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Sammanfattning 
Green Cargo Division Logistics ansvarar för tredjepartslogistikverksamheten vid 
Green Cargo AB. Divisionen utför lagring, vidareförädling och distribution av 
konsumentvaruprodukter i Norden. Division Logistics verksamhet är uppdelad på fyra 
logistikcentra i Sverige. 
 
Kraven på kortare ledtider och ökad leveransprecision inom logistik gör att många 
företag känner att de måste bli effektivare. Med outsourcing av logistikfunktioner 
hoppas företag att dra nytta av de positiva effekter som kan tillhandahållas vid 
outsourcing till en tredjepartslogistikleverantör. I samband med att IT-stödet för 
logistiken utvecklas ökar även möjligheterna för företagen som outsourcar sin logistik 
att få bättre kontroll över sina flöden. Green Cargo vill därför skapa en 
kontrolltornslösning för att kunna erbjuda sina kunder mer, bättre och lättillgängligare 
information. Det är bakgrunden till uppkomsten av detta examensarbete vid Green 
Cargo Division Logistics. 
 
Målet med examensarbetet var att identifiera informationsbehoven hos Division 
Logistics intressenter, samt kunna presentera en kravspecifikation för ett kontrolltorn, 
som ska fungera som ett informations- och beslutsstöd. Detta skulle göras med 
utgångspunkt från de informationsbehov som finns hos en tredjepartslogistiker som 
Green Cargo Division Logistics, deras kunder och kunders kunder. Projektet bestod 
bland annat i att intervjua personal inom Green Cargo Division Logistics samt kunder. 
 
Resultaten visar att det finns förbättringspotential för informationsflödet mellan Green 
Cargo och de olika intressenterna involverade i logistikflödet kopplat till Green Cargo. 
Vi har identifierat de informationsbehov som är kopplade till Division Logistics 
tredjepartslogistikuppdrag, och det framkom bland annat att kunderna önskar snabbare 
och mer tillgänglig information. Vi föreslår att Green Cargo Logistics skapar ett 
kontrolltorn innehållande funktioner så som, kostnadsuppföljning, statistik, lagersaldo, 
orderinformation, POD, track & trace, aviseringar, miljö, och fakturakontroll. Vissa av 
dessa funktioner är basfunktioner som redan erbjuds idag, men som kan göras 
effektivare, medan andra funktioner är helt nya. De flesta förslag på funktioner är 
genererade från kundbehov medan fakturakontroll i första hand efterfrågas internt vid 
Green Cargo. Förslaget innebär att Green Cargo presenterar informationen via ett 
webbgränssnitt med möjlighet till kundanpassning av innehållet där informationen, 
input, till kontrolltornslösningen hämtas från olika system så som internt WMS-system 
och databaser hos transportörer. 



 

 



 
 
 

Abstract 
Green Cargo Division Logistics provides Third Party Logistics (3PL) services for the 
Nordic market as a part of the Green Cargo corporation. The Logistics Division 
manages warehousing, value adding activities and distribution towards consumer 
markets. Green Cargo Logistics is represented with four distribution centres in 
Sweden. 
 
The demand for shorter lead-times and increased delivery reliability puts pressure on 
companies to provide more efficient logistic services. One strategy to deal with this 
demand is by outsourcing logistics to a third part. The development of logistics 
information systems enables increased control over business supply chains. This is 
why Green Cargo aims to create a Logistics Control Tower (LCT) solution to provide 
it’s customers with better information with higher availability. One such system is the 
Green Cargo control tower solution, which aims to improve information quality and 
availability alike. This is also the origin of this thesis at Green Cargo Division 
Logistics.  
 
The aim of this project was to identify the information needs in the logistic processes 
connected to Green Cargo Division Logistics, and to present a requirement 
specification for a LCT. The LCT will be designed to work as an information and 
decision support system. The main source of information was collected through 
interviews with customers of Green Cargo, as well as personnel at Green Cargo. 
 
The research findings suggest that there is potential for improvement within the 
information flow between Green Cargo and the other parties involved in the logistic 
process. A need for improved information flows and communication became apparent 
through the investigation. We therefore suggest that Green Cargo develops a LCT 
containing functions such as cost follow-up, statistics, stock level information, order 
information, proof of delivery, track & trace, notification, environment information, 
and invoice control. Whilst some of these functions are yet to be introduced, others are 
basic functions already provided for by Green Cargo, but could nonetheless be 
improved.  Most of the suggested functions are generated through the customers needs 
while invoice control and automated notification is a demand from Green Cargo 
personnel. A web interface with the possibility to adapt the content to different 
customers could serve as a solution to these needs. Input to the LCT is collected from 
different information systems such as vendor management systems and databases at 
logistic service providers. 



 

 



 
 
 

Förord 
 
Det här examensarbetet utgör den sista delen i civilingenjörsutbildningen i 
maskinteknik. Vi hade förmånen att få genomföra examensarbetet vid Green Cargo 
Division Logistics i Solna under hösten 2004 med handledning från Ekonomiska 
Institutionen (EKI) vid Linköpings Tekniska Högskola (LiTH). Arbetet med att 
utforma en kravspecifikation för ett kontrolltorn uppkom på initiativ från Green Cargo 
och upplägget av examensarbetet skedde därefter i samråd mellan Green Cargo, 
ekonomiska institutionen och författarna. 
 
Vi vill tacka Jan Norlén, vår handledare vid Green Cargo, som givit oss vägledning 
och råd om hur uppgiften skulle lösas samt tipsat om vilka områden vid Green Cargo 
vi skulle studera. Vi vill också tacka alla de anställda vid Green Cargo som ställt upp 
och givit oss värdefull information för vårt arbete. 
 
Vi vill även visa vår stora uppskattning för vår handledare vid Linköpings Universitet, 
Dan Andersson, för hans värdefulla råd och konstruktiva kritik under resans gång. 
Dans många goda råd har hjälp oss att hitta en röd tråd genom arbetet. Dessutom vill 
vi tacka vår opponent Sanela Sahuric som kommit med synpunkter under arbetets 
gång. 
 
Stort tack till alla de klienter och övriga respondenter som delat med sig av sin tid och 
givit oss information om vilka informationsbehov de har samt deras syn på ett 
kontrolltorn. 
 
Slutligen vill vi passa på att framföra ett uppskattande ord till dem som installerade 
larmsystemet på kontoret i Solna där vi skrivit denna rapport. Vi har under arbetets 
gång fått ett stort antal välbehövliga bensträckare under de många och långa kvällar 
och helger vi ideligen varit tvungna att avaktivera larmet. Tack! 
 
 
Solna, januari 2005 
 
 
 
Thomas Larsson   Markus Lund 



 

 
 



 
 
 

Läsanvisningar 
 
Då den här rapporten består av många olika delar som kan tänkas vara mer eller 
mindre intressanta beroende på vem läsaren är, har vi valt att utfärda läsanvisningar. 
Detta för att underlätta för läsaren och för att Ni som läser på ett enkelt sätt ska kunna 
tillgodogöra er så mycket som möjligt av rapporten. Utifrån vilken läsare Ni är ges 
förslag på kapitel att läsa, se nedan. Trevlig läsning! 
 
 
Anställd vid Green Cargo Division Logistics 
Läs i första hand teori, empiri (hoppa över 6.2), analys och slutsatser. 
  
 
Anställd vid Green Cargo Div. Logistics med i första hand ett resultatintresse 
Läs endast analys och slutsatser. 
 
 
Akademiker med intresse av hur studien genomförts 
Läs hela rapporten från första till sista sidan. 
 
 
Branschintresserad 
Läs gärna slutsatser och titta lite extra på stycke 8.4, generalisering av resultat. 
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1 Inledning 
I inledningen beskrivs bakgrunden till varför studien genomförs och i vilket 
sammanhang studien kan sättas in. Dessutom beskrivs avsikten med studien genom att 
syftet definieras. Här definieras även en del begrepp som används i rapporten. 

1.1 Bakgrund 
Användningen av tredjepartslogistiktjänster ökar ständigt1. Företagen outsourcar delar 
av eller hela sin logistik till tredjepartslogistiker för att uppnå konkurrensfördelar 
gentemot sina konkurrenter. Bland annat ställer marknaden krav på kortare ledtider 
och ökad leveransprecision. Många företag försöker också att omvandla fast kapital till 
rörligt genom att minska det bundna kapitalet i bland annat fastigheter, 
hanteringsutrustning och varor. Detta kan uppnås genom tredjepartsleverantörens 
möjlighet till integration av flera företags flöden, vilket då bör ge skalfördelar. Ett av 
de främsta skälen till att företag väljer att outsourca sin logistik är att de vill fokusera 
på sin kärnkompetens som i många fall inte är logistik. Logistikflödena i många större 
företag har också blivit mer komplexa vilket också ställer högre krav på IT-stödet. 
Istället för att själva skaffa sig de resurser som krävs kan företagen då utnyttja 
tredjepartslogistikleverantörer. Men genom att outsourca logistiken är det risk för att 
informationen om logistikflödena försämras eftersom företagen kommer längre ifrån 
de operativa logistikprocesserna. Hur kan en sådan risk undvikas, eller i alla fall 
minskas? 
 
I en omvärld där kraven på kortare ledtider ökar, och i en tid då 
informationsspridningen stöds av tekniska format som EDI och Internet, börjar 
klienterna ställa krav på sina leverantörer som ofta sträcker sig bortom de gränser för 
vad som erbjuds i dagsläget. Ju mer informationsdelning, koordinering och 
organisatorisk sammankoppling som existerar mellan företag, desto mer integrerad och 
bättre är försörjningskedjan2. Behovet av att integrera verksamheten mellan företagen 
blir större för att skaffa sig en konkurrenskraftig position på marknaden. För att kunna 
uppnå en integrerad försörjningskedja med alla dess ingående aktiviteter, måste det 
finnas relevant och tidsaktuell information3. En barriär mot denna integration är dock 
avsaknaden av mjukvara som skapar möjlighet till kommunikation mellan företagen4. 
Detta leder till att tredjepartsleverantörerna utvecklar nya produkter och tjänster för att 

                                              
1 Andersson, D. et al (2003). Third Party Logistics - A Nordic Research Approach.  
2 Ayers, J. B. (2001). Handbook of Supply Chain Management. 
3 Bloomberg , D. J. et al (2002). Logistics. 
4 Ayers, J. B. (2001).  
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försvara, och helst öka, sina marknadsandelar. På marknaden för tredjepartslogistik har 
denna produktutveckling bland annat resulterat i en önskan att skaffa ett verktyg som 
samlar in information från hela försörjningskedjan, och presenterar den samlat för en 
beslutsfattare. Hur ska ett sådant verktyg utformas för att öka integrationen? Det är en 
fråga som bör besvaras för att möjliggöra den integration mellan organisationer som 
skapar konkurrenskraft för försörjningskedjan. Ett verktyg som avser att lösa denna 
fråga har kommit att kallas för ett kontrolltorn.  
 
Green Cargo Division Logistics, i fortsättningen kallat Green Cargo, känner av kravet 
på informationsspridning till sina klienter på flera olika sätt. Klienten hör av sig till 
Green Cargo och efterfrågar exempelvis aktuellt lagersaldo, status på en order eller 
information om en försändelse. Det handlar helt enkelt om att klienten vill ha full 
insyn i de logistikflöden de outsourcat till ett externt företag. Green Cargo besvarar 
givetvis dessa frågor redan idag, men det kräver en relativt stor manuell 
handpåläggning och tar lång tid. Dessa krav, samt de tekniska möjligheter som finns, 
bäddar för en utveckling av produktutbudet och därmed en stärkt position på 
marknaden. Green Cargo ser ett kontrolltorn som ett konkurrensmedel och en 
möjlighet att förbättra servicen för sina klienter. Med ett kontrolltorn avses en lösning 
som samlar information från olika delar i logistikflödet, från leverantör till slutkund, 
och sammanställer, analyserar och presenterar denna information för användaren, som 
därmed kan fatta beslut baserade på informationen. Lösningen fokuserar på en 
integration av aktörerna och en ökad visibilitet i flödet.  
 
För att inte komma för långt bort från klienten och bli utkonkurrerade av 
fjärdepartslogistiker, som enbart styr informationsflödena kring den fysiska logistiken, 
vill Green Cargo ha ett motmedel som stärker deras position och placerar dem i 
förarsätet. Green Cargo anser att kontrollen av både det fysiska flödet och 
informationsflödet skapar en trovärdighet gentemot klienten, genom att den 
fullständiga kontrollen över logistikflödet stannar inom bolaget. Det är bland annat 
detta som Green Cargo hoppas kunna uppnå med att erbjuda en kontrolltornslösning. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att ta fram en kravspecifikation för innehållet i ett kontrolltorn 
som ska användas som informations- och beslutsstöd för de olika intressenterna kring 
varuflödet kopplat till Green Cargo Division Logistics tredjepartslogistikuppdrag.  
 
Nedan görs en utförligare definition av vissa ord och begrepp som tas upp i syftet. 
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Kontrolltorn - Med ett kontrolltorn avses en teknisk lösning som samlar information 
från olika delar i logistikflödet, från leverantör till slutkund, och sammanställer, 
analyserar och presenterar denna information för användaren, som därmed kan fatta 
beslut baserade på informationen. Andra har även inkluderat strategiska funktioner i 
begreppet kontrolltorn som till exempel logistikutveckling. Detta innebär att även 
personal ingår i kontrolltornet som därmed har ett utvecklingsansvar. I vår definition 
av kontrolltornet inkluderas inte strategiska funktioner, däremot kan strategiska beslut 
fattas baserad på information som samlats i kontrolltornet.  
 
Kravspecifikation – Med kravspecifikation menas en sammanställning av de 
funktioner som ska ingå i kontrolltornet, och som exempelvis kan användas som 
underlag för att utvärdera funktionaliteten i de kontrolltornslösningar som finns på 
marknaden. 
 
Green Cargo Division Logistics – Den division inom Green Cargo som genomför 
tredjepartslogistikuppdrag. I fortsättningen av rapporten benämner vi Green Cargo 
Division Logistics bara Green Cargo. 
 
Intressenter - Med intressenter avses i första hand klienter, kunder, leverantörer och 
transportörer som kan komma att påverkas av ett införande av ett kontrolltorn. Interna 
intressenter syftar på befattningar inom Green Cargo som berörs av ett införande. 
Exempel på interna intressenter kan vara Green Cargos kundtjänster, 
logistikcentrachefer och administratörer. 
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2 Green Cargo 
Detta kapitel ger en beskrivning av koncernen Green Cargo med fokus på Green 
Cargo Division Logistics. Även en beskrivning av de systemstöd för 
logistikaktiviteterna som används av Green Cargo Division Logistics är inkluderad. 
Beskrivningen bygger på intervjuer med personer med god insyn i verksamheten samt 
företagsinterna dokument. 

2.1 Verksamhet 
Green Cargo tillhandahåller logistiklösningar för företag i norden. Kärnan i 
verksamheten är de spårbundna transporterna där företaget utför ca 80 procent av 
transportarbetet i Sverige. Transporterna är inte begränsade till norden utan når även ut 
i Europa genom samarbeten med europeiska järnvägs- och logistikoperatörer. Green 
Cargo erbjuder även klienten heltäckande logistiklösningar, där Green Cargo tar på sig 
ett helhetsansvar för att logistiken genom bland annat lagring och administration kring 
de logistiska flödena.5 
 
Vid årsskiftet 2000/2001 delades det statliga SJ upp i sex olika bolag, varav Green 
Cargo vid uppdelningen övertog den största delen av personalen. Green Cargo övertog 
det uppdrag SJ Godstransportdivision tidigare hade med ansvar för tågtransporter av 
gods och andra logistiska tjänster för nordiskt näringsliv. Green Cargo ägs helt av 
Svenska Staten genom näringsdepartementet.  
 
De största klienterna finns inom nordisk basindustri som stål, skog och papper. Dessa 
näringsgrenar dominerar bland klienterna men det återfinns klienter även inom 
livsmedel, konfektion och bilindustri.6  

2.2 Organisation 
Green Cargo består av sex olika divisioner7: Planning, Operations, Marketing & Sales, 
Market Support, Logistics och Road, se Figur 1. Dessa divisioner backas upp av staber 
av ekonomi, personal, information, miljö, kvalitet och IT.  
 

                                              
5 Årsredovisning Green Cargo, (2002). 
6 Cargonet, 2004-09-24. 
7 Cargonet, 2004-09-24. 
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Planning sköter produktstrategier, förvaltar och utvecklar Green Cargos fordon, 
resursplanerar produktionen samt sköter frågor rörande infrastruktur gentemot 
Banverket. 
 
Operations ansvarar för att ta emot kundorder på tågtransporter och sedan utföra 
dessa. Dessutom ansvarar de för kontakter med kommuner gällande operativa frågor. 
 
Marketing & Sales säljer Green Cargos tjänster och ansvarar för att skaffa nya klienter 
samt utveckla befintliga klientrelationer så att nya affärer kan göras. De är dessutom 
ansvariga för att utveckla de produkter och tjänster Green Cargo erbjuder. 
 
Market Support säljer produkter till speditörer och andra järnvägsoperatörer. De 
förhandlar om kontrakt och sluter avtal om priser och tjänster som ska utföras. 
 
Logistics sköter de tredjepartslogistikuppdrag som Green Cargo åtagit sig. Åtagandena 
varierar i omfattning och är uppbyggt efter ett slags modulsystem där klienten får välja 
vilka tjänster som ska utföras. På så sätt skapas flexibilitet och ett logistikuppdrag kan 
klientanpassas, trots att modulerna består av fördefinierade byggstenar.  
 
För att Green Cargo ska definiera ett logistiskt åtagande som ett 
tredjepartslogistikuppdrag krävs det att uppdraget ska:8 
  
 
 

                                              
8 Cargonet, 2004-09-20. 
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-Inkludera lagring (och/eller cross-docking). 
-Hantera varor på artikelnivå (där plockning och lagersaldon förekommer 
på artikelnivå). 

 -Stödja och utnyttja EDI-tjänster. 
 
Dessutom krävs en omsättning på över 5 MSEK per år. För uppdrag med lägre årliga 
omsättningar hanteras varje uppdrag helt och hållet lokalt på respektive logistikcenter. 
Dessa uppdrag är ofta endast ett lagringsuppdrag, men kan inkludera vissa 
tilläggstjänster som till exempel märkning av artiklar eller tulltjänster. 
 
Navet i tjänsteutbudet är lagringen och distributionen, men divisionen klarar att ta på 
sig ett helhetsansvar för klientens logistik. Tjänsterna inkluderar bland annat: 
tullhantering, lagring, lagerstyrning, distribution, förädling, cross-docking, avrop och 
logistikutveckling. Tjänsterna utnyttjas i olika utsträckning av klienterna beroende på 
vilket åtagande de lämnar till Division Logistics och vilket de valt att själva behålla. 
Division Logistics beskrivs noggrannare i stycke 2.2.1.  
 
Road ansvarar för att ta emot klienternas beställning av biltransporter och upphandlar 
biltransporter internt eller externt. Oftast upphandlas detta från en extern part för att 
skapa den täckning och kapacitet som behövs. 
 
Divisionerna är fristående men använder varandras tjänster och är beroende av 
varandra i olika avseenden. Stödfunktionerna som till exempel ekonomi, miljö och 
information är involverade i samtliga divisioner och där sker en övergripande styrning 
av divisionerna. 

2.2.1 Green Cargo Division Logistics 
Green Cargo Division Logistics utgör den division i Green Cargo som utför 
tredjepartslogistikuppdrag åt klienterna. Divisionen har 350 anställda och hade 2004 
en omsättning på 500 MSEK. Division Logistics har inga egna resurser i form av 
transportmedel utan upphandlar transporter från andra parter för de uppdrag de utför. 
Stommen i organisationen utgörs av de fyra logistikcentra, Syd, Väst, Mitt och Ost, 
där klienternas artiklar finns lagrade. Logistikcentra är lokaliserade i Stockholm (Ost), 
Norrköping (Mitt) med tre terminaler, Göteborg (Väst) och Helsingborg (Syd) med 
fyra terminaler. Tillsammans består de fyra logistikcentra av en lageryta på 180 000 
m2. De olika logistikcentra har praktiskt taget ingen koordinering av sin operativa 
verksamhet med de andra logistikcentren, utan agerar självständigt gentemot klienter, 
leverantörer, transportörer och andra intressenter. 
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Organisatoriskt har varje logistikcentra en logistikcentrachef som bland annat styr över 
produktionsledare, som i sin tur styr den dagliga operativa verksamheten samt jobbar 
med lagerstyrningssytemet Warehouse Boss samt Clic. Ute på terminalerna sitter 
dessutom administratörer och klientansvariga som var och en är ansvariga för den 
dagliga kontakten med en eller flera klienter.  
 
De klienter som Division Logistics har är fördelade på dessa logistikcentra utifrån 
logistisk lämplighet, som exempelvis geografisk placering och infrastruktur. Dessutom 
spelar kompetensen och erfarenheten att hantera vissa typer av artiklar, exempelvis 
konfektion, in på vilket logistikcenter en klient placeras. Historiska relationer spelar 
också in eftersom vissa klienter förvärvats genom att Division Logistics köpt företag 
till sin organisation, och tagit med sig klienterna från det köpta företaget. Det gäller 
exempelvis Logistikcenter Väst som sedan tidigare hade två stora klienter inom 
konfektionsbranschen som kunder. Varje logistikcentra sköter all administration av de 
klienter som har sin lagring där. Varje klient har dessutom samtliga artiklar lagerförda 
på ett och samma logistikcenter. 
 
Green Cargo Division Logistics stab sitter på huvudkontoret i Solna och bistår 
organisationen med strategier, ekonomi och styrning, se Figur 2. De ska dessutom 
fungera som en sammanhållande länk som kan se helheten av verksamheten. 
Divisionschefen är direkt underställd VD:n och har resultatansvar för divisionen.  

 
Figur 2. Organisationsschema Green Cargo Division Logistics. 
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IT-organisation 
Division Logistics har en egen IT-funktion som primärt arbetar med att stödja Division 
Logistics behov av IT.  Organisationen består av en IT-chef som är direkt underställd 
divisionschefen. Som stöd och expertpanel finns ett IT-råd som diskuterar och beslutar 
om hur verksamheten ska utvecklas och i vilken riktning IT-avdelningen ska satsa. IT-
rådet behandlar endast frågor som gäller generellt för hela Division Logistics, och tar 
inte upp specifika fall ute på ett logstikcentra. Under IT-chefen finns det fem stycken 
systemadministratörer som underhåller IT-systemen och rent praktiskt genomför de 
ändringar i systemen som är beslutade om.  Ute i den logistiska verksamheten finns 
dessutom ett antal ”superusers” som arbetar med support till användarna av systemen. 
 
Division Logistics IT-organisation har som ambition att i så stor utsträckning som 
möjligt endast serva de interna kunderna. De strävar alltså efter att undvika ett direkt 
gränssnitt mot Division Logistics klienter. Klienter och deras önskemål ska därför 
normalt gå via den klientansvarige för att sedan förmedlas vidare till IT. I större 
projekt som är väl förankrade i hela Division Logistics organisation jobbar dock IT 
direkt med klienterna för att förenkla arbetet. 9 
 
Excellence Group 
Excellence group fungerar som en stödfunktion för de logistiskt operativa frågorna 
som uppstår i divisionen och ska fungera som referens och experthjälp. Den ska 
utveckla logistiken i organisationen och arbetar i projekt.  
 
Tullavdelning 
Tullavdelningen består av ca 10 personer lokaliserade på Logistikcenter Mitt. De 
ansvarar för tullfrågorna för hela Division Logistics samt några av Green Cargos 
dotterbolag. Avdelningen sköter all hantering av tulldokument och kan administrera 
dokumenten i Norrköping, för att sedan elektroniskt skicka dokumenten till den plats 
varorna fysiskt befinner sig på för utskrift. 
 
Kundtjänst och Administration 
Administrationen av de olika klienterna sköts på plats vid varje logistikcentra av 
kundtjänstansvariga som ansvarar för en eller flera klienter och servar klienten med 
information som denne behöver. Klientförfrågningar kan spänna över en vid mängd 
frågor som rör till exempel leveransinformation, orderinformation, saldoförfrågningar, 
fakturor, reklamationer och uppföljning av lagerhållning. 
 
                                              
9 Cargonet, 2004-09-20. 
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Administratörerna sköter även de administrativa delarna av logistiken bland annat 
genom att kontrollera inkommet gods mot aviseringar och fakturor, boka lastbilar för 
avgående gods, förbereda och konvertera EDI-filer som ska skickas till olika externa 
parter som exempelvis transportörer. De sköter även de administrativa delarna kring 
inventering av lagret, kvalitetskontroller, debitering av klienter samt uppföljning av 
lagerhållning, inleveranser och utleveranser. 

2.3 Systemmiljö Green Cargo Division Logistics 
Division Logistics använder idag ERP-systemet CLIC, Contract Logistics Information 
Concept, som primärt IT-Stöd för tredjepartslogistik inom Division Logistics. 
Interaktiviteten mellan Division Logistics, klienter och transportörer sker via systemet. 
Utöver Clic utnyttjas också Warehouse Boss, Balanced Operation and Storage System, 
för lagerstyrning. Boss möjliggör avancerad lagerhantering och konfiguration av 
processerna internt inom Division Logistics. Däremot klarar Boss till exempel inte av 
att registrera order eller hålla klientregister. Warehouse Boss används inte för 
lagerstyrning av produkter åt samtliga klienter utan endast för större klienter med mer 
komplicerade flöden. Systemen, Clic och Warehouse Boss, är integrerade och delar på 
information. Logistikcenter Syd skiljer sig från de övriga logistikcentren genom att 
inte använda Clic och Warehouse Boss, de använder istället Diracom. Logistikcenter 
Väst använder sig idag delvis av Excel som lagersystem. Det används på ett enkelt sätt 
där artiklarna lagras in på en pallplats manuellt av lagerpersonalen. Avsikten är dock 
att införa Clic på Logistikcenter Väst under 2004/2005. 10 

2.3.1 Clic och Warehouse Boss 
Datasystemet fungerar så att klientinformation inkommer med EDI till en EDI-
hanterare som behandlar gränssnitten för de olika standarderna av EDI som klienterna 
använder. Hanteraren anpassar den inkommande informationen till det standardformat 
som Green Cargo använder. Via nätverket går informationen in i operativsystemet och 
tas upp av Clic och Warehouse Boss, som interagerar för att uppnå önskad kapacitet 
och önskade funktioner. 
 
Strukturen på Clic är uppbyggd kring en gemensam databas för konfiguration av 
klienter, transportörer och leverantörer. Där ligger information som är gemensam för 
samtliga klienter. Division Logistics lagrar information om de större klienterna i 
separata databaser, medan de mindre klienterna delar på en databas med andra små 
klienter. Clics och Warehouse Boss systemmiljö beskrivs i Figur 3 nedan.   
 
                                              
10 Intervju Respondent 13, 2004-09-16. 
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Figur 3. Systemmiljö Clic och Warehouse Boss. 

2.3.2 Diracom 
Vid Logistikcenter Syd används Diracom som ett enhetligt WMS och 
orderhanteringssystem. Diracom är levererat av Frontec och systemet används bara, 
hos Green Cargo, vid Logistikcenter Syd. Green Cargo har beslutat att Diracom ska 
användas i Helsingborg trots att företaget försöker att enhetligt utnyttja Clic, i 
kombination med Warehouse Boss, på övriga Logistikcentra. Diracom utnyttjas för 
alla klienter på de fyra terminalerna vid Logistikcenter Syd och inga kompletterande 
system används för några klienter. För de uppgifter som ligger utanför Diracom 
utnyttjas SAP. 
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3 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen behandlas tidigare forskning kopplat till ämnet för 
studien. Avsnittet är avsett att ligga till grund för analysen och förankra analysen i 
befintlig kunskap inom området. 

3.1 Informationssystem 
Varje logistiskt fysiskt flöde ackompanjeras av ett informationsflöde. 
Informationsflödet verkar parallellt med det fysiska flödet och innehåller information 
om godset som exempelvis läge, tidpunkt och orderinformation. Den huvudsakliga 
nyttan med att samla in, lagra och bearbeta data från affärsprocesserna är att använda 
det som ett stöd för att fatta beslut, från strategiska till operativa, samt möjliggöra 
organisationens transaktioner.11 Informationen kopplat till ett logistiskt flöde synliggör 
beslutssituationen för en beslutsfattare, och underlättar därmed möjligheten att fatta 
rätt beslut12. Vilken typ av information som lämpar sig bäst för olika beslutsnivåer 
diskuteras i stycke 3.4.1 nedan. 
 
Den logistiska informationen är komplicerad i den mening att systemen inte bara ska 
uppfylla en organisations egna behov, utan måste integreras med behoven från andra 
organisationer som ingår i samma flöde, och kunna leverera information av betydelse 
för dessa organisationer13. Genom spridning av särskilt utvald information mellan flera 
parter i försörjningskedjan kan osäkerheten hos de olika parterna minska, vilket 
innebär att även hela kedjans osäkerhet minskar14. Komplexiteten blir stor om 
företaget ingår i flera logistikkanaler med varierande krav på informationsinnehåll. 
 
Ett informationssystem kan definieras som ett antal delar som i inbördes förhållande 
till varandra samlar in, behandlar, lagrar och distribuerar information för att stödja 
koordinering, beslutsfattande och kontroll i en organisation. Informationssystem kan 
också hjälpa både ledning och anställda att analysera problem, visualisera komplexa 
problem och skapa nya produkter. Tre aktiviteter i ett informationssystem producerar 
den information som en organisation behöver som stöd till beslutsfattande och kontroll 
med mera. Dessa aktiviteter är input, bearbetning och output, se Figur 4. Input samlar 
in information som härstammar från den egna organisationen eller utifrån. 
Bearbetningen behandlar och omvandlar den rådata, som kommer som input, till mer 

                                              
11 Ballou, R-H. (2004). Business Logistics/Supply Chain Management. 
12 Chopra, S. et al. (2001). Supply Chain Management. 
13 Lumsden, K. et al. (1995). Transportlogistik. 
14 Ballou, R-H. (2004). 
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meningsfull information. Output överför den processade informationen till de personer 
som ska använda den eller de aktiviteter som ska nyttja informationen. 15 
 

 
Figur 4.  Aktiviteter i ett informationssystem. 

