsamma att utföra och risken är att de är svåra att analysera (Andersen, 1994). I detta fall fanns det
dock inga bra alternativ varför intervjuer har använts för att besvara huvudfråga 2.

Framtagning av drivare
Då denna studies frågeställningar är beroende av varandra så har insamlingsfasen genomförts i tre
iterationer tillsammans med analysfasen. I första iterationen behandlas de kostnadsdrivare som ska
undersökas, i nästa iteration vilka funktioner som kunde påverka drivarna och i tredje och sista iterationen
på vilket sätt funktionerna kunde påverka drivarna. I detta och de två följande avsnitten presenteras
därför en iteration åt gången.
I iteration 1 behandlades de två frågeställningarna under huvudfråga 1 vilket illustreras i rött i Figur 21
nedan. Dessa två frågeställningar behandlar vilka av de möjliga drivarna som togs fram i
uppgiftspreciseringen som kan påvisas ha matematisk påverkan på kostnaden för transporter.

Figur 21. Frågeställningar behandlade i iteration 1, framtagning av drivare

Insamlingsfas
Det finns två modeller för att ta fram kostnadsdrivare. Den första, mer traditionella metoden är att först
ta fram en lista med möjliga drivare och hur de logiskt borde vara kopplade till kostnaden. Efter detta så
samlas historisk data in för att validera de möjliga drivarna. I detta steg kortas listan med möjliga drivare
ner och endast de med påvisad koppling kvarstår. Dessa drivare kan sedan användas för att uppskatta
framtida kostnader. Detta kallas för en heuristisk modell medan det andra sättet är att rent statistiskt ta
fram drivarna genom att låta en dator identifiera de starkaste kopplingarna inom datan. Slutresultatet
från båda metoderna är en lista över de drivare som påverkar kostnaderna och på vilket sätt. (Apgar,
2009)
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I den här studien var det av intresse att logiskt kunna visa hur drivarna påverkar kostnaderna och inte bara
att bevisa att det finns ett matematiskt samband. Risken med att använda en rent statistisk metod för att
ta fram drivarna är att de kan bli svåra att styra efter eftersom det inte går att visualisera hur de är
kopplade till kostnaden (Apgar, 2009). Av den anledningen valdes den första metoden där drivarna först
logiskt kopplas till kostnaden innan de som identifierats som möjliga drivare undersöks mot historisk data.
Detta stämmer väl med hur Kay och Warsing (2009) anser att bästa sättet att undersöka hur
transportkostnaderna påverkas av olika parametrar är att ha stora mängder data på olika sändningar där
de parametrar som skulle kunna påverka finns representerade tillsammans med sändningens kostnad. För
att kunna göra denna logiska koppling och sedan också matematiskt koppla dem till den historiska datan
så behövdes ett dataunderlag som innehöll genomförda transporter.
Den historiska datan som använts för att identifiera drivarna är underlag från HKScans
transportleverantörer. Detta underlag är framtaget genom att varje transportleverantör redovisar vilka
transporter de kört med start- och slutadress, hur många transportkollin som ingick, hur mycket lasten
vägde, transportens pris samt en hel del annan information. Eftersom HKScan använder sig av flera olika
transportleverantörer så fanns risken att denna data inte skulle vara konsekvent vilket skulle innebära
problem i analysen av datan. HKScan ansåg dock att de hade hårda krav på sina leverantörer även när det
kommer till denna redovisning med fasta rubriker som de måste rapportera. Den data som samlas in från
de olika transportleverantörerna sammanställs sedan för ett helt år i en Excelfil för att underlätta
uppföljning och avvikelsekontroll. TMS-systemet är tänkt att på sikt ta över all den här typen av
rapportering men eftersom det än så länge inte är implementerat fullt ut i hela organisationen så har den
historiska Excelfilen använts för att ge en helhetsbild av transporterna från samtliga orter.
Den data som använts i denna studie är transporter som köpts in av HKScan från externa
transportleverantörer och som utförts under 2015 och 2016 som de inrapporterats av
transportleverantörerna. Från ett av åkerierna finns endast uppgifter från 2015 men eftersom de stod för
endast 4 % av antalet sändningar under 2015 så bör inte detta påverka resultatet nämnvärt. För 2015
fanns datan färdigt sammanställd i en datafil medan för 2016 så behövde denna sammanställning göras
manuellt från de datafiler som varje transportleverantör tillhandahöll.
Det som saknas i den historiska datan från transportleverantörerna är information om vilka produkter
som transporterats och hur många enhetskollin sändningen bestod av. Av den anledningen så skulle den
historiska datan kombineras med data från HKScans affärssystem som innehåller den saknade
informationen. Detta visade sig dock inte vara möjligt eftersom den unika identifieraren i den historiska
filen var ett fraktnummer som inte fanns lagrat i affärssystemet eftersom det bara är intressant för
transportleverantören. I affärssystemet fanns istället ordernummer, sändningsnummer samt
leveransnummer.
Ibland kan vissa drivare behöva omformuleras för att vara möjliga att undersöka på den datan som finns,
exempelvis är inte volym och massa samma sak men om data bara finns för volym kan massa uppskattas
till volym. (Apgar, 2009) Eftersom de drivare som var intressanta att undersökas togs fram genom att
kombinera teori och nuläget för HKScan så kunde denna typ av omformulering undvikas vilket även var
viktigt för att sedan kunna identifiera hur drivarna kan påverkas. Det är viktigt att det finns en logisk
koppling mellan de drivare som identifieras och kostnaden som uppstår för att det ska vara möjligt att
styra efter dem (Apgar, 2009). Risken med att använda uppskattade drivare är att precisionen blir för låg
och styrningen för komplicerad eller svårförstådd.
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Det är även viktigt att den insamlade datan är av god kvalitet och att den har normaliserats och validerats
innan några slutsatser kan dras. Att tvätta datan innebär att ta bort de rader som saknar vissa värden och
de som har tydligt felaktiga värden på någon av de undersökta parametrarna (Özkaya et al., 2010). Detta
gjordes genom att det insamlade datamaterialet gicks igenom och i de fall där data saknades eller var
tydligt felaktig så togs den transporten bort från underlaget. I de fall det var osäkert om ett värde var
orimligt så har handledaren på HKScan konsulteras för att undvika att av misstag ta bort extremvärdena.
Eftersom datan kom från flera olika transportleverantörer som rapporterar in olika uppgifter så behövde
en del ofullständiga transporttransaktioner rensas bort innan analysen kunde påbörjas. I avsnitt 6.1
beskrivs tvättningen av datan mer ingående.
Analysfas
Resultatet från insamlingsfasen blev således en stor datafil med de olika drivarna som identifierades som
möjliga att påverka kostnaden i uppgiftspreciseringen. I den här studien var det av intresse att logiskt
kunna visa hur drivarna påverkar kostnaderna och inte bara att bevisa att det finns ett matematiskt
samband. Risken med att använda en rent statistisk metod för att ta fram drivarna är att de kan bli svåra
att styra efter eftersom det inte går att visualisera hur de är kopplade till kostnaden (Apgar, 2009). Av den
anledningen valdes den första metoden där drivarna först logiskt kopplas till kostnaden innan de som
identifierats som möjliga drivare undersöks mot historisk data.
Innan den matematiska analysen av datan påbörjades kopplades därför de olika drivarna logiskt till
transportkostnaden. Detta sammanfaller med det som inom statistiken kallas för en preliminär analys av
datan där de olika tänkta sambanden undersöks (Djurfeldt & Barmark, 2009). Detta kan ske genom
exempelvis en figur där de olika oberoende variablerna plottas en och en mot den påverkade variabeln.
Genom att göra denna preliminära analys så kan eventuella avvikelser identifieras och beroende på hur
de avviker så kan datan antingen korrigeras eller uteslutas ur analysen. Spridningsdiagram är det
vanligaste verktyget för detta och har också den fördelen att de visar om sambanden är linjära eller inte.
(Andersson et al., 2007) Genom att göra denna preliminära undersökning där drivarna logiskt kopplas till
transportkostnaden så kan dels typen av samband identifieras och dels så finns möjlighet att utesluta de
drivare som inte kan anses ha en logisk koppling till transportkostnaden.
Efter att drivarna logiskt kopplats till transportkostnaden så inleddes den matematiska analysen. För en
situation som denna när det finns en beroende variabel, transportkostnaden, och ett flertal påverkande
men oberoende variabler, de möjliga drivarna, passar multipel regressionsanalys att använda. En multipel
regressionsanalys innebär att det kan finnas mer än en förklarande variabel till skillnad från enkel
regressionsanalys där det bara är en variabel som är förklarande (Blom et al., 2005).
En regressionsanalys har, oberoende om den är enkel eller multipel, som syfte att finna den mest lämpliga
uppskattningen av datamaterialet. För att finna den mest lämpliga uppskattningen så används en metod
som heter minsta kvadrat-metoden. Denna metod går ut på att försöka minimera summan av alla fel i
kvadrat där felet anses vara skillnaden mellan den skattade regressionslinjen och de faktiska värdena.
Anledningen till att felet tas i kvadrat är för att det spelar ingen roll om skattningen är för hög eller för låg
utan det anses lika fel. Efter att dessa fel minimerats så fås den regressionsekvation som bäst stämmer
överens med värdena. I en enkel regressionsanalys så kan detta visualiseras med en trendlinje men för
multipla regressionsekvationer blir det fler dimensioner vilket gör visualiseringen svår. (Andersson et al.,
2007)
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I denna studie så blir det en multipel regressionsanalys med upp till och med sju variabler eftersom det är
sju drivare som identifierats som intressanta att undersöka i uppgiftspreciseringen. Genom att använda
en multipel regressionsanalys så kan de olika drivarna jämföras med varandra och deras precision
undersökas (Varila et al., 2007). Eftersom det är viktigt för HKScan att det finns en förståelig koppling
mellan de drivare som identifieras och kostnaden som uppstår för att det ska vara möjligt att styra efter
dem så kommer enbart linjära samband att undersökas.
Det är inte självklart att alla tillgängliga förklarande variabler ska ingå i regressionsmodellen. Även om det
är viktigt att inte utesluta variabler som påverkar transportkostnaden så är det inte heller bra om det
utesluts för många variabler. Att ha med överflödiga variabler ger osäkrare skattningar, ett större
beräkningsarbete samt att det blir mer komplicerat att tolka modellen. (Sandberg & Sandberg, 2002)
Därför kommer ett antal olika regressionsmodeller att testas och den med bäst justerat R2-värde kommer
att analyseras vidare. R2-värdet visar hur stor del av de ingående variablernas varians som kan förklaras
och ju högre detta värde är desto bättre stämmer modellen. I en multipel regressionsanalys så kommer
R2-värdet som vanligtvis används för att visa modellers förklaringsgrad att öka med antalet variabler vilket
gör det justerade R2-värdet mer rättvisande (Andersson et al., 2007).
I multipla regressionsmodeller blir beräkningarna ofta omfattande vilket gör att rekommendation är att
de löses med datorhjälp (Blom et al., 2005; Bjerling & Ohlsson, 2010). Inom logistiken har kalkylprogram
använts länge eftersom det ofta handlar om komplexa problem med många påverkande variabler som ska
lösas (Tyworth, 1991). I denna studie så kommer Excel att användas för dataanalysen eftersom det är det
verktyget som finns tillgängligt på HKScan och har stöd för den tänkta analysen.
I Excel finns det ett tillägg som heter Data Analysis ToolPak som kommer användas för att utföra
regressionsanalyserna. Regressionsdelen av detta tillägg använder sig av minsta kvadrat-metoden för att
hitta den mest optimala linjen mellan datapunkterna. (Microsoft, 2017) För att kunna utföra en
regressionsanalys i Excel så måste datan vara organiserad så att varje rad representerar en analysenhet
och varje kolumn en variabel (Sundell, 2011).
Resultatet från en multipel regressionsanalys i Excel är tre tabeller. Den första är en tabell med
regressionsstatistik, den andra en ANOVA-tabell och den tredje en tabell med regressionskoefficienterna
β. (Cameron, 2009) Av de tre tabellerna så är ANOVA-tabellen som visar variansanalys den som bör
analyseras först. Detta beror på att från denna tabell går det att utläsa om modellen som ställts upp har
fångat någonting annat än slumpmässiga variationer. För att en modell med 95 % säkerhet visar annat än
bara slumpmässiga variationer så måste p-värdet för F i tabellen vara mindre än 0,05. Ju mindre värdet är
desto mer troligt är det att modellen visar mer än slumpmässiga variationer. (Djurfeldt & Barmark, 2009)
I exemplet i Tabell 8 nedan är p-värdet för F 0,0175 vilket innebär att modellen är statistiskt signifikant.
Kvadratsumma och minstakvadrat kommer inte att användas i denna studie och kommer därför inte
förklaras närmare eftersom de framförallt används för att beräkna F och R2-värdena som är de värden
som används. Uppdelningen i regression och residual innebär att regression är det som de oberoende
variablerna kan förklara medan residualen är mätfel och de icke-observerade påverkande faktorerna
(Djurfeldt & Barmark, 2009). Frihetsgrader är antalet oberoende observationer som kan användas för att
skatta variansen (Andersson et al., 2007).
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Tabell 8. ANOVA-tabell

Regression
Residual
Totalt

Frihetsgrader KvadratSumma MinstaKvadrat
1
2 261
2 261
2 867
993
0,347
2 868
3 254

F
6 525

p-värde för F
0,0175

Efter att F-testet konstaterats vara signifikant i ANOVA-tabellen är det intressant att undersöka tabellen
med regressionsstatistik. I tabellen med regressionstatistik förklaras hur stor del av de ingående
variablernas varians som kan förklaras och ju högre detta värde är desto bättre stämmer modellen med
en perfekt match på 100 %. Detta presenteras genom R2 om det är en ingående förklarande variabel och
genom justerad R-kvadrat om det är mer än en förklarande variabel. I exemplet som visas nedan finns det
bara en förklarande variabel varför de två blir lika. I en multipel regressionsanalys däremot så kommer
R2– värdet att öka med antalet variabler vilket gör det justerade R2-värdet mer rättvisande (Andersson et
al., 2007). Standardfelet som presenteras i tabellen är standardfelet på feltermen som modellen inte kan
förklara och alltså inte standardfelet för den beroende variabeln (Cameron, 2009). I Tabell 9Fel! Hittar
inte referenskälla. nedan visas ett exempel på hur en tabell med regressionsstatistik kan se ut.
Tabell 9. Regressionsstatistik

Värde
Multipel-R
R-kvadrat
Justerad R-kvadrat
Standardfel
Observationer

0,834
0,695
0,695
0,588
2 869

Om determinationskoefficienten anses förklara nog mycket av variansen i den beroende variabeln y är
det intressant att undersöka den tredje tabellen som innehåller β-koefficienterna. Från denna tabell kan
den framtagna modellen med koefficienter ställas upp. Modellen som fås från Tabell 10 nedan är y = 1,872
+ 0,633*x. Standardfelet kan användas för att beräkna den statistiska felmarginalen på olika
konfidensintervall (Djurfeldt & Barmark, 2009). I detta exempel så används standardfelet för att tala om
att variabel med 95 % sannolikhet ligger mellan 0,617 och 0,649. Om detta intervall innehåller 0 eller 1 så
går det inte att dra några slutsatser om variabeln eftersom en koefficient som är 0 eller 1 inte längre är
linjär (Djurfeldt & Barmark, 2009). P-värdet ska vara mindre än 0,05 för att variabeln ska anses signifikant
påverkande på modellen med 95 % sannolikhet. I en multipel regressionsanalys så ser resultatet ut precis
likadant bara att det fylls på nedåt med fler variabler.
Tabell 10. Koefficienttabell

Koefficient
Konstant
Variabel

p-värde
1,872
0,633

Nedre 97,5 %
0,000
0,000

Övre 97,5 %
1,762
0,617

1,982
0,649

I denna studie så finns det inget tillfälle när alla ingående parametrar är 0 eftersom att om ingenting
transporteras så finns det ingen kostnad. Detta innebär att konstanten inte har någon mening och därför
kommer den inte att vara med i modellen
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Det finns olika typer av skalor som variabler kan mätas på, de kan antingen vara kategorivariabler eller
kvantitativa variabler. Kategorivariabler är variabler som kan beskrivas med ord men som inte kan anta
matematiska värden. Kvantitativa variabler är de variabler som kan tilldelas ett numeriskt värde.
(Andersson et al., 2007) Bland de möjliga drivarna finns båda typerna av skalor representerade,
transporttemperatur, lastbärartyp och typ av kund är kategorivariabler medan vikt, vikt per transportkolli,
kvantitet och avstånd är kvantitativa. För att sambanden ska kunna studeras med regressionsanalys så
måste de ingående variablerna vara kvantitativa (Andersson et al., 2007). För att kunna använda
kvantitativa variabler i en regressionsanalys måste de därför omvandlas till värden på en intervallskala
vilket kan göras med hjälp av dummyvariabler.
En dummyvariabel är en egenskapsvariabel som är binär vilket innebär att den kan anta värdena 0 eller 1.
Variabeln har värdet 1 när analysenheten innehar egenskapen som är intressant och 0 annars. Detta
innebär att det bara finns ett steg på variabeln vilket gör att den kan betraktas som en intervallskala
eftersom alla steg på skalan blir lika långa. Dummyvariabler går därför bra att använda i
regressionsanalyser eftersom de är kvantifierbara. För att kunna använda kvantitativa variabler med mer
än två värden, i vårt fall exempelvis typ av kund, så måste varje kategori omvandlas till en variabel där alla
utom en sedan ingår i regressionsmodellen. Den utelämnade variabel kallas för referensvariabel och
regressionsmodellen kommer därför visa hur de olika dummyvariablerna påverkar jämfört med
referensvariabeln. (Djurfeldt & Barmark, 2009) Referensvariabeln brukar därför sättas till den kategori
som är minst intressant att undersöka. (Andersson et al., 2007) Ett exempel på hur en kategorivariabel
kan omvandlas till dummyvariabler visas i Tabell 11 nedan där majs är referensvariabeln och de andra
kategorierna omvandlas till dummyvariabler.
Tabell 11. Omvandling från kategorivariabel till dummyvariabler

BNP per capita
6 800
10 300
300
38 600
6 600
1 900

Vanligaste gröda
Ris
Majs
Kassava
Ris
Vete
Sorghum

Kassava
0
0
1
0
0
0

Ris
1
0
0
1
0
0

Vete
0
0
0
0
1
0

Sorghum
0
0
0
0
0
1

I exemplet ovan kommer regressionsanalysen visa hur BNP per capita påverkas av vilken den vanligaste
grödan är med majs som utgångspunkt. Om BNP per capita är lägre än för majs för en gröda så kommer
detta visas i regressionsanalysen genom en negativ β-koefficient. Om BNP per capita är högre kommer
detta visas med en positiv β-koefficient.
När regressionsmodellen är framtagen måste den först undersökas för att se om den är bra och tillförlitlig
innan några slutsatser kan dras. Ett problem som kan uppstå är att två eller fler av variablerna korrelerar
med varandra vilket gör att det inte går att särskilja dessa variablers effekt på den beroende variabeln
vilket kallas för multikollinearitet. Det enklaste sättet att undersöka detta är att se på korrelationen mellan
de olika ingående parametrarna (Sundell, 2010) I Excel så kan detta göras genom att använda tillägget
Data Analysis ToolPak som har en funktion för att beräkna korrelationen i stora datamängder (Microsoft,
2017). Resultatet av denna korrelationsundersökning är en matris där det visas till hur stor grad de olika
variablerna hänger samman. Det är vanligt att de oberoende variablerna korrelerar i viss grad och det
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finns inget definitivt värde när de är för högt men om korrelationsvärdet går över 0,8 så kan det vara
problematiskt. Om värdet blir så högt finns det risk att koefficienterna inte längre är trovärdiga eftersom
de två variablerna mäter samma sak. Det vanligaste är därför att utesluta en av de korrelerande
variablerna ur modellen. (Sundell, 2010)
Efter att modellen undersökts för korrelation mellan de ingående variablerna så krävs det att modellen
tolkas för att den ska få mening. Den framtagna modellen visar hur kostnaden för transporter överlag ser
ut men för att göra det enklare att styra så är det även intressant att ta fram en modell för hur kostnaden
per enhet påverkas av variablerna. Genom denna modell syns nämligen skalfördelar som inte syns i den
övergripande modellen. Genom att tolka modellen så fås också på vilket sätt de olika drivarna kan påverka
transportkostnaderna vilket används i de följande frågeställningarna. Resultatet från denna frågeställning
är dock den sammanställda matrisen över vilka produkt- respektive marknadsrelaterade drivare som
påverkar transportkostnaden.