 
Beroendet mellan affärsstrategier och processer på den ena sidan och 
informationssystemens mjukvara, hårdvara och databaser på den andra blir allt 
starkare, och förändringar i någon av dessa komponenter kommer därför alltmer att 
påverka de övriga komponenterna. Därför blir det också väldigt tydligt att de mål som 
företag vill uppfylla i framtiden, måste de också ha stöd för i informationssystemet. 
Om inte informationssystemet klarar av att stödja en viss tillväxt eller förbättrad 
kundservice, blir det mycket svårt att uppfylla dessa målsättningar. Genom att skapa 
bra informationssystem kan företag få konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. 
Samtidigt är det viktigt att företag inser att ett informationssystem som inledningsvis 
var mycket konkurrenskraftigt och skapade konkurrensfördelar, efter en tid då 
konkurrenterna kan erbjuda liknande system, endast blir en orderkvalificerare. Det vill 
säga ett baskrav från kunden och något som denne förväntar sig. 16 
 
Introduktion av ett nytt informationssystem innebär ofta förändringar i arbetsuppgifter 
och krav på kompetens hos de anställda. Det innebär också ofta förändringar i hur 
företaget bör styras, och samtidigt sker i många fall organisatoriska förändringar. De 
som skapar nya informationssystem måste förstå hur de kommer att påverka 
organisationen. Nya system kan bli tekniska framgångar men organisatoriska 
misslyckanden och därför är det viktigt att systemkonstruktörerna har en förståelse för 
hur organisationen fungerar även utifrån sociala strukturer och processer.17  
 
En av de svåraste uppgifterna vid design av ett nytt informationssystem är att definiera 
vilka krav på informationsinnehåll som bör ställas på systemet. En analys av vilken 
information som behövs, vem som behöver den, var, när och hur den behövs bör 
genomföras. En behovsanalys bör definiera vilka målsättningarna är med ett nytt 
informationssystem och noggrant beskriva de funktioner som systemet bör ha. 

                                              
15 Laudon, K-C. & Laudon, J-P. (2001). Essentials of Management Information Systems. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 

Bearbetning 
Input Output 



 
 Teoretisk referensram 
   

29 

Behovsanalysen bör också ta hänsyn till de ekonomiska och tekniska förutsättningarna 
samt mål, procedurer och beslutsprocesser för organisationen.18 

3.2 Systemintegration 
Genom att integrera affärsprocesser och informationsflöden för de olika intressenterna 
i en försörjningskedja kan hela försörjningskedjan bli effektivare. Några av de vinster 
som kommer med en ökad integration mellan företag i försörjningskedjan är 
konkurrensfördelar gentemot övriga marknaden, reducerade operativa kostnader, 
bättre samarbete och koordinering mellan företagen i kedjan. Ett problem med 
integration av företagen är att det varit vanligt förekommande att de olika företagen i 
försörjningskedjan har utvecklat egna individuella informationssystem utan 
koordinering med övriga företag. Detta har lett till att det bland annat saknas 
gemensamma strukturer och definitioner samt affärskoncept. Dessutom är de olika 
informationssystemen ofta uppbyggda kring olika standarder, plattformar och 
operativsystem vilket gör att de inte är kompatibla med varandra.19 Christopher 
skriver:  
 
”Perhaps the greatest implication for the responsive organization … is the priority 
that must be attached to integration.”20  
 
Att sedan företag väljer att decentralisera sina värdeskapande aktiviteter genom att 
outsourca dem, gör att behovet av integrerade informationssystem blir än viktigare21. 
Genom att samla information från flera organisationer till ett och samma ställe kan 
försörjningskedjan betraktas som en helhet, istället för en samling av olika delar. 
Denna helhetssyn är något som skapar en framgångsrik försörjningskedja22. Många av 
de ovanstående problemen gäller även internt inom organisationer, mellan olika 
funktioner och mellan organisatoriska nivåer i företaget. Detta leder ofta till att det blir 
svårt att samla informationen för att få en vittomspännande och överskådlig bild av 
vad som sker i organisationen.23  
 
Christopher anser också att framtida konkurrens inte kommer att vara företag mot 
företag utan snarare försörjningskedja mot försörjningskedja24. Försörjningskedjor där 

                                              
18 Laudon, K-C. & Laudon, J-P. (2001). 
19 Themistocleous et. al. (2003). Evaluating the integration of supply chain information systems: A case study. 
20Christopher, M. (1998). Logistics and Supply Chain Management Strategies for Reducing Cost and Improving 
Service.  
21 Gunasekaran, A. (2003). Information systems in supply chain integration and management.   
22 Chopra, S. et al. (2001). 
23 Laudon, K-C. & Laudon, J-P. (2001). 
24 Christopher, M. (1998). 
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företag inte längre betraktas som enskilda enheter, utan en sammansättning av 
affärspartners som ofta har lagt ut både tillverkning och logistikaktiviteter på andra 
företag25. För att klara en långsiktig koordinering, överlevnad och tillväxt krävs 
integration mellan affärsprocesser och mellan informationssystem internt i företag, 
såväl som externt mellan företag inom samma försörjningskedja. En sådan integration 
ökar automatiseringen av affärsprocesser och minskar antalet manuella uppgifter. 
Dessutom kan denna integration minska företagets kostnader och samtidigt öka 
konkurrenskraften genom att realtidsinformation kan användas till att fatta snabbare 
beslut.26  
 
Utvecklingen av nya integrerande informationssystem kan drivas på två sätt. Det ena 
är en tekniskt driven IT-utveckling som rationaliserar olika arbetsmoment, bland annat 
genom att automatisera de befintliga rutinerna och processerna. Automatisering 
innebär att datorisera och optimera befintliga aktiviteter, vilket visserligen leder till 
effektivare utförande av aktiviteterna. Men det sker inga kraftiga förbättringar för 
logistik- och affärsutvecklingen, utan framstegen görs i små steg med marginell 
betydelse. Automatisering kan dock tillföra värde för organisationen, vilket diskuteras 
i stycke 3.7. För att uppnå strukturförändringar och nya arbetssätt krävs en annan IT-
utveckling, en affärsmässigt driven IT-utveckling. Det innebär att knyta ihop olika 
organisatoriska enheter, internt såväl som externt, med informationssystemen. 
Kommunikationen med kunder och leverantörer kan då förbättras, och fokus ligger på 
informatisering istället för automatisering. Informatisering går ut på att göra 
informationen tillgänglig för dem som kan tänkas behöva den. Informationen kan 
användas till att lösa problem och fatta beslut av mer generell karaktär, som kan vara 
svåra att lösa med att helautomatiserat system som ofta löser standardiserade problem 
som exempelvis ruttplanering eller lagerläggning.27 

3.3 IT-struktur 
Strukturen på IT-systemen i en organisation kan beskrivas med tre olika lager. Översta 
lagret består av de program och funktioner som används dagligen av anställda, kunder 
och handelspartners. Det är informationssystemets gränssnitt mot dess användare. Det 
kan exempelvis utgöras av program för produktionsplanering eller lagerstyrning. Det 
mellersta lagret utgörs av program och funktioner som kan användas till att aggregera 
och sammanställa data för organisationens behov. Det undre lagret består av den 
infrastruktur innehållande databaser, standarder och protokoll och styr reglerna för 

                                              
25 Themistocleous et. al. (2003). 
26 Christopher, M. (1998). 
27 Abrahamsson, M. (2003).  Föreläsningsmaterial i Integrerad Logistik. Linköpings Universitet  
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informationsutbytet. För att den elektroniska infrastrukturen ska stödja samarbete 
mellan olika parter och organisationer bör den vara modulärt uppbyggd och ha 
följande karaktäristika: 28 
 

- Möjliggöra integration av olika funktioner och affärsprocesser 
- Anpassningsbar till olika situationer hos olika intressenter som systemet 

samverkar med. Varje kund ska exempelvis kunna erbjudas en egen 
konfiguration beroende på behov. 

- Öppen standard som tillåter interoperabilitet. 
- Ha ”Plug and Play” funktion som relativt enkelt kan tas i drift av externa parter 

och därmed snabbare kunna föra olika organisationer samman. 
 
För att ett nytt datorstöd som ska integrera olika organisationer i en försörjningskedja 
ska vara lyckosamt, krävs att de interna processerna är strukturerade samt att 
organisationen är integrerad både internt och ut mot andra organisationer. Samtliga 
funktioner bör flödesorienteras och hindren mellan olika funktioner rivas. Att bara 
lägga en ny IT-struktur ovanpå de gamla funktionellt orienterade rutinerna 
formaliserar endast de dåliga processer och vanor som redan finns.29 
 
Ett sätt att integrera olika applikationer inom företag och mellan företag i en 
försörjningskedja är att använda enterprise application integration (EAI). EAI bygger 
på olika teknologier för att sammanfoga system, och integrerar system på olika nivåer, 
data-, meddelande-, objekt-, gränssnitt- och eller processnivå. På det här sättet skapas 
en IT-infrastruktur som är byggd på EAI-teknik. Därigenom kan alla applikationer 
såsom orderhantering, produktion, transport och lagerhantering integreras med EAI-
infrastruktur. Detta skapar goda förutsättningar för de olika medlemmarna i en 
försörjningskedja att utbyta data samt koordinera och integrera de olika uppgifterna för 
försörjningskedjan.30 Nedan följer en förenklad beskrivning av hur ett EAI-tekniken 
fungerar. Traditionellt när två applikationer i en försörjningskedja har behövt 
kommunicera med varandra har en brygga mellan dessa applikationer A och B 
skapats. När sedan en tredje applikation C måste integreras med A och B måste två 
bryggor byggas, A till C och B till C enligt Figur 5. När sedan en fjärde applikation 
behöver integreras måste ytterligare tre bryggor skapas och så vidare.  
 

                                              
28 Gattorna, J-L. (2003). Gower Handbook of Supply Chain Management. Gower Publishing. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 



 
  
   

32 

 
Figur 5.  Integrering av applikationer. 

 
Detta betyder att efterhand när en ny applikation måste integreras blir 
integrationsprocessen exponentiellt mer komplex. Det här integrationsproblemet går 
att lösa med hjälp av EAI, då EAI skapar en gemensam plattform för alla applikationer 
att skapa en brygga mot. De olika applikationerna kopplas sedan samman med en 
gemensam plattform. Det betyder att för varje ny applikation som tillkommer behöver 
endast en brygga skapas.31 

3.4 Beslutsstöd 
Att konvertera rådata till information och presentera detta på ett sätt som underlättar 
beslutsfattande, kombinerat med metoder att fatta beslut, betraktas allmänt som hjärtat 
i ett informationssystem. Skapandet av ett informationssystem innebär bland annat att 
besluta om vilken information som ska lagras, samt hur lättillgänglig för användaren 
den ska vara. Det gäller att beakta faktorer som:32 
 

- Hur kritisk informationen är för användaren 
- Hur snabbt det är möjligt att få fram informationen 
- Hur frekvent informationen efterfrågas 
- Hur mycket möda det krävs för att konvertera data till det format som behövs 

 
Olika medarbetare i en organisation har olika yrkesroller, vilka ställer olika krav på 
försörjningen av den information de efterfrågar. Behovet hos en logistikchef på ett 
stort företag skiljer sig exempelvis från behoven hos en kundansvarig, som jobbar 
operativt med att besvara frågor som kunden ställer om logistikflödena. De behov som 
logistikchefen har är troligen mer strategiska eller taktiska till sin natur, och kräver inte 
lika snabb uppdatering och detaljrikedom som för den kundansvarige. De olika 

                                              
31 Trombly, M. (2003). EAI gains traction. 
32 Ballou, R-H. (2004).  
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rollerna, och därmed informationsbehoven, kan delas upp i beslutsnivåer som 
karaktäriserar beslutssituationen.  

3.4.1 Beslutsnivåer 
En kategorisering av beslutsnivåer kan göras enligt Figur 6 nedan. Det finns 
naturligtvis inga cementerade, uppenbara gränser för i vilken kategori ett visst beslut 
passar in. Däremot går det att identifiera starka tendenser som särskiljer de olika 
beslutsnivåerna vad gäller omfattning, struktur eller härkomst på informationen som 
besluten fattas utifrån. 

 
Figur 6. Karaktär för beslutsnivåer. 

 
Operativ beslutsnivå 
Beslutsstöd på operativ nivå är ofta relativt enkla i sin natur och ersätter eller förenklar 
manuella beslut som måste fattas. De har liten inverkan på organisationen i stort i den 
bemärkelsen att konsekvenserna av beslutet är relativt begränsade. Problemen till 
vilken beslutsstödet erbjuder hjälp är strukturerade, tidskritiska, repetitiva och ofta 
kvantitativa. Informationen som cirkulerar kring beslutet som ska fattas är kopplat till 
konkreta och fysiska aktiviteter.33 Information på operativ beslutsnivå är ofta 
informationsintensiva eftersom de kräver att informationen är tillgänglig och 
uppdaterad för varje aktivitet i försörjningskedjan34. 

                                              
33 LeMay et al. (1989). Developing logistics decision support systems.   
34 Chopra, S. et al. (2001).   
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Taktisk beslutsnivå 
Stödet från systemet i taktiska beslut är ofta baserade på finansiella mått och 
aktivitetsmått. Besluten syftar till att styra enheter under den företagsomfattande nivån, 
det vill säga på divisionsnivå eller funktionsnivå. Informationen är semi-strukturerad 
och har större spridning i innehåll än för den operativa nivån. Information på denna 
nivå är ofta uttryckta i till exempel kostnader, kapacitet och efterfrågan35. Dessutom 
fattas besluten på taktisk nivå med periodiskt återkommande intervall. Målet för 
planeringen på taktisk nivå omfattar ofta att allokera resurser som kan möta den 
efterfrågan som väntas.36  
 
Strategisk beslutsnivå 
Den högsta nivån i beslutshierarkin är beslut som fattas på strategisk nivå. Besluten 
kännetecknas av att de drar upp riktlinjer för hela organisationen och är långsiktiga i 
sin natur. Vidden i besluten är stor samtidigt som strukturen är låg. Informationen som 
besluten fattas på är mycket skiftande vilket gör att de som skapar systemet har svårt 
att förutse de behov som krävs. Därtill är besluten som fattas av ”sällankaraktär”, 
vilket talar mot datoriserat beslutsfattande. Informationen kommer ofta utifrån och 
beskriver den omvärld som organisationen verkar i. Besluten ska positionera 
organisationen i denna omvärld för framtiden.37 

3.5 Informationskvalitet 
Information som används av olika beslutstödssystem och andra system, utgör ofta 
underlag för ledningen att fatta beslut och göra analyser. Kvaliteten på informationen 
som används som input, påverkar därmed starkt kvaliteten på de beslut som fattas med 
hjälp av informationen. Innebörden i begreppet informationskvalitet är i vilken 
omfattning informationen som används till att fatta beslut uppfyller de rimligt ställda 
krav på ett optimalt beslutsfattande. 
 
Informationskvalitet kan uppfattas som en kombination av ett antal kriterier, vilka kan 
beskådas i Figur 7. För att informationskvaliteten ska vara hög ska dessa kriterier vara 
uppfyllda. Denna uppdelning bygger på Mattssons indelning38:  
 

                                              
35 Chopra, S. et al. (2001).  
36 LeMay et al. (1989). 
37 LeMay et al. (1989). 
38 Mattsson, S-A. (2002). 
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Figur 7. Kriterier för god informationskvalitet. 

 
Informationen som utbyts ska vara korrekt, vilket innebär att den har både hög 
validitet och hög reliabilitet. För att uppnå hög validitet måste informationen innehålla 
det den är avsedd att innehålla. Exempelvis kan innebörden av leveransdatum skilja 
sig för leverantören och mottagaren på det viset att leverantören med leveransdatum 
avser den dag godset skickas, medan mottagaren avser när denne får godset levererat 
vid sin dörr. Denna situation har ingen hög validitet i informationen. Vad gäller 
reliabilitet är informationskvaliteten hög om pålitligheten är hög. Det vill säga om 
mottagaren har samma uppfattning om leveransdatumet som leverantören, men 
sannolikheten att leveransen anländer på det förutbestämda datumet är inte är särskilt 
hög, innebär det att reliabiliteten blir låg. 
 
Dessutom bör information med hög kvalitet vara tidsaktuell. Informationen förlorar 
nämligen i kvalitet om den inte är aktuell, eftersom risken att den inte representerar 
den senaste tillgängliga informationen ökar. Risken att den inte heller representerar 
tillståndet av situationen vid samma tillfälle som beslutet fattas, försämrar möjligheten 
att fatta ett optimalt beslut. 
 
Komplettheten i informationen påverkar informationskvaliteten genom i vilken 
utsträckning den ger ett fullständigt beslutsunderlag ur vilken ett optimalt beslut kan 
fattas. Fattas det bitar av information, ökar risken för att det fattade beslutet inte blir 
lika lyckat som om informationen hade varit komplett. 
 
Informationskvaliteten på informationen som utbyts mellan två företag är i stor 
utsträckning påverkbar. En mycket vanlig anledning till att informationskvaliteten är 
låg, är den bristande tillförlitlighet som orsakas av att informationen behandlas i flera 
olika system. Upp till 70 procent av den information som används kommer enligt 
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bedömningar från ett annat system39. Om överföringen från ett system till ett annat 
sker via manuell hantering ökar naturligtvis risken för förvrängning av informationen. 
För att minska risken för detta bör informationen överföras från ”system till system” 
istället för ”man till system”. Hur komplett informationen är beror på den information 
som finns lagrad i systemen och hur systemen är designade. Komplettheten påverkas 
också av den viljan som finns att dela med sig av den information som finns att tillgå. 

3.6 Kommunikationsmetoder 
Utbytet av information mellan olika organisationer kan vara olika effektivt beroende 
på vilken metod som väljs. Beroende på vilka behov som föreligger hos de olika 
parterna, och vilken specifik situation som råder, lämpar sig vissa metoder bättre än 
andra. De olika metoderna går att koppla till olika beslutsnivåer, som behandlades i 
stycke 3.4.1 ovan. Kommunikationsmetoderna passar till olika typer av användning, 
några kriterier som kan definiera typen av informationsutbyte, och därmed vägleda i 
valet av kommunikationsmetod är:  
  

 - Spontant infoutbyte/Rutinmässigt infoutbyte 
  - Strukturerat/ostrukturerat infoutbyte 
  - Stora och högfrekventa/små och lågfrekventa informationsutbyten 
  - Stora/små investeringar 
 
Nedan följer en genomgång av några kommunikationsmetoder. 

3.6.1 EDI 
EDI-kommunikation innebär att två olika parter kommunicerar med varandra via 
elektroniska meddelanden hämtade direkt från parternas informationssystem. 
Kommunikationen kan bestå av att skicka information om exempelvis lagersaldon, 
inköpsorder och leveransscheman. Kommerskollegiet beskriver EDI enligt följande40: 
 
”Elektroniskt utbyte av standardiserad och strukturerad information mellan 
datorapplikationer. Genom EDI överförs information elektroniskt mellan datorer som 
sedan också direkt kan vidarebearbetas i företagsinterna datasystem.”  
 
EDI-kommunikation bygger alltså på att både sändaren och mottagaren har anpassat 
och strukturerat meddelandeformen för att deras informationssystem ska kunna tolka 

                                              
39 Mattsson, S-A. (2002). 
40 Kommerskollegium, 2004-10-18. 
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och förstå varandra41. Det innebär att de organisationer som använder sig av EDI 
kommit överens om en viss strukturering av data, ett slags standardspråk, som gäller 
mellan deras informationssystem. För att förenkla kontakterna mellan olika 
organisationer, och möjliggöra kontakt mellan flera olika parter, finns det utarbetade 
standarder för datastrukturering. En utbredd standard är EDIFACT-formatet (EDI For 
Administration Commerce and Transport) som är en standardiseringsmall utarbetad av 
FN. Den behandlar elektroniskt datautbyte mellan organisationer inom handel, 
transport och administration. 42 
 
Ett principiellt och förenklat flöde för informationsutbyte via EDI kan beskrivas 
genom att data som ska skickas, genereras från datasystemet det kommer ifrån. Sedan 
konverterar en speciell programvara detta filformat till den EDI-standard som utnyttjas 
mellan organisationerna. Filen skickas via telenätet till mottagarens system, som i sin 
tur med hjälp av mjukvara konverterar filformatet så att det passar det mottagande 
affärssystemet. Den konverterade filen uppdaterar därefter affärssystemet med den 
information som skickats, med hjälp av ett batch-program. Flödet beskrivs i Figur 843. 
 

 
Figur 8. Informationsutbyte via EDI. 

 
EDI används mest mellan organisationer som har ett frekvent och rutinmässigt 
informationsutbyte av fördefinierad och strukturerad information. Ofta är det dessutom 
stora informationsmängder som utbyts. 
 
 
 

                                              
41 Swahn, M. (1996). IT för resurssnål logistik.  
42 Lumsden, K. et al. (1995).   
43 Mattsson, S-A. (2002). Logistik i försörjningskedjor. 
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Fördelar 
En av fördelarna med EDI är framförallt att informationskvaliteten ökar jämfört med 
manuell hantering av information. En avgörande punkt vid information tillhörande de 
fysiska transporterna är att få rätt information från början, för att slippa att bearbeta 
informationen i senare led. Felaktig information i ett första led leder ofta till följdfel 
och kan kräva stora resurser i form av tid och pengar att reda ut. Med information som 
skickas direkt mellan två informationssystem, utan att behandlas manuellt, ökar 
informationskvaliteten eftersom fel orsakade av den mänskliga faktorn vid inmatning 
kan undvikas.44  
 
Administrationsledtiden har förutsättningar att förkortas vid användning av EDI 
jämfört med vid manuell hantering. Vid manuell hantering tar själva inmatningen av 
data tid, samtidigt som en uppgift ofta kan bli liggande en tid innan administratören 
påbörjar arbetet med den. Det undviks med kommunikation via EDI där möjlighet till 
att skicka meddelanden automatiskt finns. 
 
Minskade kostnader kan uppnås genom att flera led av manuell hantering kan 
rationaliseras bort, samtidigt som kostnader till följd av felaktig manuell inmatning 
kan undvikas. En annan fördel med EDI är att det är enkelt och billigt att hålla 
informationen uppdaterad i realtid eller närapå realtid. Uppdaterad information gör det 
till exempel möjligt att hålla reda på var i flödet en order befinner sig eller att 
minimera tiden det tar att skicka en faktura till kunden. 
 
Eftersom EDI har en relativt lång historia bakom sig, de första initiativen till EDI togs 
på 60-talet, är det ett väl etablerat format som har stor spridning bland olika 
organisationer. Det skapar förutsättningar för en organisation att använda det till 
kommunikation med flera av sina affärspartners. Det är här en stor del av styrkan 
ligger hos EDI ligger. 
 
Nackdelar 
Kostnaderna för att implementera mjukvara är relativt höga. Även hårdvara som klarar 
av de krav som ställs kan orsaka höga inköpskostnader. Det medför att mindre företag 
får svårt att ekonomiskt motivera implementering av EDI, vilket i sin tur medfört att 
spridningen av EDI bromsats. 
 
En nackdel kan vara att de flesta EDI-format fungerar efter en slags push-lösning, där 
information hela tiden trycks ut från företaget. En affärspartner kan därmed inte ”se” 
                                              
44 Witte, C-L. et al. (2003). The integration of EDI and the internet.   
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in i den andra partens system. Meddelandeformatet för EDI-meddelanden är tämligen 
inflexibelt med tanke på att det finns strikta mallar på var och hur många tecken som 
får registreras i ett meddelande. Det gör att EDI lämpar sig bäst för standardiserade 
meddelanden som hanterar rutinärenden. 45 

3.6.2 Internetbaserat informationsutbyte 
Trots de fördelar som förknippas med EDI, kommer tekniken ibland till korta eftersom 
främst mindre organisationer har visat sig motvilliga att implementera EDI-lösningar. 
Detta beror bland annat på de nackdelar som diskuterats ovan, där främst 
kostnadsaspekten inte kan motivera införandet av EDI. Därför har nya lösningar 
utvecklats som skulle kunna tilltala mindre organisationer, bland annat på grund av de 
mindre implementeringskostnaderna som krävs. Systemlösningar som bygger på en 
kombination av EDI och Internet har utvecklats och kan användas som en brygga 
mellan de olika formaten. Med en sådan lösning kan organisationerna jobba med det 
format som passar bäst. De kunder som har behov av att överföra stora datamängder 
direkt in i sina kunders system på frekvent basis kan samtidigt kommunicera med 
mindre kunder via en webbläsare. Den fil som genereras i den sändande 
organisationens affärssystem konverteras till EDI-format till sina stora kunder som 
kommunicerar via EDI, samtidigt som den konverteras till webbformat för sina mindre 
kunder som därmed kan få informationen nedladdad via en hemsida.  
 
Med ett internetbaserat verktyg för informationsspridning skapas möjlighet till effektiv 
informationsspridning i försörjningskedjan. Ofta agerar varje aktör i 
försörjningskedjan isolerat på det sättet att de bara tillhandahåller en liten del av det 
totala informationsinnehållet kring varuflödet. Det kan vara proaktivt, där information 
skickas innan mottagaren efterfrågar den, eller som svar på direkta frågor, som till 
exempel orderförfrågningar eller information om aktuellt lagersaldo från de andra 
aktörerna, som en viss aktör tillhandahåller information om. Om Internet integreras i 
orderprocessen och görs tillgängligt för alla involverade parter, kan de olika aktörerna 
kommunicera med varandra på ett enklare sätt, samt snabbare och effektivare ge 
respons på förändringar i efterfrågan. Ökad visibilitet i kedjan uppstår genom att 
orderstatusen blir transparent för de olika parterna och att de i realtid kan få 
information om flödet.46 Införandet av Internet som ett integrerande verktyg mellan 
företag möjliggör även ett kostnadseffektivt sätt att sprida information mellan olika 

                                              
45 Witte, C-L. et al. (2003).   
46 Ballou, R-H. (2004). 
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aktörer som innehar olika informationssystem47. Behovet av att anpassa sina system 
till sina kunder kan minska, och därmed förenkla utvidgningen av systemintegrationen. 
 
Ett format för kommunikationsutbyte mellan organisationer över Internet är XML 
(eXtensible Markup Language). XML utvecklades för Internet och har kallats ”det nya 
EDI-formatet”. Formatet är plattformsoberoende vilket innebär att språket det är 
skrivet i passar till alla typer av hårdvara. Formatet klarar att hantera både 
strukturerade meddelanden, likt EDI-meddelanden, och mer ostrukturerad information 
som exempelvis elektroniska kataloger, bilder och designspecifikationer.48  
 
XML utgörs av ett set definierade symboler och regler för att förklara data. XML-
dokument innehåller både information i form av textmeddelanden och bilder, samt en 
förklaring som beskriver denna information. Dessa förklaringar kan användas av en 
mängd olika mjukvaruprogram för att förstå och tolka den information som förmedlas. 
Det kan liknas vid en utländsk film som är textad för att få betraktaren att förstå vad 
som sägs i filmen. Detta möjliggör för sändaren att inte bara skicka information i det 
format som önskas, utan även förse mottagarens system med en förklaring om hur 
informationen ska tolkas.49  
 
XML är mer flexibelt i kommunikation med andra system än EDI, men för att fungera 
tillfredsställande krävs att det utvecklas standarder för formatet. Innan dessa 
standarder är utvecklade är det troligt att EDI och XML kommer att figurera sida vid 
sida som ett komplement till varandra. Det innebär att det krävs verktyg som kan 
konvertera EDI-filer till XML-filer och tvärtom.50 
 
Fördelar 
Fördelarna med XML är således att flexibiliteten är hög vad gäller 
kommunikationsmöjligheter med andra system, samt att informationen inte behöver 
vara lika strukturerad som vid EDI. Formatet har också en fördel i och med att 
strukturen på programmeringskoden möjliggör indexering och sökande efter viss 
information som i en databas.51 
 
Mångsidigheten och kostnadseffektiviteten för kommunikation via Internet tilltalar 
speciellt mindre företag, eftersom de ser större möjligheter att kunna få tillgång till 

                                              
47 Christopher, M. (1998). 
48 Witte, C-L. et al. (2003).   
49 Hinderliter, H. (2003). Three Cheers for XML. 
50 Witte, C-L. et al. (2003).   
51 Witte, C-L. et al. (2003).  
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omfattande information utan större investeringar i resurser och komplexa system. 
Dessa mindre aktörer behöver i princip bara en webbläsare och en uppkoppling för att 
kunna ta del av informationen hos en affärspartner.  
 
Nackdelar 
I förhållande till EDI är XML ett långsammare format. Meddelandena är upp till 19 
gånger större än EDI-meddelanden vilket gör att stora mängder information måste 
överföras, vilket i sin tur kräver stor bandbredd. I transaktionstunga 
informationsutbyten kan detta medföra att systemen blir långsamma. Med anledning 
av detta passar XML bättre för användare som skickar information till (mellan) ett 
stort antal organisationer, där informationsinnehållet inte är så omfattande och 
frekvent. För de transaktionstunga utbytena med hög frekvens är EDI fortfarande ett 
bra alternativ. 52 
 
Ett problem med Internetbaserad informationsspridning kan ligga i säkerhetsaspekten 
på systemet. Öppenheten mot Internet bidrar till en sårbarhet mot obehöriga användare 
som vill komma åt reglerad information. 