Identifiera påverkande funktioner
I iteration 2 behandlades den första frågeställningen under huvudfråga 2 vilket illustreras med röd färg i
Figur 22 nedan. Denna frågeställning behandlar vilka företagsfunktioner på HKScan som kan anses ha
påverkan på de i iteration 1 identifierade drivarna av transportkostnader.

Figur 22. Frågeställningar behandlade i iteration 2, identifiera påverkande funktioner

Insamlingsfas
Med utgångspunkt i vad teorin säger om transporter och deras placering i organisationen (Ballou, 2006)
samt vilka drivare som påvisats påverka transportkostnaden så hölls i detta steg intervjuer med olika
företagsfunktionerna för att identifiera på vilket sätt de hade möjlighet at påverka drivarna. I Bilaga 4 finns
den intervjuguide som använts för dessa intervjuer. De funktioner som ansågs ha möjlighet att påverka
transportkostnaden utifrån teorin var produktion, Supply Chain, sälj samt marknad vilket sedan
avgränsades efter att drivarna identifierats i samråd med handledaren från HKScan. Vissa av funktionerna
har även delats upp i underfunktioner i analysen för att förtydliga vart inom funktionen möjligheten att
påverka ligger. För att öka trovärdigheten i arbetet och förhindra att en persons syn påverkade arbetet
för mycket så har minst två intervjuobjekt valts från varje funktion för att triangulera hur de ser på
funktionens möjlighet att påverka drivarna.
Även i detta steg har semi-strukturerade intervjuer använts eftersom det funnits ett tydligt mål med
intervjuerna som frågor kunde förberedas inför men det var fortsatt viktigt att kunna följa upp
respondenternas svar. Intervjuerna genomfördes på så sätt att respondenterna presenterades för en
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drivare åt gången och sen fick de ta ställning till om de kunde se att något som de ansvarade för kunde
påverka den och om så inte var fallet svara på vilken funktion som de trodde kunde påverka drivaren
oberoende av studiens avgränsningar och om påverkan var direkt eller indirekt. I de fall där de kunde se
en koppling till den egna funktionen eller en annan funktion ställdes en uppföljningsfråga om på vilket
sätt de kunde se en koppling. Intervjusvaren sammanställdes sedan för varje drivare för att få ett samlat
dataunderlag.
Analysfas
När all information från andra informationsinsamlingen samlats in och kategoriserats under de olika
drivarna så inleddes analysen av den. För denna frågeställning användes en matris för att analysera hur
svaren på intervjuerna var fördelade mellan funktionerna och vilka som hade direkt och indirekt påverkan.
I denna matris finns de identifierade drivarna som kolumnerna och varje funktion har en egen rad med
underrader i de fall funktionen delats upp i underfunktioner. Eftersom fokus i denna studie ligger på att
undersöka de funktioner som har direkt påverkan på transportkostnaderna så indikerades det i matrisen
vilken typ av påverkan som fanns. I de fall där någon, oberoende av hur många gånger det nämndes, såg
en direkt koppling så markerade detta med ett D i matrisen och vid en indirekt koppling så markerades
detta med ett I. Att även den indirekta påverkan markerades beror på att dessa kan vara intressanta ur
ett större perspektiv även om det inte är studiens fokus.
Anledningen till att drivaren markerades som möjlig oberoende av hur många som kunde se en koppling
beror på att det inifrån en organisation ofta är svårt att se kopplingarna mellan olika funktioner (Lambert
et al., 1998). Att de inte kunde se kopplingen kan också bero på att funktionen var för dåligt insatt i
transportfrågorna för att kunna se sambandet vilket skulle göra det ytterst intressant att studera vidare.
I en studie som denna så är det bättre att undersöka för mycket och sedan komma fram till att det inte
fanns någon koppling än att missa viktiga kopplingar (Merriam, 1994).
Svaret på frågeställning 2.1 är således den framtagna matrisen där de funktioner som har en direkt
påverkan på transportkostnaden är markerade med ett D och de med indirekt påverkan är markerade
med ett I. Denna matris användes tillsammans med de framtagna drivarna som utgångspunkt för att
besvara frågeställning 2.2 om vilka förändringar som var möjliga för att öka medvetenheten om
transportkostnaderna och på sikt sänka dessa.

Identifiera möjliga förbättringar
I iteration 3 behandlades den andra frågeställningen under huvudfråga 2 vilken är rödmarkerad i Figur 23
nedan. Denna frågeställning behandlar på vilket sätt de företagsfunktioner på HKScan som togs fram som
påverkande på drivarna av transportkostnader i iteration 2 kan påverka sitt arbetssätt för att arbeta med
dessa.
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Figur 23. Frågeställningar behandlade i iteration 3, identifiera möjliga förbättringar

Insamlingsfas
Utifrån vilka funktioner som i förra iterationen visade sig ha påverkan på drivarna hölls i detta steg
ytterligare intervjuer med dessa funktioner där minst två personer från varje funktion intervjuades.
Underlaget för dessa intervjuer återfinns i Bilaga 4. I detta steg var dock frågorna mer öppna och
behandlade hur pass medvetna de ansåg sig vara om transportkostnaderna idag och på vilket sätt de tror
att de skulle kunna påverkas. Utifrån de framtagna regressionsmodellerna så fanns uppgifter om vilka
drivare som påverkade transportkostnaderna och utifrån detta fördes ett resonemang om hur
kostnaderna kunde minskas.
Även i detta steg har semi-strukturerade intervjuer använts eftersom det funnits ett tydligt mål med
intervjuerna som frågor kunde förberedas inför men det var fortsatt viktigt att kunna följa upp
respondenternas svar. Frågorna har dock i detta fall varit betydligt öppnare än i tidigare intervjuer och i
högre utsträckning lett till mer diskussion. Detta var önskvärt eftersom olika funktioner har olika
förutsättningar att se sin egen del i helheten och placera de framtagna drivarna i sitt kontext.
Denna studie har inte som mål att optimera drivarna eller ta reda på hur de olika funktionerna kan påverka
varandra utan fokus i detta steg var att presentera så många möjliga förslag på förändringar som möjligt
som HKScan sedan får ta ställning till genomförbarheten av. För att göra detta så undersöktes även vilken
medvetenhet som fanns inom organisationen eftersom detta påverkar på vilket sätt de kan påverka
transportkostnaden.
Analysfas
Efter att den tredje iterationen med informationsinsamling var genomförd så inleddes den sista
analysfasen. Vid kvalitativa studier sker dock en stor del av analysarbetet samtidigt som informationen
samlas in eftersom frågorna följs upp och utvecklas (Merriam, 1994). Datan från den tredje
informationsinsamlingen bestod av en lista med en mängd möjliga förändringar som skulle kunna
genomföras i de olika funktionerna för att få bättre fokus på drivarna och i förlängningen kunna styra
arbetet bättre för att minska transportkostnaden. Även i detta steg togs de alternativ som enbart föreslogs
en gång med eftersom studiens syfte inte är att utvärdera förslag utan enbart presentera möjliga
förändringar som det sedan är upp till HKScan att ta ställning till. Genom att presentera samtliga förslag
kan risken att bra förslag försvinner elimineras (Merriam, 1994).
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Metodkritik
I detta avsnitt kommer studiens val av metoder för genomförandet och vilken påverkan detta kan ha haft
på resultatet att diskuteras. Även om valen av tillvägagångssätt och metoder varit väl motiverade och
passande för studiens syfte så finns det alltid nackdelar och brister som kan påverka resultatet. Detta
avsnitt kommer belysa dessa för att ge läsaren en möjlighet att själv ta ställning till de metoder som
använts och därigenom ökar studiens trovärdighet. Kapitlet är uppdelat i fyra olika delar där de moment
som ingått i studien tas upp var för sig.
De tre begreppen validitet, reliabilitet och objektivitet bygger tillsammans upp en studies trovärdighet
och bör vara så höga som möjligt. Validitet är hur väl en studie lyckas mäta det den avser, reliabilitet är
hur tillförlitligt resultatet är och objektivitet är på vilket sätt författarnas värderingar påverkat studien.
(Björklund & Paulsson, 2003) Under studiens olika delar har dessa parametrar kontinuerligt behandlats
för att på så sätt genomföra en studie med så hög trovärdighet som möjligt vilket beskrivs i de följande
styckena.

Metodutformning
Fallstudien som metod har en svaghet i att det kan vara svårt att definiera fallets början och slut (Yin,
2014). Därför kräver fallstudien ett väl avgränsat problem som bör vara så specifikt att studien går att
genomföra inom rimliga gränser. I denna studie var det observerade problemet väl definierat och det
fanns tydliga gränsdragningar vad som skulle ingå och vad som ansågs ligga utanför vilket överensstämmer
med de förutsättningar som krävs för en fallstudie. Kritik har också förts fram över att fallstudier generellt
sett är svåra att generalisera eftersom de undersöker ett fenomen under specifika omständigheter
(Merriam, 1994). I denna studie är dock tillvägagångssättet generaliserbart även om resultatet i form av
påverkande drivare och arbetssätt är specifikt för HKScan.
Studiens metodmodell grundar sig bland annat i det Wahlbinska U:et vilket är en modell framtagen för
marknadsundersökningar vilket riskerat påverka studiens genomförande. Modellens steg är dock
generella och har dessutom kompletterats med ytterligare en metodmodell för att säkerställa giltigheten
för denna studie.

Litteraturinsamling
I ett tidigt skede av arbetet låg fokus på att inhämta information från sekundärkällor för att få en förståelse
för området. Detta lyfts fram som ett viktigt steg för att kunna avgränsa fokus för studien och vara mer
effektiv med insamlingen av information från primärkällorna (Bell & Waters, 2016). Sekundärkällor
innebär att informationen är insamlad för ett annat syfte än vad denna studie har vilket innebär att de
kan behöva tolkas medan primärkällor ger information insamlad enbart för denna studies syfte (Eriksson
& Wiedersheim-Paul, 2011). Där sekundärkällorna behandlat andra kontexter eller där information
behövt tolkas till denna studie så har detta indikerats i referensramen genom att beskriva originalkällans
utgångspunkt. Under litteraturinsamlingen har också triangulering använts på så sätt att flera olika
författare har använts för att belysa de centrala begreppen vilket stärker studiens reliabilitet. Att använda
triangulering på detta sätt innebär att riskerna med att använda sekundärkällor minskar eftersom flera
källor används och därför ger en rikare bild av fenomenet (Patel & Davidson, 2011).
Litteraturinsamlingen i denna studie har utgått från böcker men de teoretiska basområdena har också
kompletterats med vetenskapliga artiklar för att bekräfta och triangulera för att få större djup och
trovärdighet i referensramen. Detta eftersom artiklar har fördelen mot böcker att de ofta är mer aktuella
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(Hair, et al. 2007). För att öka objektiviteten i litteraturinsamlingen så har den även skett på ett
strukturerat sätt vilket finns redovisad i Bilaga 2. Detta stärker även studiens reliabilitet eftersom läsaren
själv kan granska hur materialet samlats in. Vid sökningar efter vetenskapliga artiklar i databaser var
användandet av lämpliga sökord viktigt för att relevant teori skulle hittas. I valet av relevanta sökord har
utgångspunkten varit de grundböcker inom ämnet som referensramen tog sin början i. Risken finns att
dessa sökord inte varit uttömmande och att relevant teori därför inte finns med i rapporten. Denna risk
anses dock liten eftersom ett stort antal sökord har använts och även kombinerats på flera olika sätt för
att på så sätt ge en uttömmande bild av de tillgängliga teorierna.

Multipel regressionsanalys
En stor del av den använda kvantitativa datan i denna studie har erhållits från HKScans
transportleverantörer. Detta kan vara ett problem för studiens trovärdighet eftersom det inte finns några
garantier för att datan är korrekt. Denna risk får dock anses vara liten eftersom det är samma data som
HKScan använder för att följa upp transporterna och eventuella felaktigheter borde därför ha
uppmärksammats. Dataunderlaget rensades även innan analysen för att ta bort felaktiga och ofullständiga
rader för att höja kvalitén vilket kombinerat med storleken på underlaget bör ge en hög trovärdighet.
Innan regressionsanalysen hade det kunnat vara intressant och givande att göra en faktoranalys. I en
faktoranalys så analyseras de möjliga faktorerna för att se om det finns bakomliggande faktorer som
påverkar (Andersson, et al. 2007). Detta är vanligast om det finns många olika faktorer som kan misstänkas
påverkas av mer övergripande faktorer som därför skulle minska antalet ingående variabler. I detta fall så
hade en faktoranalys möjliggjort att identifiera om det finns bakomliggande faktorer som påverkar de
drivare som togs fram som möjliga att påverka transportkostnaderna. Nackdelen med faktoranalys är att
även om det matematiskt går att visa att det bör finnas en bakomliggande faktor som påverkar så talar
inte analysen om vad det är för faktor utan det är upp till den som genomför analysen att ta reda på
(Andersson, et al. 2007).
I denna studie ansågs dock identifikationen av bakomliggande faktorer bli för komplicerad där risken är
att faktorerna hamnar i ett cirkelresonemang om vad som påverkar vad. Ytterligare en anledning är att
HKScan är intresserade av vilka faktorer som kan användas för att uppskatta transportkostnaderna för att
på så sätt kunna styra efter dem varför sambanden måste vara enkla att förstå. Därför gjordes ingen
faktoranalys utan alla de faktorer som identifierades som möjliga togs med i analysen. Risken med detta
är att de inte är de faktorer som identifierades som faktiskt påverkar utan att det finns bakomliggande
faktorer som styr. De faktorer som tas fram som påverkande i regressionsanalysen ger dock tillsammans
en bra uppskattning av transportkostnaderna och kan därför användas för att påverka
transportkostnaderna.
En nackdel med multipel regressionsanalys jämfört med en enkel regressionsanalys är att den multipla
inte går att illustrera grafiskt eftersom den i detta fall skulle behöva sju dimensioner, en för varje möjlig
drivare. Att kunna visualisera en modell är inget krav men oftast underlättar det förståelsen om en grafisk
representation kan visas.
I denna studie kommer enbart linjära samband att undersökas vilket är en svaghet eftersom det finns
många andra möjliga samband mellan transportkostnaderna och drivarna. Utgångspunkten i denna studie
var dock att det ska vara enkelt att utifrån drivarna se hur transportkostnaderna kan påverkas. Därför
gjordes valet att endast undersöka de linjära sambanden eftersom detta är den enklaste formen av
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samband. Risken med att undersöka mer komplexa samband är att även om det blir en bättre
förklaringsgrad på den framtagna modellen så blir den så komplex att det krävs matematiska kunskaper
för att tolka den.

Intervjuer
Under empirinsamlingen till huvudfråga 2 så har data främst samlats in genom intervjuer. Intervjuer har
nackdelen att de är kostsamma att utföra och risken är att de är svåra att analysera (Andersen, 1994).
Fördelarna har dock ansetts uppväga detta och består bland annat av att intervjuer ger tillgång till
primärdata och att intervjuer är det rekommenderade arbetssättet vid mer kvalitativa undersökningar
(Merriam, 1994).
I denna studie har det också arbetat aktivts med att på förhand ta fram tydliga intervjuguider vilket bidrar
till objektiviteten eftersom läsaren själv kan följa hur insamlingen gått till. En nackdel med det ickesannolikhetsurval som användes i studien är att det kan ge ett systematiskt snett urval på grund av att
relevanta grupper inte kommer med (Jacobsen, 2002). För att arbeta aktivt med detta har flera personer
intervjuats på detaljfrågorna där det varit möjligt. Dessa personer har då också haft olika perspektiv på
organisationen för att reliabiliteten ska vara så hög som möjligt.
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6 Kostnadsdrivare
I detta kapitel presenteras undersökningen av huvudfråga 1 som behandlar framtagningen av de drivare
som påverkar transportkostnaden hos HKScan vilket illustreras i Figur 24 nedan. Först beskrivs hur
insamlingen, sammanställningen och rensningen av data har gått till. Därefter undersöks datan för att
finna vilka typer av samband som finns mellan de undersökta drivarna och den totala kostnaden för
transporter. En regressionsmodell för den totala kostnaden för transporter presenteras sedan. Slutligen
tas även en modell fram för hur drivarna påverkar enhetspriset. Sist i kapitlet presenteras och tolkas den
analys som gjorts av vilka drivare som har en påverkan på transportkostnaden. Observera att alla siffror
som presenteras i detta kapitel är modifierade och speglar därför inte verkligheten.

Figur 24. Behandlade frågeställningar Kostnadsdrivare

Empiri
Det dataunderlag som använts i denna studie är transporter som köpts in av HKScan under 2015 och 2016.
Information om dessa transporter rapporteras in från varje transportleverantör varför det finns olika
uppgifter beroende på vilken transportleverantör som utfört transporten. För 2015 fanns data från
samtliga transportleverantörer sammanställt i en datafil baserat på de rubriker som den största
transportleverantören använder i sin rapportering. För 2016 var inte denna sammanställning gjord vilket
innebar att underlaget för detta år bestod av 11 filer från olika källor och data från en av
transportleverantörerna saknades. För att underlätta den slutliga analysen så användes samma rubriker
som för 2015-filen när dessa filer sammanställdes. I detta steg gjordes ingen rensning för inkomplett data
utan samtliga transporter som det fanns någon information om sammanställdes.
I Tabell 12 nedan visas ett exempel på hur en transporttransaktion ser ut i de använda datafilerna.
Eftersom dataunderlaget innehåller cirka 50 kolumner så är det endast ett urval av kolumnerna som
illustreras i tabellen. Det är främst de kolumner som visas i tabellen som används i den fortsatta analysen.
Observera att exemplen i tabellen inte är verkliga transporter utan bara exempel på hur strukturen ser ut
vilket innebär att de angivna värdena är helt fabricerade. Observera att lastbärartypen palletainer
förkortas cont i tabellen.
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Tabell 12. Exempeltransporter, observera att siffrorna är helt fabricerade

Åkeri
Åkeri 1
Åkeri 2
Åkeri 3
Åkeri 3
Åkeri 1
Åkeri 2
Åkeri 2

Fraktnr.
708584
708590
585519
593274
708117
845689
709632

Avs.
NDC
Dist.p
Skara
Kristians.
Linköp.
NDC
NDC

Mott
Kund 1
Kund 2
Kund 3
Kund 4
Kund 5
Kund 6
Dist.p

Kvant.
3
6
1
26
10
12
2

Enhet
Pall
Pall
Pall
Cont
Cont
Pall
Pall

Vikt Avst.
767
402
1256
1
335
375
9612
100
4500
20
5260
206
860
965

Temp
Kylt
Fryst
Fryst
Kylt
Kylt
Kylt
Torrt

Kundtyp
AFH
TH
AFH
Industri
Industri
TH
Till dist.