3.7 Automatisering 
Då elektroniska eller datoriserade system kan åstadkomma värdeförädling utan 
manuell hantering, eller i alla fall med begränsad manuell hantering, kan det betraktas 
som en automatiserad process. Människans roll i processen kan ibland helt utelämnas, 
vilket innebär att processen är totalautomatiserad. Vid viss manuell hantering, där 
manuella arbetsmoment ofta används som komplement till de automatiserade 
momenten, används uttrycket partiell automatisering. Eftersom information överförs 
från system till system måste inregistrering åstadkommas på något sätt. Om 
inregistreringen utförs manuellt är det ofta tidsödande samtidigt som risken för 
förvrängning av information ökar53. Vid automatisk överföring bör 
informationskvaliteten öka enligt diskussionen i stycke 3.5. 
 
Traditionellt har automatisering använts i mekaniska processer där maskiner övertagit 
moment som skötts manuellt av en operatör. Men automatisering är också möjlig av 
informationsprocesser där administration ofta utgör en stor del av arbetsinsatsen. Som 
diskuterades i stycke 3.3 tidigare leder automatisering i många fall endast till viss 
effektivisering av de befintliga processerna, och skapar inga kraftiga, revolutionerande 

                                              
52 Witte, C-L. et al. (2003). 
53 Lumsden, K. et al. (1995). 
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förbättringar som eventuellt ändrar processerna helt. Automatisering av administrativa 
uppgifter kan kategoriseras i några olika processer54: 

3.7.1 Automatiserad mottagning vid 
informationsöverföring 

Vid automatiserad mottagning av information kan den manuella hanteringen i princip 
rationaliseras bort helt och hållet. Både det sändande och mottagande systemet är då 
anpassade till varandra på ett sådant sätt att informationen både kan mottagas och 
tolkas. Detta kan ofta göras med ett filöverföringsprogram som klarar att konvertera 
informationen mellan olika format. Informationen kan överföras mellan systemen med 
exempelvis EDI eller XML över Internet. Ibland har mottagaren möjlighet att ta emot 
information från det sändande systemet, men systemet kan inte tolka informationen 
och tillgodogöra sig den. Då får administratören skriva ut den inkommande 
informationen och sedan manuellt registrera in den i affärssystemet. Denna manuella 
hantering raderar till stor ut de effektiviseringsvinster som kan göras med 
totalautomatiserad informationsöverföring55. 

3.7.2 Automatiserad uppdatering av information 
Uppdatering av information innebär att helt ny information skickas till affärssystemet 
eller att redan lagrad data ändras till följd av den nya informationen. För att minska på 
den manuella arbetsinsatsen är det vanligt att uppdatering sker med hjälp av 
avvikelserapportering. Då utgår uppdateringen från en tänkt plan på vad som ska ha 
skett sedan den senaste uppdateringen. Det kan exempelvis vara en prognostiserad 
uttagning ur lager av en artikel som beräknats minska i saldo med ett visst antal 
enheter. I verkligheten visade det sig sedan att uttaget blev mindre än planerat. Innan 
administratören bekräftar uttaget enligt den lagda planen gör denne en ändring i 
uttagsantalet av den aktuella artikeln.  När alla de artiklar som avvek från planen är 
korrigerade kan administratören aktivera uppdateringen. Denna tillämpning är vanligt 
förekommande i samband med lageruttag för leverans av godset till kund, men kan 
även användas generellt vid avvikande information.  

3.7.3 Automatiserad informationsbehandling 
Automatiserad behandling av information kan utnyttjas i olika omfattning beroende på 
vilka funktioner som önskas automatiseras. Till följd av i vilken utsträckning 
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automatiseringen avser, kan en uppdelning i tre olika kategorier göras: 
beslutsstödjande system, rådgivande system och beslutande system56. 
 
Beslutsstödjande system 
Under denna kategori återfinns affärssystem och administrativa system som stödjer 
olika affärsprocesser. De har normalt sett relativt låg grad av automatisering. Ofta sker 
hantering av transaktionsrelaterat slag eller sammanställning av historiska data som 
fungerar som beslutsunderlag. Fastställda regler styr hur behandlingen av information 
ska se ut och systemet utför inga följdåtgärder på grund av att ett visst resultat har 
uppnåtts. 
 
Rådgivande system 
För rådgivande system sammanställs ofta beslutsunderlag tillsammans med en 
rekommendation om hur beslutsfattaren bör agera enligt de förutbestämda regler som 
systemet arbetar efter. Beslutsfattaren kan välja att följa rådet som systemet ger eller ta 
ett annat beslut, eventuellt baserat på information som inte finns lagrad i systemet, 
utan mer bygger på en känsla. 
 
Beslutande system 
Beslutande system är den typ av system som ligger längst åt automatiseringshållet. 
Systemet har då möjligheten att utan mänskliga kommandon utföra aktiviteter. Dock 
måste systemet fatta besluten efter de riktlinjer och förhållningsorder som är uppsatta 
manuellt. 
 
Ett helautomatiserat beslutsfattande ställer stora krav på de funktioner som systemet 
har. Hänsyn måste tas till ett stort antal parametrar som kan variera i omfattning och 
värde. Det är dessutom svårt att modellera verkligheten med en fiktiv situation som 
återfinns i systemet. Det är även svårt att inkludera alla den hänsyn som måste beaktas. 
Det har dessutom visat sig svårt att få ett system att automatiskt fatta beslut som 
bygger på logik i flera steg. Ytterligare en försvårande omständighet för systemet att 
fatta beslut är att det är svårt att inkludera tillräcklig kvalitet på informationen, vad 
avser fullständighet och aktualitet. För att övervinna de svårigheter som finns med att 
automatisera beslutsfattandet kan en kombination av manuellt och automatiserat 
beslutsfattande vara aktuellt. Beroende på vilken situation som råder kan beslutet 
antingen tas manuellt eller automatiskt. Vid viktiga beslut som involverar stora 
summor pengar, vill företaget ofta inte riskera att systemet fattar beslut på egen hand 
utan fullständig information. För beslut av mindre viktig art, samt rutinbeslut, kan 
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helautomatiserade beslut fattas. Efter exempelvis en ABC-klassificering av artiklar kan 
anskaffningsbeslut fördelas på detta sätt. Klassificeringen kan göras automatiskt av 
systemet utefter att olika uppsatta kriterier, till exempel artikelpris eller totalt 
ordervärde. En styrning mellan automatiskt eller manuellt beslutsfattande kan göras 
efter till exempel volymvärde, där systemet genererar rådgivande förslag till 
beslutsfattaren för de artiklar med högt volymvärde. Beslutsfattaren kontrollerar 
därefter förslaget och utför antingen aktiviteten enligt förslaget eller korrigerar det.57 
 
Beslutande system kan betraktas som en vidare automatisering av rådgivande system. 
Rådgivande system är i sin tur en längre dragen automatisering av beslutstödjande 
system. De tre olika kategorierna av system är alltså byggda på varandra, men med ett 
visst tillägg av funktioner och befogenheter hos de mer automatiserade systemen. Om 
vi jämför graden av automatisering med de beslutsnivåer som diskuteras i stycke 3.4.1 
i referensramen, kan vi se vissa kopplingar. Karaktären på de beslutssituationer som 
kan helautomatiseras med hjälp av beslutande system, verkar stämma överens med den 
operativa beslutsnivån, som enligt stycke 3.4.1 karaktäriseras av beslut med liten 
spännvidd och relativt rutinmässig problemkaraktär. Likaså uppvisar beslutsstödjande 
system likheter med de beslutssituationer som kännetecknas av beslut på en strategisk 
beslutsnivå. 
 
Exempel på Automatiserad fakturabehandling och Automatiserad leveransavisering 
Vid automatiserad behandling av fakturor är syftet att kontrollera att fakturorna är 
korrekta. Detta kan göras genom att fakturor exempelvis inkommer via EDI, och sedan 
matchas mot en frakthandling innehållande information om bland annat antal, vikt och 
volym. Se Figur 9 nedan. Datasystemet kan beräkna vad sändningen bör kosta enligt 
de kostnader, uppsatta utifrån avtal med transportören, som finns registrerade i 
systemet. Om fakturan avviker från denna kostnad kan systemet notifiera en 
administratör att denna manuellt bör kontrollera fakturan. På detta sätt kan den 
manuella hanteringen minskas avsevärt. 

                                              
57 Lumsden, K. et al. (1995). 
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Figur 9.  Automatiserad fakturakontroll. 

 
Leveransavisering görs av leverantören för att förbereda mottagaren på vilket gods 
som kommer in och hur mycket. Mottagaren kan då planera själva mottagningen samt 
bereda plats i lagret och resursplanera för personal. Syftet kan också vara att överföra 
information så att till exempel identifiering, mottagningskontroll och eventuell 
vidaretransport kan förberedas. Avisering kan ske genom att leverantörens datasystem 
automatiskt genererar en avisering via EDI, då lastning och utleverans rapporterats in. 

3.8 Spårning 
Spårning av transporter brukar delas upp i två funktioner, track och trace. Med track 
avses funktionen att kontinuerligt kunna följa en transport under tiden transporten 
utförs. Med trace avses funktionen att kunna söka rätt på gods som försvunnit i 
flödet.58  
 
De externa godsflödena består alltmer av produkter som efterfrågas direkt när de 
anländer till sin destination. Detta är en av drivkrafterna till de ökade kontrollbehoven 
av dessa flöden. Målsättningen med track & trace-funktioner är bland annat att 
snabbare erhålla underlag för fakturering, skapa möjlighet att erbjuda Proof Of 
Delivery (POD) till avsändaren, erbjuda kunden föravisering av förseningar, så kallad 
Service Delay Notification (SDN). Resultatet av en förbättrad styrning bör enligt 
Swahn bli exaktare spårningsinformation, ökad kvalitet i informationen, bättre 
möjligheter att upptäcka och åtgärda systematiska fel i transportsystemet.59 

                                              
58 Swahn, M. (1996). IT för resurssnål logistik. 
59 Swahn, M. (1996).  
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Automatiserade spårningssystem kan också minska kostnaderna för spårning i 
jämförelse med manuell spårning.60  
 
Det finns många olika system som kan användas för att kunna lokalisera gods. Ofta 
läses godsets identitet av, på dess väg mellan avsändare och mottagare, vid ett antal 
kontrollstationer i flödet. Två vanliga sätt att samla informationen är med hjälp av 
streckkoder eller genom utnyttjande av RFID (Radio Frequency IDentification). Denna 
information kan sedan göras tillgänglig från företagets transport management system 
(TMS) till mottagaren antingen via Internet eller via andra kommunikationsmetoder. 
Att utnyttja GPS är ett av de nyare sätten att lokalisera gods i realtid. För företag som 
utnyttjar just in time-transporter, där de vill undvika osäkerhet i när godset ska 
ankomma, används GPS bland annat för att kunna ge exakta uppgifter om till exempel 
var transporter befinner sig i flödet, uppskatta när godset ska anlända och dessutom ger 
det möjlighet för chaufförer att rapportera in avvikelser.61 Ett track & trace-system, 
med information hämtad från till exempel transportörer, kan enligt stycke 3.1 sägas stå 
för input till informationssystemet och de aktiviteter som för in data i systemet.  
 
Det finns två huvudsakliga anledningar till varför det är viktigt att kunna spåra gods. 
Först och främst är spårningssystem viktiga på grund av att de utgör länken mellan 
informationssystemen och den fysiska verkligheten i försörjningskedjan. Det kan sägas 
tillhöra de aktiviteter som kategoriseras under input i stycke 3.1. Utan kopplingen 
mellan informationssystemen och den fysiska verkligheten blir det svårare att effektivt 
kunna koordinera de fysiska flödena. För det andra kan spårningssystem användas till 
administrativa ändamål. Till exempel går det att minska pappershanteringen och 
därmed öka informationskvaliteten. Informationen kan också utnyttjas som underlag 
för automatiserad betalning till transportörer. Den information som samlas in kan 
också utnyttjas som input till de kontrollsystem som företag använder för att övervaka 
var kostnader såväl som intäkter uppstår samt för att verifiera att målen för 
leveranskvaliteten uppnås.  
 
För att spårningssystem ska bli tillämpliga mellan olika intressenter krävs att 
organisationerna har kommit överens på en rad punkter. Dessa punkter är: 
 
 
 

                                              
60 Stefansson, G. (1999). The impact of the high quality information on the performance of road transportation    
and distribution. 
61 Ballou, R-H. (2004). 
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- Vilken operationell omfattning systemet bör ha 
- Vilken identifieringsteknik som ska användas (till exempel streckkoder eller 

RFID) 
- Kodning av det spårade godset 
- Innehåll i den spårningsinformation som utbyts 
- Vilken informationsarkitektur som ska användas för spårningsapplikationen 
- Hur spårningsinformationen ska göras tillgänglig 
 
Den viktigaste aspekten av ett spårningssystem, i en försörjningskedja bestående av 
flera olika företag, är den operationella omfattningen av systemet. Det vill säga om 
spårningsinformationen ska samlas in och presenteras från en part (till exempel 
transportören) eller från flera parter62  
 
De flesta track & trace-system är fortfarande förhållandevis enkla. Efter hand 
teknologin och mjukvaran för att skapa spårningssystem blir billigare kommer 
systemen att bli mer ekonomiskt försvarbara. Streckkoder är fortfarande den vanligaste 
identifieringstekniken även om RFID blir allt vanligare. De två främsta barriärerna till 
RFID är kostnaderna för etiketter och avläsare, och kostnaden för att implementera 
tekniken63. I de flesta fall sträcker sig endast track & trace-systemet mellan två parter i 
en försörjningskedja, från avsändare till mottagare. Där sköts spårningen ofta av en 
enskild logistics service provider (LSP)64. Oftast registreras också endast data om 
proof of acceptance (POA) vid avgång och proof of delivery (POD) vid mottagning 
och information kring om sändningen är komplett och vilken kvalitetsstatus 
sändningen har registreras sällan. De flesta track & trace-system är passiva system, det 
vill säga att information samlas in och presenteras endast vid en förfrågan.65 

3.8.1 Klassificering av Track & Trace system genom olika 
attribut 

Spårningssystem kan klassificeras utifrån en rad olika attribut. Klassificeringen utifrån 
attributen kan sedan användas för att förklara hur ett system fungerar och för att 
jämföra olika system.  Nedan beskrivs de åtta attributen66. 
 
 
 

                                              
62 Kärkkäinen, M. et al. (2004). Efficient tracking for short-term multi-company networks. 
63 Accenture  (2004). 
64 Kärkkäinen, M. et al. (2004). 
65 Stefansson, G. (1999). 
66 Stefansson, G. (1999). 
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1. Teknik för godsidentifiering 
Track & trace system kan klassificeras genom den teknik det utnyttjar t.ex. 
streckkoder, RFID, GPS eller manuell inmatning. 
 
2. Omfattning och begränsning av track & trace systemet 
Omfattningen av systemet beror på de tre olika dimensionerna (plats, tid och form) i 
transformationen av gods.  
 
3. Registrering av tid och plats 
Endast i undantagsfall sker spårning kontinuerligt vid förflyttning av gods från A till 
B. Ett sådant undantag kan vara en transport som övervakas via GPS. I övriga fall sker 
informationsinmatning på distinkta tider och platser. Exempel kan vara: 
 
- när transportören mottar godset inför transporten, POA (proof of acceptance) 
- när godset anländer till mottagaren, POD (proof of delivery) 
 
4. Hierarkisk nivå  
Varje distinkt registrering kan förknippas med olika hierarkiska packningsnivåer. Till 
exempel: 
 
- en enhet av produkten som forslas från A till B 
- ett kolli med flera enheter 
- en pall innehållande flera kolli 
- en container fylld med pallar 
 
5. Registrerade attribut 
De tre grundläggande attribut som i allmänhet registreras i ett track & trace-system är 
godsets identitet, nuvarande lokalisering och tid. Det finns flera ytterligare attribut 
som kan registreras. Det kan till exempel vara kvantitet, om ett kolli innehåller flera 
enheter eller huruvida antalet stämmer. Det kan även vara godsets kvalitet och om det 
är skadat.  
 
6. Organisering av informationssystemet 
Informationssystemet där track & trace-informationen sparas kan vara organiserat på 
olika sätt. Exempel kan vara: 
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- Varje part i transportkedjan lagrar informationen i det egna informationssystemet 
- Den starkaste parten i försörjningskedjan lagrar all information centralt i ett 

informationssystem 
- Ett centralt informationssystem som sköts av en tredje part 
 
7. Tillgänglighet till informationssystemet 
Ett track & trace-system ska möjliggöra för olika intressenter att följa och spåra 
godsflödet. Hur informationen görs tillgänglig kan variera. Antingen kan information 
delas manuellt via till exempel telefon, fax eller e-post. Information, centraliserad 
eller decentraliserad, kan också delas automatiskt via EDI eller Internet. 
 
8. Aktivitetsnivå hos track & trace systemet 
Ett track & trace system kan antingen vara aktivt eller passivt. Med passivt menas att 
godsets väg genom flödet registreras vid ett antal punkter och vid förfrågan kan 
information om var godset varit och vart det bör vara på väg tas fram. Ett aktivt 
system däremot följer godsflödet och signalerar användaren vid avvikelser. Därför bör 
ett aktivt system innehålla information om leveransadress och signalera om godset 
inte följer det förutbestämda flödet. Aktiva system kan delas in i olika 
aktivitetsnivåer, där den första aktivitetsnivån är ett system som endast signalerar 
deviationer mellan schemalagda och de verkliga tidpunkter som registreras för flödena 
och som ligger utanför de förutbestämda toleranserna. En högre aktivitetsnivå är ett 
system som inte bara signalerar avvikelsen utan också ger ett förslag på eventuell 
åtgärd. Den högsta aktivitetsnivån är ett system som vid avvikelser automatiskt gör 
omplaneringar av till exempel rutter och tidsramar. 
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4 Uppgiftsprecisering 
I uppgiftspreciseringen utvecklas syftet till ett antal problemställningar som ska 
besvaras för att uppnå syftet. Problemställningarna konkretiseras och bryts ner för att 
göra uppgiften mer lätthanterlig och greppbar. Kapitlet ger även en beskrivning av det 
system som studien avgränsar sig till. 
 
Enligt syftet i stycke 1.2 skulle en kravspecifikation för ett kontrolltorn avsett till ett 
tredjepartslogistikföretag tas fram. För att kravspecifikationen ska tillgodose de olika 
intressenternas behov bör den grundas på de behov som uttrycks av respektive 
intressenter. Laudon och Laudon uttrycker i referensramen i stycke 3.1 att en av de 
svåraste uppgifterna vid design av ett nytt informationssystem är att definiera vilka 
krav på informationsinnehåll som bör ställas på systemet67. Ballou menar att det 
huvudsakliga syftet med ett informationssystem är att erbjuda ett beslutsstöd, från 
operativa till strategiska beslutsnivåer, och möjliggöra organisationens transaktioner68. 
Det är därför intressant att undersöka för vilka nivåer ett kontrolltorn skulle kunna 
tillföra värde för en tredjepartslogistiker och dess kunder. Därtill bör en analys av 
vilken information som behövs, vem som behöver den, var, när och hur den behövs 
göras. Ett av huvudproblemen i detta projekt var därför att kartlägga just detta. Därför 
innehåller detta projekt även en studie av vilka informationsbehov klienter och intern 
personal på Green Cargo har, och som skulle kunna inkluderas i ett kontrolltorn. 
 
Kravspecifikationen baseras sedan på de informationsbehov som uttryckts av 
intressenterna. I referensramen definieras i stycke 3.1 tre aktiviteter som utförs av ett 
informationssystem; input, bearbetning och output69. Utifrån dessa tre aktiviteter 
fokuseras på output i tredjepartslogistikerns informationssystem, det vill säga de 
aktiviteter som överför den bearbetade informationen till dem som ska använda den. 
Det förutsätter naturligtvis att informationen kan samlas in och bearbetas till att passa 
informationsmottagarens syften. Kraven på vilken output systemet ska ha ställer 
naturligtvis också krav på vilken input som krävs. Den tekniska sidan av 
informationsinsamlingen och informationsbearbetningen berörs i detta fall endast 
ytligt. Det övergripande problemet består i att ta reda på vilken information som ska 
spridas och hur den ska spridas. Enligt stycke 3.6 varierar det effektivaste sättet att 
sprida information med vilken typ av information som ska spridas. Det kan bland 
annat bero med vilken frekvens och transaktionsmängd som skickas. Vidare 

                                              
67 Laudon, K-C. & Laudon, J-P. (2001). 
68 Ballou, R-H. (2004). 
69 Laudon, K-C. & Laudon, J-P. (2001). 
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nedbrytning av problemet görs senare i detta kapitel, inledningsvis ges dock en 
beskrivning av det system som ska studeras och de däri ingående aktörerna.  

4.1 Systembeskrivning 
Tredjepartslogistiker fungerar i allmänhet som en länk mellan tillverkare av gods och 
deras klienter som antingen är slutkund eller säljer godset på marknaden, där 
tredjepartslogistikern har tagit ansvar för lagring och transporter. I många fall ansvarar 
också tredjepartslogistikern för orderadministration, konsolidering, viss förädling och 
informationshanteringen kring logistikflödena. Nedan beskrivs generellt de olika 
rollerna i försörjningskedjan utifrån Green Cargo specifika situation som 
tredjepartslogistiker. Även de intressenter inom de olika rollerna som vi valde att 
studera redovisas under respektive roll. Figur 10 visar schematiskt på de fysiska 
flödena och informationsflödena. Det förekommer ytterligare flöden i verkligheten, till 
exempel returflöden, men de redovisas inte i Figur 10 på grund av tydlighetsskäl. 

 
Figur 10. Generell beskrivning av det fysiska flödet. 
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Klienten 
Vi har valt att definiera klienten i systemet som den som köper tjänster direkt av Green 
Cargo.  
 
Leverantören 
Green Cargos leverantörer är ibland desamma som klienten. Klienten kan till exempel 
ha tillverkning i utlandet, antingen i egen regi eller också utlagd till underleverantörer. 
Dessa leverantörer, oavsett om de ingår i klientens egen organisation eller inte, 
levererar till Green Cargo för distribution i norden. Kommunikationen med 
leverantörerna sköts i första hand av klienten som i sin tur kommunicerar med Green 
Cargo. I vissa fall kommunicerar Green Cargo direkt med den transportör som klienten 
utnyttjar för transporten till Green Cargo istället för att informationsflödet går via 
klienten.  
 
Tredjepart 
I det definierade systemet är Green Cargo tredjepart. Allt gods i det system som 
studeras passerar via Green Cargo. Först och främst kommunicerar Green Cargo med 
klienten och transportörerna i systemet. I vissa fall sker även kommunikation mellan 
kund och Green Cargo, detta är dock i allmänhet ett undantag och Green Cargo strävar 
i dagsläget efter att den kommunikationen ska skötas via klienten istället för direkt 
med Green Cargo. De interna intressenterna vi intervjuade utgjordes av 
kundtjänstpersonal, logistikcentrachefer, IT-chef samt personer i Excellence Group. 
 
Transportören 
Green Cargo upphandlar de flesta transporter från oberoende transportörer. De som vi 
valt att definiera som transportörer i systemet är till exempel Schenker, DHL, Posten 
och andra lokala transportörer vars tjänster Green Cargo köper. Green Cargo utnyttjar 
också i viss mån Green Cargos tågtransporter för längre containertransporter och 
Green Cargo Road för viss lokal distribution. 
 
Kunden 
Kunden definierar vi som den part som klienten säljer sina varor till. I vissa fall ingår 
kunden i klientens organisation. I andra fall står kunden utanför klientens organisation 
och köper endast klientens produkter. Ett exempel på det senare är Klient 1 som är stor 
klient hos Green Cargo. Klient 1 verkar inom sportkonfektionsbranschen och deras 
kunder har vi valt att benämna kund. Exempel på kunder i fallet Klient 1 är 
sportbutiker. 
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Slutkunden 
Eftersom Green Cargo i första hand vänder sig till konsumentvaruföretag utgör, i de 
allra flesta fall, slutkunden i systemet en privat konsument. Eftersom slutkunden i 
allmänhet kommunicerar med kunden och klienten innebär det att Green Cargo inte 
har någon kommunikation med slutkunden.  

4.1.1 Studerat system 
I studien valde vi att studera tre centrala intressenter i den försörjningskedja som 
skapas då en tredjepartslogistiker är inblandad, klienterna, tredjepartsleverantören, i 
det här fallet Green Cargo, och transportörerna. Det studerade systemet visas i Figur 
11. Eftersom tiden för projektet var begränsad valde vi att inte intervjua kunderna. 
Kundens behov förväntade vi oss kunna fånga upp via klienten. Ett liknande 
resonemang kan föras kring det inkommande flödet från leverantörerna. Informationen 
kring inkommande gods till Green Cargo kommer i allmänhet från klienten och inte 
från leverantören. Det innebär att Green Cargo har mycket lite kontakt direkt med 
leverantören. Eftersom leverantören i vissa fall dessutom är densamma som klienten i 
systemet har vi valt att även här endast samla in information direkt från klienten. På 
grund av begränsad tid och begränsade resurser samlades endast behovsinformation in 
från ett urval av klienter och transportörer. Vår förhoppning var att resultaten från 
informationsinhämtningen skulle vara generaliserbara och representera även de 
klienter och transportörer som inte intervjuades. Inom Green Cargo intervjuades en rad 
olika interna intressenter för att fånga upp de interna behov som finns. De interna 
intressenterna är kundtjänstpersonal, logistikcentrachefer, försäljningsansvariga, chef 
för logistikproduktion, marknads- och produktansvarig, klientansvariga, 
administratörer och IT-chef med flera.  
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Figur 11. Studerat system. 

 
De studerade gränssnitten mellan Green Cargo och de externa intressenterna definieras 
genom: 
 
Green Cargo – Leverantör: Det studerade gränssnittet mellan Green Cargo och 
leverantörer av gods till de olika logistikcentra utgörs av den information som skickas 
från leverantören direkt till Green Cargo. Den består i de flesta fall av aviseringar av 
inkommande leveranser, antingen från leverantören eller från den transportör som 
sköter intransporten. Detta gränssnitt har vi dock valt att fokusera mindre på än övriga 
gränssnitt.  
 
Green Cargo – Klient: Kontakt mellan den operativa verksamheten hos Green Cargo, 
i de flesta fall kundserviceansvariga och ordermottagare, och den motsvarande 
operativa enheten hos klienterna, exempelvis kundtjänst, orderläggare, 
leveransbevakare mm. studerades. Även den information som förmedlas mellan dessa 
parter för att stödja det dagliga, operativa flödet ingick i systemet. 
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Green Cargo – Transportör: Information som utbyts mellan transportbokare på Green 
Cargo och ordermottagare hos transportören. Informationsgränssnittet mellan 
transportören, till exempel spårningsinformation och fakturor, och mottagande part hos 
Green Cargo studerades. 
 
Green Cargo – Kund: Gränssnittet mellan Green Cargo och kunden studerades i form 
av det informationsutbyte som genomfördes mellan parterna. Det kan till exempel vara 
information kring aviseringar, track & trace och orderförfrågningar. Informationen 
samlades upp indirekt via intervjuer med klienten. 
 
Klient – Kund: Kontakten mellan Green Cargos klienter och deras kunder 
undersöktes. Logistikinformation som utbyts mellan dessa två parter består till 
exempel av orderförfrågningar och förfrågningar kring leveranser som kunden väntar 
på. 

4.2 Problembeskrivning 
Uppgiften bestod i att göra en kravspecifikation på ett informations- och beslutsstöd 
(kontrolltorn) för Green Cargo Division Logistics tredjepartsuppdrag. Kontrolltornet 
ska sammanställa information om logistikflödena i försörjningskedjan och sedan göra 
informationen tillgänglig för dem som berörs av informationen. Därför kartlade vi 
informationsbehoven från intressenter på olika positioner i kedjan och analyserade 
dessa behov för att hitta en lösning som tillfredsställer behoven. Syftet var att ge en 
översiktlig beskrivning av kontrolltornslösningen, och inte i detalj specificera hur varje 
funktion ska lösas och vilken information de ska innehålla. Den tekniska 
specificeringen av hur kontrolltornet bör fungera kräver ett mycket stort arbete och 
detaljkunskaper om IT-system. Därför berörs inte dessa delar i denna studie. Denna 
anledning, samt att vi inte studerade möjliga system och systemleverantörer, bidrog till 
att vi valde att inte undersöka kostnader i samband med en implementering. Laudon 
och Laudon definierar i stycke 3.1 de tre aktiviteter som utförs av ett 
informationssystem; input, bearbetning och output70. I denna studie fokuseras på 
output, det vill säga de aktiviteter som överför den bearbetade informationen till dem 
som ska använda den. 
 
Ett kontrolltorn bör enligt de tankar vi har efter att gjort en förstudie i ämnet, samt de 
förutsättningar som fungerar som ingångsvärde för projektet, grundas på vissa 
principer och förutsättningar. Grunden i en kontrolltornslösning utgörs av en IT/IS 
lösning som skapas för att integrera de olika parterna i försörjningskedjan och 
                                              
70 Laudon, K-C. & Laudon, J-P. (2001). 
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därigenom öka visibiliteten och kontrollen över logistikflödena internt och externt. 
Enligt Gattorna71, se stycke 3.3, bör den elektroniska infrastrukturen, för att stödja 
samarbete mellan olika parter och organisationer, möjliggöra integration av olika 
funktioner och affärsprocesser. Därför studerades under projektet vilka 
kommunikationsmetoder intressenterna använder idag samt vilka metoder 
intressenterna föredrar att kommunicera med. 
 
Kotrolltornslösningen bör innehålla en databas med information som beskriver 
logistikflödet i nuläge och dåtid. Informationen bör också uppdateras i realtid och 
härstamma från Green Cargo, transportörer och klienter. Med tanke på en 
tredjepartsleverantörs förutsättningar, och de behov de har av att kommunicera med ett 
stort antal klienter, bör kontrolltornet kunna kommunicera med flera 
kommunikationsmetoder. Kontrolltornet bör även vara integrerat med det för Green 
Cargo interna WMS-systemet. Kontrolltornet bör beskriva logistikflödena så bra, och 
innehålla den data och de funktioner som behövs, för att användarna inte ska behöva 
komplettera informationen med information från andra system. De funktioner som 
ingår i kontrolltornet ska stödja både automatisering och informatisering. Enligt 
Christopher ökar automatiseringen av affärsprocesser, se stycke 3.2, då integrationen 
mellan olika parter ökar genom införande av förbättrade informationssystem72. Vissa 
manuella funktioner ska kunna ersättas av automatik, och andra funktioner ska sprida 
den information som behövs för att användaren ska kunna fatta goda, väl underbyggda 
beslut. 
 
Utgående från problembeskrivningen ovan och de principer som kontrolltornet vilar 
på, kan uppgiften konkretiseras och brytas ned i ytterligare ett antal frågeställningar. 
En lämplig nedbrytning är att bryta ned syftet i dess viktigaste beståndsdelar för att 
lyfta fram de frågor som bygger upp innehållet i syftet. Beståndsdelarna utgörs av de 
frågor som följer nedan. Relationen dem emellan redogörs i Figur 12. 
  
 
 
 
 

                                              
71 Gattorna, J-L. (2003). 
72 Christopher, M. (1998). 
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Figur 12.  Preciserade frågeställningar. 

 
1. Vilka informationsbehov har intressenterna kring Green Cargos logistikflöden? 
2. Vilka skillnader i informationsbehov finns mellan olika klienter? 
3. Hur bör kontrolltornet utformas? 
4. Vilka effekter får en implementering av föreslagen lösning på 
  informationshanteringen för Green Cargo, klienter och kunder? 
5. Vilka konsekvenser får dessa effekter av förändrad informationshantering? 
 
Den första frågeställningen utgår indirekt från syftet och ligger till grund för en 
kravspecifikation på så sätt att intressenternas krav bör återspeglas i ett kontrolltorn. 
Frågeställningen är deskriptiv till sin natur och identifierar till stor del de behov som 
de olika intressenterna har, och hur viktigt de anser att respektive informationsbehov 
är att få uppfyllt. Genom exempelvis de attribut som baseras på Stefanssons73 
klassificering stycke 3.8.1, går det att få en mer specificerad beskrivning av de behov 
som finns av track & trace. För varje identifierat behov av information som 
intressenterna uttryckte, var det även intressant att ta reda på med vilken 
kommunikationsmetod de skulle föredra att få informationen. Valet av 
kommunikationsmetod påverkas bland annat av vilken typ av utbyte som är aktuellt, 
enligt stycke 3.6 i referensramen. Det kan exempelvis bero på struktur, 
informationsutbytets frekvens samt den transaktionsmängd som ska överföras.  
 
Frågeställningen om vilka skillnader i informationsbehov som finns mellan olika 
intressenter är intressant att besvara eftersom dessa skillnader kan belysa de olika krav 
och önskemål som finns hos olika parter som berörs av kontrolltornet. Även inom en 
intressentgrupp, exempelvis klienterna, kan det finnas skillnader i behov. Vi anser att 
det är av intresse att dessa skillnader åskådliggörs eftersom det kan visa på vilka 
förutsättningar hos klienterna som generar vissa informationsbehov. Därför ställde vi 
upp ett antal hypoteser som vi ville kunna bekräfta eller dementera genom att matcha 
klienternas informationsbehov med hypoteserna. 
 

                                              
73 Stefansson, G. (1999). 
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Frågeställning tre svarar mot kravspecifikationen i syftet. Utformningen baseras på 
identifierade informationsbehov hos klienterna och intern personal inom Green Cargo. 
Bland annat menar Mattsson att omfattningen av automatiseringen av 
informationshanteringen kan dras olika långt, och att informationssystemet får olika 
syfte beroende på om det är beslutsstödjande system, rådgivande system eller 
beslutande system74. Därför studerade vi till vilken grad ett kontrolltorn ska få till 
exempel rådgivande och beslutande funktioner, för att det ska passa det sammanhang 
där en tredjepartslogistiker verkar. 
 
Den fjärde frågeställningen behandlar de effekter på informationshanteringen som 
klienter och Green Cargo kan förvänta sig vid implementering av kontrolltornet enligt 
kravspecifikationen.  
 
Den femte och siste frågeställningen behandlar de konsekvenser dessa identifierade 
effekter får i förlängningen på de processer som bygger upp verksamheten i ett 
tredjepartslogistikföretag. De preciserade frågeställningarna utvecklas ytterligare 
nedan. 

4.2.1 Kartläggning av informationsbehov 
Vilka informationsbehov har intressenterna kring Green Cargos logistikflöden? 
Uppgiften gick ut på att kartlägga informationsbehoven för ett kontrolltorn för olika 
intressenter kring logistikflödena kopplade till Green Cargos 
tredjepartslogistikuppdrag. Behoven som identifierades sammanställdes och 
analyserades för att utgöra grund till en kravspecifikation för kontrolltornet. 
Målsättningen var att denna del ska ligga till grund när en framtida 
kontrolltornslösning ska skapas vid Green Cargo och utgöra bas för vilka funktioner 
som ett sådant system, implementerat hos Green Cargo, bör kunna hantera. Uppgiften 
innebar att undersöka vilka informationsbehov intressenterna har inom en rad 
områden. De områden som vi undersökte i första hand var lagring, orderhantering, 
fakturering, transporter, avisering, statistik och miljö. Dessa områden valdes med 
tanke på att de täcker de flesta aktiviteterna som en tredjepartsleverantör utför åt sina 
klienter och som kan vara lämpliga att hantera genom ett kontrolltorn. Dessutom var 
det de områden som frekvent kom upp i diskussioner med respondenter under 
nulägeskartläggningen. 
 
 

                                              
74 Mattsson, S-A. (2002). 
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Vilka skillnader i informationsbehov finns mellan olika klienter utifrån kontextuella 
faktorer? 
Nulägesbeskrivningen visade på att det föreligger skillnader mellan hur olika 
logistikcentra jobbar och vilka förutsättningar de har. Exempelvis används WMS-
systemet Diracom på Logistikcenter Syd medan Logistikcenter Mitt använder flera 
olika system, som Clic och Warehouse Boss. Dessutom sköts kontakterna med 
klienterna olika beroende vilken klient det är samt på vilket logistikcentra de är 
placerade. Vi ansåg det även troligt att mötena med olika klienter skulle visa på 
skiftande behov av information beroende på vilka förutsättningar de har för sin 
logistik, kanske beroende på olika vilka krav de i sin tur har på sig från sina 
intressenter. I behovskartläggningen var det därför intressant att se om olika 
förutsättningar skapar olika behov av information. För att få en känsla för vilka 
förutsättningar hos klienterna som skapar olika informationsbehov, ställde vi upp ett 
antal teser om hur vi trodde olika kontextuella faktorer påverkar behoven. Faktorerna 
valdes utifrån logistiska perspektiv och i vilken utsträckning vi trodde de hade 
inverkan på informationsbehoven. Faktorerna följer nedan och formulerades i ett antal 
teser. 
 
En av de kontextuella faktorer vi undersökte om den påverkar klienternas 
informationsbehov, är den andel av sin logistik klienterna har outsourcat till Green 
Cargo, och som styrs från klientens logistikavdelning som hanterar den marknad 
Green Cargo försörjer. Tesen var att intresset hos klienten att använda ett kontrolltorn i 
Green Cargos regi, är högre om de har en stor andel av sin logistiska verksamhet hos 
Green Cargo än en mindre. 
 
Den andra faktorn vi valde att undersöka var ledtidskraven de olika klienterna har på 
sina produkter till marknaden. I detta fall var vår tes att klienterna vill ha högre grad av 
kontroll över logistikflödena om ledtiden är kort, eftersom en liten störning i systemet 
skulle kunna få relativt stora avvikelser i leveransschemat. Kontrollen skulle i så fall 
yttra sig i att klienternas behov av track & trace skulle vara större. 
 
Ännu en kontextuell faktor vi ville undersöka var om informationsbehoven, beroende 
på om leveranser till kunderna sker på fasta dagar eller när kunderna placerar sina 
order, påverkas. Vi formulerade tesen att klienternas behov av aviseringar och annan 
leveransinformation minskar, när de på grund av leveranser på fastställda dagar i 
förväg vet när godset anländer. 
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Den sista faktorn vi ville undersöka var hur behoven av information om transporterna 
till kunderna påverkades då transporterna kunde betraktas som interna. Med intern i 
detta fall menar vi att godsmottagaren, kunden, ägs av klienten. I sådant fall kan 
transporten betraktas som intern eftersom både avsändare och mottagare tillhör samma 
företag. Om klienten även kontrollerar kunden, skulle ansvaret att kunna bevisa att 
godset mottagits hos kunden minska. Tesen var att eftersom kontrollbehovet i detta fall 
inte är lika stort, så ska interna transporter leda till minskat behov av POD. 
 
Uppfyllelsen av de fyra kontextuella faktorerna för klientföretagen ställdes mot de 
behov som de respektive klientföretagen uppgav att de har. Tanken var som nämnts 
ovan att kunna se korrelation mellan olika förutsättningar och informationsbehov. 
Uppgiften att identifiera informationsbehoven var i var en viktig del av uppgiften, 
eftersom resultaten från denna fas låg till grund för kravspecifikationen. Därför låg 
prioritet på att få ett fullständigt och pålitligt material som output från denna fas, för att 
sedan bygga de kommande deluppgifterna på detta. 

4.2.2 Kravspecifikation 
Hur bör kontrolltornet utformas? 
Uppgiften bestod också av att formulera en lösning på innehåll och funktioner i 
kontrolltornet. Denna grundades dels på de behov som identifierades i kartläggningen 
av intressenternas informationsbehov, och dels på lösningar som härstammar från 
logistisk litteratur inom kunskapsområdet. Funktioner i kontrolltornet som baseras på 
idéer från de två sistnämnda gav upphov till funktioner som intressenterna själva inte 
identifierat, och eventuellt inte reflekterat över. Detta kallas inom produktutvecklingen 
och Total Quality Management (TQM) för Attractive Quality75.  
 
De identifierade behoven kan uttryckas på åtminstone två sätt. Det ena är att 
intressenterna helt enkelt uttrycker en funktion de vill ha med i en 
kontrolltornslösning. Då är de troligtvis medvetna om vad de tänkt sig att en sådan 
funktion ska innehålla och hur den ska kunna användas. Den andra typen av behov kan 
på något sätt vara undermedvetet till sin natur. Det innebär att en intressent identifierat 
ett behov, men inte vet hur eller om det går att lösa. För att exemplifiera de två 
uttryckssätten av behov kan följande beskrivning göras: Det första behovet kan 
exempelvis uttryckas i form av de vill ha en funktion som kan ge plockstatusen på en 
order. Den andra typen av behov kan till exempel utgöras av en önskan att få bättre 
visibilitet. Det som skiljer mellan de två är alltså att det senare behovet inte är uttalat i 

                                              
75 Kano, N. et al. (1984). Attractive Quality and Must-be Quality.   
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form av en specifik funktion. Båda typerna av behov kommer sedan att utgöra bas för 
vilka funktioner som ska inkluderas i kontrolltornslösningen. Uppgiften består alltså i 
att fånga upp de behov av information som Green Cargo, klienter, kunder och 
transportörer har. Litteraturen användes för att koppla de identifierade behoven till 
lösningar som är i linje med de teorier om effektiv logistik som inkluderats i 
referensramen. Tyngdpunkten låg på att föreslå en lösning som tillfredsställer 
intressenternas behov. Även idéer som kommer från litteraturen inkluderades och 
utökade eller kompletterade de behov som identifierades hos intressenterna. 
Exempelvis skriver Mattsson att informationskvaliteten är avgörande för kvaliteten på 
de beslut som fattas76. För att säkerställa att informationskvaliteten är hög ska några 
kriterier uppfyllas. Informationen ska vara korrekt, tidsaktuell och pålitlig. En viktig 
aspekt blir därför hur hög informationskvalitet säkerställs i hanteringen av data i ett 
informationssystem. Denna problemställning besvarades alltså genom att koppla 
teorierna i referensramen till de behov som identifierats i möten med de olika 
intressenterna.  

4.2.3 Effekter 
Vilka effekter får en implementering av föreslagen lösning på 
informationshanteringen för Green Cargo, klienter och kunder? 
Det är naturligtvis intressant att titta på effekterna av att införa ett kontrolltorn för att 
kunna göra bedömningen om det är intressant att överhuvudtaget ta fortsatta steg mot 
en implementering. Vi ville utröna hur informationshanteringen påverkar snabbheten, 
tillgängligheten, pålitligheten och kontrollen över informationen kopplade till 
logistikflödena, samt om vi kunde urskilja några övriga effekter på 
informationshanteringen. 
 
Vilka konsekvenser får dessa effekter av förändrad informationshantering? 
Utöver att endast studera de rent informationsmässiga effekterna undersökte vi hur de i 
förlängningen bör påverka verksamheten för Green Cargo, klienter och kunder. 
Exempelvis kan en ökad automatisering av manuella processer kopplade till 
informationshanteringen frigöra tid samt öka kvaliteten på informationen i systemen 
enligt Lumsden77. I detta fall låg fokus på att bedöma vad den förändrade 
informationshanteringen får för konsekvenser för de processer som påverkas av 
informationshanteringen. Dessa konsekvenser byggde på de effekter på 
informationshanteringen som kunde identifieras och besvara frågeställningen i stycket 
ovan. 

                                              
76 Mattsson, S-A. (2002). 
77 Lumsden, K. et al. (1995). 
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5 Undersökningsmetod 
I metodavsnittet beskrivs hur studien genomförs. Hela arbetsprocessen beskrivs och de 
olika delmomenten i denna process förklaras utifrån hur syftet med studien ska 
uppnås. Dessutom diskuteras hur önskvärd kvalitet och pålitlighet i studien kan 
åstadkommas. 

5.1 Projektets arbetsgång 
Modellen bygger på Lekwall och Walhbins78 modell för arbetsgången i ett projekt och 
beskriver de olika momenten i projektet, med början i beslutsanalys för att sedan 
fortsätta med syfte och så vidare. Arbetsgången är sådan att den teoretiska 
uppbyggnaden av studien illustreras på den vänstra delen av Figur 13. I botten av U:et 
återfinns datainsamlingen som ligger till grund för analys och tolkning. Den högra 
delen av U:et beskriver sedan den fortsatta studien med analys och tolkning av de 
resultat som fältarbetet givit. Modellen visar med hjälp av pilarna i figuren hur de 
olika delarna under studiens gång beror av varandra. Till exempel går en pil i figuren 
mellan syfte och slutsatser för att beskriva att syftet ska svara logiskt mot de slutsatser 
som dras. 

 
Figur 13. Projektets arbetsgång. 

 

                                              
78 Lekwall, P. & Walhbin, C. (2001). Information för marknadsföringsbeslut, IHM  
Publishing. 
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I beslutsanalysen undersöktes inledningsvis den beslutssituation som ligger bakom 
studien. Här besvarades frågor kring bakgrunden till projektet och vilken information 
kring ämnet som finns tillgänglig. I syftet beskrevs sedan syftet med projektet och 
vilka frågor som skulle besvaras. För att projektet skulle kunna genomföras 
tillfredställande preciserade vi syftet ytterligare för att komma fram till 
projektuppgiften. Detta mynnade ut i en uppgiftsprecisering där projektuppgiften 
konkretiserades för att skapa en klar inriktning i projektet. I projektuppgiften ingår 
också att samla fakta, studera litteratur samt att skriva en referensram för projektet. 
Referensramen knyter an till tidigare forskningsresultat och teorier för att ge en god 
grund för en kommande analys. För att fullfölja uppgiftspreciseringen på så bra sätt 
som möjligt, utformade vi sedan projektet tekniskt med ansats och metod i ett 
metodavsnitt, det vill säga en beskrivning av hur uppgiften löstes. Allt detta samlades 
sedan i en planeringsrapport som låg till grund för den fortsatta studien. Efter 
planeringsrapporten gick projektet över i fältarbete eller datainsamlingsfasen. 
Datainsamlingen genomfördes genom intervjuer, och följde de fastslagna 
tillvägagångssätten i metodavsnittet. Efter denna fas sammanställdes insamlad data för 
att sedan analyseras utifrån de teorier som tagits upp i referensramen. I samband med 
sammanställningen av data diskuterades också eventuella brister i metoden för att 
komma fram till vad som kunde ha gjorts annorlunda. Efter analys drogs slutsatser 
baserade på resultaten. Dessa slutsatser skapade sedan rekommendationer och förslag 
på fortsatta studier. Det slutgiltiga resultatet av projektet redovisas slutligen i denna 
rapport. 

5.2 Kvalitativ ansats 
I syfte att skapa en djupare kunskap än den som ofta skapas genom kvantitativa 
metoder kan kvalitativa metoder användas. Målsättningen är att bilda en förståelse om 
helheten och samband som föreligger inom det studerade området.79 Vid ett kvalitativt 
arbetssätt krävs att förståelsen för det som ska tolkas är större än vid ett kvantitativt 
arbetssätt. Detta kräver i sin tur ofta att mer arbete behöver läggas ner på varje 
studieobjekt, vilket av resursskäl ofta medför att ett mindre urval av studerade objekt 
kan studeras. En implikation av detta blir att ett kvalitativt arbetssätt ofta används för 
att exemplifiera. Utifrån dessa exempel kan sedan mer eller mindre långtgående 
slutsatser dras beroende på den grad av generalisering som är möjlig. Urvalet av 
studieobjekt är selektivt, vilket innebär att urvalet inte behöver vara en miniatyrkopia 
av hela populationen. Istället kan urvalet väljas efter andra kriterier.80 

                                              
79 Patel, R. & Davidson, B. (1994) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. 
80 Svenning, C. (1997). Metodboken. 
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Under en kvalitativ studie kan det löna sig att genomföra analyser av materialet under 
studiens gång för att generera idéer om hur studien ska fortskrida. Eventuellt kan 
intervjuerna ha förbisett något eller så har frågorna feltolkats av respondenterna. Då 
finns möjlighet till korrigering av intervjufrågorna till nästa intervjutillfälle, vilket kan 
lösa de problem som uppdagats. Detta skiljer sig från den kvantitativa studien på det 
sätt att analysen ofta genomförs efter att all data är insamlad.81 
 
Med anledning av detta anser vi att en kvalitativ ansats passar bäst för att besvara 
studiens syfte. Detta eftersom möjligheten till djupare förståelse av de identifierade 
behoven ges, samtidigt som intressenterna ges möjlighet att utveckla sina tankar kring 
detta. Det är något vi anser inte skulle gå att genomföra med en kvantitativ studie. 
Däremot använde vi oss av kvalitativa metoder för att få in kvantitativa data. Det 
yttrade sig genom att vi under intervjuerna resonerade med respondenterna och satte in 
frågorna i ett sammanhang för att kunna besvara frågorna i enkäten i bilaga B. På så 
sätt fick vi kvantitativa, jämförbara data insamlade med en kvalitativ och resonerande 
metod. Det möjliggjorde även en djupare tolkning av svaren på frågorna eftersom vi 
kunde få en motivering till respondentens val utöver själva svaret. Effekten av detta 
ökar pålitligheten i svaren eftersom det gav oss ökad förståelse. 

5.3 Metodik 
Enligt stycke 5.2 ovan framgår att vi valde att genomföra studien med en kvalitativ 
ansats, vilket vi anser skapade bäst möjligheter för att kunna uppfylla 
problemställningarna i uppgiftspreciseringen. Med anledning av detta genomfördes ett 
antal djupintervjuer för att få en så god kännedom om informationsbehoven som finns 
hos intressenterna som möjligt. Eftersom resurserna var knappa, vad avser tid, 
exemplifierar dessa djupintervjuer även behoven hos andra intressenter inom samma 
position i försörjningskedjan. För att få förståelse för de olika parterna i 
försörjningskedjan, och hur de hänger ihop, valdes respondenter bland både klienter 
och Green Cargo. Denna triangulering gjordes för att få information om en och samma 
process från olika synvinklar. 
 
Parallellt med intervjuerna utnyttjades litteraturstudier för att skapa en uppfattning om 
problem, möjligheter, kännedom om intressenterna samt andra aspekter som rör miljön 
i det system som studeras. Dessa två metoder användes parallellt och iterativt för att ge 

                                              
81 Patel, R. & Davidsson, B. (1994). 
82 Svenning, C. (1997). 
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uppslag till nya frågeställningar och tankesätt. Hela undersökningsmetodiken beskrivs 
i Figur 14 och i texten nedan. 
 

 
Figur 14. Undersökningsmetodik. 

 
I ett inledande skede genomfördes en nulägeskartläggning som syftade till att skaffa 
oss en uppfattning om hur Green Cargo fungerar samt förhållandena och 
förutsättningarna kring gränssnitten mot de andra aktörerna i försörjningskedjan. Flera 
intervjuer genomfördes med personer i nyckelposition för att besvara de 
frågeställningar vi hade. Vi pratade med logistikcentracheferna på samtliga fyra 
logistikcenter för att få en övergripande bild av hur verksamheterna i organisationen 
fungerar. Dessutom intervjuades flera klientansvariga i Logistikcenter Väst, Mitt och 
Ost för att utröna hur kommunikationen med Green Cargos klienter fungerar. Även 
Green Cargo Division Logistics IT-chef samt den IT-ansvarige på Logistikcenter Ost 
kontaktades och intervjuades i syfte att skaffa oss kunskap om de existerande 
systemen. Intervjuerna resulterade i en nulägesbeskrivning (se kapitel 0) som bland 
annat kan användas till att analysera nuvarande situation samt utgöra bas för vilka 
egenskaper ett kontrolltorn skulle kunna omfatta. 
 
Kartläggningen av informationsbehov gjordes genom intervjuer i semi-strukturerad 
form samt genom en frågeenkät som vi gemensamt med respondenterna arbetade 
igenom. Målsättningen var att intervjua personer med insikt dels i detaljfrågorna kring 
informationsstrukturen, och dels med insikter i de rent operativa arbetsuppgifterna. För 
att kunna besvara den preciserade frågeställningen om vilka skillnader i 
informationsbehov som finns mellan olika klienter, krävdes det att vi ställde likadana 
frågor (för att få jämförbara svar) till samtliga respondenter, men med utgångspunkt 
från de unika förutsättningar de hade. Eftersom det fanns risk att respondenterna till 
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stor del utgick från de rutiner som används i dagsläget, och baserade sina 
informationsbehov därpå, var målsättningen från vår sida att bryta upp 
respondenternas tankemönster och få dem att utgå från rutiner som de skulle vilja ha 
och som de ansåg vara bättre. Detta gjorde vi genom att i diskussioner komma med 
förslag på alternativa rutiner och låta respondenten bemöta detta förslag. 
Kartläggningen sammanställdes och analyserades sedan och utgjorde grunden för 
innehållet av funktioner i kontrolltornet. Behoven som identifierades gav även uppslag 
till vidare litteraturstudier inom områden som vi på förhand inte kunde förutspå skulle 
vara aktuella för studien.  
 
I behovsanalysen sammanställdes de identifierade behoven samt en bedömning av 
vilka behov som var allmänt spridda och vilka som var av mer unik art genomfördes. 
Vi analyserade även om det fanns korrelation mellan de kontextuella faktorer, se 
stycke 4.2.1 i uppgiftspreciseringen, som beskriver klienternas logistiska 
förutsättningar och de informationsbehov som identifierats.  
 
Behovsanalysen fungerade sedan som underlag för den fortsatta studien med att i 
enlighet med uppgiftspreciseringen ta fram en kravspecifikation av kontrolltornet. 
Utifrån de identifierade behoven samt de teorier som inkluderades i referensramen 
kunde ett förslag till innehåll och lösning av kontrolltornet tas fram.  
 
Utifrån den kravspecifikation som arbetades fram, analyserade vi även de effekter 
lösningen skulle kunna få. De effekter vi kunde skönja bygger på jämförelse med den 
information om nuvarande situation vi samlade in under nulägeskartläggningen, samt 
de teorier som är inkluderade i referensramen i kapitel 3. 
 
Resultatet, bestående av de leveranser som framkom från de olika stadierna i studien, 
kunde sedan matchas mot det syfte som sattes upp i inledningen av studien.   
 
För att få kvantifierbar data ur studien användes en enkät med standardiserade frågor 
och svar. Vi gick igenom denna enkät på plats med respondenterna och fick på så sätt 
djupare insikt i vad som låg bakom deras svar, jämfört med om vi hade skickat ut en 
enkätmall åt respondenterna att fylla i själva.  

5.4 Datainsamlingsmetoder 
I de olika momenten i studien i stycket ovan användes olika datainsamlingsmetoder. 
Upplägget för dessa och en beskrivning hur de gick till förklaras i stycke 5.4.1 till 
5.4.3 nedan. 
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5.4.1 Intervju 
För att få tillgång till primärdata, data som primärt är insamlat för att besvara frågor i 
den aktuella studien och om det studerade systemet, är intervjuer den främsta 
datainsamlingsmetoden82. Den form på intervjun som vi använde var en semi-
strukturerad intervju där ämnesområdena, och i viss mån även frågorna, var bestämda 
på förhand vad gäller formulering och i vilken ordning de ställdes. Beroende på vad 
respondenten svarade lämnades öppningar för att inflika följdfrågor, vilket användes 
om en bedömning visade att detta tillförde kunskap om det studerade området eller 
allmän kunskap, som låg till grund för ökad förståelse av systemet. Denna form 
användes i syfte att komma åt svar på frågeställningar som på förhand inte kunde 
förutses ha betydelse för studien. Följdfrågor till varje fråga ställdes till dess att vi 
ansåg att vi fått svar på frågan eller att ämnet var uttömt. Vid intervjusituationen 
använde vi oss av en bandspelare, för att i efterhand kunna gå igenom materialet och 
kontrollera att vi uppfattat saker och ting rätt och att kontrollera detaljer i svaren. För 
att ytterligare försäkra oss om att vi uppfattade intervjun på rätt sätt, sammanställde vi 
den kort efter dess genomförande och skickade till respondenten för att låta denne 
kontrollera våra tolkningar av svaren. Denna metod ökar reliabiliteten och ger även 
respondenten möjligheten att korrigera sina svar i efterhand.  
 
För att respondenten skulle vara insatt i vad som efterfrågades i intervjun, skickades en 
intervjumall i förväg till respondenten. Dessutom fick respondenten tillfälle att i 
efterhand studera en sammanställning från intervjun innan informationen användes i 
projektet. Detta gjordes för att respondenten skulle känna sig trygg i 
intervjusituationen och mindre rädd att avslöja företagskänslig information. För att 
motivera respondenten att svara på ett sådant sätt att all information som var väsentlig 
för studien kom fram, var det viktigt för oss att försöka framhäva nyttan för 
respondenten själv att resultatet av rapporten blir så bra som möjligt. I detta fall skulle 
en sådan nytta kunna vara att respondenten, till exempel klienten, får tillgång till ett 
informations- och beslutsstöd i form av ett kontrolltorn anpassat utifrån deras behov.  
 
Vid genomförandet av en intervju är det av stor vikt att inte skapa en situation där 
intervjuaren leder, medvetet eller omedvetet, svaren i en riktning där en stor del av 
svaret ligger inbyggd i själva frågan, så kallade ledande frågor. Öppna frågor gör det 
dessutom lättare att finna något i svaren som det är möjligt att gå vidare med.83 
 

                                              
83 Jacobsen, J. K. (1993). Intervju – Konsten att lyssna och fråga. 
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Fördelar med att ha intervju som en datainsamlingsmetod är att den framförallt ger 
tillgång till information som är av hög relevans för studiens syfte. Dessutom skapas 
möjligheten att iterativt ställa frågor och komma åt information som är av stort 
intresse. En nackdel kan vara att intervjuer tar lång tid att genomföra.84 

5.4.2 Litteraturstudier 
Förutom den teori som studeras inför författandet av referensramen, studerades även 
litteratur under pågående fältarbete. Den utgjordes av litteratur kopplad till 
ämnesområden som inför fältarbetet inte kunde förutspås vara relevant för den aktuella 
studien. Detta förfarande möjliggjorde en mer heltäckande referensram, vilket bland 
annat förbättrar förutsättningarna för läsaren av rapporten att förstå bakomliggande 
resonemang i analysen. 
 
Först och främst användes litteraturkällorna för att skapa kännedom om hur tidigare 
forskning visat på fungerande lösningar av informationshantering. Med denna 
forskning som bas går det att dra slutsatser och genomföra analyser som legitimeras av 
redan existerande kunskapsmängd. I huvudsak utgjordes källorna av 
forskningsjournaler samt tryckta böcker och artiklar. Information rörande Green Cargo 
inhämtades främst från interna dokument samt den officiella hemsidan för företaget. 
Även externa Internetsidor användes för att skaffa information om organisationen och 
dess omvärld. Eftersom tryckta källor i allmänhet, och Internetkällor i synnerhet, är av 
varierande kvalitet finns det ett problem i att avgöra pålitligheten i källan. Detta är 
något som beaktades i studierna och avsikten var främst att etablerade källor användes. 
Den information som fås från litteraturstudier är sekundärdata, vilket innebär att 
uppgifterna tagits fram för ett annat syfte än till den aktuella studien. Detta är en 
nackdel. Därför är det viktigt att vara medveten om detta och att uppgifterna kan vara 
vinklade eller inte heltäckande. En fördel med litteraturstudier är att mycket material 
på relativt kort tid kan genomsökas85. 

5.4.3 Enkät 
Enkäter utgörs av ett antal frågor som respondenten får ett antal i förhand 
specificerade svarsalternativ till. En fördel med enkätundersökning är det breda 
dataunderlag som kan erhållas. Det kräver relativt lite för att nå ut till en stor mängd 
respondenter. Dessutom ger datainsamlingsmetoden upphov till primärdata.  
 