Kost.
1500
550
800
2900
2600
2800
700

I dataunderlaget fanns det data från fem olika transportleverantörer som sammanställts. Antalet
mottagare är betydligt större och består av flera tusen olika kunder. Även antalet olika avsändare är stort
eftersom samma avsändare kan ha många olika benämningar i dataunderlaget. Avståndet mellan
avsändare och mottagare beräknas på ortsnivå. Det är alltså det uppmätta avståndet mellan två orter som
avgör transportens debiterade avstånd och inte hur långt lastbilen faktiskt kör. En transport inom en ort
kommer därför rapporteras som en kilometer oberoende av hur långt det faktiskt var mellan avsändare
och mottagare.
Det stora arbetet i denna del bestod av att rensa datan, detta eftersom studiens avgränsningar innebar
att endast transporter ut till kund skulle undersökas och eftersom kvalitén på den ingående datan
generellt sett var låg. Som exempel så fanns det från 2015 1 680 transporttransaktioner som hade
antingen en negativ kostnad eller ingen kostnad alls vilket motsvarade nästan 2 % av det totala antalet
transporter det året. Vissa parametrar som skulle ingå i analysen, exempelvis typ av kund och avstånd,
var inte heller redovisat för alla transporter varför dessa datarader behövde kompletteras. I de fall det har
varit möjligt så har datan kompletteras men i ett flertal fall har detta inte varit möjligt varför transporten
tagits bort ur den fortsatta analysen för att inte riskera att ge ett felaktigt resultat. I följande stycken
beskrivs hur detta gått till och vilken påverkan det haft på dataunderlaget. Rensningen genomfördes i 15
steg och varje steg beskrivs i detalj i listan nedan där steg 0 och steg 16 är start- respektive slutsteg. I
Tabell 13 redovisas sedan resultatet från rensningen med hur många sändningar som rensats bort i
respektive steg.
0. Originalfilen där 2015 innehåller 4 transportleverantörer och 2016 endast 3 st vilket till viss del
förklarar skillnaden i antalet sändningar.
1. Rensning av sändningar som är dubbletter med hjälp av Excels inbyggda verktyg. Sändningar som
är dubbletter med avseende på fraktsedelsnummer och absolutbeloppet av vikt och fraktkostnad
har rensats bort.
2. Gått igenom dubbletter med avseende på fraktsedelsnummer. I princip för samtliga fall skiljer sig
enbart kostnaden åt för frakten vilket gör att det är i princip omöjligt att uttyda vilken som är
korrekt. Med anledning av det har båda sändningar rensats bort eftersom det varit omöjligt att
urskilja kopian från originalet.
3. Rensning av sändningar som har en HKScan-anläggning som mottagare, det vill säga
mellantransporter och returtransporter. Utgångspunkt var de som har en avsändartext som
tydligt kan associeras till HKScan eller någon av dess anläggningar. En extra granskning gjordes för
de mottagarorter där det finns HKScan-anläggningar eller lager för att säkerställa att inga
sändningar förbises.
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4. Rensning av sändningar som saknade mottagare.
5. Rensning av sändningar som inte har en HKScan-anläggning eller en transportleverantörs
distributionspunkt som avsändare. En extra granskning har gjorts för respektive avsändarort för
att säkerställa att alla sändningar som avgått från exempelvis någon av HKScans kunder rensats
bort.
6. Rensning av sändningar som saknade avsändare.
Innan steg 6 så gjordes en klassificering av samtliga mottagare som var påbörjad av HKScan.
Klassificeringen var ofullständig och saknade cirka 25 % av mottagarna. Denna lista kompletterades
till att innehålla samtliga mottagare genom att söka upp mottagaren via Google och jämföra med
alternativa stavningar i den befintliga listan med mottagare.
7. Rensning av sändningar som klassificerats som mellantransporter, det vill säga från en HKScananläggning till en annan HKScan-anläggning. Många av dessa transporter rensades bort i steg 3
men vissa mottagare hade klassificerats som mellantransporter av HKScan själva utan att namnet
uppenbart kunde klassas som en HKScan-anläggning vilket gjorde att dessa istället rensades bort
i detta steg.
8. Rensning av sändningar som klassificerats som varuprover eftersom de inte kan anses tillhöra
standardflödet till kund.
9. Rensning av sändningar som klassificerats som tvätt.
10. Rensning av sändningar med negativ kostnad, kostnad under 1 krona och transporter som saknar
värde i kolumnen kostnad.
11. Rensning av sändningar där angiven vikt var 0 kg.
12. Rensning av sändningar där angiven kvantitet var 0 st.
13. Rensning av sändningar som inte var från 2015 eller 2016.
14. Rensning av de sändningar som saknar datum.
15. Rensning av de sändningar där vikten per transportkolli översteg 1000 kg per transportkolli
eftersom det ansågs som orimligt tunga transportkollin.
Efter steg 15 gjordes ytterligare några justeringar för att förbättra materialet. Ett antagande att alla
sändningar från en av transportleverantörerna utgjordes av lastbärartypen pall eftersom det inte fanns
någon lastbärartyp rapporterad i filen för 2016. Anledningen till detta antagande är att även i 2015 års fil
så hade ett sådant antagande gjorts och dataunderlaget skulle försvagas om transporttransaktionerna
istället togs bort. Detta antagande kan i vissa fall vara felaktigt men för att få datamängderna relativt lika
så gjordes samma antagande för 2016 års fil.
Avstånd lades till för de sändningar som saknade det. I de fall det var möjligt användes avstånd från
befintliga sändningar över samma transportlänk och i andra fall kompletterades det med avstånd från
Eniros vägbeskrivning med snabbaste väg valt.
En justering gjordes av de sändningar som hade andra enheter för lastbärare än palletainer eller pall. De
med kartong som enhet var samtliga färre än 8 kartonger och avrundades därför uppåt till en pall. Även
de sändningar som hade enheten halvpall avrundades uppåt till en pall. De med enhet som ett decimaltal
avrundades uppåt till hela pallar/palletainer. En pallplats ansågs motsvara två pallar eftersom de kan
staplas två på varandra.
16. Slutligen sammanfogades de båda dataunderlagen till ett stort underlag
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Tabell 13. Rensning av dataunderlag, angivet i antal sändningar

Steg
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2015

2016

95 085
80 035
-6 340 = 88 745
-10 = 80 025
-1 116 = 87 629
-820 = 79 005
-14 133 = 73 496
-12 615 = 66 390
-2 = 73 494
-4 = 66 386
-218 = 73 276
-208 = 66 178
-386 = 72 890
-49 = 66 129
-1 284 = 71 606
-1 889 = 64 240
-115 = 71 491
-79 = 64 161
-1 = 71 490
= 64 161
-1 003 = 70 487
-843 = 63 318
-95 = 70 392
-3 = 63 315
-7533 = 62 859
-247 = 63 068
-135 = 62 724
= 63 068
-2997 = 59 727
= 63 068
-159 = 59 568
-179 = 62 889
59 568 + 62 889 = 122 457 sändningar

Analys
I detta avsnitt presenteras den analys som gjorts för att koppla det framtagna dataunderlaget till de sju
möjliga drivarna som identifierades i uppgiftspreciseringen. Dessa möjliga drivare presenteras i Tabell 14
nedan. Det dataunderlag som använts är de sammanställda och rensade transporttransaktionerna från
2015 och 2016 som totalt sett består av 122 457 unika transporter.
Tabell 14. Undersökta drivare

Produktrelaterade drivare
Vikt
Vikt per transportkolli
Transporttemperatur
Lastbärartyp

Marknadsrelaterade drivare
Kvantitet
Avstånd
Typ av kund

Utifrån dessa faktorer som identifierats som möjliga drivare så identifieras först de logiska sambanden
mellan de olika variablerna och transportkostnaden. De variabler som framstod som att de hade en logisk
koppling till transportkostnaden användes sedan vidare för att ställa upp en regressionsmodell av hur
transportkostnaden beror av de ingående variablerna.

Logisk koppling
När datan var rensad så undersöktes den först logiskt för att se om det var rimligt att anta att det fanns
kopplingar mellan drivarna och transportkostnaden för en sändning. Denna inledande undersökning
skedde grafiskt genom att drivarna en och en ritades ut i en graf tillsammans med den genomsnittliga
transportkostnaden. Först presenteras de produktrelaterade drivarna följt av de marknadsrelaterade
drivarna.
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För de drivare som var kvantitativa så blev detta kontinuerliga grafer där kopplingen mellan varje drivare
och den genomsnittliga transportkostnaden approximerades med en trendlinje markerad i rött i
diagrammen nedan. Att axeln för kostnaden varierar mellan diagrammen beror på att det är den
genomsnittliga transportkostnaden som ritats ut och denna kan vara olika beroende på vilken drivare som
använts.
För de kvalitativa variablerna som skulle undersökas handlade denna grafiska undersökning om att se om
det är rimligt att anta att det finns skillnader mellan kategorierna. Detta gjordes genom att grafiskt
presentera den genomsnittliga transportkostnaden för de olika kategorierna för att på så sätt identifiera
om det var rimligt att anta att det fanns en skillnad mellan kategorierna.
Produktrelaterade drivare
Den första drivaren att undersökas var vikt vilket visas i Figur 25 nedan. Den röda linjen i diagrammet är
en linjär trendlinje som visar den bästa approximeringen av kopplingen mellan vikt och transportkostnad.
I diagrammet är vikten angiven i kilo och sändningarnas vikt har varierat mellan 0,5 kilo upp till drygt 29
ton. Som diagrammet visar så finns det några transporter med låga vikter som är dyrare än om
transportkostnaden enbart berott på vikten och ju högre vikten blir desto mer verkar kostnaden avvika
från den uppskattade kostnaden. Vikt verkar därför inte själv kunna förklara varför transportkostnaden
ser ut som den gör men det är rimligt att utifrån diagrammet tro att det finns en koppling som gör att ju
tyngre sändningen är desto mer kostar den att transportera. Vikt undersöktes därför som en möjlig
drivare.

Figur 25. Transportkostnad för vikt, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

I Figur 26 nedan visas kopplingen mellan transportkostnad och den genomsnittliga vikten per
transportkolli, alltså per pall eller palletainer, i en sändning. Vikten per transportkolli är angivet i kilo och
som framgår av diagrammet så ligger den mellan ungefär ett kilo och ett ton. När det gäller kopplingen
mellan transportkostnad och vikten per transportkolli så är diagrammet betydligt mindre entydigt än det
för vikt. Anledningen till detta är förmodligen att det finns skrymmeberäkningar både för lätta och för
tunga transportkollin som gör att de avviker. Om därför enbart mitten av diagrammet studeras så finns
det en trend som visar att med vissa undantag så är det billigare att transportera tunga lastbärare. Även
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om det inte finns någon klar, linjär koppling mellan vikten per transportkolli så verkar det ändå finnas en
koppling mellan dem varför den togs med som en möjlig drivare i den fortsatta analysen.

Figur 26. Transportkostnad för vikt/transportkolli, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

Nästa produktrelaterade drivare som identifierats som möjlig att påverka transportkostnaderna var vilken
temperatur som transporten skedde under. Den genomsnittliga transportkostnaden för de olika
transporttemperaturerna visas i Figur 27 nedan. I dataunderlaget fanns transporttemperaturen endast
angiven för ungefär hälften av de registrerade transporttransaktionerna och eftersom det skulle försvagat
studiens trovärdighet kraftigt att halvera underlaget så användes istället en fjärde kategori på
temperaturen som i diagrammet nedan kallas för X och betyder okänd temperatur. De tre övriga
kategorierna är fryst, kylt som är klart vanligast och torrt som endast ett fåtal transporter sker i. Från
jämförelsen så framgår det att de torra sändningarna i genomsnitt är klart dyrare än de andra följt av de
kylda. Kopplingen mellan transporttemperatur och kostnad beror därför dels på vilka krav som ställs på
fordonet men också på vilka beställningsmönster som finns för de produkter som transporteras i de olika
temperaturerna. Från jämförelsen är det tydligt att det finns skillnader mellan kategorierna varför denna
drivare togs vidare i analysen.

63

6 Kostnadsdrivare

Figur 27. Transportkostnad per transporttemperatur, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

Den sista produktrelaterade drivaren att kopplas till transportkostnaden var vilken typ av lastbärare som
användes för transporten. Den genomsnittliga transportkostnaden för de två använda lastbärarna visas
därför i Figur 28 nedan. I figuren står cont för palletainer och pall för vanliga pallar. Som synes av
diagrammet så verkar transportkostnaden för transporter som sker med palletainer vara klart högre än
de som sker med pall. Typen av lastbärare togs därför fortsatt med i analysen över vilka faktorer som
påverkar transportkostnaden.

Figur 28. Transportkostnad per lastbärare, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

Marknadsrelaterade drivare
Den första marknadsrelaterade drivare att undersökas grafiskt var kvantitet vilket visas i Figur 29 nedan.
Kvantiteten är angiven i antal transportkollin som antingen kan vara pall eller palletainer. Denna drivare
har varierat från en enhet upp till drygt 200 enheter. Detta diagram kräver ingen närmare undersökning
utan det är tydligt från trendlinjen att det finns en klar koppling mellan kvantiteten som transporteras och
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transportkostnaden. Ju större kvantitet som transporteras desto dyrare transport. Kvantitet togs därför
med i den vidare analysen som en möjlig drivare av transportkostnader.

Figur 29. Transportkostnad för kvantitet, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

I Figur 30 nedan visas kopplingen mellan den genomsnittliga transportkostnaden och avstånd. I
diagrammet är avstånd mätt i kilometer så längden på transporterna har varierat från de kortaste på en
kilometer, vilket är en schablon om den sker inom en kommun, och den längsta på 1 541 km. Till skillnad
från diagrammet med kvantitet ovan så är inte detta diagram lika tydligt när det kommer till att utröna
om det finns någon koppling. Det finns en klar trend att transportkostnaden ökar när avståndet ökar vilket
den röda trendlinjen visar. Genomgående så finns det dock avvikande värden där transporterna varit klart
dyrare än trendlinjen indikerar. Det är ändå tydligt att avståndet påverkar transportkostnaden varför
denna drivare togs med som en möjlig drivare i den fortsatta analysen.

Figur 30. Transportkostnad för avstånd, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten
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Den sista marknadsrelaterade variabeln att undersökas grafiskt var de olika typerna av kunder vilket visas
i Figur 31 nedan. De fyra olika typerna av kunder är AFH, TH, industri och till distributionspunkt som är de
stora mantelsändningarna som konsolideras ut till distributionspunkter runt om i landet. Ur diagrammet
så framgår det att det verkar finns klara skillnader i transportkostnader beroende på vilken typ av kund
som sändningen ska till med de stora mantelsändningarna ut till distributionspunkterna klart dyrast. De
olika typerna av kunder togs därför med i den fortsatta analysen för att se om det har någon verklig
påverkan på transportkostnaden.

Figur 31. Transportkostnad per typ av kund, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

Utifrån den grafiska undersökningen av datan som gjordes så föreföll alla drivare ha påverkan på
transportkostnaden varför samtliga drivare kom att ingå i de undersökta regressionsmodellerna.

Framtagning av regressionsmodell
I detta avsnitt så tas en regressionsmodell fram där transportkostnaden förklaras med hjälp av de drivare
som identifierats som möjliga att påverka transportkostnaderna. Drivarna anpassas först för att kunna
användas i en regressionsmodell innan olika modeller undersöks för att finna den med högst
förklaringsgrad. Modellen undersöks sedan på hur stabil den är och om nödvändigt så förfinas modellen
ytterligare.
Ingående variabler
De möjliga drivarna som är kvantitativa kan användas som de är i en regressionsmodell och därför togs
kvantitet, vikt, avstånd och vikt per transportkolli med i analysen utan några justeringar. För de tre
drivarna som är kategorivariabler så behövde dessa göras om till dummy-variabler för att kunna användas
i regressionsmodellen. För att en kategorivariabel ska kunna användas i en regressionsmodell så måste
antalet kategorier minus ett antal dummyvariabler skapas. Dessa dummyvariabler representerar då en
kategori var och den utelämnade kategorin sätts som normaltillstånd. Detta för att de andra kategorierna
ska kunna jämföras mot denna normaltillståndskategori. Som normaltillstånd sätts den vanligaste
kategorin eller den som är minst intressant att undersöka. En dummyvariabel blir alltså ett om
transaktionen tillhör kategorin och noll annars, så för normaltillståndet blir samtliga dummyvariabler noll.
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För variabeln transporttemperatur fanns det fyra kategorier, torrt, kylt, fryst samt okänt varför tre
dummyvariabler skapades. Dessa variabler döptes till torrt, kylt och fryst eftersom okänt sattes som
normalfall eftersom detta är den vanligast förekommande transporttypen och den som är minst intressant
att undersöka. För att förtydliga hur variabelbytena ser ut så illustreras det i Tabell 15 nedan. För variabeln
lastbärartyp fanns det två kategorier, pall och palletainer, varför en dummyvariabel skapades. Denna
dummyvariabel kallades palletainer eftersom pall sattes till normalfall på grund av att den största andelen
transporter sker med pallar. Variabeln typ av kund har fyra olika kategorier vilket gjorde att tre
dummyvariabler skapades. Av de fyra kategorierna TH, AFH, industri och transport till distributionspunkt
så är TH den mest frekventa. Av den anledningen sattes TH som normalfall och de tre dummyvariablerna
döptes till AFH, industri och TD vilket står för till distributionspunkt.
Tabell 15. Dummyvariabler kopplat till drivare

Ursprunglig variabel
Transporttemperatur

Lastbärartyp
Typ av kund

Dummyvariabler
Torrt
Kylt
Fryst
Palletainer
AFH
Industri
TD

Normalfall
Okänt

Pall
TH

Modellframtagning
Eftersom det inte finns något rekommenderat antal variabler i en regressionsmodell så har modeller
med olika antal drivare undersökts. Därför testades olika kombinationer av de sju identifierade drivarna
för att hitta den modell som bäst approximerade transportkostnaden. Att de fortfarande är drivarna
som fokuseras trots ett variabelbyte till dummyvariabler beror på att en dummyvariabel i sig själv är
intetsägande och samtliga dummyvariabler för en drivare måste användas för att de ska få någon
mening. Ett urval av de undersökta regressionsmodellerna presenteras i Tabell 16 nedan med det
justerade R2-värdet angivet och i Bilaga 5 finns samtliga undersökta modeller.
För en bra regressionsmodell så ska värdet på det justerade R2-värdet vara så högt som möjligt eftersom
det innebär att modellen förklarar så stor del av variationen som möjligt av transportkostnaden. Att det
justerade R2-värdet används framför det vanliga R2-värdet beror på att i modeller med flera ingående
variabler, som denna, så kommer det vanliga R2-värdet alltid att förbättras när fler ingående variabler
läggs till även om förklaringskraften inte påverkas. Det justerade R2-värdet tar hänsyn till detta och kan
därför sägas vara en mer försiktig skattning av hur bra modellen förklarar variationerna.
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Tabell 16. Undersökta regressionsmodeller med justerat R2-värde

Ingående drivare
Kvantitet
Kvantitet, avstånd
Vikt, avstånd
Kvantitet, vikt/transportkolli
Vikt, kvantitet, avstånd, vikt/transportkolli
Temp, lastbärare, typ av kund
Kvantitet, avstånd, temp, lastbärare
Kvantitet, avstånd, temp, lastbärare, typ av kund
Vikt, avstånd, vikt/transportkolli, temp, lastbärare, typ av kund
Kvantitet, avstånd, vikt/transportkolli, temp, typ av kund
Kvantitet, avstånd, vikt/transportkolli, temp, lastbärare, typ av kund
Vikt, kvantitet, avstånd, vikt/transportkolli, temp, lastbärare, typ av kund

Justerat R2-värde
0,739
0,830
0,788
0,791
0,834
0,343
0,830
0,841
0,814
0,842
0,842
0,843