                                              
84 Björklund, M. & Paulsson, U. (2003). Seminarieboken – att skriva, presentera och  
opponera. 
85 Björklund, M. & Paulsson, U. (2003). 
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Nackdelar med enkätundersökningar inkluderar bland annat att det är svårt att förvissa 
sig om att respondenten verkligen är den bästa att besvara frågorna, samtidigt som 
respondentens befattning kan vara något oklar. Risken för misstolkningar är större vid 
enkäter än vid tillexempel intervjuer eftersom det inte finns möjlighet att förklara 
varken frågor eller svar. Möjligheten att förklara bakgrunden till varför enkätstudien 
genomförs kan också vara begränsad vid ett utskick. I jämförelse med en intervju är 
det svårt att säkerställa att respondenten har förståelse för bakgrunden och insikt i 
varför studien genomförs. Risken är också stor att enkäten blir liggande ett tag hos 
respondenten vilket kan vara en nackdel om datainsamlingsarbetet har snäva 
tidsramar. Oftast blir svaren mer kortfattade än vid datainsamling med intervjuer. 
 
I vår studie använde vi oss av en enkät, se bilaga B, i samband med intervjuerna som 
vi fyllde i tillsammans med respondenterna. På det sättet kunde vi få in mer 
kvantifierbar data och undvek samtidigt många av de problem med en enkät som 
beskrivs ovan. Informationen från enkäten samlades in för att komplettera de övriga 
empiriska data som inhämtades vid intervjuerna.  

5.5 Praktiskt tillvägagångssätt 
De beskrivna datainsamlingsmetoderna som beskrevs i stycke 5.4 genomfördes enligt 
ovan. Detta stycke beskriver urvalet av klienter och respondenter som intervjuades. 
Det studerade systemet beskrivs noggrannare i stycke 4.1.1 i uppgiftspreciseringen. 
 
Vår målsättning var att genomföra intervjuer med ett urval av klienter. Syftet var att 
fånga upp olika typer av behov och därför valde vi att intervjua klienter inom till 
exempel skilda produktkategorier, med olika volymer och skilda ledtidskrav. I 
urvalsprocessen tog vi också hänsyn till hur viktig klienten är för Green Cargo, där vi i 
första hand tog hänsyn till klientens omsättning hos Green Cargo. De klienter vi valde 
att intervjua utgör i de flesta fall en relativt stor andel av Green Cargos omsättning. Vi 
genomförde också intervjuer internt inom Green Cargo och med den transportör som 
anlitas mest frekvent av Green Cargo Division Logistics, Schenker. I denna rapport har 
vi valt att hålla klienters och respondenters namn konfidentiella i syfte att inte lämna ut 
information som kan vara känslig för en enskild klient. Vi anser att det viktiga inte är 
att veta exakt vem som sagt vad, utan att genom en beskrivning av de olika klienternas 
verksamhet och respondenternas befattning skapa förståelse för motiven till varför de 
har sina åsikter. Kodningen av klienter och respondenter är gjord så att en koppling 
dem emellan kan utläsas. I de fall vi intervjuat flera respondenter hos en och samma 
klient, har respondenterna fått ett löpnummer efter siffran som anger vilken klient de 
tillhör. Exempelvis benämns alltså två olika respondenter hos Klient 1 med 
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Respondent 1.1 och Respondent 1.2. Siffran innan punkten anger vilken 
klientanhörighet respondenten har, och siffran efter punkten vilken respondent det 
gäller. En fullständig förteckning av respondenter återfinns i bilaga C. 
 
Med de flesta företagen genomfördes en (1) intervju med en eller flera personer 
samtidigt. Det hade varit intressant att få ett bredare underlag till företagens behov 
genom att intervjua flera personer inom samma organisation. Det var dock något vi 
ansåg inte fanns tidsmässiga resurser till att genomföra. Valet av respondenter skedde 
utifrån vilken befattning som personen har inom sin organisation. Målsättningen var 
att intervjua personer med god insikt i företagets logistik, samt den operativa miljö i 
vilken kontrolltornet är avsedd att användas. Internt inom Green Cargo var de flesta, 
åtminstone till viss del, insatta i projektet och valet av personer att intervjua var 
förhållandevis enkelt. Den intervjuade respondenten hos transportören var ansvarig för 
kontakten med Green Cargo, och har således god insikt i den relation som finns mellan 
företagen. 

5.6 Validitet 
Validitet speglar en studies förmåga att mäta det som avses att mätas. Ofta skiljs på 
inre och yttre validitet. Inre validitet handlar om själva projektet, att kopplingen mellan 
teori och empiri är logisk och att metodiken är korrekt utförd. Vidare kan validiteten 
ökas genom att utomstående granskare får bedöma den logiska analysen i studien, 
vilket i detta fall görs av både handledare på företaget, handledare på universitetet och 
opponent. Ytterligare en metod för att förbättra validiteten kan vara att genomföra 
flera olika datainsamlingsmetoder, till exempel intervju, litteraturstudier och en 
enkätundersökning, till studien. Det innebär att den inre validiteten går att undersöka 
utan att samla in empiriska data. 
 
Yttre validitet berör projektet som en helhet och möjligheterna att generalisera 
resultaten till att omfatta ett större urval än det studerade86. I projektet innebär detta 
möjligheten att generalisera upp resultatet vid till exempel klientintervjuer för att gälla 
liknande klienter som de tillfrågade. En förutsättning för att kunna fastställa yttre 
validitet är att den empiriska grunden är riktig, det vill säga att stickprovet är relevant 
för populationen. Vid intervjuer med klienter strävade vi efter att tala med personer 
som har god inblick i företagens logistik. Detta gjordes för att öka validiteten. En både 
djupare och bredare studie skulle vara nödvändig för att kunna öka validiteten 
ytterligare. Med de resurser som avsattes till detta projekt bedömer vi dock det gjorda 
                                              
86 Svenning, C. (1997). Metodboken – En bok om samhällsvetenskaplig metod och  
Metodutveckling. 
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valet av system vara det korrekta, med anledning av den kvalitet i bearbetningen och 
analysen som vi ville kunna uppnå. Med till exempel fler studerade klienter, eller 
intervjuer direkt med kunden, skulle visserligen datamängden öka, men tiden till att 
sammanställa och analysera detta skulle minska vilket troligen skulle leda till 
försämrad kvalitet. Slutsatsen är alltså, med de givna resurserna, att lämpligt antal 
aktörer studerades.  

5.7 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas hur tillförlitliga resultaten av studien är. För att förtydliga går 
det att beskriva reliabilitet som att om ingenting i en population ändras, ska två 
undersökningar med samma syfte och metoder ge samma resultat87. Validitet är dock 
det viktigaste kravet på ett ”mätinstrument” eftersom om instrumentet inte mäter det 
som avses att mäta spelar det mindre roll om mätningen i sig är bra, det vill säga 
reliabiliteten88. I en kvalitativ studie som denna används exemplifiering för att 
beskriva det generella, vilket får till följd att reliabiliteten i viss grad beror på valet av 
respondenter. Tillförlitligheten är i stor utsträckning kopplad till intervjuarnas eller 
respondenternas förmåga. För att förbättra reliabiliteten kan exempelvis intervjuer 
utföras med fler personer för att få flera olika infallsvinklar på ett och samma problem, 
så kallad triangulering89. För att höja reliabiliteten i intervjun användes klara 
definitioner på begrepp i intervjusituationerna. Detta gjordes bland annat genom att 
relativa ord som till exempel dyra, stora och effektiva undviks. Ytterligare en faktor 
som ökar reliabiliteten är återkoppling, det vill säga att de intervjuade personerna fick 
tillfälle att studera och kritisera utkastet till de uppgifter som erhållits från dem själva 
vid intervjuerna. 

                                              
87 Svenning, C. (1997). 
88 Eriksson, L-T & Wiedersheim-Paul, F. (2001). Att utreda forska och rapportera. 
89 Svenning, C. (1997). 
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6 Empiri 
Empirikapitlet beskriver den verklighet som projektet avser att undersöka. Kapitlet 
består av de data insamlade under datainsamlingsfasen genom intervjuer och enkäter 
och beskriver de behov av information som uttryckts av respondenterna. Denna 
datamängd ger läsaren en möjlighet att skaffa sig en egen uppfattning av 
datamaterialet. Datamängden ligger sedan till grund för analysen. 
 
Empirin i detta kapitel är uppdelad i olika delar, 
strukturen i kapitlet visas i Figur 15. Inledningsvis i 
kapitlet, i stycke 6.1, beskrivs klienterna som är 
inkluderade i studien kort för att skapa en förståelse 
för deras karaktär. Därefter redovisas i stycke 6.2, 
en beskrivning av Green Cargo Logistics fyra 
logistikcentra, med fokus på informationen kopplad 
till det fysiska flödet. 
 
Därefter redovisas klienternas och de interna 
respondenternas upplevelse av det nuvarande 
informationsflödet i stycke 6.3. Informationen 
inhämtades genom enkäten för att kunna utröna hur 
väl delningen av information mellan Green Cargo 
och klienterna fungerar i dagsläget. 
 
I stycke 6.4 redovisar vi sedan det material vi 
samlat in från klienterna angående deras behov av 
information. Vi har gjort en uppdelning efter de 
behov vi diskuterat med klienterna och som var 
inkluderade i frågemallen, som redovisas i bilaga A Under varje identifierat behov 
inkluderar vi klienternas synpunkter om detta behov, samt ger en kort sammanställning 
på vad som kommit fram under intervjuerna i stort. Vi visar även en sammanställning 
på de poäng respondenterna tilldelat de olika behoven.  
 
Därefter redovisas en sammanställning av de interna behov som identifierats hos 
Green Cargo vid intervjuer med anställda på olika positioner i organisationen, stycke 
6.5. 
 

Figur 15 Empirikapitlets struktur 
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Vidare redovisar vi kort hur klienternas kontextuella faktorer ser ut, stycke 6.6, med 
tanke på de klientfaktorer vi ställde upp i uppgiftspreciseringen. Detta ger en 
sammanfattad bild av vad som skiljer de olika klienterna vi studerade åt, och en 
förståelse för analysen som följer senare.  
 
Stycke 6.7 i empirikapitlet behandlar de kommunikationsmetoder genom vilka 
klienterna föredrar att få tillgång till den information de uttryckt i stycke 6.4. 

6.1 Beskrivning av klienter 
Klient 1 
Klienten är en multinationell koncern, med nordiskt huvudkontor i Sverige, verksam 
inom sportkonfektionsbranschen. Klient 1 har lagt ut sin distribution av alla deras 
artiklar till Norge, Danmark, Island, Grönland, Färöarna och Sverige till Green Cargo 
och logistikcenter mitt. Totalt rör det sig om ungefär 300 000 artiklar per år som 
levereras till cirka 3500 leveransadresser. Klienten använder sig idag av ett 
informationssystem med samma egenskaper som ett kontrolltorn. 
 
Klient 2 
Klient 2 är en fackkedja bestående av detaljister inom herr- och dammode. Klient 2 
säljer till 104 butiker över hela landet som ägs av 34 stycken delägare. Sex gånger per 
år genomför Klient 2 inköpsmöten med sina medlemmar där butikerna lägger 
beställningar på de varor de vill ha levererade kommande säsong. Detta gör att det, ur 
Green Cargos synvinkel, blir ett renodlat pushflöde. Green Cargo lagrar inga produkter 
åt Klient 2 utan godset passerar genom Logistikcenter Väst som fungerar som en 
spridningspunkt. Hela flödet för Klient 2, och även en del av de varor som 
medlemmarna till Klient 2 köper från andra externa leverantörer, går genom Green 
Cargo. 
 
Klient 3 
Klient 3 ingår i en grupp som äger åtta olika butikskedjor inom konfektionsbranschen. 
Klient 3 är en av de största kedjorna inom gruppen och driver också 
logistikutvecklingen inom koncernen. Kedjorna finns representerade i sju länder och 
distributionen är utlagd på tolv olika tredjepartsleverantörer. I dagsläget har gruppen 
ingen systemintegration med sina tredjepartsleverantörer, klienten skickar EDI till 3PL 
men tar ej emot EDI tillbaka. I Sverige finns idag 185 butiker som ägs av Klient 3 
själva och som alla får hela sitt sortiment distribuerat av Green Cargo Logistikcenter 
Väst. Omsättningen för Klient 3 Sverige uppgick 2003 till ungefär 1,2 miljarder SEK. 
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Klient 4 
Klient 4 tillverkar och säljer städmaterial till den nordiska marknaden, där de har 
ledande varumärken inom vissa produktsegment. Klient 4 omsätter drygt 300 miljoner 
SEK/år och har cirka 270 anställda. Av klientens lagring och distribution i norden 
sköts 80-90 procent från Green Cargos Logistikcenter Mitt. Totalt distribueras ungefär 
10 000 order per år där 90 procent av försäljningen går till ett fåtal stora 
dagligvarukedjor, däribland ICA och COOP. De transporter som sker i Sverige och 
Norge har upphandlats av Green Cargo medan transporterna till Danmark och Finland 
sker via transportörer som har avtal direkt med Klient 4. 
 
Klient 5 
Klient 5 ingår i en global koncern med försäljning och marknadsföring av dagligvaror, 
och har logistiken kring de glassboxar (kylboxar) som finns ute i butiker outsourcad 
till Green Cargo. Green Cargo hanterar cirka 2000-3000 nya glassboxar/år plus att de 
har service och enklare reparationer av glassboxar. Logistikcenter Ost utgör 
centrallager för hanteringen av dessa varor, och det finns även 36 depåer runt om i 
landet som drivs av klienten själv och där viss lagring sker. Green Cargo levererar bara 
till dessa 36 leveranspunkter, vidare spridning ut till de 24 000 butikerna sköts från 
depåerna och Green Cargo är inte inblandat i detta. Klient 5 upphandlar själva 
transporterna från centrallagret i Jordbro till depåerna och har för tillfället en annan 
leverantör än Green Cargo. 
 
Klient 6 
Klienten säljer bildäck på den nordiska marknaden, där den har ungefär 8000 kunder, 
och utgör en del av en global koncern. Leveransledtiderna varierar över norden, till 
vissa delar kan leveranser ske inom 24 timmar och de allra flesta kunderna kan få 
leveranser inom 48 timmar. 
 
Klient 7 
Klient 7 är verksamma inom branschen Travel Retail och säljer kosmetika, alkohol 
och konfektyr till flygbolag, rederier och butiker som ligger i anslutning till hamnar 
och flygplatser. Företagets kunder finns i Norden samt Polen och Spanien och totalt 
har företaget ungefär 30 till 35 leveranspunkter. Ungefär 90 procent av flödet har 
orderledtider på mindre än 48 timmar. Från det att godset är plockat hos Green Cargo 
till leverans hos kund tar det för en stor del av flödet mellan sex och tolv timmar. 
Butiksvärdet av de varor Klient 7 säljer är ungefär tre miljarder kronor. Green Cargo 
utför distribution och lagring, där ungefär 50 procent av de totala volymerna passerar 
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igenom Green Cargos lager och resten upphandlas av kunderna till Klient 7 och läggs 
på en annan distributör  
 
Klient 8 
Klient 8 är en internationell koncern som tillverkar hund- och kattfoder och har 
säljbolag i ett 90 tal länder. Klient 8 har tre typer av kunder: butiker, veterinärer och 
uppfödare, där butikskunderna står för cirka 95 procent av omsättningen uppdelat på 
cirka 600 butiker dit leverans sker dagen efter beställning. I genomsnitt får Klient 8 
100 order per dag. Klient 8 importerar och säljer produkterna till kunder på den 
svenska marknaden. I Sverige omsätter Klient 8 cirka 128 MSEK (2003) och har 26 
anställda. Logistiken hos Klient 8 är outsourcad till Green Cargo med placering på 
Logistikcenter Syd. 

6.2 Logistikcentra 
I följande stycke beskrivs Division Logistics fyra logistikcentra utifrån ett 
flödesperspektiv där fokus i första hand ligger på informationsflödet kopplat till det 
fysiska flödet. Beskrivningen är uppdelad på de aktiviteter som sker. 

6.2.1 Logistikcentra Mitt 
I Norrköping finns tre terminaler, Händelö, Ostkust och Öhmans. De största klienterna 
vid logistikcentrat är Klient 1, Klient 6 och en klient inom vitvarubranschen. 
 
Aviseringar 
Klienterna skickar i allmänhet prognoser på vad de kommer att skicka till Division 
Logistics ett par månader innan godset anländer till Sverige. Klient 1 skickar till 
exempel en prognos tre månader innan produkterna anländer till Sverige. 
Prognosinformationen från Klient 1 skickas via EDI. En noggrannare avisering om 
vilket gods som är på väg in till Logistics skickas med e-post ett antal dagar innan 
godset anländer till terminalerna. Aviseringsinformationen kommer i vissa fall direkt 
från klienterna och i andra fall från transportören. Informationen jämförs sedan med de 
mottagningslistor, som medföljer transporten, för att se att de stämmer överens. Om 
inte sker en uppföljning gentemot leverantören. 
 
Inkommande 
Leverantören lossar sina varor och Logistics kontrollerar artikelnummer och antal på 
det mottagna godset mot fraktsedeln. Fraktsedeln ska överlämnas i original eller 
elektroniskt för de klienter som är EDI-anslutna. Godset förses med etiketter som 
indikerar på vilken pallplats eller plockplats de ska lagras. Avvikelserapportering sker 
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vid inleveransen vad det gäller dimensioner, artikelnummer och antal. De inkommande 
artiklarna ska vara inrapporterade inom 24 timmar. I Norrköping bestäms lagerplatser 
åt det inkommande godset av lagerstyrningsprogrammet Warehouse Boss. Det 
utplacerar godset med beaktande av bland annat plockningsfrekvens, kopplingar till 
andra artiklar och storlek på emballage. Streckkodsläsare används och skjuts på 
plockplatsen och kollit vid inlagring. En plockplats kan variera i storlek från 
kartongstorlek till fyra pallplatser. Pallarna bryts upp på plockplatsen efter behov och 
möjliggör plockning av enstyck. 
 
Förädling 
För Klient 6 utför Green Cargo dubbning av bildäck samt montering av däck på fälg. 
Denna förädling är dock utlagd på en extern leverantör. För en annan klient monterar 
Green Cargo varuexponeringar till butiker. 
 
Orderhantering 
I dagsläget får Green Cargo inte in EDI-information från klienternas kunder, dvs. 
direkt från butiker. Informationen går via klienterna och genom deras affärssystem 
innan det skickas vidare till Green Cargo. I vissa fall kan det förlänga 
informationsledtiden jämfört med om det hade funnits en direktkoppling.  
 
Kundorder kommer från de EDI-anslutna klienterna in till Green Cargo via EDI och 
hamnar i en orderpool. Arbetsledaren kan där se alla order som är inkomna men ännu 
inte plockade. Prioritering sker av vilka order som ska plockas först efter olika 
kriterier. Därefter frisläpper arbetsledaren orderna manuellt och de blir klara att dockas 
av plockarna ute i lagret. Vid plockningen beskjuts plockplatsen och godset med 
streckkodsläsaren. Plockning av flera order kan pågå samtidigt, vilket underlättas av 
att Warehouse Boss håller ordning på i vilken ordning och hur mycket som ska 
plockas. När ordern är färdigplockad registrerar plockaren detta i Warehouse Boss och 
saldot uppdateras. 
 
Distribution 
Efter plockning läggs artiklarna på ett rullband som passerar en kontrollant. 
Kontrollanten räknar antalet kollin och prickar av artiklarna mot plockorderlistan. 
Dessutom förses alla kollin med frakt- och följesedlar som visar med vilken leverans 
och till vilken butik artiklarna ska. Ordrar hålls samlat så att de kollin som hör till 
samma order kommer i tur och ordning på rullbandet. Dessutom utförs stickprov på att 
rätt antal plockats samt bandning av emballage. 
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Transportörerna kommer på fasta tider och hämtar avgående gods. För leveranser som 
ska till utlandet beställs bilar hos transportören manuellt av den klientansvarige. De 
olika ordrarna sorteras efter vilken destination de ska till och läggs på pallar. Sedan 
flyttas fullastade pallar till utlastningszonen för upphämtning av transportör. 
Transportören ska kontrollera att antalet kolli stämmer och om så är fallet lämnas en 
utlastningsbekräftelse. Transportören kvitterar det gods som mottagits och tar därmed 
över ansvaret för artiklarna. 

6.2.2 Logistikcentra Väst 
Logistikcentrat i Göteborg är främst inriktat på konfektion. De fyra största klienterna 
är kedjor inom konfektionsbranschen. Klient 2 och Klient 3 ingår bland dessa.  
 
Aviseringar 
För artiklarna som tillhör Klient 3 aviserar leverantören när och hur mycket som 
kommer. Aviseringen sker med listor skrivna i excelformat. Det finns olika typer av 
aviseringar för båt, flyg och bil. Med båt kommer containrar med blandade varor. 
Leverantören aviserar och Green Cargo planerar intaget. Om inte alla containrar kan 
tas ställs de i Göteborgs hamn så länge. Med flyg kommer oftast styckegods vilket inte 
innebär några kapacitetsmässiga problem att ta emot. 
 
För klienten Klient 2 skickas aviseringen från Wilson Logistics, som sköter 
inkommande frakten för Klient 2, via fax samma dag som produkterna är tullklara och 
står på kaj i Göteborg. Produkterna transporteras sedan till terminalen för lossning. 
Biltransporter från Europa aviseras även de via fax från Wilson, i allmänhet dagen 
innan transporten anländer hos Green Cargo. Information om när transporten kan 
lossas hos Green Cargo skickas, för Klient 2, tillbaka till transportören via fax från 
Green Cargo. 
 
Inkommande 
Logistikcentrat i Göteborg är inriktat på hantering av konfektionsvaror. De har olika 
klienter vars artiklar hanteras på olika sätt. För att exemplifiera detta beskrivs här 
hanteringen av artiklarna för Klient 2 och Klient 3: 
 
Vid lossning av artiklar tillhörande Klient 3 sorteras godset mellan det som ska direkt 
vidare ut i butik (70 %) och det som ska lagras som en buffert i Göteborg (30 %). Det 
som ska ut direkt är redan fördelat av Klient 3 på så sätt att artiklarna redan vid avgång 
från leverantören är kopplat till en viss butik. De fördelade artiklarna placeras på ett 
rullband och sorteras ut på olika rullbanor, ca 20 stycken som motsvarar olika distrikt 
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och transportrutter, av ett automatiskt sorteringsverk. Sorteringsmaskinen läser av vikt 
och volym och samlar informationen i en databas. Från varje bana plockas sedan 
godset och placeras manuellt på pallar. Varje pall hör till en bestämd butik med ett 
antal butiker på varje rutt. Ett antal dagar i veckan kommer transportörer och hämtar 
pallarna med artiklarna på och kör ut till butik. Det gods som ska distribueras i 
Mälardalen och norrland transporteras med tåg till hubbar där samlastning sker för 
lokaldistribution till butik. Ungefär 15-20 procent av godset är redan etiketterat med 
artikelnummer och leveransadress vid ankomst, resten etiketteras av Green Cargo. 
Detta är en tjänst de erbjuder klienten och som Green Cargo tar betalt för. 
 
För övriga klienter lossas godset och ställs på en avlastningsyta där sortering av gods 
sker. Detta behövs bland annat för att pallarna som kommer in ofta innehåller flera 
artikelnummer, medan en inlagrad pall endast ska innehålla ett artikelnummer. För 
vissa klienter tas stickprover från varje leverans som skickas till klienten för 
kvalitetskontroll. Dessutom ska delar av sortimentet blåsas och hängas på galje.  
 
Förädling 
För vissa delar av konfektionssortimentet i Göteborg utförs ”blåsning” för att få rätt 
utseende och volym på de enskilda klädesplaggen. Artiklarna skickas i detta fall iväg 
till en extern part som utför denna tjänst. Green Cargo utför även prismärkning av 
varor och har viss tullhantering. 
 
Orderhantering 
Efter sortering eller inleverans från förädling sker inlagring genom att personalen 
manuellt väljer plockplats och sedan för in lagringsinformationen i excelfiler. 
Lagerpersonalen är ansvarig för en egen sektion i lagret, vilket innebär att de även är 
ansvariga för ett visst sortiment hos en eller flera klienter. I dagsläget lagerförs 
enskilda klienters artiklar samlat på en sektion. Vid plock av en artikel hissas pallen 
ner om den inte ligger på golvnivå. Därefter ställs pallen på en plockyta där plockarna 
kan ta det antal artiklar som behövs för en viss order. Sedan hissas pallen igen på den 
plats den togs ifrån och en korrigering i lagersaldot motsvarande antalet plockade 
artiklar görs manuellt i Excel. Det sortiment som lagras hängande lagras i ett 
automatiskt lagersystem vid namn ISAK. Systemet lagrar in, sorterar och plockar ut de 
hängande galgarna automatiskt på order av operatören. 
 
Distribution 
För Klient 3 kommer lastbilar fasta dagar och hämtar upp godset som ska ut på de 
olika rutterna. Olika rutter har olika hämtdagar för att sprida ut aktiviteterna och 
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belastningen över veckan. Pallarna för varje butik fylls på med de artiklar som ska ut 
under veckan. Artiklarna kommer dels direkt via sorteringsmaskinen, dels från ISAK 
och dels från de 30 % av artiklarna som lagrats som buffert. När bryttiden för en rutt 
går ut fylls pallarna inte på med fler artiklar för just den leveransen. Pallarna med 
artiklar för en viss rutt lastas i lastbil och kombineras med det hängande godset. 
 
För andra klienter står de plockade artiklarna på pallar där varje pall ska till en viss 
butik. Efter varje brytning lastas pallarna på lastbilen tillsammans med den hängande 
konfektionen.  

6.2.3 Logistikcentra Syd 
I Helsingborg finns fyra terminaler, där A- och B-terminalen inryms i samma byggnad. 
C- och D-terminalen finns på samma industriområde inom ett par hundra meter från 
A- och B-terminalerna. Logistikcentrat har ett tjugotal klienter där Klient 5, Klient 7 
och Klient 8 hör till de större klienterna räknat i omsättning. Till Logistikcentra Syd 
hör också terminalen i Glostrup, Danmark. 
 
Aviseringar 
Hur avisering av inkommande gods går till varierar från klient till klient. Aviseringen 
innehåller bland annat information om artikelnummer, antal och ankomstdatum. Vissa 
klienter aviserar via EDI några dagar i förväg. Från exempelvis Klient 7 får Green 
Cargo tillgång till inköpsorder, även det via EDI. I andra fall anmäler transportören 
några dagar i förväg när gods ska anlända. I samband med detta får transportören en 
tid då de kan komma och lossa godset. För en annan klient sker ingen avisering över 
huvud taget, godset anländer till Green Cargo utan förvarning. Utöver avisering via 
EDI kommer även aviseringar via e-post och fax.  
 
Inkommande 
När godset anländer läses streckkoder av på kollinivå för inlagring. Mottagaren räknar 
med hjälp av handhållna streckkodsläsare antalet av de artiklar som kommit in och 
jämför med fraktsedeln. Artikelnummer och antal förs sedan automatiskt in i systemet. 
För de klienter där godset kommer in på blandpallar, sorteras godset så att varje 
artikelnummer får en egen pall och pallplats att lagras in på. WMS-systemet väljer 
sedan en plats för artiklarna i lagret. 
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Förädling 
Green Cargo har förädling åt en klient inom dagligvarubranschen där de packar om 
margarin för anpassning till den svenska marknaden. Arbetet består av att etikettera 
margarinförpackningar på styckenivå och sedan paketera och plasta på kollinivå. 
 
Utöver förädling åt klienten inom dagligvarubranschen har Green Cargo även 
mognadsanläggningar för mognad av frukt åt flera fruktgrossister. 
  
Orderhantering 
Till Logistikcenter Syd anländer 95 procent av alla kundorder via EDI. Dessa order 
kommer i allmänhet aggregerade från klienten på så sätt att klienten sammanställt 
behoven från sina kunder. Klientens order samlas upp automatiskt i Green Cargo 
WMS-system, Diracom. Ordrarna hamnar i en uppdragskö där orderplaneraren kan se 
att ordern har inkommit. Planeraren kan nu skaffa sig en överblick över vilka order 
som inkommit och prioritera i vilken ordning ordrarna bör plockas. Planeraren 
frisläpper sedan order manuellt till en plockkö där plockpersonalen producerar order i 
tur och ordning. Möjlighet till automatisk frisläppning finns men används inte på 
grund av att planeraren vill ha kontroll över frisläppningarna. Diracom planerar en 
optimal plockslinga som plockarna arbetar efter. När en order är färdigplockad hamnar 
den i färdigkön och inväntar distribution. I Diracom är nu ordern registrerad med 
status Avslutad, vilket innebär att uppgifter om att ordern är färdigplockad även har 
skickats till klienten. 
 