Ur tabellen går att utläsa att den modell som har det bästa justerade R2-värdet är den modell som
innehåller samtliga drivare. Att det justerade R2-värdet är 0,843 innebär att den modellen förklarar 84
procent av variationen. Detta innebär att det uppskattade värdet plus eller minus 16 % är den verkliga
transportkostnaden. Den del som inte förklaras är antingen drivare som inte tagits med i denna studie
eller så beror den på att det alltid förekommer avvikelser som brukar sammanfattas i en felterm. Den
valda regressionsmodellen har dock ett högt förklaringsvärde med 84 % vilket visar att det är en bra
approximering av transportkostnaden.
Undersökning av framtagen modell
Innan modellen analyserades så undersöktes den för att se hur pass pålitlig den var. För att göra detta så
användes en korrelationsmatris vilken visas i Tabell 17 nedan. I en korrelationsmatris så går det att utläsa
hur stor koppling det är mellan de olika drivarna som ingår i modellen eftersom korrelationen visar hur
två variabler påverkar varandra. En korrelation på 1 innebär att drivarna alltid följer varandra på så sätt
att när en är hög så är även den andra hög. Att det finns en viss nivå av korrelation mellan variablerna är
mer eller mindre oundvikligt men om korrelationsvärdets absolutvärde överskrider 0,8 finns risk att
modellen blir felvisande. Detta beror på att dessa två variabler i så fall mäter samma sak och det blir svårt
att särskilja effekterna.
Tabell 17. Korrelationsmatris
Vikt
Vikt/kolli
Industri
AFH
TD
Fryst
Kylt
Torrt
Palletainer
Avstånd
Kvantitet
Vikt

0,23
0,11
-0,16
0,04
0,01
0,04
0,05
0,11
0,10
0,96
1

Kvantitet

Avstånd

Palletain

Torrt

Kylt

Fryst

TD

AFH

0,10
0,04
-0,16
0,11
-0,05
0,08
0,01
0,04
0,09
1

0,19
0,17
-0,06
0,06
0,17
0,12
0,01
0,18
1

0,27
0,46
-0,11
-0,06
-0,10
-0,07
-0,01
1

0,14
-0,02
-0,04
-0,02
-0,03
-0,04
1

-0,03
0,15
-0,17
-0,05
-0,27
1

0,28
-0,03
0,23
-0,11
1

-0,11
-0,12
-0,15
1

-0,18
-0,26
1
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Vikt/kolli

0,46
1
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Ur tabellen går det att utläsa att det finns en tydlig korrelation mellan variablerna vikt och kvantitet
eftersom korrelationsvärdet är 0,96. Eftersom det är ett positivt samband som är nära ett så innebär det
att dessa två variabler ökar samtidigt. Detta gör i sin tur att det blir svårt att avgöra om det är vikten eller
kvantiteten som påverkar transportkostnaden. Av den anledningen så bör inte båda variablerna vara med
i regressionsmodellen samtidigt eftersom den då kan komma att bli missvisande och det blir svårt att dra
korrekta slutsatser. Detta är dock den enda korrelationen som överstiger 0,8 och övriga variabler kan ingå
samtidigt i modellen utan att riskera att resultatet blir missvisande.
Eftersom regressionsmodellerna i Tabell 16 ovan visar att modellen med alla faktorer utom vikt är bättre
sett till det justerade R2-värdet än modellen med alla variabler förutom kvantitet så plockades vikt bort
ur regressionsmodellen. Därmed inte sagt att vikt inte påverkar transportkostnaden utan bara att denna
undersökning inte kan avgöra om det är vikt eller kvantitet som påverkar transportkostnaden eftersom
de är mer eller mindre synonyma. Istället kan det tyda på att det är storleken på sändningen som
påverkar där storleken räknas både i antal och i vikt. För den fortsatta analysen valdes modellen som
innehåller samtliga drivare förutom vikt att användas.
Efter att modellen som skulle analyseras valts ut så studerades ANOVA-tabellen för regressionsmodellen
för att undersöka om modellen fångat verkliga mönster och inte bara slumpmässiga variationer. I Tabell
18 nedan visas ANOVA-tabellen för regressionsmodellen med alla ingående variabler. Ur denna tabell är
det endast p-värdet för F som är intressant, vilket är markerat med gult, eftersom det är detta värde som
visar sannolikheten att modellen bara fångat slumpmässiga variationer.
Tabell 18. ANOVA-tabell

Regression
Residual
Totalt

Frihetsgrader
10
122 447
122 457

KvadratSumma
300 908 320 880
56 250 817 522
357 159 138 402

MinstaKvadrat
300 908 320 088
459 389

F
65 501

p-värde för F
0

Eftersom p-värdet för F visar sannolikheten att modellen enbart fångat slumpmässiga variationer så ska
detta värde vara så lågt som möjligt och för att med 95 % säkerhet kunna säga att modellen fångar verkliga
variationer så ska värdet vara mindre än 0,05. Från tabellen går att utläsa att p-värdet för den undersökta
regressionsmodellen var 0 vilket innebär att det är statistiskt säkerställt att modellen visar på verkliga
förhållanden. De övriga värdena i tabellen är inte av intresse för denna undersökning av vilka variabler
som påverkar transportkostnaden och lämnas därför utan tolkning.
Efter att det konstaterats att den valda regressionsmodellen var den mest lämpliga för att approximera
transportkostnaden och att den inte bara fångade slumpmässiga variationer så kunde sannolikheten att
de olika drivarna påverkade undersökas. För detta så togs koefficienttabellen för regressionsmodellen
fram vilken innehåller koefficienterna för de ingående variablerna och visas i
Tabell 19 nedan. Ur koefficienttabellen så kan det utläsas hur de olika ingående variablerna påverkar
transportkostnaden, hur sannolikt det är att variabeln påverkar samt inom vilket intervall variabel ligger
med 95 % sannolikhet. I de fall där p-värdet är angett till ≈0 så innebär det att värdet inte var noll men så
försvinnande litet att värdet kan approximeras med noll.
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Tabell 19. Koefficienttabell ursprunglig regressionsmodell, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

Koefficient
Vikt/kolli
Torrt
Kylt
Fryst
Palletainer
Kvantitet
Avstånd
TD
AFH
Industri

p-värde
0,40
304,02
34,15
96,85
12,48
78,99
1,39
689,34
– 26,34
13,26

Nedre 97,5 %
≈0
≈0
≈0
≈0
0,25
0
0
0
≈0
0,04

Övre 97,5 %
0,37
242,18
23,89
82,93
– 11,82
78,66
1,37
671,20
– 36,61
– 1,34

0,43
365,86
44,41
110,77
36,77
79,33
1,41
707,50
– 16,07
27,93

Det första värdet av intresse i tabellen var p-värdet för de olika koefficienterna eftersom detta visar hur
stor sannolikhet det är att variablerna inte påverkar transportkostnaden. Därför ska detta värde vara
under 0,05 för att med 95 % säkerhet kunna säga att variabeln påverkar. I tabellen ovan ses att variabeln
palletainer har ett p-värde på 0,25 vilket innebär att det inte kan påvisas att typen av lastbärare påverkar
transportkostnaden med mer än 75 % sannolikhet.
Av den anledningen så togs lastbärartyp och därigenom dummyvariabeln palletainer bort som variabel
ur modellen eftersom resultatet annars riskerade att bli opålitligt. Detta gav en regressionsmodell med
de ingående variablerna vikt per transportkolli, transporttemperatur, kvantitet, avstånd och typ av kund.
Även denna modell fångar verkliga mönster eftersom p-värdet för F är 0 även för denna modell. I Tabell
20 nedan visas koefficienttabellen för den förfinade regressionsmodellen. I de fall där p-värdet är angett
till ≈0 så innebär det att värdet inte var noll men så försvinnande litet att värdet kan approximeras med
noll.
Tabell 20. Koefficienttabell för förfinad regressionsmodell, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

Koefficient
Vikt/kolli
Torrt
Kylt
Fryst
Kvantitet
Avstånd
TD
AFH
Industri

p-värde
0,40
302,80
32,93
95,45
78,99
1,39
688,87
– 26,28
16,19

Nedre 97,5 %
≈0
≈0
≈0
≈0
0
0
0
≈0
0,01

Övre 97,5 %
0,37
241,00
22,95
81,80
78,66
1,37
670,75
– 36,55
2,69

0,43
364,59
42,91
109,10
79,33
1,41
707,00
– 16,01
29,70

I denna tabell så kan det utläsas att alla variabler bidrar till regressionsmodellens förklaringsgrad eftersom
ingen variabel har ett p-värde som överstiger 0,05. Industri är den variabel som ligger närmast men det
går med 99 % säkerhet att säga att variabeln påverkar vilket för denna undersökning ansågs vara bra nog.
Efter p-värdet var det kolumnerna i Tabell 20 för nedre och övre 97,5 % som analyserades. Detta skedde
eftersom att om intervallet mellan de övre och nedre gränserna innehåller värdet 0 eller 1 så kan inga
slutsatser dras om variabelns påverkan eftersom 0 som koefficient innebär att variabeln inte påverkar
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alls och ett värde på 1 innebär att påverkan är konstant. I detta fall var det dock inga koefficienter som
var i detta intervall varför alla variabler fortsatt ansågs påverka transportkostnaden. De drivare som
ingår i den slutliga regressionsmodellen är därför vikt per transportkolli, transporttemperatur, kvantitet,
avstånd samt typ av kund.

Tolkning av regressionsanalysen
För att tolka den framtagna regressionsmodellen så användes de värden som presenterades i Tabell 20
ovan. Tolkningen av modellen gjordes med hjälp av de värden som står i kolumnen koefficient. För de
kvantitativa variablerna kvantitet, avstånd och vikt per transportkolli kunde denna påverkan på
transportkostnaden utläsas direkt i kolumnen eftersom denna kolumn visar hur stor påverkan varje
variabel har på den totala transportkostnaden för en sändning. Siffran som står i kolumnen visar hur den
totala transportkostnaden påverkas av en enhets ökning av en variabel, exempelvis en kilometer eller ett
kilo.
För de variabler som analyseras med dummyvariabler krävdes det en annan tolkning av koefficienten
eftersom de enbart jämförs med varandra och värdet på normalfallet inte redovisas i tabellen. Att bara ta
värdet som står i kolumn koefficient förklarar därför ingenting alls. De olika dummyvariablerna för en
drivare redovisas därför grafiskt för tolkas utifrån hur de påverkar kostnaden jämfört med den kategori
som satts som normalfall.
Tolkning av de produktrelaterade drivarna
I regressionsmodellen så finns det två produktrelaterade drivare, vikt per transportkolli och
transporttemperatur. För drivaren vikt per transportkolli så påverkas transportkostnaden med 0,40
kronor per kilo. Eftersom detta är den genomsnittliga vikten per transportkolli så krävs det att samtliga
transportkollin ökar ett kilo i vikt för att uppnå denna effekt. Eftersom detta är ett genomsnitt så uppnås
naturligtvis samma effekt om ett transportkolli ökar sin vikt lika mycket som det är antal transportkollin i
sändningen. Denna variabel är förhållandevis stabil och ligger med 95 % säkerhet mellan 0,37 och 0,43
kronor per kilo.
I Figur 32 nedan visas hur transportens temperatur påverkar kostnaden jämfört med de transporter som
inte hade någon inrapporterad transporttemperatur som är satta som normalfall. Värdena i diagrammet
är hämtade från Tabell 20 ovan där kolumnen koefficient är den blå grundstapeln och värdena för övre
och undre 97,5 % visas med en röd felstapel.
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Figur 32. Transporttemperaturens kostnadspåverkan, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

Ur tabellen kan det utläsas att de torra transporterna är klart dyrast men att kostnaden är fluktuerande
vilket visas med den röda felstapeln i diagrammet. Denna felstapel visar de övre och nedre 97.5 % vilket
gör att det med 95 % säkerhet kan sägas att värdet ligger inom stapelns område. Ju mindre felstapel desto
stabilare värde. Att felstapeln för torrt är betydligt större än för de andra dummyvariablerna kan ha att
göra med att dataunderlaget är betydligt mindre eftersom enbart drygt 600 av de cirka 120 000
sändningarna hade den temperaturen. En annan observation är att de frysta transporterna ökar
kostnaden mer än de kylda vilket kan ha större påverkan eftersom dessa transporter är betydligt vanligare
än de torra. Intuitivt känns detta dock rimligt eftersom transporter av fruset gods borde ställa högre krav
på lastbilarna än transporter med kylt gods. Både kostnaderna för kylt och fryst är stabila eftersom de har
ett smalt felintervall vilket visas med den röda felstapeln.
Tolkning av marknadsrelaterade drivare
I regressionsmodellen så finns det tre marknadsrelaterade drivare som ingår, kvantitet, avstånd och typ
av kund. För kvantitet så innebär Tabell 20 att ett transportkolli ytterligare på en sändning kommer öka
den totala transportkostnaden med nästan 79 kronor. Att detta värde är stabilt visas i kolumnerna för
övre och nedre 97,5 % eftersom dessa visar att kvantitetens påverkan på transportkostnaden med 95 %
säkerhet ligger mellan 78,66 och 79,33 kronor.
Avstånd har en lägre koefficient och påverkar transportkostnaden på så sätt att den ökar med 1,39 kronor
per kilometer. Denna variabel är dock även denna stabil och med 95 % säkerhet så ligger den mellan 1,37
och 1,41.
Den andra kategorivariabeln som ersattes med dummyvariabler, typ av kund, analyserades även den med
ett diagram vilket visas i Figur 33 nedan. För denna variabel så sattes TH som normalfallet eftersom detta
var den mest frekvent förekommande kundtypen. Detta innebär att de andra kundtypernas kostnad i
diagrammet nedan visas jämfört med TH. Hur TH i sin tur påverkar transportkostnaden går inte att avgöra
utan med dummyvariabler kan de endast jämföras med varandra. Värdena i diagrammet är hämtade från
Tabell 20 ovan där kolumnen koefficient är den blå grundstapeln och värdena för övre och undre 97,5 %
visas med en röd felstapel.
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Figur 33. Typen av kunds kostnadspåverkan, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

Från diagrammet så går det att utläsa att transporterna till AFH-kunder är de billigaste eftersom de har
ett negativt värde på ungefär -26 jämfört med TH-kundernas transporter. Vad detta innebär är att
transporterna till AFH-kunder i genomsnitt är 26 kronor billigare än transporterna till TH-kunderna och
eftersom TH är satt till normalfallet så blir därför detta värde negativt. Vidare så visar diagrammet att
transporterna ut till distributionspunkterna är de klart dyraste men att de är stabila eftersom felstapeln
är liten. Industri har däremot en kostnad som är relativt lik den för TH-kunderna vilket visas av att stapeln
för industri är liten. Om alla fyra typer av kunder jämförs mot varandra så är AFH billigast, följt av TH och
industri med transporterna ut till distributionspunkt som de klart dyraste.
Matematisk tolkning
Den sammanlagda tolkningen av regressionsmodellen som presenterades i Tabell 20 blir en ekvation som
visar hur den totala transportkostnaden för en sändning beror på de olika ingående parametrarna. Denna
ekvation illustreras i Ekvation 1 nedan.
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑠ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 78,99 × 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 + 1,39 × 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 + 0,40 ×

𝑣𝑖𝑘𝑡
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙𝑖

+302,80 × 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑡 + 32,93 × 𝑘𝑦𝑙𝑡 + 95,45 × 𝑓𝑟𝑦𝑠𝑡
+688,87 × 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 − 26,28 × 𝐴𝐹𝐻 + 16,19 × 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖
Ekvation 1. Transportkostnad per sändning, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

Med hjälp av denna formel är det möjligt att beräkna den förväntade transportkostnaden för olika
transporter genom att för in de olika värdena. Värdena för kvantitet, avstånd och vikt per transportkolli
infogas precis som de är i enheterna antal, kilometer och kilo medan de variabler som ersatts med
dummyvariabler kräver mer arbete. För dessa variabler så infogas en etta om transporten har egenskapen
och en nolla om den inte har den. Detta innebär att för en kyld transport till en TH-kund så sätts kylt till
ett i formeln och övriga dummyvariabler till noll eftersom TH är normalfallet och därför inte har en egen
dummyvariabel.
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Om dessa koefficienter skulle tolkas bokstavligt så blir det av naturliga skäl billigast för HKScan om de inte
skickar något gods alls eftersom transportkostnaden i så fall blir noll. Detta är dock inte ett realistiskt
alternativ utan istället så måste de olika parametrarna ställas mot varandra för att se hur kostnaden kan
göras lägst. Jämför exempelvis kostnadsökningen av att lägga till ett nytt transportkolli istället för att öka
vikten på en befintlig.

Andra beroende variabler
Ett ytterligare hjälpmedel för att analysera transportkostnaderna är att undersöka om det finns andra
beroende variabler än den totala transportkostnaden per sändning som är kopplade till drivarna. Eftersom
HKScan använder vikten på en sändning för att interndebitera kostnaden för transporterna så är de
intresserade av vilka faktorer som påverkar transportkostnaden per kilo. Även transportkostnaden per
transportkolli kommer att undersökas i detta avsnitt eftersom antalet transportkollin var den drivare som
hade tydligast påverkan på den totala transportkostnaden.
Att dessa två kvantitativa variabler undersöks men inte hur kostnaden per avstånd påverkas beror på att
denna studie behandlar hur HKScan kan påverka sin transportkostnad. Hur kostnaden varierar med vikt
eller antal transportkollin är därför intressant eftersom de har möjlighet att skicka större eller mindre
sändningar beroende på vad som är billigast. Hur priset beror på avståndet är därför inte intressant
eftersom det för HKScan inte tillför någon förtjänst att skicka sändningar långt utan det är en ren kostnad.
Transportkostnad per kilo
Den genomsnittliga transportkostnaden per kilo visas i Figur 34 med sändningens vikt som förklarande
parameter. Diagrammet är dock endast ett urklipp där de transporter som innehållit 50 kilo eller mindre
har utelämnats. Anledningen till detta är att dessa transporter är dyra med kostnader upp mot 170 kr/kg
jämfört med det tyngre transporterna där medelkostnaden ligger runt 1,5 kr/kg. Om alla värden skulle
visas i samma diagram så skulle inte kostnaden för de tyngre transporterna gå att utläsa alls. Det är också
denna stora kostnadsskillnad i kr/kg som gör att transportkostnaden per kilo inte är en bra approximering
sett till alla transporter.
För utdraget som visas i Figur 34 så finns det en tydlig linjär trend att kostnaden minskar per kilo när
sändningens vikt ökar. För detta urklipp så förklaras 32 % av transportkostnaden per kilo av sändningens
vikt. Om även de sändningar som väger mindre än 50 kg inkluderas så sjunker förklaringsgraden till att
endast 0,7 % av transportkostnaden per kilo kan förklaras med linjära samband. I Bilaga 6 ses den
genomsnittliga transportkostnaden per kilo för de övriga drivarna.
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Figur 34. Genomsnittlig transportkostnad per kilo och vikt OBS. beskuren, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

För att undersöka om det var några andra drivare som hade större koppling till transportkostnaden per
kilo så genomfördes en regressionsanalys med samma ingående variabler som för den totala
transportkostnaden. Resultatet av denna regressionsanalys visade dock att en linjär regressionsmodell
med de ingående drivarna vikt per transportkolli, transporttemperatur, kvantitet, avstånd, och typ av
kund endast kan förklara 6 % av variationerna. Detta innebär att även om värdena på de parametrar som
använts som drivare i modellen är kända så kan inte transportkostnaden per kilo beräknas på ett
trovärdigt sätt.
Om samma avgränsning görs som i diagrammet att bara transporterna på mer än 50 kilo tas med i
regressionsanalysen så blir resultatet bättre. I detta fall så förklaras 44 % av variationen vilket är betydligt
bättre. Transportkostnaden per kilo för små sändningar kan därför inte förutsägas med en modell men
för större sändningar kan det vara möjligt. Eftersom även denna modell är relativt osäker så kommer den
inte undersökas vidare.
Transportkostnad per transportkolli
Från de undersökningar som gjorts av drivarna i avsnitt 6.2.1 så framkom att den tydligaste enskilda
kopplingen fanns mellan kvantiteten och den genomsnittliga transportkostnaden. Av den anledningen så
undersöktes även om transportkostnaden per transportkolli förklarades av regressionsmodellen eftersom
detta i så fall kan användas för att se andra mönster. I Figur 35 nedan visas först den genomsnittliga
transportkostnaden per transportkolli beroende på antalet skickade transportkollin i en sändning. I Bilaga
6 ses även den genomsnittliga transportkostnaden per transportkolli för de övriga drivarna.
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Figur 35. Genomsnittlig transportkostnad per enhet och antal enheter, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