Distribution 
Green Cargo upphandlar all distribution av externa parter. Green Cargo Road utnyttjas 
i begränsad omfattning för transporter. Posten svarar för distributionen och Green 
Cargo beställer endast antalet lastbilar för varje transport. Till flera av de övriga 
transportörerna bokas transporter för varje leverans genom att sändningslistor skickas 
via e-post eller fax med information om vad de ska distribuera kommande dag. Dessa 
sändningslistor genereras ur Diracom och innehåller information om bland annat 
volym och leveransadress. Green Cargo överlåter ansvaret för godset till transportören 
i och med att transportören kvitterar godset. Vid eventuella störningar i flödet 
kontaktar klienten Green Cargo som i sin tur sköter kontakten med transportören. I 
Diracom sker ingen statusförändring efter det att transportören hämtat godset, Avslutad 
är den sista statusnivån. 
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Datasystem 
Klienten lägger order via EDI direkt in i Diracom där sedan frisläppning av order sker 
manuellt av orderplanerare ut till plockpersonalen. I systemet går det att följa det 
interna flödet på terminalen genom att ordern har olika status i systemet beroende på 
hur långt den har kommit i flödet. Vid Logistikcentra Syd utnyttjas plocktruckar med 
direktuppkoppling mot Diracom via Wireless LAN. Det innebär att plockpersonalen 
hämtar plockorder i systemet direkt från trucken. Uppdatering av lagersaldo sker 
kontinuerligt under tiden plock sker i lagret. Detta möjliggör en rullande inventering 
av lagret. Utöver den direkta orderhanteringen utnyttjas Diracom bland annat till att se 
historik för att exempelvis kunna spåra partier med gods. Detta kan vara nödvändigt 
om det har visat sig att det är fel på ett parti och klienten beslutar sig för att dra tillbaka 
varorna. För att mäta produktiviteten i lagret används Diracom också för att skapa 
olika produktivitetslistor. Där går att se till exempel vad som sker med en 
produktgrupp, vad varje plockare presterar med mera. I Diracom skapas också 
frekvenslistor över vilka produkter som plockas mest för att möjliggöra optimal 
planering av plockplatser. Systemet utnyttjas också för att ta fram fakturaunderlag som 
kan skickas med fakturan till klienten. Klienten kan därmed se ett i detalj nedbrutet 
underlag och får en inblick i vad Green Cargo har utfört för tjänster och vad de kostat. 
 
Logistikcentra Syd erbjuder klienter att logga in i Diracom via ett webbgränssnitt.  
Klienten loggar in med hjälp av användarnamn, lösenord och säkerhetsidentitetsbricka 
och får en styrd behörighet där det är förutbestämt vilken information klienten får ta 
del av. I de flesta fall utnyttjar klienterna gränssnittet för att ta del av information och 
inte interaktivt genom att mata in information i systemen. Vissa mindre klienter, som 
inte skickar in order via EDI, har möjligheten att generera order direkt i Diracom via 
webbgränssnittet. 

6.2.4 Logistikcentra Ost 
Logistikcentrat i Jordbro är ett relativt nybyggt logistikcentra som invigdes i augusti 
2002. De nuvarande största klienterna är Klient 5, en klient inom sprit och vin 
branschen samt flera mindre klienter med avseende på omsättningen hos Green Cargo.   
För Klient 5 sköter Green Cargo distribution och lagring av glassboxar, som förvarar 
och kyler glassen ute i butikerna. Uppdraget för en annan klient består i att hantera 
tomma aluminiumburkar, som distribueras till bryggerier får upptappning av dryck. 
Logistikcentra Ost distribuerar även biograffilmer, vilka utgör cirka 98 procent av alla 
filmer som visas på svenska biografer.  
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Aviseringar 
Ingen av transportörerna eller klienterna hos Logistikcenter Ost aviserar i dagsläget via 
EDI. Istället inkommer aviseringarna via e-post, fax eller telefon. Green Cargo har 
möjligheten dock möjligheten att ta emot aviseringar via EDI. 
 
För exempelvis Klient 5 inkommer en preliminär prognos för ungefär ett år fram i 
tiden. Denna förfinas sedan allt eftersom och en ny avisering inkommer ca en vecka 
före leverans. Den exakta aviseringen inkommer inom en vecka före leverans från 
transportören. Då lämnar Green Cargo leverantören ett tidsfönster då de bör komma 
och lossa godset. Ofta fungerar klientens inköpsorder som en avisering till Green 
Cargo, eftersom klienten helt enkelt skickar den vidare.  
 
Aviseringen innehåller information om vilka artiklar som kommer, antal, volym, vikt, 
ordernummer samt ännu fler parametrar som idag inte används till något speciellt. 
Informationen lagras inte in i datasystemen, utan lagras av den klientansvariga 
manuellt. 
 
Inkommande 
En viss del godset kommer med tåg direkt in i logistikcentrat. Där lossas godset av 
truckar och kontrolleras att det stämmer med fraktsedeln till artikel och antal. Klient 5 
har en viss del inkommande gods via järnväg. Lagersaldot uppdateras efter det att 
ordermottagaren lämnat över listan till administratören, som lagrar in artiklarna 
manuellt i datasystemet. 
 
Förädling 
Green Cargo utför klippning av vissa av de biograffilmer som de distribuerar. Arbetet 
består i att klippa ihop de trailers som visas före filmen, med själva filmen. 
Förädlingen åt Klient 5 sker i form av montering av boxinredningar, tvättning av 
begagnade boxar, lättare reparationer samt påklistring av nya dekaler på boxarna. 
 
Orderhantering 
Order inkommer idag främst via e-post och fax. Green Cargo har dock möjligheten att 
ta emot order via EDI. Ordern hamnar då i en orderpool hos klientadministratören som 
väljer i vilken ordning orderkön ska avverkas. Det finns olika status på ordern, 
Express, Standard och Utlandsgods. Ordrarna har olika ledtidskrav, där expressorders 
har högre prioritet än standardorders. Ordern överlämnas till en plockare som plockar 
ordern och ställer godset på en yta för utgående gods.  
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Distribution 
Green Cargo skickar sändningslistor till transportörerna med information om vad som 
ska distribueras och när. Sändningslistorna sammanställs med orderinformation och 
hämtas från Clic. För distribution av film anlitas Box Delivery, som kör med skåpbilar 
eftersom volymerna är relativt små. De andra transportörer som anlitas är bland andra 
DHL, Schenker och Posten. 
 
Datasystem 
Logistikcentrat i Jordbro använder sig av Clic som WMS-system. Klienten har ingen 
insyn i systemet, vilket är något som skulle gå att lösa om så erfordras. De klienter 
som har EDI-uppkoppling kan istället få information via EDI som skickas automatiskt. 
 
För internt bruk använder logistikcentrat programmet QlikView, som hämtar data från 
Clic och kan sammanställa statistik och presentera och jämföra dagens läge med den 
historik som finns lagrad. Detta används bland annat till att mätningar av KPI av till 
exempel produktivitet och kvalitet. Den operativa personalen registrerar hela tiden 
manuellt vad de jobbar med och hur länge de arbetar med olika uppgifter. Det ger 
arbetsledningen möjlighet att i QlikView se hur mycket resurser som förbrukas på 
olika aktiviteter. Denna produktivitetsmätning kan fungera som ett styrverktyg för 
planering av resurser i produktionen. QlikView är ett program som är generellt i den 
bemärkelsen att den kan hämta och sammanställa data från många olika typer av 
system. Hos Logistikcentrat i Jordbro hämtar QlikView information från databaserna 
en gång per dygn. Möjligheten finns till mer frekventa uppdateringar om så skulle 
önskas. 
 
Tidigare användes ett internprogrammerat system för en före detta klient som 
möjliggjorde statusrapportering av order. Vid varje genomfört moment skickades 
rapport till administratören som manuellt ändrade statusen från exempelvis Mottagen 
order till Plockat. Klienten kunde då kontakta den klientansvariga, som i systemet 
kunde få information om ordern och meddela klienten. Det fanns även en track & 
trace-funktion där klienten länkades till transportörens hemsida och fick information 
om försändelsen. Detta program slutade användas i och med att avtalet med klienten 
upphörde. 
 
Logistikcenter Ost jobbar i några fall även direkt i klientens system. För Filmbolagen 
finns ett system vid namn Fira som utnyttjas av Green Cargo. För Klient 5 jobbar 
Green Cargo både i Clic och i klientens system med till exempel att lagra in artiklar, 
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beroende på att Klient 5 inte vill öppna upp sitt system helt för Green Cargo att 
använda. Green Cargo får dock betalt för detta dubbelarbete. 

6.3 Upplevelse av nuvarande informationsflöde 

6.3.1 Klienternas upplevelse 
De frågeställningar som berör klienternas upplevelse av den nuvarande 
informationsstrukturen, och som genomfördes vid klientintervjuerna redovisas nedan. 
Frågorna ställdes för att undersöka vilka generella behov klienterna har avseende 
informationsflödet, och var de upplever att det finns styrkor och brister i 
informationsflödet.  
 
Den insamlade datan bygger på den frågemall som låg till grund för intervjuerna samt 
de frågor inkluderade i enkäten respondenterna besvarade. På varje fråga fick 
klienterna poängsätta och motivera hur väl de instämmer med olika påståenden. 
Svarsskalan sträckte sig från 1 till 7, där 1 innebär Instämmer inte alls och 7 innebär 
Instämmer helt. Frågemallen finns i bilaga A och enkäten i bilaga B. 
 
Snabbheten i informationen 
 
Tabell 1. Klienternas upplevelse av snabbheten i informationen. 

Behov K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Median
12 6 2 3 4 5 2 5 4 4 

Fråga 12. Snabbheten i den information vi erbjuds är tillfredställande. 

 
Frågan hur klienterna upplever snabbheten i den information de efterfrågar ligger i 
mitten av skalan (4) hur tillfredsställda klienterna är med snabbheten. Några klienter 
uppger att de är tvungna att beställa statistik och kostnadsunderlag för att få tillgång 
till denna. De anser att Green Cargo erbjuder det som efterfrågas, men att det ofta tar 
för lång tid att få fram informationen.  
 
Tillgängligheten i informationen 
 
Tabell 2. Klienternas upplevelse av tillgängligheten av informationen. 

Behov K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Median 
13 5 2 6 3 1 2 4 1 2,5 

Fråga 13. Tillgängligheten av den information vi erbjuds är tillfredställande. 
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Klienternas upplevelse av tillgängligheten av informationen får den klart lägsta 
medianen bland frågorna i enkäten (2,5). Flera klienter anger att informationen i 
många fall finns, men att den är svår att komma över. Det gäller till exempel statistik, 
kostnadsuppföljning och leveransinformation. Klienterna anser att det är svårt att få 
tillgång till track & trace-information, eftersom de flesta klienterna kontaktar Green 
Cargos kundansvarige, som sedan ofta tvingas kontakta transportören för att få 
information om leveransen. 
 
Pålitligheten i informationen 
 
Tabell 3. Klienternas upplevelse av pålitligheten i informationen. 

Behov K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Median
14 5 7 5 5 4 3 6 6 5 

Fråga 14. Pålitligheten i den information vi erbjuds är tillfredställande. 

 
De intervjuade klienterna anger att den information de får från Green Cargo är pålitlig. 
Flera klienter anger att den är så god som förväntas och medianen blir 5, vilket är den 
högsta poängen som delas ut för hur klienterna upplever informationen.  
 
Kontroll över logistikflödena 
 
Tabell 4. Klienternas upplevelse av deras kontroll av logistiken. 

Behov K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Median
15 6 3 5 5 - 2 6 2 5 

Fråga 15. Jag upplever att vi har kontroll över våra logistikflöden. 

 
Klienterna upplever att de har medelgod kontroll överlag över logistikflödena och 
sätter en median på 5. Spridningen bland svaren på denna punkt i enkäten är dock 
relativt stor, klienterna svarar från två upp till sex. 
 
Förbättringspotential för informationsflödet med ett kontrolltorn. 
 
Tabell 5. Klienternas tro på att ett kontrolltorn kan förbättra informationsflödet. 

Behov K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Median 
16 6 7 5 7 7 5 6 7 6,5 

Fråga 16. Jag tror att en kontrolltornslösning kan förbättra informationsflödet med Green Cargo. 

 
Oberoende av vad klienterna tänker sig att kontrolltornet ska innehålla, verkar de 
enligt enkäten sätta hög tilltro till vad en lösning som kan liknas vid ett kontrolltorn 
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kan åstadkomma. Klienterna ger median på 6,5 jämfört med intern personal på Green 
Cargo som ger en poäng på 7.  
 
Intresse hos klienterna att använda ett kontrolltorn i Green Cargos regi 
 
Tabell 6. Intresse hos klienterna för kontrolltorn i Green Cargos regi. 

Behov K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Median 
17 4 7 4 7 7 6 5 7 6,5 

Fråga 17. Vi har intresse av att använda ett kontrolltorn i Green Cargos regi. 

 
För att få en känsla för vilket intresse klienterna har för att använda ett kontrolltorn 
tillhandahållet av Green Cargo, ställde vi denna fråga rakt ut. Intresset är enligt 
medianpoängen relativt högt och ligger på 6,5. Det är överlag höga poäng hos 
klienterna. Två klienter avviker dock, Klient 1 (4) och Klient 3 (4). Klient 3 uppger de 
att de har ett flertal andra tredjepartsleverantörer som förser andra marknader, och att 
flera av dessa tredjepartsleverantörer har olika typer av informationssystem som Klient 
3 jobbar i. De är därför mindre intresserade av att få ytterligare ett system att hantera. 
Istället funderar även Klient 3 på att införa ett kontrolltorn, för att samla informationen 
kring alla flöden i ett och samma system.  

6.3.2 Intern upplevelse 
I Tabell 7 redovisas svaren från den interna enkäten angående hur delningen av 
information mellan klienterna och Green Cargo upplevs. Svaren kommer från de fyra 
logistikcentracheferna samt försäljningschef, IT-chef och en konsult som arbetar med 
IT-utveckling hos Division Logistics. När de interna respondenterna besvarat enkäten 
har fråga 15 utgått då den endast varit avsedd att besvaras av klienterna och inte 
kunnat besvaras av intern personal. I Tabell 7 går att utläsa att svaren mellan de olika 
respondenterna varierar mycket. Uppfattningen om hur god tillgänglighet det är på den 
informationen som erbjuds kunden, fråga 13, varierar från 1 till 6 hos respondenterna. 
Även tron på om en kontrolltornslösning kan förbättra informationsflödet med 
klienterna uppvisar variation i svaren även om spridningen är mindre än på fråga 13. 
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Tabell 7. Intern upplevelse av informationsdelningen. 

Behov Syd Väst Ost Mitt R 13 R 17 R 18 Median
12 5 7 4 5 6 4 6 5 
13 6 3 1 5 6 5 5 5 
14 6 4 7 5 7 6 6 6 
15 - - - - - - -  
16 3 4 7 6 7 7 7 7 
17 3 - 7 6 5 5 6 5,5 

Fråga 12. Snabbheten i den information vi erbjuder klienten är tillfredställande. 
Fråga 13. Tillgängligheten av den information vi erbjuder klienten är tillfredställande. 
Fråga 14. Pålitligheten i den information vi erbjuder klienten är tillfredställande. 
Fråga 16. Jag tror att en kontrolltornslösning kan förbättra informationsflödet med klienten. 
Fråga 17. Jag tror att klienterna är intresserade av att använda ett kontrolltorn i Green Cargos regi. 

6.4 Klienternas informationsbehov 
Vi redovisar nedan vilken poäng klienterna tilldelade de olika behoven samt genom 
vilken kommunikationsmetod de föredrar i en tabell för varje identifierat behov. 
 
Lagersaldo 
 
Tabell 8. Klienternas behov av lagersaldo. 

Behov K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Median 

1 7 - 7 7 7 7 7 5 7 
Teknik EDI/ 

Webb 
- Movex EDI Webb SAP EDI/ 

Webb 
Webb  

Fråga 1: Vi har behov av att kunna se lagersaldo på de artiklar som Green Cargo lagerför?  

 
Klient 2 har inget behov av att kunna se lagersaldo hos Green Cargo. Allt inkommande 
gods fördelas och sprids ut på olika rutter direkt vid ankomst till lagret. Därmed lagrar 
Green Cargo inga produkter åt Klient 2 utan godset passerar bara genom 
Logistikcenter Väst och fungerar som en spridningspunkt.   
 
Klient 3 har ett stort behov av att kunna få tillgång till sitt lagersaldo. De vill få 
tillgång till informationen direkt i sitt eget affärssystem Movex, i vilket Green Cargo 
idag är uppkopplade och arbetar i direkt. Klient 3 anser att det inte är viktigt hur 
informationen överförs till dem, utan bara att den görs tillgänglig direkt i 
affärssystemet. 
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Klient 7 anser att de har god tillgång till lagersaldot hos Green Cargo eftersom utbytet 
av filer via EDI idag är relativt välutvecklat. Dock anser de att det skulle vara möjligt 
att utveckla informationen kring datummärkning. Behov finns hos Klient 7 att kunna 
se när deras varor närmar sig utgångsdatum. Denna märkning skulle vara lämplig att 
utföra på batchnivå för att begränsa datamängden. 
 
De behov som Klient 5 upplever idag är att se lagersaldo, både brutto- och nettosaldo, 
via ett webbgränssnitt. Därigenom vill de komma ifrån dagens excelfiler med 
lagersaldo. 
 
”Det är det som jag tycker är det mest akuta egentligen, så att vi slipper hålla på med 
fax.”90 
 
Att kunna få tillgång till lagersaldot upplevs av kunderna som viktigt. En median på 7, 
där alla kunder utom en har markerat högsta vikt vittnar om att tillgång till information 
om lagersaldot är ett baskrav. 
 
Track & trace 
 
Tabell 9. Klienternas behov av track & trace. 

Behov K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Median

2 7 7 1 5 5 2 5 7 5 
3 7 7 1 7 4 7 6 - 7 

Aktiv/ 
passiv 

Båda Båda Aktiv Aktiv Passiv Aktiv Aktiv Båda  

Teknik Webb/ 
SAP 

Webb/ 
tele/fax 

- Webb Webb SAP Webb/ 
e-post 

Webb  

Fråga 2: Det är nödvändigt för oss att få tillgång till spårningsinformation för de artiklar som Green Cargo 
distribuerar? 
Fråga 3: Det är nödvändigt för oss att kunna få POD- information. 

 
Klient 1 tror att behovet av track & trace hos butikerna är större för expressorder med 
kortare ledtider och mer kritisk efterfrågan. De vill ha tillgång till både passiv och 
aktiv track & trace, men den huvudsakliga sökningen sker på passiv nivå då det finns 
en fråga. 
 

                                              
90 Respondent 5. 
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Vid förfrågningar kring order och de logistiska flödena kontaktar ofta butikerna Green 
Cargos klients kundtjänst och inte Green Cargo. Klienten i sin tur kontaktar Green 
Cargo för att kunna ge ett svar till butiken. Enligt Klient 2 kan sedan svaret från Green 
Cargo dröja allt från två timmar till en vecka. Klient 2 anser att denna process skulle 
kunna effektiviseras med en track & trace lösning där både Klient 2 och deras kunder 
bör kunna ta del av informationen. Klient 2 uttrycker att de väntat på att Green Cargo 
ska ta ett initiativ för att förbättra informationen kring logistikflödena. Framförallt är 
de i behov av en track & trace-lösning där de kan spåra godset från kajen hos Green 
Cargo ut till varje specifik butik  
 
”Så att man ser varje butik för sig. Ringer en butik hit och frågar kan jag bara säga att 
den jackan har gått ut. Men säg att den ska till hundra ställen…jag vet ingenting. Där 
är man helt lost…”91 
 
Om en kund hävdar att de inte fått sina varor kan Klient 2 idag inte på ett smidigt sätt 
kolla upp om en artikel levererats eller inte, vilket Klient 2 upplever  
 
”[…]är en sån frustration.”92 
 
 Det tror Klient 2 skulle kunna lösas med en track & trace-lösning. 
 
Klient 3 har på central nivå inget behov av spårningsinformation eftersom butikerna 
ringer Green Cargo direkt om de har frågor om leveranser. Däremot anser de att det 
vore bra om Green Cargo agerar proaktivt genom att kontakta butiken direkt vid 
avvikelse. 
 
Klient 5 anser att de har vissa behov av en track & trace-lösning, men säger att de inte 
har något större behov av detta eftersom deras transporter är relativt korta samtidigt 
som leveransprecisionen är så pass hög (99,7%).  Klient 5 anser att passiv spårning 
räcker gott och väl om de ska spåra en leverans. Det kommer i framtiden troligen bli 
viktigare för Klient 5 att få tillgång till POD-information, vilket idag upplevs som 
något som är bra att ha men inte ett måste. 
 
Det viktiga för Klient 6 är att få avvikelserapportering av leveranser som inte går som 
planerat. De uttrycker en önskan om att Green Cargo ska vara proaktiva och direkt 
meddela Klient 6 och mottagaren av gods om situationen. Om de ska vara intresserade 

                                              
91 Respondent 2.1. 
92 Respondent 2.1. 
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av tjänsten eller inte beror dock på vad det kostar. Det är dock viktigt att få tillgång till 
POD-information om det är möjligt, eftersom Klient 6 vill kunna bevisa för kunden att 
de mottagit godset om det skulle uppstå oklarheter kring det. 
 
Klient 4 anser dock att de i dagsläget inte har så stort behov av track & trace, eftersom 
de har så korta leveransledtider att det inte finns behov av att söka efter en sändning. 
Respondent 4 känner dock att behoven av track & trace ökar för att man vill 
automatisera denna process. Respondent 4 anser också att en aktiv track & trace vore 
mycket bra om avvikelser kan meddelas kunden så att kunden endast behöver agera då 
något oförutsett inträffar. Tekniken som passar bäst för denna informationsöverföring 
tycker Respondent 4 är Internet. 
 
Klient 7 upplever inte att det finns något större behov för track & trace för dem. Det 
beror på att de har relativt korta flöden, där leveranser tar mellan 6 och 12 timmar från 
att det är plockat hos Green Cargo till leverans hos kund. För deras leveranser med 
längre transportledtider, som till exempelvis Polen, anser de att det eventuellt kan 
finnas ett behov. Klient 7 är dock intresserade av att få information när gods lämnat 
kajen hos Green Cargo samt när det mottagits hos kund (IOD). De föredrar 
avvikelserapportering på detta för att minska datamängden. 
 
Kunderna till Klient 8 kontaktar alltid Klient 8, och inte Green Cargo, för frågor 
gällande transporter och levererade artiklar. Klient 8 uppskattar att kunderna i en 
mycket stor andel av fallen, då de ringer, undrar var deras beställda varor befinner sig 
och när de kommer levereras (utöver då de ringer och lägger order). För att kunna 
besvara dessa frågor kontaktar Klient 8 kundservice hos Green Cargo som undersöker 
leveransstatusen och ger besked. Klient 8 kan därefter kontakta sin kund och 
vidarebefordra den information de fått från Green Cargo. Tiden för denna process 
varierar och kan ta allt ifrån femton minuter till dagen efter. Klient 8 uttrycker ett 
behov av att lätt få tillgång till telefonnumret till den chaufför som kör deras leverans, 
exempelvis via ett kontrolltorn. 
 
Generellt sett anser de intervjuade kundföretagen att butikerna har behov av en aktiv 
track & trace-information som skickas ut vid avvikelse. För logistikledningen centralt 
är passiv track & trace mer passande eftersom dessa ofta har enklare tillgång till 
informationen via sin dator.  
 
POD-information får en medianpoäng på 7 och beskrivs av flera kunder som 
information som måste gå att få tag på, men som efterfrågas relativt sällan. 
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Informationen behövs först och främst för att klargöra om godset mottagits eller inte i 
de fall där kunderna reklamerar en sändning.  
 
Kostnadsuppföljning 
 
Tabell 10. Klienternas behov av kostnadsuppföljning. 

Behov K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Median

4 7 7 7 7 6 6 7 7 7 
5 4 7 3 7 1 7 6 - 6,5 
6 7 5 7 5 7 4 6 - 6,5 

Teknik EDI/Webb/
e-post 

EDI/ 
e-

post 

Webb/
e-post 

Webb/
e-post 

Webb Möte e-
post 

Webb  

Fråga 4: Det är nödvändigt för oss att få information kring kostnader för t.ex. transporter, lagring, plock och 
emballage. 
Fråga 5: Det är nödvändigt att få denna information nedbruten per order. 
Fråga 6: Det är nödvändigt att få denna information aggregerad. 

 
Klient 1 menar att de och Green Cargo inte har något att dölja för varandra. 
Kontrakten de emellan är transparanta, vilket innebär att Klient 1 känner t.ex. till hur 
mycket Green Cargo tjänar på de transporter som upphandlas för transporter av Klient 
1 produkter. I dagsläget kontrollerar Klient 1 inte transportfakturor i Primelog, vilket 
är en möjlighet i det transportadministrativa systemet. Klient 1 vill att Green Cargo ska 
genomföra denna kontroll i Primelog för att underlätta för controllern hos Klient 1 att 
se att det fungerar. Oftast är det inte nödvändigt att veta kostnaden för en specifik 
order då deras avtal baserar sig på många små kostnadsdrivande komponenter, som de 
vid uppföljningar kan gå tillbaka till. 
 
Klient 2 vill kunna få aggregerad information som till exempel kostnad/kund och 
kostnad/kilo. Målet är att få denna information via EDI. 
 
För Klient 3 är kostnadsuppföljningen viktig för att kunna utvärdera och jämföra 
tredjepartsleverantörer. Att få kostnadsuppföljning nedbruten på ordernivå upplevs 
inte som så viktigt eftersom Klient 3 vet vad en order kostar utgående från avtalet. De 
anser dock att det är viktigt att en faktura enkelt går att kontrollera. 
Kostnadsunderlagen som skickas från Green Cargo upplevs som bra utformade och på 
en detaljerad nivå. Informationen upplevs dock av Klient 3 som att den tar längre tid 
att få än vad som är bestämt.  
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Klient 4 har behov av att kunna få kostnadsinformation nedbruten på sina kunder för 
att kunna följa upp lönsamheten för respektive kund. Det gäller bland annat kostnader 
för transporter. 
 
Klient 5 upplever fakturorna väldigt specificerade i dagsläget. De tycker att 
uppföljning av fakturorna skulle kunna hämtas via Internet och finnas tillgänglig vid 
sökning på ett referensnummer. Klient 5 vill kunna se kostnader aggregerad över 
exempelvis perioder, leveranspunkter och aktiviteter. I framtiden kan Klient 5 tänka 
sig e-fakturor. Vill inte ha kostnaderna nedbrutna per order på grund av att det blir för 
mycket information. 
 
Klient 6 vill ha kostnader sorterade per kund och distributör för att kunna utläsa 
kostnadsstrukturer. Kostnaden ska enligt de önskemål Klient 6 har presenteras i en av 
Green Cargo sammanställd rapport som presenteras med jämna mellanrum. 
 
Klient 7 upplever att de har en relativt bra uppföljning av kostnaderna, men de är 
intresserade av ett annat format på sättet den presenteras och kunna bryta ner fakturan 
på de aktiviteter som faktiskt utförts. De vill lätt kunna söka efter information och 
bryta ner de totala kostnaderna på de sätt de vill genom att använda filter. 
 
Klient 8 upplever det kostnadsunderlag som Logistics tillhandahåller som ”bra och 
väldigt specificerat”. Detaljnivån på underlaget är relativt hög vilket gör att den 
upplevs som svåröverskådlig. Klient 8 är tillfredsställda med kostnadsunderlaget för 
de aktiviteter som utförs i lagerhanteringen, men saknar kostnadsunderlag för 
transporterna ut till sina kunder. De uttrycker behov av att få kostnadsunderlag som 
per order och per tilläggstjänst visar, samt förklarar, avvikelser mot avtal. 
 
Flera av kunderna uppger att de inte är särskilt intresserade av att få 
kostnadsinformation nedbruten per order, eftersom det blir för mycket information och 
för detaljerat. De uppvisar istället större behov av att få aggregerad 
kostnadsinformation som är uppdelad på till exempel kund eller leverantör för att 
kunna se mönster i transportstrukturen. Medianpoängen utifrån enkäten ligger dock på 
6,5 för både nedbruten och aggregerad kostnadsinformation. 
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Orderinformation 
 
Tabell 11. Klienternas behov av orderinformation. 

Behov K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Median 

7 5 7 5 5 6 7 7 7 6,5 
Teknik Webb/ 

SAP 
EDI/ 
Webb 

Webb Webb/
e-post 

Webb SAP EDI Webb  

Fråga 7: Det är nödvändigt för oss att kunna se orderinformation som t.ex. orderstatus, ingående artiklar och 
leveransinformation. 

 
Klient 1 har önskemål om att bättre kunna följa den interna processen hos Green 
Cargo. Idag kan Klient 1 se i Primelog att order finns tillgängliga för plock hos Green 
Cargo och när en order är bekräftad (dvs. plockad) men inte om ordern är 
plockplanerad och håller på att plockas. Denna information anser Klient 1 vore bra om 
den skulle finnas tillgänglig i Primelog. 
 
Klient 2 har behov av att kunna få orderstatus tillgängligt snabbare än vad de kan idag. 
I dagsläget kontaktar Klient 2 Green Cargo med orderfrågor som sedan återkommer 
med svaret, vilket enligt Klient 2 kan ta lång tid. 
 
Klient 3 upplever tillgången till orderstatus som viktig i de fall då den efterfrågas, 
särskilt vid kampanjer. Däremot behöver de inte informationen på kontinuerlig basis. 
 
Klient 4 ska införa SAP och anser att det kan vara bra att införa 
orderstatusrapportering via ett verktyg som finns i SAP. 
 
Klient 5 vill kunna få orderstatus via Internet, där de exempelvis kan se om ordern är 
godkänd för plock, att plock påbörjats och att orderna har skeppats. I dagsläget har de 
ingen möjlighet att få denna information utan att ringa Green Cargo. 
 
Klient 6 är intresserade av att få status på en order när den är under plockning. De vill 
ha en indikation på hur processen flyter med visuellt stöd i ett system som delas 
mellan Green Cargo och Klient 6, gärna genom att använda SAP som är det 
affärssystem som Klient 6 använder idag. 
 
Klient 7 får redan den information de behöver idag och är nöjda med den. 
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Klient 8 får mycket frågor från sina kunder angående leveransstatusen på lagda order. 
Klient 8 efterfrågar information som är lättare tillgänglig än vad som erbjuds av Green 
Cargo idag. 
  
Aviseringar 
 
Tabell 12. Klienternas behov av leveransaviseringar. 