Från diagrammet framgår att det verkar finnas en tydlig koppling mellan antalet skickade transportkollin
och kostnaden per transportkolli där större sändningar ger ett billigare styckpris. Precis som för vikt så
finns det en tendens att de små kvantiteterna är dyrare än uppskattat men här är skillnaderna inte alls
lika stora. Detta visar sig också i att förklaringsgraden på den linjära trendlinjen är 55 %.
Då det kan vara andra av drivarna som hjälper till att förklara transportkostnaden per enhet så ställdes
även för denna beroende variabel en regressionsanalys upp med samma ingående drivare som för den
totala transportkostnaden. Denna regressionsanalys har en förklaringsgrad på 72,5 % och ett p-värde för
F som är 0 vilket innebär att den fångat verkliga variationer. I Tabell 21 nedan redovisas modellens
koefficienter. Eftersom den förra regressionstabellen förklarades tydligt i avsnitt 6.2.3 så kommer denna
tabell att tolkas mer direkt eftersom betydelse fortfarande är densamma även om koefficienterna
ändrats.
Tabell 21. Koefficienter för kr/transportkolli, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

Koefficient
Vikt/kolli
Torrt
Kylt
Fryst
Kvantitet
Avstånd
TD
AFH
Industri

p-värde
0,42
-91,30
26,23
30,12
-3,78
0,41
73,05
96,99
40,81

Nedre 97,5 %
0
≈0
≈0
≈0
0
0
0
0
≈0

Övre 97,5 %
0,42
-105,58
23,92
26,96
-3,86
0,41
68,86
94,62
37,69

0,43
-77,01
28,54
33,27
-3,70
0,42
77,24
99,37
43,93

Ur tabellen kan det utläsas att alla drivare har påverkan, alltså inte är lika med noll eller ett, på kostnaden
per transportkolli. Denna modell har dock andra koefficienter än modellen för den totala
transportkostnaden. Totalt ger regressionsanalysen formeln som presenteras i Ekvation 2 nedan.
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𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙𝑖 = −3,78 × 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 + 0,41 × 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 + 0,42 ×

𝑣𝑖𝑘𝑡
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙𝑖

−91,3 × 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑡 + 26,23 × 𝑘𝑦𝑙𝑡 + 30,12 × 𝑓𝑟𝑦𝑠𝑡
+73,05 × 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 + 96,99 × 𝐴𝐹𝐻 + 40,81 × 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖
Ekvation 2. Transportkostnad per transportkolli, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

Från denna ekvation kan utläsas att ju fler transportkollin som skickas desto lägre blir kostnaden för
varje transportkolli. Andra samband som kan utläsas ur uttrycket är att, sett till kostnaden per
transportkolli, så är de sändningar som skickas torrt billigast och de frysta är något dyrare än de kylda.
För kundtypen så är referenskategorin TH som inte har en koefficient billigast per transportkolli
eftersom de tre kundtyperna som representeras av dummyvariabler alla är positiva. Efter TH kommer
industri följt av leveranserna till distributionspunkt och dyrast är transporterna till AFH-kunderna.

Sammanställning av analysen
Denna analys av de möjliga drivarna av transportkostnader syftade till att besvara studiens första
huvudfråga, vilka faktorer som driver transportkostnaderna hos HKScan. Med hjälp av två linjära
regressionsanalyser så visades i denna analys att det fanns både produktrelaterade och
marknadsrelaterade drivare som påverkar kostnaden. För att visa på transportkostnaderna från mer än
en synvinkel så har två regressionsmodeller tagits fram, den ena visar den totala transportkostnaden per
sändning och den andra visar transportkostnaden per transportkolli för en sändning. Från HKScans sida
hade även en modell med transportkostnaden per kilo för en sändning varit intressant men eftersom
denna modell hade extrema värden för låga vikter så gick det inte att hitta en modell av de utvalda
drivarna som passade.
De båda framtagna modellerna innehåller samma påverkande drivare vilka visas i Tabell 22 nedan vilket
också är svaret på huvudfråga 1. Av de produktrelaterade faktorerna, vilka påverkas av produkten och
dess utformning, så är det vikten per transportkolli och vid vilken temperatur godset transporteras som
påverkar transportkostnaden. Av de marknadsrelaterade faktorerna, vilka påverkas främst av marknaden,
är det kvantitet, avstånd och typen av kund som påverkar kostnaden. För typen av kund innebär detta
inte att det för kunder av vissa typer läggs på en extra avgift utan det beror istället på vilka
beställningsmönster de olika kundtyperna har.
Tabell 22. Påverkande faktorer

Produktrelaterade drivare
Vikt per transportkolli
Transporttemperatur

Marknadsrelaterade drivare
Kvantitet
Avstånd
Typ av kund

Beroende på om den beroende variabeln är den totala kostnaden per sändning eller om det är kostnaden
per transportkolli i en sändning så ser modellen olika ut. Ekvationen för den totala kostnaden för en
sändning redovisas i Ekvation 1 nedan.
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𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑠ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 78,99 × 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 + 1,39 × 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 + 0,40 ×

𝑣𝑖𝑘𝑡
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙𝑖

+302,80 × 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑡 + 32,93 × 𝑘𝑦𝑙𝑡 + 95,45 × 𝑓𝑟𝑦𝑠𝑡
+688,87 × 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 − 26,28 × 𝐴𝐹𝐻 + 16,19 × 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖
Ekvation 1. Transportkostnad per sändning, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

Från denna ekvation så kan kostnaden per transportkolli, kilometer samt vikten per transportkolli utläsas
direkt. Dessutom så framgår det att de torra transporterna är dyrast följt av de frysta. Av de olika
kundtyperna så är transporterna till distributionspunkt dyrast följt av industri och TH medan AFHtransporterna är billigast. Denna ekvation kan dock kompletteras med hur kostnaden per transportkolli i
en sändning ser ut. Detta visas i Ekvation 2 edan.
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙𝑖 = −3,78 × 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 + 0,41 × 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 + 0,42 ×

𝑣𝑖𝑘𝑡
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙𝑖

−91,3 × 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑡 + 26,23 × 𝑘𝑦𝑙𝑡 + 30,12 × 𝑓𝑟𝑦𝑠𝑡
+73,05 × 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 + 96,99 × 𝐴𝐹𝐻 + 40,81 × 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖
Ekvation 2. Transportkostnad per transportkolli, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

Från denna ekvation så går några andra intressanta observationer att göras. Den tydligaste är att det är
billigare per transportkolli att skicka stora sändningar eftersom koefficienten för kvantitet är negativ.
Dessutom så finns det skillnader för vilka transporter som är billigast jämfört med när den totala
sändningens kostnad undersöktes i Ekvation 1 ovan.
Där de torra transporterna i Ekvation 1 var dyrast så har de nu blivit billigast i Ekvation 2 vilket tyder på
att de torra sändningarna i snitt innehåller fler transportkollin och därför framstår som dyrare när
transportkostnaden för hela sändningen beräknas. Att de torra transporterna är dyrast när den totala
sändningskostnaden beräknas innebär därför inte att de ska undvikas vilket annars skulle kunnat vara en
slutsats. Istället så visar det bara att dessa transporter innehåller fler transportkollin vilket sänker den
genomsnittliga transportkostnaden. Det inbördes förhållandet mellan kylt och fryst har dock inte ändrats
varför dessa inte kräver någon ytterligare förklaring utan kylda transporter är fortfarande att föredra
framför frysta ur ett kostnadsperspektiv.
För typen av kund så kan ett liknande mönster urskiljas där transporterna till distributionspunkt i Ekvation
1 är betydligt dyrare än de övriga typerna men i Ekvation 2 inte är dyrast längre. Detta visar, precis som
för de torra transporterna, på att transporterna ut till distributionspunkt innehåller många transportkollin
varför den totala kostnaden blir hög men kostnaden per transportkolli är lägre. Transporterna ut till
distributionspunkt är dock fortfarande dyrare än transporterna till TH-kunder och industrikunder. En
annan intressant iakttagelse för typen av kund är att AFH-kunderna som i Ekvation 1 hade den billigaste
sändningskostnaden blivit dyrast i Ekvation 2. Detta tyder på att dessa sändningar innehåller få
transportkollin i snitt varför kostnaden per styck blir hög.
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I detta kapitel behandlas frågeställning 2.1 som behandlar vilka funktioner som påverkar drivarna av
transportkostnader vilket visas i Figur 36 nedan. Kapitlet inleds med empiri från de intervjuer som hållits
med berörd personal om hur de kan påverka drivarna. Dessa tankar och idéer sammanställs och analyseras
sedan i ett analysavsnitt för att ge en mer samlad bild men också för att belysa de olikheter som
förekommer.

Figur 36. Behandlad frågeställning Påverkande funktioner

Empiri
För att undersöka vilka företagsfunktioner som har möjlighet att påverka drivarna samt hur de skulle
kunna påverka dem genom sitt arbetssätt så har ett flertal intervjuer genomförts som beskrivs i avsnitt
5.5.3. Grundplanen var att intervjua personal från funktionerna produktion, Supply Chain, sälj samt
marknad men de drivare som påverkade transportkostnaderna ansågs i samråd med handledare på
HKScan enbart kunna påverkas direkt av funktionerna sälj och Supply Chain. Därför kommer enbart
personal från dessa funktioner att intervjuas om drivarna och deras påverkan. För att förtydliga var inom
funktionerna som påverkan finns så har de delats upp i underfunktioner under de respektive
huvudfunktionerna Supply Chain och sälj.
I följande avsnitt presenteras den information som inhämtats i intervjuer där samtliga respondenter
besvarat samma frågor. Både respondenter och frågor återfinns i Bilaga 4. Strukturen ser ut så att först
presenteras hur de produktrelaterade drivarna kan påverkas följt av de marknadsrelaterade drivarna.
När logistik tas upp i de kommande avsnitten så finns det både på en strategisk och en operativ nivå.
Strategisk nivå innebär det mer översiktliga arbetet på högre nivå medan operativ logistik mer berör det
dagliga arbetet med godshantering och planering. Sälj på en strategisk nivå innebär KAM och uppåt i
säljorganisationen. Sälj till grossist innebär det arbete som grossistkoordinatorerna gör och
direktförsäljning/innesälj är det arbete som innesäljarna gör.

Produktrelaterade drivare
I de följande avsnitten presenteras hur de produktrelaterade drivarna som påvisats ha påverkan på
transportkostnaden kan påverkas av de olika funktionerna.
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Vikt per kolli
Vad det gäller vikten per kolli och sändning som vanligtvis består av en pall eller palletainer så är samtliga
funktioner överens om att det främst är marknad som kan påverka den om än indirekt. Detta gäller för
sortrena hela pallar eftersom det är marknad som har ansvar för produkterna och styr över parametrar
som hur många konsumentförpackningar som packas i en SRS-back och hur tunga
konsumentförpackningarna är. Mycket baseras på önskemål och krav från kunderna men även logistik,
produktion och sälj är med i beslutsprocessen och kan påverka. Kunderna har ofta önskemål om att SRSbackarna ska innehålla få konsumentförpackningar för att lättare kunna anpassa sina orderstorlekar och
tillgodose de små butikernas önskemål. Kommunikationen från kunden går via sälj på alla nivåer, från
strategisk till operativ nivå där de kommunicerar vidare till marknad som fattar beslutet.
För mixpallar kan innesälj påverka i hög grad eftersom de sätter förutsättningarna för hur pallen kan lastas
genom att sälja på ett visst sätt. Det saknas dock verktyg för hur de ska sälja för att pallarna ska kunna
packas väl och är något som i de fall det används finns i huvudet på vissa säljare. Även operativ logistik
påverkar vikten för de blandade pallarna i och med att det är de som ansvarar för att packa pallen och
transportoptimera den på ett bra sätt. Det som säljarna använder mer konkret är att de försöker sälja hela
lav för att underlätta transportoptimeringen.
När överskott ska säljas blir det mer fokus på att bli av med varorna vilket gör att vikten per kolli prioriteras
ned. Även här är det innesälj som påverkar mest. Det finns en logistikavgift på 300 kr för order som
understiger 200 kg i vikt eller 8000 kr i värde men som kan plockas bort i vissa fall. Viktkravet slår i princip
bara in för chark och smörgåsmat eftersom det är produkter som varken väger eller är värda mycket.
Transporttemperatur
Oftast är transporttemperaturen för en sändning inget som någon av funktionerna kan påverka eftersom
det är en konsekvens av vilken typ av produkter som ska skickas. Det finns möjlighet att ha en blandad
transport med fryst och kylt vilket dock kräver en skiljevägg och ger upphov till en skrymmeberäkning
eftersom väggen tar upp plats i transporten. Torrt som består av konserver kan skickas i det kylda flödet
utan problem vilket också görs i stor utsträckning.
På hög nivå i företaget kan de påverka vilken inriktning HKScan ska ha framåt, om de ska satsa på
produkter av en viss temperatur eller om de ska fortsätta med samma produktmix som idag.
Det görs idag skillnad på frysta och kylda produkter i det avseendet att frysta produkter har mycket längre
hållbarhet vilket gör det möjligt att erbjuda leveranser mer sällan än för kylda produkter. Det gör att det
frysta flödet blir mer ryckigt eftersom det vissa dagar kan beställas stora kvantiteter och andra dagar
ingenting. Frysta produkter skickas nästan enbart till grossister och industrikunder vilket gör att till
exempel innesälj inte hanterar frysta produkter eftersom ingen direktförsäljning till butik av frysta
produkter sker.

Marknadsrelaterade drivare
I de följande avsnitten presenteras hur de marknadsrelaterade drivarna som påvisats ha påverkan på
transportkostnaden kan påverkas av de olika funktionerna.
Kvantitet
Kvantiteten per sändning styrs i huvudsak av hur kunderna beställer vilket gör att sälj som kommunicerar
med kunden har hög påverkan på den drivaren. Operativt kan innesälj påverka kvantiteten genom att helt
80

7 Påverkande företagsfunktioner
enkelt sälja mer vilket minskar kostnaden per enhet. Regeln på att kunden får betala en logistikavgift på
300 kr om en order understiger 200 kg i vikt eller 8000 kr i värde finns för att avskräcka kunderna från att
lägga order med för liten kvantitet. För grossistkoordinatorerna som har kontakten med stora grossister
är kvantiteten oftast inget som de tar hänsyn till eftersom grossisterna beställer så stora kvantiteter åt
gången. Undantag från det kan vara i de fall det saknas lager på en produkt på NDC som då ska skickas
direkt från produktionsanläggningen till kund. Då försöker grossistkoordinatorerna samla ihop en större
kvantitet från produktionsanläggningen till kunden för att uppnå skalfördelar men detta är inte alltid
möjligt.
På en strategisk nivå kan sälj påverka kvantiteten per sändning redan när avtalen sluts med kunder genom
att besluta om till exempel kvantitetsrabatter vilket påverkar kunderna att köpa vissa mängder. Det är
något som fungerar bäst på frysvaror som har en längre hållbarhet och därför kan beställas mer sällan.
Även på strategisk nivå försöker säljorganisationen påverka kunderna att köpa hela pallar.
Logistik påverkar även de kvantiteten i det avseendet hur väl de lyckas transportoptimera pallarna.
Operativt kan innesälj påverka transportoptimeringen genom att de försöker påverka kunderna att köpa
hela pall eller jämna lav vilket underlättar transportoptimeringen. När det är överskott som ska säljas till
kunden är dock fokus mer på att bli av med varorna än att sälja jämna lav eller hela pall. Logistik följer
kontinuerligt upp hur de transporterade kvantiteterna har sett ut för att identifiera de kunder som köper
små kvantiteter per sändning för att kunna ge återkoppling kring bättre sätt att sälja på.
Det tydligaste logistik kan göra för att förändra kvantiteten per sändning är hur många leveransdagar de
erbjuder kunderna per vecka. I vissa fall vill kunderna ha olika sortiment på olika fakturor vilket gör att det
blir två olika sändningar till kunden även om de fysiskt skickas med samma lastbil. Det saknas idag
systemstöd från HKScans sida för att erbjuda en uppdelad faktura för varor som skickas på en sändning.
Logistiks synvinkel är att både sälj och logistik skulle kunna arbeta mer tillsammans och till exempel hitta
lösningar för att skapa paket med överskottsprodukter som är bra även ur ett
transportkostnadsperspektiv.
Avstånd
Avståndet för en sändning kan tyckas svår att påverka eftersom kunden ligger där den ligger men på en
koncernnivå skulle det finnas möjligheter att till exempel enbart sälja till kunder i södra Sverige och
Mellansverige för att slippa dyra transporter till Norrland.
Logistik har segmenterat kunderna när de sätter upp rutter för hur flödet ut till kunderna ska gå. Det
innebär att rutterna behandlas olika med avseende på till exempel antal leveransdagar beroende på bland
annat vart de är placerade rent geografiskt. Det är dock en indirekt påverkan och i slutändan ser de det
som att sälj påverkar mest genom att de kan välja vart de ska fokusera säljinsatsen. Planeringens uppdrag
är att säkerställa att produkterna tas fram oavsett vart kunden är lokaliserad.
På en strategisk nivå i säljorganisationen anser de att logistik är de som främst påverkar avståndet med
hur många leveransdagar kunden erbjuds. Om avtalet med en kund faller på grund av att kunden vill ha
fler leveransdagar kan de påverka från sälj. Det görs ingen skillnad i hur de arbetar mot olika kunder
baserat på avståndet till dem.
I försäljningen till grossist beror villkoren som kunden ges på hur avtalet ser ut och även där anses det att
logistik är de som främst påverkar villkoren. För direktlastningar där gods skickas direkt från en
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produktionsanläggning istället för att skickas från till exempel NDC finns det i vissa fall en begränsning i
antal tillgängliga leveransdagar främst för grossister som är lokaliserade långt bort. Begränsningen
baseras troligen på hur mycket gods som skickas i övrigt till en viss destination snarare än avståndet.
Bland innesäljare görs ingen skillnad beroende på vart i landet som kunden är placerad utan de säljer på
samma sätt till hela landet. När överskott ska säljas försöker de att inte skicka varorna för långt men när
det är mycket som måste säljas är fokus mer på att bli av med varorna. Det är inte upp till varje säljare att
hålla koll på vart kunderna är lokaliserade utan påverkan med olika villkor för olika lokaliseringar av kunder
sker på en central nivå för större affärer i säljorganisationen.
Typ av kund
Typen av kund på en sändning är svår att påverka direkt för någon funktion eftersom kunden är i den
kategori den är. Det skulle i så fall krävas ett beslut på ledningsnivå att till exempel bara sälja till THkunder. Det som dock går att påverka är huruvida godset till kunden skickas direkt eller via någon av
transportleverantörens distributionspunkter och ingår i en så kallad manteldistribution. I en
manteldistribution slås alla sändningar som ska till en distributionspunkt samman till en sändning för att
sedan delas upp i flera sändningar. Generellt är det så att de stora kunderna som beställer stora
kvantiteter har direktleveranser medan mindre kunder har leverans via manteldistribution.
De funktioner som påverkar hur flödet till kund ska se ut är sälj och logistik på en mer strategisk nivå. Det
är sälj som sluter avtalet med kunden där logistik får komma med sin input baserat på uppskattade
kvantiteter och ger då sälj olika alternativ att skriva in i avtalet. En idé från Supply Chain är att vissa kunder
skulle kunna växla mellan direktleverans och manteldistribution beroende på vilken kvantitet de beställer.
De gör analyser för TH- och AFH-kunder för att undersöka om de ska få direktleveranser eller via
manteldistribution. Anledningen till att välja direktleverans istället för manteldistribution är oftast att
logistik upplever att det blir billigare och att de får en ökad kontroll över transporten. För industri skickas
mycket direkt till kunderna från produktionsanläggningarna i dagsläget. Där skulle det behöva utredas om
det vore ett bättre alternativ att skicka allt via NDC och via manteldistribution istället. Det är också troligt
att transportleverantören i vissa fall skickar en direktsändning via en distributionspunkt för att spara
pengar genom att de kan optimera sina egna transporter bättre på det sättet.
Det finns flera olika varianter av direktleverans och begreppet används olika i olika funktioner. För logistik
är en direktleverans en leverans som inte passerar någon av transportleverantörens distributionspunkt.
För produktionsplaneringen innebär en direktleverans att sändningen avgår direkt från
produktionsanläggningen utan att passera NDC. För sälj på en strategisk nivå är en direktleverans ofta att
en butik får leverans direkt från HKScan och inte via en grossist. Där är det sälj på en strategisk nivå som
avgör vilka butiker som beviljas direktleveranser. Ett regelverk kring detta är under utveckling och baseras
på minimivikt och kvantitet men även på huruvida kunden köper kött till egen styckning i butik. Det sista
kriteriet är med anledning av att de i så fall får direktleveranser på grund av begränsad hållbarhet och då
kan de även skicka med konsumentvaror i leveransen.
Innesälj skickar uteslutande varor via manteldistribution eftersom de nästan enbart har små kunder. I
försäljningen till grossist har de stora grossisterna direktleverans och de mindre manteldistribution men
det är inget som de kan styra över i sitt arbete utan de har synen att det är logistik som påverkar hur
sändningarna skickas.
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Analys
För drivaren kvantiteten per sändning kan logistik påverka på både en strategisk och en operativ nivå. På
en strategisk nivå med antalet leveransdagar de kan erbjuda olika kunder och på en operativ nivå genom
hur de transportoptimerar transportkollina. Sälj påverkar även de på en strategisk och operativ nivå.
Strategiskt främst genom påverkan i de avtal som sluts med kunderna genom till exempel
kvantitetsrabatter. Operativt främst genom hur mycket de säljer per sändning och om de till exempel kan
påverka kunderna att köpa större kvantiteter färre dagar.
Avstånd per sändning är en svårpåverkad drivare som egentligen bara kan påverkas på riktigt genom att
kunderna flyttar närmare HKScans anläggningar eller att ledningen för HKScan beslutar sig för att fokusera
på kunder som ligger geografiskt nära. Sälj och logistik samverkar på en strategisk nivå i de avtal som
kunden ges med antal leveransdagar som till viss del är avståndsbaserat. På en operativ nivå kan innesälj
påverka främst i försäljningen av överskott där de med ökad medvetenhet till exempel skulle kunna se att
det till och med blir en förlustaffär att skicka små kvantiteter stora avstånd.
Vad det gäller vikten per kolli för en sändning är det främst marknad som indirekt kan påverka genom till
exempel antalet konsumentförpackningar i en SRS-back. Logistik på en strategisk nivå, sälj på en strategisk
nivå och produktion finns med i beslutsprocessen men det är hos marknad beslutet ligger. För blandade
pallar kan även innesälj påverka genom hur de säljer varor till kunden och operativ logistik genom hur
transportkollit plockas samman.
För temperaturen på en sändning regleras det nästan helt av vad produktspecifikationen säger, om
produkten ska skickas fryst, kyld eller torrt. För att få till en direkt förändring krävs en påverkan från
ledningsnivå om att HKScan ska inrikta sig på antingen fryst eller kylt.
För typen av kund på en sändning skulle det krävas en inriktning från ledningsnivå att bara fokusera på
kunder i vissa kategorier för att få en verklig förändring. Det enda som går att påverka i övrigt är huruvida
sändningen skickas via distributionspunkt eller direkt till kund och där är det logistik och sälj på en
strategisk nivå som kan påverka det.
Abdelwahab och Sargious (1990) tar upp att beslut på medellång sikt bland annat berör vilken typ av
produkter som ska tillverkas och i vilken skala medan beslut på kort sikt till exempel berör storleken på
sändningar och sändningsfrekvens. För HKScan är faktorerna temperatur, avstånd och typ av kund bra
exempel på sådana som kräver beslut på medellång sikt för att uppnå verklig förändring. Kvantitet och
vikt per transportkolli kan däremot påverkas genom beslut på kort sikt.
För att tydliggöra de identifierade kopplingarna mellan drivarna och de funktioner som ansågs
intressanta så presenteras vilka funktioner som påverkar vilka drivare i Tabell 23. Detta är också svaret
på frågeställning 2.1. I tabellen så indikerar ett D att det finns en direkt koppling mellan funktionen och
drivaren medan ett I identifierar att det finns en mer indirekt koppling. Eftersom funktionerna Supply
Chain och sälj delats upp i underfunktioner så sammanställs underfunktionernas möjligheter upp på
funktionsnivå.
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Tabell 23. Koppling funktion och drivare

Företagsfunktion
Ledningsnivå
Supply Chain
Logistik strategisk
Logistik operativ
Produktionsplanering
Sälj
Sälj strategisk
Sälj operativ grossist
Sälj operativ direkt
Marknad
Produktion

Kvantitet Avstånd Vikt/transportkolli

D
D
D

D
D
D

Temperatur
D

D
I
D

D
D

D
D

D
I

D

D

D
I
I

Typ av
kund
D
D
D

D
D

Det som kan utläsas från analysen och tabellen är att det inte finns någon funktion som kan påverka
samtliga drivare. Logistik på en strategisk nivå kan påverka flest drivare med fyra av de fem möjliga. I
övrigt kan det utläsas att sälj på en strategisk och operativ nivå genom innesälj kan påverka tre av de fem
drivarna. Drivaren transporttemperatur kan enbart påverkas på ledningsnivå med en åtgärd som inte
känns särskild trolig i dagsläget. Något som kan noteras är att sälj till grossist och produktionsplanering
inte verkar kunna påverka någon av drivarna.
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I detta kapitel behandlas frågeställning 2.2 om hur HKScan kan påverka sitt arbetssätt för att ta större
hänsyn till transportkostnaderna och på sikt kunna minska dessa vilket visas i Figur 37 nedan. Kapitlet
inleds med empiri från de intervjuer som hållits med berörd personal om hur medvetna de är om
transportkostnaderna och på vilket sätt de skulle kunna förändra sitt sätt att arbeta för att bli mer
medvetna om dem. Dessa tankar och idéer sammanställs och analyseras sedan i ett analysavsnitt för att
ge en mer samlad bild men också för att belysa de olikheter som förekommer.

Figur 37. Behandlad frågeställning Möjliga förbättringar

Empiri
För att undersöka på vilket sätt transportkostnaderna och dess drivare kan uppmärksammas mer och bli
mer synliga så har ett flertal intervjuer genomförts som beskrivs i avsnitt 5.5.4. Eftersom det från
frågeställning 2.1 framkom att det främst är Supply Chain-funktionen och säljfunktionen som på olika sätt
har möjlighet att påverka drivarna så har personal från dessa funktioner intervjuats. De följande avsnitten
presenterar de intervjuer som hållits där både respondenter och frågor återfinns i Bilaga 4. Intervjuerna
var utformade på så sätt att de innehöll två delar där första delen behandlade medvetenheten om
transporterna och deras kostnader i organisationen och andra delen behandlade hur kostnaderna för
transporter kan förbättras.

Medvetenhet
Att ha medvetenhet innebär att ha kunskap eller uppfattning om vad saker innebär för en själv och för
andra. Genom att fråga respondenterna om hur medvetna de var om transportkostnaderna så gav det en
bild av var i organisationen det fanns potential för förbättringar.
Inom den strategiska delen av Supply Chain-funktionen så tror de generellt att medvetenheten om
transportkostnaderna är hög inom Supply Chain-funktionen men att den är låg för övriga organisationen.
Detta är dock inte någonting som alla på Supply Chain-funktionen instämmer i utan den
produktionsplanerare som intervjuats anser att de har dålig koll. De har ibland ansvar för att byta
lastningsställe på hela eller delar av en order vilket ger upphov till en extra lastning med en ny fraktsedel.
Vilka kostnader som denna transport ger upphov till är inget de har medvetenhet om, de antar att det blir
en extra kostnad eftersom det blir en till fraktsedel men hur stor kostnad och på vilka grunder den

85

8 Möjliga förbättringar
beräknas är okänt. Detta leder till att det är svårt att göra en avvägning mellan att ta en brist eller en extra
kostnad.
Supply Chain-funktionen försöker att ha aktiv uppföljning på transportkostnaderna gentemot
säljfunktionen men de känner inte riktigt att budskapet går fram. Att det saknas medvetenhet inom vissa
delar av organisationen visas till exempel genom att Supply Chain-funktionen ibland glöms bort när beslut
om hur en kund ska klassas, exempelvis som TH eller AFH, tas vilket har en klar påverkan på
transportkostnaderna. Att öka medvetenheten inom andra funktioner är svårt eftersom det inte finns
något utvecklat systemstöd utan det krävs att de anställda har kunskapen i huvudet. Bristen på
genomgående medvetenhet inom organisationen visar sig också genom att det inte alltid är klart vem som
har ansvar om en kund vill göra förändringar som påverkar transportkostnaderna som att få två fakturor
för olika produkttyper.
På säljfunktionen så finns det olika mycket medvetenhet om transportkostnaderna och vad som påverkar
dem. När det gäller större kunder som har förfrågningar om kampanjer så kollar de ofta med Supply Chain
först för att säkerställa vilka kvantitetsrabatter de kan erbjuda. De har även koll på de dyraste och billigaste
kunderna och kan på så sätt komma fram till ett snitt som ger viss kunskap om transportkostnaderna. De
känner dock att de har svårt att se varför transportkostnaden blir hög eller låg vilket visar på att
medvetenheten kan förbättras. Däremot så anser de sig överlag ändå ha en rätt bra medvetenhet om
kostnaderna eftersom det är en konkurrensutsatt bransch där det är viktigt att ta vara på varje krona. De
känner också att många kunder har en instinktiv uppfattning om vad som är bra och som därför försöker
att köpa hela pallar eller plocka ihop så det resulterar i hela pallar.
Även säljledningen tror att de som arbetar centralt med sälj till de större kunderna har bättre
medvetenhet om transportkostnaderna än de som jobbar med direktförsäljning. De som jobbar närmare
kunden som grossistkoordinatorer eller innesäljare tror de dock har sämre koll. De tycker att det är svårt
för säljarna att få någon medvetenhet eftersom att även om de får order om att transportkostnaderna
måste minska så vet de inte hur detta kan ske. Den återkoppling de kan få från Supply Chain-funktionen
är att transporterna varit för dyra men de får sällan någon anledning vilket skulle kunna öka
medvetenheten. Överlag anser de att det saknas en medvetenhet om vad saker faktiskt kostar och vad
det är som gör att de kostar. Den medvetenhet som finns är att om de väljer mellan två alternativ så tar
de den transport som blir kortast.
De som jobbar närmast kunden med försäljning, antingen som grossistkoordinatorer eller direktsäljare,
känner själv att deras medvetenhet om transportkostnaderna är liten, nästan obefintlig. De vet att det
kostar att transportera och ibland får de höra att det varit för dyrt men aldrig någon uppföljning om varför.
Det är inte heller rutin att få uppföljning utan bara när något blivit fel trots att de får uppföljning på allt
annat vilket inte heller förbättrar medvetenheten. Istället utgår de från att det finns ett avtal i botten som
reglerar kostnaderna men de har ingen aning om vad som kostar extra och vad som är normalt. Den
medvetenheten som finns handlar om vad extratransporter kostar även om det är logistik som ansvarar
så förmedlar de det till kunden. Överlag är inte transportkostnader något som är prioriterat i den kundnära
säljorganisationen.

Förbättringar
För att sammanställa på vilket sätt transportkostnaderna kan synliggöras och i förlängningen minskas så
intervjuades de riktiga experterna, de anställda som själva vet vad som skulle behöva förändras för att få
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en bättre kontroll på kostnaderna. Först kommer Supply Chain-funktionens synpunkter att presenteras
följt av de förslag som presenterades av respondenter från säljfunktionen.
Från Supply Chain-funktionen så ser de en möjlighet att minska antalet ankomstdagar per vecka och kund.
Detta skulle innebära färre transporter och att kvantiteten blir större varje gång. För det frysta sortimentet
så är detta enklare att genomföra eftersom hållbarhetstiden är längre än för det kylda sortimentet. Att
minska leveransdagarna skulle kunna ske genom en kontinuerlig uppföljning av kunderna och vilka rutter
de tillhör för även om det går en transport till kundens ort så blir det en debitering för varje leveransadress
som får en leverans. För att genomföra detta skulle det behövas ett underlag om miniminivåer eller
minimivärde för att få leverans ett visst antal dagar per vecka. I de fall kunden kontrar med att om de inte
får leverans fem dagar i veckan så tänker de inte köpa alls så har inte HKScan någonting att kontra med.
Idag tilldelas kunden en rutt när den är ny och det sker lite eller ingen uppföljning om detta ska ändras.
Det är till viss del samma mönster med om transporterna till kund ska gå via en distributionspunkt eller
direkt ut till kunden. Vid stora flöden är det billigare och ger bättre kontroll att skicka direkt och eftersom
kundernas beställningsmönster förändras över tid så är det möjligt att även denna klassificering bör
ändras med jämna mellanrum. Detta görs till viss utsträckning idag men det finns en möjlighet att
förbättra uppföljningen och till och med ha kunder som flyter mellan kategorierna beroende på volym. En
analys av var brytpunkten ligger mellan de olika transportlösningarna skulle också behövas för att de ska
veta hur mycket de sparar på att sköta transporter via distributionspunkter.
Ytterligare ett förslag som gavs var att öka kunskapen hos främst säljfunktionen om vilka parametrar som
påverkar transportkostnaderna. Funktionen kommer ändå fortsätta sälja men om de har kunskap om vad
som påverkar så har de bättre möjlighet att arbeta med att sänka transportkostnaderna. För att detta ska
vara möjligt så måste det till bättre uppföljning från Supply Chain-funktionen om vilka beställningsmönster
som ger upphov till höga transportkostnader. Idag är det transportchefen som har ansvar för uppföljning
av både volym och kostnad per kund för transporter men det underlaget som finns har brister. Detta
kommer dock bli bättre i takt med att det nya TMS-systemet tas i bruk vilket gör att det kommer bli enklare
att urskilja mönster och ge konkreta exempel. Idag finns det inte heller något verktyg eller system för att
hjälpa säljarna att sälja på ett kostnadseffektivt sätt utan den medvetenhet som finns sitter i deras
huvuden. Ett verktyg för att beräkna transportkostnaden i realtid vore därför ett stort steg mot att öka
medvetenheten och sänka transportkostnaderna. Ett långsiktigt mål skulle kunna vara att säljaren ska
kunna se pallen framför sig och på så sätt kunna optimera fyllnaden eftersom detta stöd redan finns för
plockning av pallen på NDC.
Andra förslag som framkom är att ge ett kombinerat pris på bra produkter blandat med produkter som
det är överskott på och som de vill bli av med. Detta skulle dels ge större kvantiteter i transporterna och
underlätta att bli av med de varor som det är överskott på eftersom kunderna köper mer om de får bra
erbjudanden. På en högre nivå så kan de även se över vilka kunder de tar och var de ska fokusera
försäljningen. Idag görs det ingen större skillnad på kunderna så även om det är en kund i Kiruna som vill
ha en extra sändning så försöker de lösa det. Detta kan ge upphov både till extra produktionskostnad och
hög transportkostnad eftersom de måste extraproducera och skicka en transport för lite gods. För
försäljningen av överskott skulle de kunna utgå från närområdet och sedan arbeta sig utåt för att på så
sätt försöka hålla nere transportkostnaderna. Supply Chain-funktionen kan också vara tydligare mot
marknad hur fyllnadsgraden i SRS-backarna påverkar transportkostnaden.
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Även de intervjuer som hölls med personal från säljfunktionen resulterade i ett stort antal konkreta
förslag. Det som var genomgående i alla intervjuer var en önskan om bättre uppföljning och inte bara att
transportkostnaderna varit höga utan att anledningarna bakom lyfts fram så de kan bli åtgärdade. Om det
ska finnas ett systemstöd som hjälper till att beräkna vad transportkostnaden bör bli så måste det vara
enkelt att använda så att det inte tar någon extra tid. Idag får de kontinuerlig uppföljning om hur de ligger
till mot prognos på det mesta men inte transportkostnaderna. Ett annat sätt som lyfts fram är att tydligare
presentera vad ett normalfall kostar så de har någonting att utgå från och sedan ha en lista eller liknande
som de kan titta på någon gång ibland för att bedöma vilka egenskaper det är som gör att kostnaden blir
hög för en transport. Framförallt för de små, snabba besluten som tas i vardagen vore det bra om de visste
vilka faktorer som påverkar transportkostnaden så de kunde värdera kostnaderna mot förtjänsten, till
exempel om en orderrad ska tas från ett annat lagerställe eller om det istället ska få bli en brist. Att hitta
uppföljningsmetoder som hittar avvikelser både övergripande och på kundnivå är också ett viktigt steg
här. Till exempel så vet de om en kund som har delat upp HKScans sortiment i 13–14 undergrupper som
beställs separat vilket leder till extra kostnader både för administration och transporter i och med att det
blir en separat faktura och sändning per undergrupp.
En kvantitetsrabatt för att komma upp i större volymer på varje order var ett annat förslag som föreslogs.
Detta finns idag och fungerar för det frysta sortimentet eftersom det har lång hållbarhet och kunderna
därför eftersträvar kvantitetsrabatter. Ett liknande system skulle kunna öka kvantiteten per order även i
de kylda flödena. Nackdelen med detta system är att försäljningen blir ryckig vilket försvårar för planering
och produktion eftersom kunderna köper större mängd men mer sällan.
En annan möjlig förbättring berör utesälj som idag oftast säljer baserat på vikt vilket innebär att det kan
bli exempelvis 49 SRS-backar vilket innebär att det blir en transport med en full pall (48 SRS-backar) plus
ett transportkolli med endast en SRS-back. Därför är det viktigt att öka medvetenheten även hos dem
eftersom de arbetar på ett annat sätt än innesälj som försöker styra kunderna till hela pall eller hela lav.
Även transporter av varuprover borde kunna skötas på ett bättre sätt än idag. Idag skickar HKScan ibland
små kvantiteter i separata transportkollin som går i samma flöde som alla andra varor vilket blir dyrt. En
möjlig lösning är att skicka varuproverna i ett annat flöde som paket eller liknande så behöver HKScan inte
betala för en hel pall när den inte är speciellt bra fylld.
Andra förslag som lyftes fram är att HKScan borde kunna tacka nej till leveranser som inte blir lönsamma.
Detta är dock svårt att avgöra om de är idag eftersom kunskapen om transportkostnaden är låg. Det
viktkrav som finns på att sändningarna ska ha en minimivikt på 200 kg eller minimivärde på 8000 kr
snedfördelar mellan artiklarna eftersom det oftast inte är några problem att uppnå vid försäljning av kött
men mycket svår att uppnå vid försäljning av till exempel smörgåsmat. Istället skulle mer fokus kunna vara
på värde eller antal transportkollin i ordern än vikt när påslaget läggs till. En tydligare ansvarsfördelning
mellan Supply Chain och sälj skulle också underlätta så att det är enkelt att veta vem som har ansvar för
vad. Det skulle också minska risken att viktiga frågor hamnar mellan funktionerna så att ingen tar tag i
dem. Vissa av HKScans produkter kan även levereras från flera lager vilket gör det möjligt att välja vilket
lagerställe som produkten ska tas från beroende på övriga godsströmmar. Då kan de försöka
samtransportera från de olika orterna för att få en ökad volym på sändningarna. Dessa flöden är det främst
planerarna som ser eftersom de är ansvariga för lagernivåerna.
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Analys
De sju intervjuer som hölls gav en relativt samstämmig bild av att medvetenheten om
transportkostnaderna är bäst på Supply Chain-funktionen även om det är tydligt att det finns
förbättringsmöjlighet även där. På säljfunktionen är dock medvetenheten generellt sett låg. De är
medvetna om att transporterna kostar men hur mycket och varför de kostar är information som de inte
får tillgång till. Undantaget är den funktionen som säljer in kampanjer och liknande till de större kunderna
som brukar ha en dialog med Supply Chain på förhand för att tillsammans komma fram till vilken
kvantitetsrabatt som kan erbjudas.
Det som är tydligt från intervjuerna är att det finns ett stort intresse av att förbättras och personalen har
många olika idéer om hur detta skulle kunna gå till. Det förslag som återkommer mest frekvent är att
Supply Chain-funktionen borde bli bättre på att följa upp transportkostnaderna med säljfunktionen för att
ge dem bättre förutsättningar att sälja på ett sådant sätt som minskar transportkostnaderna. För att detta
ska vara möjligt måste dock återkopplingen behandla mer än om transporterna varit dyra eller billiga utan
fokusera på vilka karakteristiker som gett upphov till kostnaderna. Det stöds av Prentice och Prokop (2016)
som tar upp att möjligheterna att effektivisera transporterna ökar i takt med att möjligheterna för
informationsdelning förbättras.
Ytterligare ett förslag som nämndes flera gånger handlar om att ha en uppföljning på kunderna för att se
om antalet leveransdagar kan minskas. Om en kund har leverans fem dagar i veckan så är risken stor att
den sprider ut sina volymer över alla dagar trots att det egentligen bara behövs tre leveransdagar. Denna
analys av kunderna skulle också kunna innehålla genom vilken distributionsväg de får sina varor, om de
ska gå via en distributionspunkt eller om det är bättre att leverera direkt. Förslaget stöds av Wang et al.
(2008) som tar upp att en differentierad logistikstrategi med olika leveransvägar och/eller antal
leveransdagar beroende på vilken kvantitet en kund eller ett segment köper är ett sätt att uppnå
konkurrensfördelar. Wang et al. (2008) tar också upp att olika uppföljningsmått kan behövas eftersom
transporternas karakteristik skiljer sig åt. Det finns också en potential att låta kunderna flyta mellan olika
antal leveransdagar och distributionslösningar beroende på vilka kvantiteter kunden köper. För att detta
ska vara genomförbart så krävs det först att de olika alternativen utreds för att kunna visa på vilken
besparing det innebär att leverera via distributionspunkt och var brytpunkten ligger för att det ska vara
värt att leverera direkt. Att rutterna skulle förändras från vecka till vecka är något som enligt Holzapfel et
al. (2016) skulle kunna bli problematiskt eftersom transportleverantörerna föredrar fasta rutter på grund
av att chauffören har erfarenhet av rutten och hur avlastningsytorna ser ut.
Det geografiska området som överskottsförsäljning bedrivs i skulle också kunna ses över eftersom det där
ofta handlar om att bli av med varorna vilket leder till att transportkostnaderna kan bli höga eftersom
kunderna köper små volymer. Att då bara sälja överskott till närområdet skulle kunna vara ett alternativ
för att försöka få ner kostnaderna. För detta krävs det dock en tydlig ansvarsfördelning om vem som har
beslutsrätt. Ett annat sätt att underlätta överskottsförsäljningen vore att erbjuda bra priser på
eftertraktade produkter mot att de även köper överskottsprodukter. Detta förslag har dessutom den
fördelen att den totala kvantiteten i en sändning sannolikt ökar.
Många andra förslag lyftes fram i intervjuerna på olika organisatoriska nivåer där kvantitetsrabatter och
rättvisare beräkning på fraktpåslag till kund än den vikt- och värdegräns som finns nu. Genomgående för
de flesta förslag är dock att de kräver en ökad uppföljning och ett bättre underlag. Båda två faktorerna
som förhoppningsvis kan bli bättre med införandet av ett gemensamt TMS-system där HKScan själva
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kommer föra statistik över sina transporter så de slipper använda transportleverantörernas uppgifter.
Günther och Seiler (2009) tar dock upp att TMS-system oftast bara används för att sköta kontakten mellan
transportköpare och transportleverantörer och saknar stöd för transportoptimeringar. Detta stämmer väl
med HKScans fall eftersom det inte är systemet eller datan i sig som är värdefull utan de analyser och
slutsatser som går att göra baserat på datan. Där är det viktigt att datan är homogen och av god kvalitet.
Att uppnå minskade logistikkostnader är svårare att uppnå och har större effekt på vinst och lönsamhet
än att öka försäljningsintäkterna med samma belopp eftersom vinstmarginalen oftast bara är några få
procent. Minskade logistikkostnader innebär istället en ökad vinst med just det beloppet med
förutsättningen att servicen till kund inte försämras eller att marknadsandelar förloras på lång sikt.
(Lambert et al., 1998) Det resonemanget gör området transportkostnader högst relevant att undersöka
och vilka besparingar som kan uppnås inom området.
För att sammanfatta de åtgärder som identifierats i avsnitt 8.1.2 och 8.2 så har samtliga åtgärder och vilka
funktioner de påverkar listats i Tabell 24 nedan.
Tabell 24. Sammanfattning av åtgärder för minskade transportkostnader