Behov K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Median

8 7 7 1 6 6 2 - 2 6 
Leveranser 

(dagar) 
1-2 Fasta 

dagar 
Fasta 
dagar 

Fasta 
dagar

Fasta 
dagar

1-5 Fasta 
dagar 

1  

Teknik e-
post 

e-post/ 
fax/tele 

Fax/tele e-
post 

e-
post 

- e-post e-post 
/tele 

 

Fråga 8: Det är nödvändigt för oss eller våra kunder att få aviseringar av inkommande leveranser. 

 
Klient 1 skickar själv aviseringar, via sitt system Primelog, till vissa av kundernas 
kunder om vilka order som är på väg till dem. Systemet genererar dessa aviseringar 
automatiskt och skickar dem via e-post.  
 
Klient 2 har ett stort behov av aviseringar, och vill lösa det på olika sätt beroende på 
vilken butik aviseringen ska till. Centralt vill Klient 2 få aviseringar per e-post, men ut 
till butik är det olika beroende på vilken butik det avser, då butikerna har olika IT-
mognad. 
 
Aviseringar till butik är inte ett behov för Klient 3 eftersom leveranser sker på fasta 
dagar. Däremot finns det behov av information om leveransen uteblir. 
 
Godset distribueras till Klient 4’s kunder på fasta leveransdagar och Respondent 4 
anser därför att aviseringar inte är så viktiga att skicka till butikerna eftersom de vet 
när godset kommer. De anser dock att det vore en okej lösning om butikerna själva kan 
inhämta informationen till exempel via ett webbgränssnitt i ett kontrolltorn. Klient 4 i 
Finland har dock efterfrågat leveransaviseringar. Klient 4 centralt anser dock att de 
endast bör förses med avvikelserapporter. Samtidigt säger Klient 4 att om ett 
informationssystem kan automatgenerera aviseringar så kan de som efterfrågar det 
mycket väl få det.  
 
Klient 5 har ett stort behov av aviseringar. Depåerna ser visserligen idag när boxar 
kommer in till dem, eftersom detta finns upplagt i deras eget system Das Pro som 
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Green Cargo arbetar i. Det skulle dock vara bra med aviseringar för att påminna vad 
som är på väg. 
 
Klient 6 har inte några större behov av att kunna skicka aviseringar till sina kunder, 
eftersom det kan finnas risk för att kunderna börjar ställa alltför stora krav på när de 
vill ha sitt gods. Klient 6 ser hellre att kunderna får avvikelseinformation, det vill säga 
att de endast får information då något inte går enligt vad som är avtalat.  
 
För Klient 7 är det är viktigt för lagret att få information om inkommande order, men 
Klient 7 upplever det inte så viktigt för deras kunder att få leveransaviseringar 
beroende på att leveranser sker på fasta tider. Det kan dock finnas ett visst behov hos 
de Polska kunderna att få avisering eftersom det är längre orderledtider i dessa flöden. 
 
Några kunder menar att eftersom de har fasta leveransdagar är aviseringar inte är så 
viktiga eftersom butikerna vet när godset ska komma och därför inte har behov av 
aviseringsinformation. Aviseringsinformation får medianpoäng 6 från de intervjuade 
kunderna. 
 
Miljö 
 
Tabell 13.  Klienternas behov av miljöinformation. 

Behov K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Median

10 2 3 5 5 6 5 4 2 4,5 
Teknik Webb - e-post Webb Webb Möte - Webb  
Fråga 10: Det är nödvändigt för oss att kunna få miljöinformation kopplat till våra transporter? (t.ex. 
emissionsberäkningar). 

 
Klient 3 anser att information om miljöpåverkan är något som kan vara bra att visa upp 
för deras intressenter. Informationen är av sällankaraktär vilket lämpar sig bra att 
förmedla via e-post. 
 
Klient 5 har behov av att kunna se förbrukning av exempelvis tvättmedel, plast och 
wellpapp för miljökonsekvensbeskrivning som sker internt en (1) gång per år. 
 
Miljöfrågor ställs aldrig av kunderna, men Respondent 7 på Klient 7 tror att 
miljöuppföljning får ökad betydelse i framtiden. 
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Generellt kan sägas att flera av respondenterna motiverar de poäng de sätter för 
miljöinformation med att de vill ”ta sitt ansvar” som individ och tycka att miljön är 
viktig. De har dock inte upplevt att det är något som deras kunder har ställt krav på att 
få information om, med något undantag. 
 
Statistik 
 
Tabell 14. Klienternas behov av statistik. 

Behov K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Median

11 7 6 7 7 7 7 6 7 7 
Teknik Webb/ 

e-post 
Webb Webb/ 

e-post 
Webb/
e-post 

Webb Webb/
e-post 

- e-post  

Fråga 11: Vi har behov av att få statistik kopplat till logistikflödena som t.ex. leveransprecision och 
leveranssäkerhet. 

 
För Klient 2 är behovet av statistik inte kontinuerligt utan är något som behövs 
periodvis, uppskattningsvis tio gånger per år. Statistiken ska kunna plockas ut för en 
vald tidsperiod. 
 
Klient 3 efterfrågar mer statistik än vad som ges idag. De vill till exempel ha 
information kring antal levererade kubik per vecka, kartonger per vecka, pris per vecka 
etc. 
 
När det gäller det dagliga operativa arbetet anser Klient 4 att det inte finns någon brist 
i informationsflödet. Däremot finns det informationsbehov hos Klient 4 som inte 
uppfylls av Green Cargo idag, enligt Respondent 4. Respondent 4 anser att han inte har 
tillräcklig statistik för att kunna göra de analyser som det finns behov av. I dagsläget 
måste Respondent 4 begära statistik varpå Green Cargo sammanställer och skickar 
informationen. Respondent 4 anser att dessa data är svåröverskådliga och 
respondenten måste själv bearbeta dessa data. Den information som Klient 4 
efterfrågar är bland annat genomsnittssändningar, antal leveranser, kostnadsläget, 
genomsnittspris per kilo. Statistiken vill Klient 4 använda för att följa utvecklingen 
och vill då t.ex. se hur mycket helpallshantering som sker, hur mycket plockhantering 
det är, antal order, antal orderrader, totalt antal leveranser med mera. Dessutom har 
Respondent 4 ett behov av att kunna få statistiken nedbruten på kundnivå. Ibland kan 
det även vara svårt att kommunicera med Green Cargo utifrån namnet på Klient 4’s 
kunder eftersom Green Cargo inte arbetar med kundnamn i sina system. 
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Idag uppfattar Klient 5 att de inte får den statistik de skulle vilja ha. Statistiken 
kommer på halvårsbasis vilket Klient 5 tycker är för sällan. De vill ha tillgång till 
statistik via Internet så att de kan få färsk statistik. Idag upplever Klient 5 att de inte 
har den inblicken i logistikflödena de skulle vilja ha och inte kan sätta emot och ställa 
krav på Green Cargo eftersom de inte har statistik att underbygga sina argument med. 
 
Klient 6 är intresserade av att få statistik tillhandahållen via sammanställda 
presentationer med jämna mellanrum, till exempel på månadsbasis. De vill ha KPI 
med mått som de vill utveckla tillsammans med Green Cargo.  
 
Klient 7 upplever framförallt att de har ett behov av att få statistik på 
leveransprecisionen ut till kund, vilket inte erbjuds av Green Cargo idag. 
 
Klient 8 har i dagsläget ingen uppföljning av leveransprecision och leveranssäkerhet 
till kund. Den enda uppföljning som sker idag baseras på reklamationer från kunder 
som kontaktat Klient 8 med klagomål på exempelvis leveranstidpunkt eller levererat 
antal artiklar. Mätningen visar alltså endast antalet klagomål från kunderna och utgör 
endast en bråkdel av det totala antalet leveranser. Bättre uppföljning av 
leveransprecisionen är statistik som de efterfrågar. 
 
De intervjuade kunderna anger att de har väldigt stora behov av att få tillgång till 
statistik över logistikflödena. Behovet får en median på 7 vilket är bland de högsta 
siffrorna i denna studie. 
 
Orderläggning 
Klient 5 och Green Cargo har pratat om att sätta upp ett webbaserat 
beställningssystem, vilket en prototyp har tagits fram för. I dagsläget är det oklart hur 
det blir med det. Där skulle Klient 5 centralt kunna lägga order via en webblösning 
samt få tillgång till information om aktuellt lagersaldo. I dagsläget lägger Klient 5 
order via fax till Green Cargo och säger: 
 
”Sen är det det här med orderbiten. Det är för jäkla dåligt att vi håller på med fax 
fortfarande.”93 
 
Klient 5 upplever att de har behov av en onlinebaserad orderläggning, där filialerna 
själva kan lägga order online efter godkännande från centralt håll på Klient 5. 

                                              
93 Respondent 5. 
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6.5 Interna behov 
Vad som bör betraktas som interna behov anser vi vara en svår definitionsfråga. Vi har 
valt att dela upp behoven utifrån klientbehov och interna behov, där vi betraktar 
interna behov som de behov som framkommit vid intervjuer med Green Cargo 
anställda och som i första hand ämnar effektivisera Green Cargo-interna processer. I 
slutändan är det naturligtvis ändå klienten eller kunden som skapar de interna behoven, 
det vill säga de externa klientbehoven genererar interna behov hos Green Cargo. 
 
Internt på Logistics varierar inställningen till hur ett kontrolltorn kan förbättra 
informationshanteringen. Med några undantag anser de personer som intervjuats 
internt att det är nödvändigt att Green Cargo kan erbjuda en kontrolltornslösning för 
att vara konkurrenskraftiga på tredjepartslogistikmarknaden i norden. Bland de fyra 
logistikcentren är Logistikcenter Ost drivande i frågan och har många egna idéer för 
vad en kontrolltornsfunktion bör innehålla. Vid intervjuer internt har en rad interna 
behov framkommit. Dessa är först och främst fakturahantering, dataspårning, 
aviseringar och avvikelserapportering. Nedan beskrivs respektive behov i tur och 
ordning. 
 
Fakturahantering 
Vid intervju med kundtjänstpersonal94 och transportansvarig Exellencegroup95 har 
behov av automatisk fakturakontroll framkommit. I dag krävs mycket manuellt arbete 
för kontroll av framförallt transportfakturor som innehåller mycket fel. Endast vid 
Logistikcenter Mitt arbetar fyra personer halvtid med att kontrollera fakturor, då 
kontrolleras endast cirka tio procent av transportfakturorna genom stickprovskontroller 
för det aktuella uppdraget. Som det är idag kommer transportfakturorna till Green 
Cargo i pappersform, Respondent 14 säger: ”Fakturorna kommer i pappersform, det 
är gammaldags”. Green Cargo eftersträvar att få transportfakturor via 
elektroniskfaktura för att möjliggöra en automatiskfakturakontroll. Enligt Respondent 
14 bör två av fyra tjänster kunna tas bort om en automatiskfakturakontroll införs. 
Samtidigt tror Respondent 14 att de återstående arbetsuppgifterna blir mer 
stimulerande då en sådan kontroll införs samt att kontrollen av transportfakturor bör 
bli 80 till 85 procent bättre. 
 
En process som enligt Respondent 17 kräver för mycket manuell hantering är 
faktureringsprocessen till Green Cargos klienter då klienterna ofta kommer med 
klagomål eller synpunkter. Respondent 17 föreslår att klienternas invändningar 
                                              
94 Respondent 15. 
95 Respondent 14. 
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hanteras genom ett transaktionsrum där klienten kan göra regleringar för fakturor och 
komma med synpunkter på den faktiska fakturan. Respondent 10 anser att mycket av 
den manuella faktureringen som sker idag bör kunna skötas automatiskt i en 
kontrolltornslösning. 
 
Dataspårning 
Vid intervju med Respondent 15 och Respondent 13 har behov av dataspårning 
framkommit. Med dataspårning avser vi loggning av när datafiler skickas och tas emot 
i informationssystemen. Det kan till exempel vara att spara information om när EDI 
filer tas emot och skickas till klienter för att kunna göra uppföljningar på vad som 
händer i informationsflödet. Behovet av dataspårning genereras också från önskan att 
kunna se när order kommit till Green Cargo för att avgöra hur ordern ska behandlas. I 
dagsläget finns uppsatta ordertider då klienten måste ha inkommit med ordern för att 
Green Cargo till exempel ska kunna plocka och skicka den samma dag. Enligt Kenneth 
Petterson har klienten i vissa fall hävdat att de skickat ordern en viss tid, men att inte 
Green Cargo mottagit den förrän senare. Vid dessa tillfällen är det enligt Respondent 
13 bra om det finns loggade tider då filen har inkommit för att Green Cargo ska kunna 
visa upp dataspårningsinformationen för klienten. Idag passerar många filer flera 
aktörer mellan klienten och Green Cargo vilket ibland medför att det kan ta tid för 
informationen att flöda igenom. Om då Green Cargo loggar tider när filer skickas och 
tas emot kan dessa tider sedan jämföras med när klienten tagit emot eller skickat 
samma fil.  
 
Aviseringar 
Idag skickar Logistics leveransaviseringar bland annat till några av kunderna till Klient 
1. Det är bland andra Stadium, Åhlens och Ellos. Aviseringarna innehåller information 
om ordernummer, vikt, volym och hur godset är packat. Denna avisering sker idag 
manuellt och Respondent 15 har uttryckt ett behov av att kunna skicka dessa 
aviseringar automatiskt. 
 
Avvikelserapportering 
En av de brister i dagens informationshantering som Respondent 17 upplever som 
störst är processen för avvikelsehantering, exempelvis då en leverans är försenad och 
eftersöks av klienten. Normalt sett kontaktar butiken Green Cargos klient, som i sin tur 
kontaktar transportören. Därefter vänder riktningen på informationsflödet och Green 
Cargo kontaktar sin klient som sedan kontaktar butiken. Denna informationskedja 
orsakar oftast de största störningarna i klientrelationerna och kostar tid och pengar att 
reda ut. Respondent 17 anser att det måste finnas en viss automatik i 
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avvikelserapporteringen med en aktiv rapportering, då klienterna normalt sett inte har 
tid att gå in och söka information själva. Klienterna vill ha en signal om det uppstår en 
störning i flödet, så att de kan vidta åtgärder så snabbt som möjligt. Enligt Respondent 
9 ringer klienterna ofta till Logistikcenter Ost med orderfrågor. Respondent 9 
uppskattar att 80 procent av klientsamtalen är frågor kring order där en vanlig fråga är 
om Green Cargo har levererat godset. Respondent 9 tror att en kontrolltornslösning 
skulle kunna minska den typen av kommunikation med klienten och därmed minska 
det manuella arbetet. 
 
Dubbla system 
Respondent 9 och Respondent 10, logistikcentrachefer vid Logistikcenter Väst 
respektive Logistikcenter Ost beskriver båda att de anser att det är ett problem att 
behöva arbeta i klienters IT-system. Respondent 9 tror att anledningen till varför de 
arbetar i klienternas system är att Green Cargo inte haft något bra eget 
informationssystem. Enligt Respondent 10 sköter Logistikcentra Ost idag 
administrationen kring logistikflödena dels i de egna datasystemen men även i 
klienternas system. Detta innebär ett dubbelarbete som Green Cargo i dag får betalt för 
av klienten men där det finns en effektiviseringspotential. Respondent 10 uttrycker en 
önskan att endast arbeta i det egna systemet som sedan, enligt Respondent 10, 
automatiskt bör uppdatera klientens system. 
 
Konsolidering 
Ett annat internt behov som framkommit är konsolidering av order. I dagsläget trycks 
order från bland annat Klient 1 rakt igenom Green Cargo och vanligtvis sker ingen 
konsolidering. Respondent 14 har tillsammans med Division Logistics IT-chef, 
Respondent 13, börjat undersöka möjligheten till att genomföra fler konsolideringar av 
order där leveransdatum ligger några dagar framåt i tiden. Där ordrar får vänta in andra 
ordrar för att kunna konsolideras och därmed ge sänkta fraktkostnader. Enligt 
Respondent 14 är incitamentet för Logistics att konsolidera order att få en nöjdare 
klient genom sänkta transporkostnader. Samma behov har även framförts av 
Respondent 15 vid kundtjänst. 

6.6 Kontextuella faktorer 
De olika faktorerna som återfinns i Tabell 15 uttrycker olika förutsättningar klienterna 
har för sin logistikstruktur och är något som vi anser intressant att undersöka, se 
uppgiftsprecisringen stycke 4.2.1. Detta för att se om det går att påvisa några 
skillnader i informationsbehov beroende på förutsättningarna.  
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Tabell 15. Klienternas logistiska förutsättningar. 

Kontextuell faktor K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 
% av flöde 100 100 100 85 100 100 100 100 

Ledtidskrav (dagar) 1-2 - - - - 1-5 - 1 
Fasta dagar Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej 

Interna transporter Nej Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej 
 
Den första raden i Tabell 15 anger hur stor del den andel av sin logistik klienterna har 
outsourcat till Green Cargo, och som styrs från logistikavdelningen hos klienten som 
hanterar den marknad Green Cargo försörjer. De flesta klienter i studien har som 
framgår av tabellen Green Cargo som ensam distributör av gods på den marknad 
Green Cargo försörjer. Det är bara Klient 4 som använder sig av andra distributörer på 
den marknad Green Cargo försörjer, men Green Cargo är klart störst med 85 procent 
av volymerna. 
 
Ledtidskraven visar hur lång tid klienterna har på sig att leverera godset till kunderna 
efter det att de kommit in med sin order. För de klienter där vi satt ett streck, används 
inte begreppet ledtid eftersom de har några brytpunkter per vecka, då en order måste 
ha kommit in från kunden för att den ska gå ut med nästa leverans, som ligger på en 
förutbestämd dag.  
 
De klienter som levererar till sina kunder på fasta leveransdagar redovisas på rad tre i 
Tabell 15.  
 
Interna transporter avser om mottagaren av godset, kunden, ägs av klienten eller inte. 
Om mottagaren ägs av klienten, kan transporten betraktas som intern eftersom både 
avsändare och mottagare tillhör samma företag. Det gäller för Klient 3 som själva äger 
sina butiker och för Klient 5 där transporterna går till 36 olika hubbar de har 
utplacerade i olika delar av landet. Vid dessa 36 hubbar sker viss lagring, men de utgör 
framförallt bas för de lokala rutter som förser butikerna med gods. Green Cargo 
levererar endast till dessa 36 leveranspunkter, vidare spridning ut till de 24 000 
butikerna sköts från depåerna och Green Cargo är inte inblandat i detta. Klient 5 
upphandlar själva transporterna från centrallagret i Jordbro till depåerna och har för 
tillfället en annan leverantör än Green Cargo. Även Klient 2 har i viss mån interna 
transporter eftersom både avsändare och mottagare tillhör samma organisation. I detta 
fall är det dock butikerna som äger Klient 2, som fungerar som en central 
inköpsorganisation för de olika medlemmarna, som äger butikerna. 
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6.7 Kommunikationsmetoder 
Utöver att identifiera de behov av information som Green Cargos klienter har, 
diskuterade vi även med klienterna hur de ville få tillgång till informationen. De fick 
välja en eller flera kommunikationsmetoder som de skulle föredra i 
informationsutbytet med sin tredjepartsleverantör. Syftet med frågeställningen var att 
kunna se tendenser i vilka behov som tillfredsställs med vilka 
kommunikationsmetoder. 
 
Olika behov kan mötas med olika typer av lösningar för att få tillgång till 
informationen. Faktorer som exempelvis hur ofta informationen ska användas, vem 
som ska använda den och hur strukturerad information behöver vara, påverkar vilken 
lösning som är bäst lämpad att besvara informationsbehoven enligt stycke 3.4 i 
referensramen. Eftersom vissa klienter har olika förutsättningar varierar naturligtvis 
metoden de vill ha tillgång till informationen igenom. I Tabell 16 redovisas svaren från 
de klienter som deltar i studien. Siffrorna anger antalet klienter som anger att de 
önskar få informationen via respektive kommunikationsmetod. Eftersom flera klienter 
anger att de vill ha tillgång till information på flera olika sätt varierar antalet 
markerade svar.  
 
Tabell 16. Kommunikationsmetoder som klienterna föredrar. 

Behov EDI Webb Telefon E-post Fax Delat 
system 

Möte 

Lagersaldo 3 4    2  
Track  6 1 1 1 2  
Kostn. Uppf. 2 5  5   1 
Orderinfo 2 6  1  2  
Avisering 1 1 3 6 2   
Miljö  4  1   1 
Statistik  6  5    
 
Med Delat system avses ett system där både Green Cargo och klienten har tillgång, 
och där båda kan få tillgång till samt inregistrera information. Exempel på delade 
system kan vara SAP eller Movex, som är två vanliga affärssystem. Möte innebär att 
klienten vill ha informationen sammanställd och presenterad för sig vid de 
uppföljningsmöten de med jämna mellanrum de har med Green Cargo. 
 
Det går att karaktärisera de olika kommunikationsmetoderna som aktiva respektive 
passiva. En passiv metod innehåller information om det som efterfrågas, och låter 
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användaren själv söka efter information. Exempel på passiva kommunikationsmetoder 
är EDI, Webb och egna affärssystem. Vi betraktar EDI som en passiv 
kommunikationsmetod trots att EDI-filer skickas till användaren. Informationen är 
dock inte av uppsökande karaktär i den meningen att den är avsedd att signalera för 
mottagaren att den kommit till dennes system, utan kan betraktas som information 
”som bara finns” i mottagarens system. En aktiv metod däremot signalerar automatiskt 
användaren om något avviker från det normala. I denna kategori ingår till exempel fax, 
e-post och telefon. 
 
Lagersaldo 
 
Tabell 17. Kommunikationsmetoder för lagersaldo. 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Teknik EDI/Webb - Movex EDI Webb SAP EDI/Webb Webb
 
De flesta klienterna (5 st.) föredrar att få tillgång till sitt lagersaldo via EDI direkt in i 
sitt affärssystem. För exempelvis Klient 3 spelar det ingen större roll vilken teknik som 
möjliggör detta, utan bara att de har tillgång till informationen i sitt system. Nästan 
lika stor del vill ha information via webben och på så sätt kunna få ett uppdaterat 
lagersaldo när det passar dem. Både EDI och webb är passiva lösningar i den mån att 
informationen hela tiden finns tillgänglig om användaren söker den, men att den inte 
aktivt skickas ut till användaren. 
 
Klient 5 tycker att en webblösning vore enklast att hantera. Allt annat är i princip 
uteslutet på grund av de regler Klient 5 har för sina IT-system. EDI kostar för mycket 
och kräver för mycket resurser för att implementera för att det ska vara gynnsamt för 
dem. De behov som Klient 5 upplever idag är att komma ifrån excelformatet på de 
filer de får med lagersaldo. De vill kunna se brutto- och nettosaldo via ett 
webbgränssnitt. Idag lägger Klient 5 order via fax, men det är något de strävar efter att 
komma ifrån. 
 
”Det är det som jag tycker är det mest akuta egentligen, så att vi slipper hålla på med 
fax.”96 
 
Klient 5 och Green Cargo har pratat om att sätta upp ett webbaserat 
beställningssystem, vilket en prototyp har tagits fram för. Där var meningen att Klient 

                                              
96 Respondent 5. 
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5 centralt kunna lägga order via en webblösning samt få tillgång till information om 
aktuellt lagersaldo. I dagsläget är det oklart hur det blir med det 
 
Track & Trace 
 
Tabell 18. Kommunikationsmetoder för track & trace. 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Aktiv/passiv Båda Båda Aktiv Aktiv Passiv Aktiv Aktiv Båda 
Teknik Webb/ 

SAP 
Webb/ 
tele/fax 

- Webb Webb SAP Webb/ 
e-post 

Webb 

 
Totalt sett har fyra klienter uttryckt att de vill ha en aktiv track & trace-lösning, en vill 
en passiv lösning och tre stycken vill ha båda typerna. De flesta som angett att de vill 
ha en aktiv lösning uttalar ett behov av att Green Cargo ska vara proaktiva och på ett 
så tidigt stadium som möjligt informera om avvikelser från det planerade, för att Green 
Cargos klienter och kunderna kan vida åtgärder för en eventuellt försenad leverans. 
 
Däremot vill huvuddelen av klienterna kunna få track & trace-information via webben. 
Detta är en passiv kommunikationsmetod, och eftersom de flesta klienter föredrar en 
aktiv track & trace-lösning finns det en motsägelse i detta.  
 
Av de två klienter som angav att de vill ha track & trace-information via en aktiv 
kommunikationsmetod som telefon, fax eller e-post, säger en att det är flera av 
butikerna de levererar till som inte har tillgång till e-post eller Internet och att de 
därför vill ha möjlighet att distribuera informationen med konventionella metoder. För 
deras centrala styrning vill de dock ha tillgång till track & trace-information via 
Internet. En annan klient som föredrar en aktiv kommunikationsmetod, e-post, vill 
begränsa datamängden genom att använda avvikelserapportering.  
 
Två klienter har angett SAP som kommunikationsmetod. Klient 6 anser att Green 
Cargo bör använda sig av SAP som affärssystem eftersom det är vad Klient 6 använder 
och det skulle underlätta integrationen mellan företagen. Dessa klienter vill ha tillgång 
till spårningsinformation direkt i deras affärssystem (SAP) genom kontinuerlig 
uppdatering från Green Cargo. 
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Kostnadsuppföljning 
 
Tabell 19. Kommunikationsmetoder för kostnadsuppföljning. 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 
Teknik EDI/Webb/ 

e-post 
EDI/ 
e-post 

Webb/ 
e-post 

Webb/ 
e-post 

Webb Möte e-post Webb

 
Majoriteten av klienterna (5 st.) anger att de vill ha tillgång till uppföljning av 
kostnader via e-post. Lika många vill att kostnadsuppföljningen ska finnas tillgänglig 
på webben.  
 
Klient 8 upplever fakturorna väl specificerade i dagsläget. De anser att 
fakturauppföljning skulle kunna ligga på Internet och finnas tillgänglig vid sökning på 
ett referensnummer. De har i dagsläget bra kostnadsuppföljning av de interna 
lageraktiviteterna, men saknar uppföljning av transportkostnader. Ett annat företag 
(Klient 7) har liknande önskemål och vill lätt kunna söka efter information på Internet 
och bryta ner de totala kostnaderna på de sätt de vill genom att använda filter. Några 
klienter nämner elektroniska fakturor, e-fakturor, som ett intressant alternativ för att få 
bort manuellt arbete och pappersarbete. 
 
Orderinformation 
 
Tabell 20. Kommunikationsmetoder för orderinformation. 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Teknik Webb/SAP EDI/Webb Webb Webb/ 
e-post 

Webb SAP EDI Webb 

 
Samtliga intervjuade klienter föredrar att få tillgång till orderinformation via en passiv 
kommunikationsmetod. De flesta anger att de framförallt är intresserade av att få 
information angående orderstatus, det vill säga information om i vilken fas en order 
befinner sig i hanteringen på ett logistikcentra. Det kan exempelvis vara information 
om plockning av ordern är påbörjad, färdigplockad eller klar för lastning. 
 
Klient 6 anser exempelvis att det skulle vara bra om Green Cargo använde sig av SAP 
istället för det nuvarande informationssystemet. Övriga lager Klient 6 har i Europa 
utnyttjar SAP och Klient 6 ser en fördel i att samma system används överallt. Klient 6 
har anpassat SAPs WMS så att den är väl anpassad till deras verksamhet. De tycker att 
de trafikljusfunktioner som beskriver hur långt en order kommit i flödet, som finns i 
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SAP, är mycket bra och efterfrågar något liknande från Green Cargo. Klient 6 tror att 
de större av deras kunder skulle utnyttja en webblösning där de kan hämta information 
om sina order. 
 
Klient 3 upplever tillgången till orderstatus som viktig i de fall då den efterfrågas, 
särskilt vid kampanjer. Däremot behöver de inte informationen på kontinuerlig basis. 
 
I några fall utför Green Cargo registrering av data i två system, dels sitt eget WMS-
system och dels i klientens affärssystem. Det medför ett dubbelarbete som tar stora 
resurser i anspråk. 
 
”Det stora problemet som jag ser det är att vi har två system. Det är ett dubbeljobb 
som jag får betala för.”97 
 
Klient 5 anser detta vara ett problem, men det är för tillfället det bästa sättet att lösa 
situationen på. 
 
Aviseringsinformation 
 
Tabell 21. Kommunikationsmetoder för aviseringsinformation. 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Teknik e-post e-post/ 
fax/tele 

Fax/tele e-post e-post - e-post e-post/tele 

 
Samtliga klienter anger att de skulle föredra en aktiv kommunikationsmetod för 
aviseringar. De flesta anger att e-post skulle vara den mest lämpliga tekniken för detta. 
Eftersom vissa kunder till Green Cargos klienter, i många fall butikerna, har kommit 
olika långt i sin IT-mognad och inte har tillgång till Internet eller e-post krävs det 
möjlighet att avisera via fax eller telefon. 
 
Flera företag som har fasta leveransdagar menar att behovet av aviseringar till butik 
inte är nödvändigt. De påstår att butikerna ändå vet när godset kommer. Däremot 
uppger till exempel Klient 3 att det finns ett behov av aviseringar i de fall då det blir 
störningar i flödet och den normala leveranstidpunkten inte kan uppnås. Även Klient 7 
har fasta leveransdagar, men kan dock se ett visst behov av att avisera sina kunder som 
har längre orderledtider eftersom variationerna i tid är större för dessa leveranser. 

                                              
97 Respondent 5. 
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Klient 6 menar att de inte har behov av att avisera sina kunder eftersom det kan finnas 
risk för att kunderna börjar ställa alltför stora krav på när de vill ha sitt gods. Om de 
exempelvis får reda på att deras gods ska levereras klockan 14, kan de insistera på att 
få leveransen klockan 9 istället, vilket skulle göra det mycket svårt för företaget att 
ruttplanera. Företaget ser hellre att kunderna får avvikelseinformation, det vill säga att 
de endast får information då något inte går enligt vad som är avtalat. 
 