Åtgärd
Ökad kvalitet på sändningshistorik och data gällande transporter
Ökad uppföljning av transportkostnader och vilka faktorer som
påverkar dem
Verktyg för att beräkna transportkostnader i realtid
Uppföljning av kundernas köpmönster samt transportvägar och
de transportkostnader det ger upphov till
Geografisk fokusering av främst överskottsförsäljning
Öka fyllnadsgraden i SRS-backar och kartonger
Tydliggöra ansvarsfördelning vid transportfrågor
Paketpriser vid överskottsförsäljning
Kvantitetsrabatter
Ändrade rutiner vid leverans av varuprover
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Påverkade funktioner
Supply Chain/Logistik
Supply Chain/Logistik, Sälj
Supply Chain/Logistik, Sälj
Supply Chain/Logistik, Sälj
Supply Chain/Logistik, Sälj
Supply Chain/Logistik, Marknad
Supply Chain/Logistik, Sälj
Sälj
Supply Chain/Logistik, Sälj
Supply Chain/Logistik, Sälj

9 Slutsats
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I detta kapitel kommer resultatet för de olika underfrågorna att sammanställas för att på så sätt lyfta fram
de slutsatser som kan dras. Dessutom så kommer dessa slutsatser att tillsammans besvara studiens syfte.
Studiens syfte formulerades som följer:
”Syftet med studien är att utreda vilka faktorer som driver kostnader för HKScans transporter och utifrån
det ge förslag på hur företagsfunktioner som påverkar transporterna kan anpassas i syfte att minska
transportkostnaderna.”
Den modell som togs upp i uppgiftspreciseringen olika faktorer bör gälla för samtliga företag eftersom det
är dessa faktorer som litteraturen lyfter fram som påverkande på transportkostnader kompletterad med
faktorer som HKScan observerat. Denna totala modell presenteras i Tabell 25 nedan. I denna modell av
möjliga påverkande faktorer så kan avgränsningar göras beroende på vilka parametrar det finns data om.
Samma metod med en regressionsanalys skulle även gå att applicera på andra företags
transportkostnader. I HKScans fall var det exempelvis enbart sju faktorer som undersöktes och av dessa
så kunde fem påvisas med 95 procentig sannolikhet som påverkande på transportkostnaderna både per
sändning och per transportkolli.
Tabell 25. Framtagna faktorer

Produktrelaterade faktorer

Marknadsrelaterade faktorer

Vikt
Volym
Densitet
Hanterbarhet
Fyllnadsgrad
Transporttemperatur
Lastbärartyp
Värde

Kvantitet
Avstånd
Stora godsstråk
Balans i godsflödet
Möjligheten att köpa tur- och returtransporter
Typen av transport (express/rutin)
Servicenivå
Typ av kund
Antalet av- och pålastningar
Konkurrens på transportmarknaden
Säsongsvariationer

Den första huvudfrågan behandlade vilka drivare som påverkade transportkostnaden för HKScans
distribution av varor ut till kund. För att besvara denna frågeställning så genomfördes en
regressionsanalys som påvisade att de påverkande faktorerna i HKScans fall var de faktorer som
presenteras i Tabell 26 nedan. Eftersom resultatet är beräknat på siffror från HKScans transporter ut till
kund så kan det enbart antas gälla för detta specifika fall.
Tabell 26. Påverkande faktorer

Produktrelaterade drivare
Vikt per transportkolli
Transporttemperatur

Marknadsrelaterade drivare
Kvantitet
Avstånd
Typ av kund
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När de anställda intervjuades om på vilket sätt transportkostnaden skulle kunna sänkas så lyftes
uppföljningen och medvetenheten fram som de viktigaste punkterna. Idag finns det inom delar av Supply
Chain-funktionen en känsla för vad det är som gör att transporterna kostar vilket de försökt förmedla även
till andra funktioner. Intervjuerna med säljfunktionen ger dock en helt annan bild. De anser att de inte får
någon uppföljning om varför transporterna kostar utan på sin höjd får veta någon gång ibland att de varit
för dyra. De har däremot ett stort intresse av frågan och skulle gärna få kontinuerlig uppföljning likt för
andra parametrar eller ett systemstöd som förenklar att ha koll på hur transportkostnaden påverkas. Ett
systemstöd för transportkostnader är det förslag som kom upp flest gånger under intervjuerna men med
kravet att det inte får vara för krångligt och svårt att använda.
Genomgående, inte bara för detta utan för de flesta förslag är att de kräver en ökad uppföljning och ett
bättre underlag. Båda två är faktorer som förhoppningsvis kommer bli bättre i och med införandet av ett
gemensamt TMS-system där HKScan själva kommer föra statistik över sina transporter så de slipper
använda transportleverantörernas uppgifter. I och med att de själva kommer föra statistik blir det enklare
att uppmärksamma trender och ge konkreta exempel på vad som kan förbättras. Samtliga
förbättringsförslag och vilka funktioner de påverkar listas i Tabell 27 nedan.
Tabell 27. Sammanfattning av åtgärder för minskade transportkostnader

Åtgärd
Ökad kvalitet på sändningshistorik och data gällande transporter
Ökad uppföljning av transportkostnader och vilka faktorer som
påverkar dem
Verktyg för att beräkna transportkostnader i realtid
Uppföljning av kundernas köpmönster samt transportvägar och
de transportkostnader det ger upphov till
Geografisk fokusering av främst överskottsförsäljning
Öka fyllnadsgraden i SRS-backar och kartonger
Tydliggöra ansvarsfördelning vid transportfrågor
Paketpriser vid överskottsförsäljning
Kvantitetsrabatter
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I detta kapitel så diskuteras studien och dess genomförande i ett större perspektiv. Först presenteras de
observationer och förbättringsförslag som gjorts under arbetets gång och som kan ge HKScan ett
oberoende perspektiv på organisationen och vad som kan förbättras när det kommer till transporter.
Sedan diskuteras den påverkan som de val och avgränsningar som gjorts haft på studien följt av en
reflektion för hur generaliserbara studiens resultat är. Kapitlet avslutas sedan med uppslag till fortsatta
studier.

Egna tankar
Under arbetet med denna studie så har ett antal observationer gjorts om hur arbetssättet och
medvetenheten inom organisationen skulle kunna förbättras. Dessa stämmer till stor del överens med
resultaten från intervjuerna om möjliga förbättringar men presenteras även här för att ge författarnas
förhållandevis oberoende åsikter.
Någonting som framkom tydligt under studien är att det skulle behövas högre krav på
transportleverantörerna när det kommer till den datan som de rapporterar in. De datafiler som finns har
låg kvalitet med många rader som saknar vital information som pris, vikt, kvantitet eller avstånd. På grund
av detta så har mycket av författarnas tid lagts på att gå igenom dataunderlaget för att inte räkna på
felaktiga uppgifter. Detta kommer förmodligen lösas med det nya TMS-systemet där HKScan själva
kommer föra statistik över transporterna men även här krävs det att datan kvalitetsgranskas innan den
används. I den fil som använts för denna studie fanns det så många felaktigheter i ursprungsfilerna att de
är värdelösa att använda för de flesta mer djupgående analyser utan en ordentlig rensning av
felaktigheter. Ett TMS-system är inte heller ett självgående system utan det underlättar datalagringen
men det måste fortfarande finnas rutiner för uppföljningsarbetet. Det är även viktigt att HKScan tänker
igenom vad de ska mäta eftersom det bara går att följa upp det som mäts.
Överlag skulle det behövas mer rutin i samarbetet mellan Supply Chain och sälj. Idag finns det ett gott
samarbete när det kommer till att lösa de brådskande problemen som uppstår. Det som saknas är ett
helhetsarbete för att långsiktigt sänka kostnaderna på ett strukturerat sätt. För att detta ska vara möjligt
så krävs det en utbredd medvetenhet i organisationen men även att det finns någon som har ett
övergripande ansvar och följer upp kostnaderna. Som framkommit vid intervjuer med de anställda så
verkar denna uppföljning helt saknas eller vara otillräcklig i nuläget. Att säljfunktionen får till sig direktivet
att minska sina transportkostnader hjälper inte när de inte har kunskap om vilka faktorer de kan påverka
detta med.
Det skulle därför behöva vara tydligare vem som har ansvar för vad. Säljfunktionen får kontinuerlig
uppföljning om försäljning mot prognos, kundvolymer och mycket annat så uppföljning även på
transportkostnaderna skulle förenkla deras arbete. Ytterligare ett exempel på detta är vem som har
ansvar för vilka kunder som försäljning ska fokuseras till eller vilken klassificering kunder ska ha. Att detta
är svårt beror på att det är många olika inblandande men det skulle underlätta om det fanns någon som
var direkt ansvarig.
Det systemstöd som finns idag är också bristfälligt eftersom det är svårt att kombinera data från olika
system. Även detta kommer förhoppningsvis bli bättre i och med införandet av TMS-systemet som kopplar
ihop de olika systemen. En reflektion som kan göras här är dock om alla de olika identifierarna som
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används för en order faktiskt behövs. Idag finns det ett sändningsnummer, ett ordernummer, ett
leveransnummer samt ett fraktnummer för varje order. Detta gör det svårt att kombinera data men
orsakar också viss förvirring i kommunikationen mellan olika funktioner eftersom de i många fall använder
sig av olika nummer.
Slutligen några handfasta idéer om hur vi tror att transportkostnaderna skulle kunna minskas. Att göra en
selektering och fokusera överskottsförsäljningen till närområdet skulle minska transportavståndet för de
små sändningar som överskottet ofta utgör. En begränsning på att kunder enbart får köpa hela lav skulle
kunna öka fyllnadsgraden i transportkollina. Ett diskussionsforum där sälj och logistik samlas för att
diskutera för att förstå varandras problem skulle kunna öka medvetenheten men kräver att alla är
intresserade av att lära sig och förstå varandra.
Enligt den datafilen som använts i denna studie så skickas det få helt fulla lastbilar ut till kund vilket borde
kunna förbättras. I filen finns det ibland flera olika transporter till samma kund på en dag med eventuellt
olika lastningstider. Om de skulle kunna samköras på en fraktsedel så skulle antalet transporter minskas
och de enskilda sändningarna bli större vilket sänker kostnaden per transportkolli.

Val och avgränsningars påverkan
Under denna studies gång så har ett flertal val och avgränsningar behövt göras av olika anledningar. Dessa
val och avgränsningar har potentiellt haft påverkan på studiens resultat varför de kräver reflektion. I
avsnitt 5.6 i metodkapitlet så presenteras en viss metodkritik vilket även det kan ses som val och
avgränsningar som påverkat metoden. Eftersom dessa val finns beskrivna i avsnitt 5.6 så kommer de inte
att tas upp igen utan detta avsnitt fokuserar på de val och avgränsningar som gjorts under studiens
genomförande.
I uppgiftspreciseringen så avgränsas den ingående modellen med 19 drivare ner till sju drivare som
undersöks vidare. Detta innebär risken att parametrar som påverkar transportkostnaden avgränsats
redan här. För studiens syfte om att parametrarna ska kunna påverkas för att få sänkta transportkostnader
så ansågs denna avgränsning nödvändig. Att försöka undersöka parametrar som inte mäts på HKScan hade
inte heller varit möjligt varför även dessa avgränsades bort. Hur dessa avgränsningar påverkat resultatet
är svårt att uppskatta men eftersom de framtagna modellerna för transportkostnaderna har höga
förklaringsgrader så visar det på att de flesta stora drivarna är med i de framtagna modellerna. De drivare
som avgränsats skulle därför bara kunnat ha påverkat förklaringsgraderna marginellt varför dessa
avgränsningar kan anses rimliga att göra.
I denna studie så har de flesta antagandena gjorts i arbetet med att rensa datafilen från ofullständig och
felaktig data. För de rader som var ofullständiga så fanns det inget egentligt alternativ till att ta bort dem
eftersom en regressionsanalys kräver fullständig data och de försök som gjordes med att komplettera
datan från andra system inte lyckades. I de fall där datan som saknats varit möjlig att komplettera har
detta gjorts vilket var fallen med avstånd och typ av kund eftersom det finns register över dessa värden
som datan kunnat kompletteras med.
Den avgränsning som gjorts att endast de 15 steg beskrivna i 6.1 genomförts för att rensa datan kan också
potentiellt ha påverkat resultatet. Att det inte finns några felaktiga rader kvar i datan får ses som
osannolikt. Däremot så innebär ett underlag på drygt 120 000 rader att enstaka felaktiga rader inte bör
påverka resultatet nämnvärt. Ett antagande som kan ha påverkat resultatet är att alla transporter från en
transportleverantör saknade lastbärartyp och de därför sattes till pall. I regressionsanalysen så kunde det
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inte påvisas med mer än 75 % sannolikhet att lastbärartypen påverkar transportkostnaden vilket kan bero
på detta antagande. Om dessa rader istället rensats bort hade lastbärartypen kanske varit en påverkande
drivare men eftersom underlaget nästan skulle ha halverats så ansågs inte detta som rimligt att göra.
I de fall där värdena tagits bort på grund av att de ansetts orimliga så har det gjorts i samråd med personal
för HKScan för att inte av misstag rensa bort korrekt data. Det finns dock ingen garanti för att samtliga
rader som tagits bort inte bara varit extremfall även om vissa genom ren logik kan uteslutas. Till dessa hör
transporter som innehåller endast ett transportkolli men väger 35 ton där det kan antas att det är ett
mänskligt fel på angivelsen av antal transportkollin. Riskerna med att ha kvar dessa rader ansågs dock
större än att ta bort dem eftersom det i regressionsanalys har visat sig att extremvärden kan ha stor
påverkan på modellens totala förklaringsgrad. Om dessa värden varit kvar i underlaget så hade de
framtagna ekvationerna för transportkostnaderna haft en sämre förklaringsgrad men det bör inte ha
påverkat vilka drivare som kunde påverka eftersom underlaget är så pass stort.

Generaliserbarhet
Studiens resultat är specifika för HKScan med anledning av att den genomförts som en fallstudie på detta
företag. Transporter är också en så pass operativ aktivitet att det är svårt att säga någonting generellt om
hur den ska hanteras i en organisation för att sänka transportkostnaderna. Det som kan anses generellt i
denna studie är dock den modell och lösningsgång som använts för att ta fram de påverkande faktorerna.
I uppgiftspreciseringen så avgränsas denna lista ned från 19 faktorer till sju som undersöks vidare med
regressionsanalys men i den ursprungliga listan borde alla företag kunna finna faktorer som påverkar
deras transportkostnader. Vilka faktorer som sedan tas med till en vidare analys avgörs av vilka faktorer
som företaget mäter eftersom grundtanken är att de påverkande parametrarna ska vara saker som mäts
för att de ska kunna påverkas.

Förslag till fortsatta studier
I och med införandet av ett gemensamt TMS-system där HKScan själva för statistik över sina transporter
vore det intressant med en uppföljning av hur ekvationerna förändras eller om de håller sig konstanta. En
vidare undersökning av fler företag vore intressant ur ett generaliseringsperpektiv. Ett fokus för en sådan
studie skulle till exempel kunna vara om det finns några generella parametrar som alltid är intressanta att
mäta för företag som vill kunna approximera sina transportkostnader. Ett annat fokus som vore intressant
att undersöka är transporternas roll i en organisation. Eftersom de ofta ses som en operativ aktivitet så
finns det inte så mycket forskning från det transportköpande företagets perspektiv om hur upphandling
och organisation av transporter bör ske. Ytterligare en vidareutveckling av denna studie vore att
undersöka transportkostnaderna från transportleverantörens perspektiv för att se vilka faktorer som
påverkar deras kostnader. Genom att kombinera de faktorer som påverkar för transportköparen och de
som påverkar för transportleverantören så borde en gemensam prissättningsmodell kunna tas fram som
gynnar båda parterna.
För HKScan vore det intressantast att gå vidare med resultatet från denna studie och utifrån de förslag
som togs fram i kapitel 8 försöka öka medvetenheten och sänka transportkostnaderna inom
organisationen. Eftersom förslagen inte är rankade på sin genomförbarhet skulle en konsekvensanalys
vara bra att göra först för att väga förslagens kostnad mot de fördelar som de ger. Eftersom denna studie
visar att en del av problematiken ligger i att den generella medvetenheten om vilka faktorer som påverkar
transportkostnaden är låg inom organisationen så vore det lämpligt att börja i den änden.
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Bilaga 1 – Intervjuer syftesformulering
Respondent: Tomas Stefenson, Supply Chain-direktör HKScan, 2017-01-23




Vad är tänkt slutprodukt från exjobbet?
o Ta fram en styrmodell/styrkort för transporter?
 KPI:er?
o Bara undersöka vad som driver kostnader? Risk att det blir en för grund studie och för
praktiskt
o Förhandlingsunderlag mot leverantörer av transporter?
Vilka systemgränser är rimliga att anta?
o Hantering från Scans sida, ska den vara med eller bara transporter?
o Vilka transportleverantörer/åkerier är lämpliga att inkludera i studien?
o Vilka lagerställen/anläggningar är lämpliga att inkludera i studien?
o Vilket/vilka sortiment är lämpliga att inkludera i studien?
o Transportplanering, relevant eller inte?

1(2)

Bilaga 1 – Intervjuer syftesformulering

Respondent: Johan Rosvall, Logistikchef HKScan, 2017-01-25
Övergripande







Hur ser du på vårt arbete? Tankar och idéer+ slutprodukt
Varför just det här området?
Hur ser logistikorganisationen ut?
Hur fungerar transportprocessen i nuläget?
o Styrning av transporter
o Planering av transporter
o Bokning av transporter
o Uppföljning och kontroll av transporter
Vilka problem/brister finns med transportprocessen som den fungerar idag?

System







Använder ni intermodala transporter eller är det enbart vägtransporter?
Vilka transportörer samarbetar ni med? Antal och andel av totala antalet transporter
o Hur ser avtalen ut med era transportörer och skiljer det sig mellan olika transportörer?
o Hur går upphandlingen av transportavtalen till?
Ska vi titta på hela systemet?
o Vilken del av flödet?
o Vilka transportörer?
o Vilka rutter?
o Från vilka anläggningar?
o Kylt och/eller fryst flöde?
Har ni någon egen hypotes kring vilka faktorer som driver transportkostnader?

Data





Vilken data finns i nuläget?
o Extern respektive intern?
o Är den likvärdig för alla anläggningar?
o Likvärdig för alla transportörer?
Hur använder ni datan i nuläget?
Kan vi få tillgång till datan?

Transport Management System










Hur styr ni transporterna i nuläget?
o Använder ni er av något system?
o Vilka arbetar med styrning av transporterna?
Vad heter det nya systemet?
Vad ska ni använda det till?
Vem ska använda det?
Hur kommer det att påverka transportprocessen?
Hur vill ni att systemet ska fungera?
Vad blir den stora skillnaden jämfört med nuläget?
Vad i vårt arbete är relevant som in-parameter till det nya systemet?
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Bilaga 2 – Intervjuer nulägesbeskrivning
Respondent: Tomas Stefenson, Supply Chain-direktör HKScan, 2017-03-01
Övergripande om HKScan



Vilka dotterbolag består HKScan-koncernen av?
Vilka är huvudfunktionerna i HKScan Sweden (t.ex. sälj, Supply Chain osv.)?
o Hur skulle de kunna ritas upp i ett organisationsschema?

Distributionsflödet





Hur ser fördelningen ut mellan interna och externa sändningar?
Sker det någon fysisk separering av palletainer och SRS-back/kartong på returpall respektive
träpall vid transport?
Frysta flödet, berätta mer om det.
o Hur ser fördelningen ut, kylt/fryst flöde?
Hur stor del av det kylda flödet ut till kund går via NDC?

Nomenklatur


Hur definierar ni olika uttryck kring transporter?
o Sändning
o Rutt
o Pall
o Kolli
o Finns det fler uttryck som rör en transport som det kan finnas olika begrepp kring?

Samverkan med andra företagsfunktioner
 Vilka andra funktioner i företaget påverkar och sätter upp ramarna för transporterna?
o På vilket sätt påverkar de?
 Vilken samverkan finns mellan sälj och logistik?

Kostnadsdrivare


Vilka faktorer tror du påverkar kostnaden för transporter?
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Respondent: Marie Jonsson, Chef Innesälj HKScan, 2017-03-02
Sälj





Hur arbetar ni i säljorganisationen?
Hur kategoriserar ni kunderna och hur definieras kategorierna?
o AFH?
o Industri?
o Take Home?
o Vad är en stor kund respektive vad är en liten kund? Görs någon indelning?
Vilka skillnader finns i säljarbetet beroende på vem kunden är?
o Små kunder respektive stora grossister
o Take Home, AFH och industri?

Prissättning och samverkan med logistik







Vilken samverkan finns mellan sälj och logistik?
Hur går det till när en ny kund kommer in och vilken påverkan har logistiken på vilka villkor kunden
ges?
o Hur sätts priser och vilka faktorer vägs in?
o Hur bestäms leveransvillkor (leveransdagar, ledtid osv.)?
o Tas det någon hänsyn till logistikkostnader? (transportkostnader i synnerhet)
o Finns det några begränsningar i vilka kvantiteter de får beställa? Uppåt eller neråt?
o Skiljer det sig åt mellan Take Home, AFH och industri?
Hur går det till när en befintlig kund vill justera sina leveransvillkor (leveransdagar osv)?
o Justeras priset?
o Tas det någon hänsyn till ökade/minskade logistikkostnader? (transportkostnader i
synnerhet)
o Skiljer det sig åt mellan Take Home, AFH och industri?
Hur hanteras transportkostnaden ut till kund?
o Görs det någon kontroll att det finns bäring för en specifik leverans kostnadsmässigt och
vem gör kontrollen?
o Följs det upp kontinuerligt?
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Respondent: Johan Rosvall, Logistikchef HKScan, 2017-03-22
Distributionsflödet





Hur ser fördelningen ut mellan interna och externa sändningar? Av de ca 12 000 som skickas på
en månad?
Sker det någon fysisk separering av palletainer och SRS-back/kartong på returpall respektive
träpall vid transport?
Hur stor del av det kylda flödet ut till kund går via NDC?
Hur ser fördelningen ut, kylt/fryst flöde?

Nomenklatur


Hur definierar ni olika uttryck kring transporter?
o Sändning?
o Rutt?
o Pall?
o Kolli?
o Finns det fler uttryck som rör en transport som det kan råda begreppsförvirring kring?

Transportavtal och betalning











Hur har rutter och så vidare skapats upp på förhand?
Hur betalar ni för transporterna och hur har ni gjort?
o Per fraktsedel? Finns det någon startavgift för en fraktsedel?
o Enbart per pall?
Skiljer sig priset mellan pall och palletainer?
Finns det olika avtal för olika leveranser?
o Är manteln i distributionsflöden från punkt A till distributionspunkten för ett visst antal
pallar och övrig avgift från distributionspunkten till punkt B och för ett visst antal pallar.
Prislistorna ser likadana ut för samtliga åkerier, betyder det att det är samma pris eller att de
prissätter samma saker?
o T.ex. att alla har drivmedelstillägg och att priset är per pall men att t.ex. priset för en pall
från Linköping till Stockholm kan skilja sig åt mellan Bring och EA?
Transportavtal, för 5 år sen bestämde ni er för att ni ville ha fasta priser under tre år. Vad hände
med de 2 åren som diffar, eller tog det 2 år för er att nå en överenskommelse där?
I datan som vi får, gäller samma saker som kommer att gälla framåt?

Samverkan med andra företagsfunktioner



Vilka andra funktioner i företaget påverkar och sätter upp ramarna för transporterna?
o På vilket sätt påverkar de?
Vilken samverkan finns mellan sälj och logistik?

Kostnadsdrivare


Vilka faktorer tror du påverkar kostnaderna för transporter?
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Bilaga 3 - Litteratursökning
Tabell I. Sammanställning av litteratursökning

Sökord

Sökstruktur

Databas

Transportation Planning

Fritext
NOT
sustainable,
public
Fritext

Unisearch 14/2

Operative transportation
planning supply chain
Delivery fees distributors

Antal träffar/ Referens till använda
använda
träffar
Unisearch 157 695/2
(Seiler, 2012)
(Holzapfel et al., 2016)

Fritext

Unisearch 79/2

Directional imbalance
transportation
Freight transport key
performance indicator
Transport performance
measures retail
Distribution strategies
freight transportation cost
LTL rates transportation

Fritext

Unisearch 19/2

Fritext

Unisearch 162/1

(Seiler, 2012)
(Günther & Seiler, 2009)
(Balakrishnan, 2014)
(Balakrishnan et al., 2000)
(Takahashi, 2011)
(Tanaka & Tsubota, 2017)
(Woxenius, 2012)

Fritext

Unisearch 156/1

(Wang et al., 2008)

Fritext

Unisearch 480/1

(Burns et al., 1985)

Fritext

Unisearch 395/3

Freight transport statistics

Fritext

Freight rate shipments

IN title

Google
98 300/1
Scholar
Unisearch 42/2

(Özkaya et al., 2010)
(Kay & Warsing, 2009)
(Kling et al., 2010)
(McKinnon, 2010)

Loading unit transport

Fritext

Unisearch 2 858/2

logistics packaging supply
chain

Fritext

Unisearch 1 108/2

Cost modelling physical
distribution logistics
Pricing third-party logistics

Fritext

Unisearch 991/2

Fritext

Unisearch 307/1

Transportation supply
chain management
logistics

Fritext

Unisearch 15 968/2
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(Arcelus & Rowcroft,
1993)
(Abdelwahab & Sargious,
1990)
(Mommens et al., 2016)
(Mommens et al., 2017)
(Hellström & Saghir,
2007)
(Gustafsson et al., 2006)
(Varila et al., 2007)
(Zuniga et al., 2011)
(Lukassen & Wallenburg,
2010)
(Reddy & Jayam, 2016)
(Bowersox, 2002)
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Evolution logistics supply
chain management
Deteminants
transportation costs road
Transportation Pricing
discount
Transportation pricing
freight truckload
Transportation pricing cost
analysis logistics
Freight rates
transportation distribution
Freight consolidation
strategies transportation

Fritext

Unisearch 1 246/1

(Ballou, 2006)

Fritext
Unisearch 213/2
NOT public,
infrastructure
Fritext
Unisearch 947/1

(Martínez-Zarzoso
&
Nowak-Lehmann, 2007)
(Konishi, 2012)
(Ke et al., 2014)

Fritext
NOT rail
Fritext

Unisearch 532/1

(Toptal & Bingöl, 2011)

Unisearch 390/2

Fritext

Unisearch 1 638/1

(Swanson, 2016)
(Bø & Hammervoll, 2010)
(Behrens & Picard, 2011)

Fritext

Unisearch 394/1

(Min & Cooper, 1990)
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Bilaga 4 - Intervjuer analys
Respondenter
I Tabell II och Tabell III listas de respondenter som besvarat intervjufrågorna nedan.
Tabell II. Respondenter Supply Chain

Namn
Tomas Stefenson
Johan Rosvall
Joakim Hultsten

Befattning
Supply Chain-direktör
Logistikchef
Produktionsplanerare

Tabell III. Respondenter sälj

Namn
Marie Jonsson
Per Fahrman
Niklas Kolthoff
Maria Malmsten
Linda Ivarsson

Befattning
Chef Innesälj
Affärschef
Key Account Manager
Innesäljare
Grossistkoordinator

Huvudfråga 2. Påverkande funktioner






Vilka funktioner tror du kan påverka kvantiteten av transportkollin per sändning?
o På vilket sätt?
Vilka funktioner tror du kan påverka transportavståndet per sändning?
o På vilket sätt?
Vilka funktioner tror du kan påverka vikten per transportkollin för en sändning?
o På vilket sätt?
Vilka funktioner tror du kan påverka transporttemperaturen för en sändning?
o På vilket sätt?
Vilka funktioner tror du kan påverka typen av kund, och därigenom transporttypen?
o På vilket sätt?

Huvudfråga 3. Möjliga förbättringar



Hur tror du att transportkostnadens synlighet kan förbättras inom organisationen?
Hur tror du att transportkostnaderna kan sänkas?
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Bilaga 5 - Resultat regressionsanalys
I denna bilaga redovisas delar av resultatet från de regressionsanalyser som genomfördes vid framtagning
av kostnadsdrivare för transportkostnader. Analysen har utförts stegvis där en förklarande variabel har
adderats i varje steg. De två kombinationer av förklarande variabel som givit högst justerat R2-värde har
behållits för att utgöra grunden i nästa steg av analysen. I Tabell IV - Tabell X listas resultaten från de sju
stegen i regressionsanalysen. I Tabell XI listas resultaten från några kombinationer som testades för att
säkerställa att inga kombinationer missades.
Tabell IV. Steg 1 i regressionsanalysen med en förklarande variabel

Justerat R2-värde
0,739
0,672
0,382
0,359
0,220
0,038
0,237

Ingående drivare
Kvantitet
Vikt
Avstånd
Vikt/transportkolli
Temperatur
Lastbärare
Typ av kund
Tabell V. Steg 2 i regressionsanalysen med två förklarande variabler

Justerat R2-värde
0,740
0,830
0,791
0,773
0,744
0,784
0,788
0,726
0,718
0,673
0,740

Ingående drivare
Kvantitet, vikt
Kvantitet, avstånd
Kvantitet, vikt/transportkolli
Kvantitet, temp
Kvantitet, lastbärare
Kvantitet, typ av kund
Vikt, avstånd
Vikt, vikt/transportkolli
Vikt, temp
Vikt, lastbärare
Vikt, typ av kund
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Tabell VI. Steg 3 i regressionsanalysen med tre förklarande variabler

Justerat R2-värde
0,830
0,833
0,831
0,830
0,840
0,795
0,794
0,791
0,806

Ingående drivare
Kvantitet, avstånd, vikt
Kvantitet, avstånd, vikt/transportkolli
Kvantitet, avstånd, temp
Kvantitet, avstånd, lastbärare
Kvantitet, avstånd, typ av kund
Kvantitet, vikt/transportkolli, vikt
Kvantitet, vikt/transportkolli, temp
Kvantitet, vikt/transportkolli, lastbärare
Kvantitet, vikt/transportkolli, typ av kund
Tabell VII. Steg 4 i regressionsanalysen med fyra förklarande variabler

Ingående drivare
Kvantitet, avstånd, typ av kund, vikt
Kvantitet, avstånd, typ av kund, vikt/transportkolli
Kvantitet, avstånd, typ av kund, temp
Kvantitet, avstånd, typ av kund, lastbärare
Kvantitet, avstånd, vikt/transportkolli, vikt
Kvantitet, avstånd, vikt/transportkolli, temp
Kvantitet, avstånd, vikt/transportkolli, lastbärare

Justerat R2-värde
0,840
0,842
0,841
0,840
0,834
0,833
0,833

Tabell VIII. Steg 5 i regressionsanalysen med fem förklarande variabler

Ingående drivare
Kvantitet, avstånd, typ av kund, vikt/transportkolli, vikt
Kvantitet, avstånd, typ av kund, vikt/transportkolli, temp
Kvantitet, avstånd, typ av kund, vikt/transportkolli, lastbärare
Kvantitet, avstånd, typ av kund, temp, vikt
Kvantitet, avstånd, typ av kund, temp, lastbärare

Justerat R2-värde
0,8421
0,8424
0,8420
0,841
0,841

Tabell IX. Steg 6 i regressionsanalysen med sex förklarande variabler

Ingående drivare
Kvantitet, avstånd, typ av kund, vikt/transportkolli, temp, vikt
Kvantitet, avstånd, typ av kund, vikt/transportkolli, temp, lastbärare
Kvantitet, avstånd, typ av kund, vikt/transportkolli, vikt, lastbärare

Justerat R2-värde
0,8426
0,8425
0,8421

Tabell X. Steg 7 i regressionsanalysen med sju förklarande variabler

Ingående drivare
Kvantitet, avstånd, typ av kund, vikt/transportkolli, temp, vikt, lastbärare
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Justerat R2-värde
0,8426≈0,843
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Tabell XI. Test av blandade kombinationer av förklarande variabler

Ingående drivare
Vikt, kvantitet, avstånd, vikt/transportkolli
Temp, lastbärare, typ av kund
Kvantitet, avstånd, temp, lastbärare
Vikt, avstånd, vikt/transportkolli, temp, lastbärare, typ av kund
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Justerat R2-värde
0,834
0,343
0,830
0,814
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Bilaga 6 – Diagram övriga beroende variabler
I denna bilaga redovisas diagrammen för genomsnittlig transportkostnad per kilo och genomsnittlig
transportkostnad per enhet för de olika drivarna. Samtliga siffror är beräknade på sändningsnivå.
Diagrammen redovisas parvis per drivare så först redovisas båda beroende parametrarna kartlagda mot
kvantitet följt av båda parametrarna kartlagda mot avstånd och så vidare. R2-värden är inte redovisade i
diagrammen men de linjära trendlinjerna ger en bra fingervisning om styrkan på sambanden mellan
drivarna och de oberoende parametrarna. Observera att siffrorna i diagrammen är modifierade och därför
inte speglar verkligheten.

Figur I. Genomsnittlig transportkostnad per transportkolli och kvantitet, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

Figur II. Genomsnittlig transportkostnad per kilo och kvantitet, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten
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Figur III. Genomsnittlig transportkostnad per transportkolli och avstånd, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

Figur IV. Genomsnittlig transportkostnad per kilo och avstånd, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten
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Figur V. Genomsnittlig transportkostnad per transportkolli och vikt per transportkolli, siffrorna är modifierade och speglar inte
verkligheten

Figur VI. Genomsnittlig transportkostnad per kilo och vikt per transportkolli, siffrorna är modifierade och speglar inte
verkligheten
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Figur VII. Genomsnittlig transportkostnad per transportkolli och kundtyp, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

Figur VIII. Genomsnittlig transportkostnad per kilo och kundtyp, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten
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IX. Genomsnittlig transportkostnad per transportkolli och temp, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten

X. Genomsnittlig transportkostnad per kilo och temp, siffrorna är modifierade och speglar inte verkligheten
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