Miljö 
 
Tabell 22. Kommunikationsmetoder för miljöinformation. 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Teknik Webb - e-post Webb Webb Möte - Webb 
 
De intervjuade klienterna betraktar miljöinformationen som information som utnyttjas 
relativt sällan, kanske vid årliga avstämningar, och informationen upplevs inte som 
särskilt tidskritisk av de intervjuade klienterna. De flesta har angett att de är mest 
intresserade av att få tillgång till informationen via Internet.  
 
Statistik 
 
Tabell 23. Kommunikationsmetoder för statistik 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 
Teknik Webb/ 

e-post 
Webb Webb/ 

e-post 
Webb/ 
e-post 

Webb Webb/ 
e-post 

- e-post 

 
De flesta klientföretagen som ingår i studien vill få tillgång till den statistik som omger 
logistikflödena via Internet. Flera uppger att de själv ska kunna söka fram statistik och 
filtrera den som de själva vill för att få fram de mått som passar just dem. I huvudsak 
är klienterna intresserade av att kunna få fram mönster i order- och transportstrukturen 
för att kunna göra analyser och lönsamhetsbedömningar. Flera klienter anger också att 
de inte är nöjda med hur snabbt de får tillgång till statistik, och att de vill lösa detta 
med information via ett webbgränssnitt. 
 
Flera klientföretag önskar även tillgång till statistik via e-post där de till exempel får 
tillgång till information om KPI eller en excelfil med statistik som de själva kan 
bearbeta. 
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Klient 4 hävdar att de i dagsläget har tillgång till den statistik de efterfrågar, men att de 
aktivt måste beställa den från Green Cargo. Det tar för lång tid och därför vill dessa 
företag få tillgång till sökbar information via Internet. Klient 6 anger att de vill ha 
statistik, framförallt KPI, sammanställd och presenterad för sig vid de 
uppföljningsmöten med Green Cargo som genomförs med jämna mellanrum. 
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7 Analys 
I analyskapitlet analyseras den data som presenterats i empirikapitlet med hjälp av 
den teori som är presenterad i referensramen. Målet är att hitta mönster och samband 
som besvarar frågeställningarna. Analysen ska leda fram till de slutsatser som studien 
mynnar ut i.  
 
Analysen i detta kapitel är uppdelad i olika delar och bygger på det vi redovisat i 
empirikapitlet samt referensramen. Under intervjuerna har vi frågat respondenterna om 
vilka informationsbehov de har samt hur nödvändigt det är för respondenterna att de 
får dessa behov bemötta och uppfyllda. Eftersom antalet respondenter inte räcker för 
att vi ska kunna dra slutsatser av det statistiska materialet, får poängen som 
respondenterna satt på de olika behoven inget värde i sig. De kan däremot indikera hur 
starkt behov en klient har i förhållande till ett annat behov, eller till en annan 
respondent. 
 
Analysen i detta kapitel är uppdelad i olika delar 
enligt Figur 16. Det första stycket, stycke 7.1, 
åskådliggör klienternas upplevelse av den 
nuvarande informationssituationen. Syftet med 
detta är att åskådliggöra inom vilka områden det 
finns förbättringspotential. 
 
I följande två stycken (stycke 7.2 och 7.3) 
analyseras de informationsbehov som identifierats 
hos klienter respektive interna respondenter. 
Dessutom inkluderas en analys om vilken 
kommunikationsmetod som lämpar sig bäst för att 
kommunicera ut respektive informationsbehov. 
 
I stycke 7.4 följer sedan en analys över de 
samband vi kunde identifiera genom de 
kontextuella faktorer som redogjordes för i uppgiftspreciseringen. 
 
Sedan följer i stycke 7.5 en analysdel som behandlar kravspecifikationen för ett 
kontrolltorn för Green Cargo. Det innehåller generella principer som bör gälla för ett 
kontrolltorn, samt de funktioner vi tycker ska inkluderas. Detta baseras på de behov 
som analyserats i styckena 7.2 och 7.3. 

Klienters upplevelse av 
nuvarande situation 

Effekter av införande av 
kontrolltorn 

Behovsskillnader utifrån 
kontextuella faktorer 

Kravspecifikation för  
kontrolltorn 

Klienters 
behov 

Interna 
behov 

Figur 16. Analyskapitlets struktur. 
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Slutligen diskuterar vi i stycke 7.6 de effekter ett implementerande av ett kontrolltorn 
kan få. 

7.1 Klienternas upplevelse av nuvarande informationsflöde 
De frågeställningar som berör klienternas upplevelse av den nuvarande 
informationsstrukturen, och som genomfördes vid klientintervjuerna, är intressant att 
titta närmare på. Svaren på våra frågor indikerar indirekt vilka generella behov 
klienterna har avseende informationsflödet, och var de upplever att det finns brister 
och styrkor i informationsflödet. Behoven uttrycker inte i detalj vilken information 
som efterfrågas, men det visar ändå på inom vilka områden satsningar bör göras för att 
skapa en ökad grad av tillfredsställelse hos klienterna.  
 
Snabbheten i informationen 
Frågan hur klienterna upplever snabbheten i den information de efterfrågar ligger i 
mitten av skalan (4) hur tillfredsställda klienterna är. Några klienter uppger att de är 
tvungna att beställa statistik och kostnadsunderlag för att få tillgång till dessa. De anser 
att Green Cargo erbjuder det som efterfrågas, men att det ofta tar för lång tid att få 
fram informationen. Vi anser att det är mycket viktigt att klienterna får tillgång till 
information snabbt, eftersom beslut bör fattas på aktuell och uppdaterad information 
för att utgöra ett gott beslutsunderlag. Det är även något som stöds av Chopra et al98 
enligt stycke 3.4.1. Enligt Christopher är en gemensam nämnare för framgångsrika 
företag tillgången till information via IT-system som möjliggör snabb 
informationsspridning99. De personer som arbetar för Green Cargo och som vi har 
intervjuat har satt en median på 5 för snabbheten i informationen, vilket ligger högre 
än klienternas poäng.  
 
För att möta detta behov anser vi att information bör tillhandahållas elektroniskt via till 
exempel ett webbgränssnitt, EDI eller e-post beroende på vilken information som ska 
distribueras. Mer detaljerad beskrivning av vilka kommunikationsmetoder som bäst 
tillgodoser olika behov följer i stycke 7.2 nedan. 
 
Tillgängligheten i informationen 
Klienternas upplevelse av tillgängligheten av informationen får den klart lägsta 
medianen bland frågorna i enkäten (2,5). Flera klienter anger att informationen i 
många fall finns, men att den är svår att komma över. Det gäller till exempel statistik, 

                                              
98 Chopra, S. et al. (2001).  
99 Christopher, M. (1998). 
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kostnadsuppföljning och leveransinformation. Vi upplever att klienterna har svårt att 
få tillgång till track & trace-information, eftersom de flesta klienterna kontaktar Green 
Cargos kundansvarige, som sedan ofta tvingas kontakta transportören för att få 
information om leveransen. Detta är något som tar relativt lång tid, och vi tror att flera 
klienter upplever detta förfaringssätt som dåligt.  
 
Tillgängligheten i informationen tror vi skulle öka om informationen distribuerades via 
ett webbgränssnitt eller EDI/XML direkt till klienternas eller kundernas system. Detta 
är något som även uttrycks av Ballou100 i stycke 3.6.2. Om informationen finns lagrad 
i en databas som görs tillgänglig över Internet kan en stor majoritet av klienterna själva 
skaffa sig den information de behöver när de behöver den. 
 
Pålitligheten i informationen 
De intervjuade klienterna anger att den information de får från Green Cargo är pålitlig. 
Flera klienter anger att den är så god som förväntas och medianen blir 5, vilket är den 
högsta poängen som delas ut för hur klienterna upplever informationen. Även de 
personer inom Green Cargo som intervjuats ger högst median (6) för deras upplevelse 
av pålitligheten i informationen. 
 
Ett sätt att höja pålitligheten i informationen är att öka informationskvaliteten. Det kan 
enligt Mattson göras genom att överföra informationen direkt från system till system, 
istället för att registrera information manuellt101. I ett kontrolltorn är det viktigt att 
informationen är pålitlig och av god kvalitet. Inregistrering av information med hjälp 
av handhållna streckkodsläsare eller via RFID tror vi kan öka informationskvaliteten 
på grund av att fel vid instansning kan minskas. 
 
Kontroll över logistikflödena 
Klienterna upplever att de har medelgod kontroll överlag över logistikflödena och 
sätter en median på 5. Vi tror att det är möjligt att öka klienternas upplevelse av hur 
god deras kontroll är genom att förse dem med information så att de får ökad 
visibilitet. Att föra över information mellan olika parter med olika informationssystem 
via ett webbgränssnitt, är ett snabbt och relativt billigt sätt att göra detta på enligt 
Christopher102. Klienterna bör få en förhöjd upplevelse av att de kan ”se” 
logistikflödena, vilket även bör öka upplevelsen av att de har kontrollen över flödena. 
 

                                              
100 Ballou, R-H. (2004). 
101 Mattsson, S-A. (2002). 
102 Christopher, M. (1998). 
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Förbättringspotential för informationsflödet med ett kontrolltorn. 
Oberoende av vad klienterna tänker sig att kontrolltornet ska innehålla, verkar de 
enligt enkäten sätta hög tilltro till vad en kontrolltornslösning kan åstadkomma. 
Klienterna ger median på 6,5 jämfört meden intern personal på Green Cargo ger en 
poäng på 7. Vi tror att klienten helt enkelt upplever att informationsflödet kan 
förbättras på flera områden, såsom de områden inom snabbhet, tillgänglighet och 
pålitlighet som diskuterats ovan. Logiken i att klienterna enligt poängen ser en lägre 
förbättringspotential genom ett införande av ett kontrolltorn än de interna 
respondenterna, trots att de har uttryckt större behov av information, är inte helt enkel 
att se. Genom att titta på de enskilda respondenternas poäng kan vi dock se att den 
lägsta poängen (5) hos klienterna är högre än två av poängerna för Green Cargo-
interna respondenter (3 och 4). Det är alltså större spridning på de interna svaren, med 
både höga och låga poäng, och det är möjligt att klienterna ser förbättringspotentialen i 
kontrolltornet men inte bedömer den med högsta poängen (7). 
 
Intresse hos klienterna att använda ett kontrolltorn i Green Cargos regi 
För att få en känsla för vilket intresse klienterna har för att använda ett kontrolltorn 
tillhandahållet av Green Cargo, ställde vi denna fråga rakt ut. Intresset är enligt 
medianpoängen relativt högt och ligger på 6,5. Det är överlag höga poäng hos 
klienterna. Två klienter avviker dock, Klient 1 (4) och Klient 3 (4), vilkas 
förutsättningar skiljer sig från de andras. Klient 1 använder redan idag en IT/IS lösning 
som kan liknas vid ett kontrolltorn som de övervakar och styr logistikflödena med 
hjälp av. Det innebär att de redan har många av de behov uppfyllda som skulle kunna 
tillgodoses av ett kontrolltorn hos Green Cargo. Det är därför naturligt att deras 
intresse är svagare än övriga klienters. Klient 3 uppger att de har ett flertal andra 
tredjepartsleverantörer som förser andra marknader, och att flera av dessa 
tredjepartsleverantörer har olika typer av informationssystem som Klient 3 jobbar i. De 
är därför mindre intresserade av att få ytterligare ett system att hantera. Istället 
funderar Klient 3 på att själv införa ett kontrolltorn, för att samla informationen kring 
alla flöden i ett och samma system. Green Cargos interna intresse för införande av ett 
kontrolltorn får medianen 5,5, vilket är lägre än vad klienterna anger.  
 
Det är intressant att betrakta poängen som klienterna har satt över hur de upplever den 
nuvarande situationen i informationshanteringen, och jämföra med hur Green Cargo 
själva upplever situationen. På samtliga punkter upplever klienterna den nuvarande 
situationen som mindre tillfredsställande än representanterna från Green Cargo. Det 
möjliggör åtminstone tre tolkningar. Den första är att glappet kan förklaras med att 
klienterna helt enkelt inte erbjuds de informationsmöjligheter de önskar sig, samtidigt 



 
 Analys 
   

115 

som Green Cargo överskattar sin förmåga att informera klienterna. I detta fall gäller 
det för Green Cargo att vara ödmjuk och acceptera att klienterna inte är helt 
tillfredsställda med informationshanteringen, och sedan arbeta för att öka 
tillfredsställelsen. En andra tolkning är att klienterna överlag medvetet sätter en lite 
lägre poäng än sin verkliga uppfattning av hur de upplever informationshanteringen, i 
syfte att väcka reaktion hos Green Cargo och få dem att agera. Klienterna har 
naturligtvis alltid ett intresse i att Green Cargo ska förbättra sin verksamhet, även om 
klienterna inte är direkt missnöjda. En tredje tolkning, som ligger i linje med andra 
tolkningen, kan vara att klienter i sin natur är kritiska vid den här typen av frågor och 
att det åtminstone delvis skulle förklara glappet mellan klienternas uppfattning och 
Green Cargos. Det är svårt att avgöra vilken tolkning som är den rätta, men det är 
tänkbart att sanningen är en kombination av de olika tolkningarna. 
 
Ovanstående diskussion indikerar att det finns möjligheter att förbättra 
informationsspridningen från Green Cargo till klienterna, och att klienterna har 
intresse av att ta till sig nya metoder att kommunicera. De fyra olika elementen som 
beskriver informationen och som vi har frågat klienterna om, snabbheten, 
tillgängligheten, pålitligheten och kontrollen, är sammansatta av flera olika behov av 
information som klienterna har. Det är bland annat de informationsbehov vi 
identifierat och diskuterat med klienterna och som finns redovisade i empirikapitlet. 
En närmare analys av dessa informationsbehov, som uttryckts specifikt av klienter och 
personal på Green Cargo, följer i stycke 7.2 respektive 7.3 nedan. 

7.2 Klienternas informationsbehov 
Detta stycke svarar mot den första frågeställningen i uppgiftspreciseringen, vilka 
informationsbehov klienterna har. De identifierade behoven är separerade, och 
innehåller en analys av klienternas svar för respektive behov. 

7.2.1 Lagersaldo 
Klienterna upplever det som mycket viktigt att ha tillgång till det faktiska lagersaldot 
på sina produkter som lagerförs hos Green Cargo, och uppger en medianpoäng på 7 för 
detta behov. Det beskrivs som en självklarhet att ha tillgång till lagersaldoinformation 
och är något som klienterna förväntar sig ska finnas. För att integrera information över 
hela försörjningskedjan tycker vi att lagersaldot ska visas på både brutto- och 
nettonivå. Det innebär att lagersaldot innehåller information om hur många artiklar 
som fysiskt ligger i lager, hur många som är tillgängliga, samt hur många som är på 
väg in. Det skapar en helhetssyn över lagersaldot, och i något motto ett flödesbaserat 
lagersaldo, vilket ligger i linje med det resonemang som förs av Chopra et al. i 
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referensramen, och bidrar till en framgångsrik försörjningskedja103. Möjligheten för 
klienter att planera aktiviteter på ett optimalt sätt med denna helhetsbild av lagersaldot 
bör öka.  
 
Situationen idag vad gäller tillgången till lagersaldot skiljer sig åt mellan olika 
klienter. Klient 7 har till exempel välutvecklad EDI-trafik där lagersaldot uppdateras 
kontinuerligt och går direkt in i affärssystemet hos Klient 7, till skillnad från Klient 8 
som får uppdatering av det verkliga lagersaldot på en lista en gång i månaden. 
Kontrolltornet skapar genom integrering av WMS-systemet och kontrolltornet 
möjlighet att erbjuda samtliga klienter lagersaldo som uppdateras i realtid, vilket kan 
öka informationskvaliteten genom att informationen blir mer tidsaktuell, vilket ökar 
möjligheten att fatta optimala beslut. Det stöds även av Mattson104 i stycke 3.5 i 
referensramen  
 
Tillgången till lagersaldo passar enligt de intervjuade klienterna bäst att få tillgång till 
via en passiv kommunikationsmetod, som till exempel EDI direkt in i klientens system 
eller Internet. För att kunna hålla en kontinuerlig uppdateringsfrekvens av lagersaldot 
anser vi också att det är absolut nödvändigt med en passiv kommunikationsmetod för 
att inte överösa klienterna med information. Flera klienter uttrycker att de vill ha 
lagersaldot direkt i sina affärssystem, vilket bör erbjudas dem om möjlighet finns. För 
mindre klienter som inte har resurser att investera i, och administrera, en EDI-
förbindelse, och klienter som av en annan anledning inte har tillgång till en EDI- eller 
XML-förbindelse anser vi att det ändå bör erbjudas kontinuerligt uppdaterad 
information om lagersaldot. För denna typ av klienter passar det bäst med att erbjuda 
informationen via ett webbgränssnitt. 
 
Det finns idag inga möjligheter för de klienter som har färskvaror att få information 
om vilket bäst före datum artiklarna har. Klient 7, som har datummärkning på sina 
produkter, uttrycker att de har behov av att kunna se datummärkningen på de lagrade 
artiklarna. Detta kräver extra hantering och administration i form av att lagret måste 
hålla reda på vilket gods som ska ut först. För att hålla administrationen på en rimlig 
nivå anser Klient 7 att det är tillräckligt att hålla reda på datummärkningen på 
batchnivå, och inte artikelnivå. Ur ett klientperspektiv är det viktigt att ha 
datummärkning på grund av att det öppnar möjligheter att minska inkuransen på 
varorna. Detta bör ur Green Cargos perspektiv ställas mot de kostnader och extra 
arbete det innebär att införa ett datumsystem. Om Green Cargo kommer att öka 
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andelen klienter som har färskvaror, kan införande av datummärkning vara att 
överväga eftersom det troligen kommer att vara en attraktiv tjänst för klienten, och 
eventuellt bidra till att behålla klienten en längre tid. Vi anser dock att det i dagsläget 
inte är aktuellt att införa en funktion enligt ovanstående. 
 
I de fall där kunderna lägger order hos klienterna och klienterna direkt ger 
leveransbesked, tror vi att ett kontinuerligt uppdaterat lagersaldo kan leda till att 
klienterna får nöjdare kunder. Detta baserar vi på att klienterna i högre utsträckning 
kan ge riktiga leveransbesked om de har tillgång till det faktiska lagersaldot. För de 
klienter som Green Cargo uppdaterar lagersaldot på mer sällan, kan annars klienterna 
lova leverans till kunden för att sedan kunna konstatera att lagersaldot i själva verket är 
lägre än det de har i sina system, till exempel på grund av att artiklar gått sönder i 
hanteringen. Det kan då leda till att leveranstiden inte kan hållas, och kunderna kan bli 
missnöjda. 

7.2.2 Track & Trace 
Klienterna som ingår i denna studie har satt en median på track & trace på 5. Det 
placerar behovet av denna information i mitten av de undersökta informationsbehoven. 
Behovet av en track & trace-funktion varierar kraftigt mellan de olika klienterna, och 
poängen för detta informationsbehov är fördelat över ett spann från 1 till 7. 
 
De klienter som uppvisar ett behov av track & trace ser detta som ett stort steg att få 
kontroll på var godset befinner sig och när deras kunder kan vänta sig leverans. Några 
klienter ger uttryck för att de idag inte alls har detta behov tillfredsställt, Klient 2 säger 
till exempel 
 
”Ringer en butik hit och frågar kan jag bara säga att den jackan har gått ut. Men säg 
att den ska till hundra ställen…jag vet ingenting. Där är man helt lost alltså”105 
 
Vissa av Green Cargos klienter saknar alltså kontrollen över sitt eget gods eftersom de 
varken kan informera sina kunder om var godset befinner sig eller när det förväntas 
vara framme. Visibiliteten för klienterna är i dessa fall låg, men vi liksom Ballouanser 
enligt stycke 3.6.2 att den kan ökas genom att de olika parterna i försörjningskedjan 
kan få leveransstatus i realtid106. Vi bedömer att spårningen skulle vara tillräcklig att 
införa på en hierarkisk packningsnivå (se stycke 3.8.1) i höjd med ordernivå.  
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Vi ser dessutom att en track & trace-funktion kraftigt skulle kunna reducera antalet 
inkommande telefonsamtal från Green Cargos klienter och kunder som har frågor 
kring leveranserna och när de kommer. Flera klienter uppger att en mycket stor andel 
av de inkommande telefonsamtalen berör just detta område. Med en track & trace-
funktion skulle antalet telefonsamtal kunna reduceras på grund av att klienterna och 
kunderna själva kan få tillgång till informationen via kontrolltornet. Detta tror vi kan 
frigöra tid hos både Green Cargo och klienterna som kan läggas på annat arbete eller 
möjliggöra personalrationaliseringar. Dessa effekter kan uppvisas hos exempelvis 
Klient 1, som har tillgång till track & trace via sitt eget informationssystem, där 
förfrågningar angående var leveranser befinner sig har 
 
 ”…mer eller mindre försvunnit.”107 
 
 Vi tror även att Green Cargos service gentemot kunden kan förbättras i de fall de 
väljer att kontakta Green Cargos klienter via telefon, eftersom klienterna kan få 
tillgång till information om leveransen mycket snabbare via kontrolltornet än de kan i 
dagsläget.  
 
Av de klienter som visar upp mindre behov av att få tillgång till track & trace-
information, menar flera att de har så pass korta transportledtider att behovet av 
spårning helt enkelt inte finns. Visserligen är det en rimlig tanke att behovet av track & 
trace minskar med minskad transportledtid, men vi tror att även dessa klienter kan ha 
behov av track & trace. De kan med en track & trace-lösning enklare få tillgång till 
information om leveransen har lämnat Green Cargo, om den har mottagits och så 
vidare vilket bör vara av intresse oavsett hur lång transportledtiden är. Dessutom kan 
de ha nytta av tracefunktionen (se stycke 3.8) i track & trace, i de fall då en leverans är 
försenad eller ”försvunnen” på så sätt att det kan bli lättare att få fram uppgifter om var 
godset senast befann sig. 
 
För företag som har produkter där varje artikel är unik och har ett eget serienummer, 
finns det idag begränsade möjligheter att hålla reda på dessa artiklar. Hanteringen av 
några av de större klienternas artiklar med sådana egenskaper sköts av Green Cargo 
via klientens system. Flödena med unika artiklar utgör idag en mindre andel av de 
totala flödena, och det bör övervägas om det är motiverbart att införa en sådan 
funktion. Om andelen av sådana artiklar ökar, stiger naturligtvis även anledningen att 
införa spårning av unika artiklar. Något som talar för att införa en funktion som kan 
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hantera unika artiklar, är att det manuella dubbelarbetet, som utförs av Green Cargos 
personal, troligen kan undvikas. 
 
De flesta klienter som ingår i studien anger att de skulle vilja ha en aktiv track & trace-
lösning eller en aktiv i kombination med en passiv (se stycke 3.8.1). Vi anser att en 
kombination av de båda bör erbjudas klienterna eftersom behoven varierar mellan 
olika klienter, olika användare hos en klient samt olika situationer. Den aktiva 
lösningen bör kunna grunda sig på ett regelverk för hur och när kontrolltornet ska 
skicka en signal om avvikelse från leveransplanen. Reglerna anpassas efter de 
önskemål och förutsättningar som de respektive klienterna och kunderna har. 
Exempelvis kan en regel utformas på så sätt att kontrolltornet ska signalera om 
leveransen inte passerat en viss aktivitet inom ett fördefinierat tidsfönster. Denna 
information är enligt LeMays108 indelning i stycke 3.4.1 på operativ beslutsnivå, och 
den lämpar sig därmed att helautomatisera enligt resonemang i stycke 3.7.3 i 
referensramen. Klienternas behov av track & trace skiljer sig för en central 
leveransbevakare, som har tillgång till Internet och hela tiden kan vara uppkopplad 
mot ett kontrolltorn, och en godsmottagare i en butik som utför stora delar av sitt 
arbete utan dator. Leveransbevakaren tror vi har större utbyte av att när denne vill, då 
kunna spåra en leverans via ett webbgränssnitt. Dessutom tror vi att en aktiv track & 
trace-lösning kan skapa ett behov av en passiv. Om klienten eller kunden i ett första 
skede får besked av kontrolltornet via en aktiv kommunikationsmetod som e-post, att 
en leverans är försenad, vill denne sedan troligtvis följa leveransen kontinuerligt via en 
passiv kommunikationsmetod som Internet. 
 
Behovet av POD (7) är högre än behovet av att få track & trace-information (5), enligt 
de intervjuade klienterna. Det är sällan bevis för att en kund mottagit godset behövs, 
men i dessa fall vill klienterna kunna styrka uppgifterna att godset faktiskt levererats. 
Idag är denna information svårtillgänglig för de flesta klienter. POD finns att tillgå 
elektroniskt över Internet hos de större transportörerna, och en möjlig lösning skulle 
vara att länka kontrolltornet till deras hemsidor, så att Green Cargo, klient och kund 
alla kan få tillgång till informationen när de vill109.  

7.2.3 Kostnadsuppföljning 
Klienterna som vi intervjuat anger att de har ett stort behov av att få uppföljning av 
kostnader. Enligt enkäten vi genomförde är behovet lika stort att få kostnader 
aggregerat (6,5) som att få dem nedbrutna per order (6,5). Flera klienter anger dock att 
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det skulle bli för mycket information att få kostnaderna nedbrutna per order och att det 
inte skulle uppfylla något högre värde hos dem. Svaren på kostnader nedbrutna per 
order har också en större spridning än svaren på aggregerade kostnader, medianvärdet 
för båda blir dock detsamma. Om klienterna vill kontrollera en specifik faktura har de 
alltid möjligheten att matcha den mot avtalet, där kostnader per aktivitet är 
specificerade, för att kunna kontrollera kostnaderna. Istället uppger flera klienter att de 
är mer intresserade av att få kostnadsunderlag aggregerat för att kunna se samband. Vi 
ser att klienterna vill kunna basera analyser på kostnadsunderlaget och få en 
uppfattning om helheten för att kunna fatta beslut på taktisk nivå. De vill få en 
uppfattning om vilka kunder som är lönsamma och vilka som inte är det genom att se 
kostnad per kund. De vill kunna se vilka leverantörer som har förmånligast taxor för 
deras transportstruktur avseende leveransadresser och orderstruktur och få information 
om kostnad per kilo. Några klienter, bland annat Klient 7 och Klient 8, uppger att de 
vill få kostnader nedbrutna per aktivitet för att få ökad kontroll över vad som orsakar 
deras kostnader. Vi tror att denna information är viktig att tillhandahålla till klienter så 
att de kan bedöma Green Cargos prestation, och därmed få en ökad trygghet i att de 
har insyn i vad deras kostnader består av. Visserligen ligger det i ett 
tredjepartslogistikförhållandes natur att ha tillit till tredjepartsleverantören, men vi tror 
att denna öppenhet kan knyta klienten till Green Cargo ytterligare. 
 
Fem klienter anger att de vill ha tillgång till kostnadsuppföljning via Internet och lika 
många via e-post. Dessa två är de klart vanligaste kommunikationsmetoderna som 
önskas av klienterna. Information av detta slag anser vi skulle tillfredsställa flest 
klienter genom att erbjuda en komplett databas innehållande klienternas kostnader 
under en viss tid tillbaka. I databasen, tillhandahållen antingen via ett webbgränssnitt 
eller via en Excelfil som bifogas ett e-postmeddelande, ska klienterna kunna sortera 
informationen efter vissa parametrar som de själva önskar. Exempel på parametrar 
skulle kunna vara kostnad per kilo, kostnad per kund, kostnad per aktivitet, kostnad 
per period, kostnad per transportör och kostnad per order.  
 
Information som kan kopplas till uppföljning av kostnader ligger enligt LeMays 
kategorisering till grund för beslut på taktiska och strategiska beslutsnivåer110. 
Eftersom kostnadsuppföljning per definition bygger på information som ligger bakåt i 
tiden, ofta under en längre period som till exempel vecka, månad, kvartal eller år, 
föreligger det inget behov av att få tillgång till informationen i realtid. Däremot anser 
vi att information är en färskvara och att det är viktigt att en beslutsfattare hos en klient 
ska kunna få tillgång till uppdaterad information i det ögonblick denna så önskar, 
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eftersom vi tror att tillgången till information är viktig när beslutsfattaren är mitt uppe i 
en kreativ process och redan jobbar med en viss frågeställning. Om beslutsfattaren 
aktivt tvingas beställa uppföljning av kostnader från Green Cargo, och invänta att 
informationen ska komma, tror vi att beslutsfattaren kan uppleva ett irritationsmoment 
samt gå miste om informationen under analysprocessen. Detta är även något som 
Green Cargos försäljningschef Respondent 17 ger uttryck för när han menar att: 
 
”Den typen av snabb tillgänglighet tror jag kommer att öka väsentligt framöver.”111 
 
Klient 8 upplever att de idag har god inblick i de kostnader som orsakas internt hos 
Green Cargo, men att kostnaderna som härstammar från transporterna är sämre. Det är 
något som vi anser bör erbjudas klienterna eftersom det ur klienternas perspektiv är 
viktigt med en helhetsbild av logistikflödet. Här kan det naturligtvis uppstå praktiska 
problem med att få in tillräcklig information från transportörerna, särskilt i de fall 
transporterna är upphandlade av klienterna, men det är något Green Cargo bör sträva 
efter att få in underlag för. Med tanke på detta anser vi även att Green Cargo bör 
eftersträva efter att i så stor utsträckning som möjlighet upphandla transporterna själva, 
och på så sätt öka möjligheten att kontrollera förhållandet med transportören på önskat 
sätt. 

7.2.4 Orderinformation 
Att få tillgång till orderinformation upplevs av klienterna som viktigt, och de har satt 
medianpoängen 6,5 för detta informationsbehov. Klienterna upplever informationen 
om vilka artiklar ordern innehåller, vilken leveransadress godset har, vikten för ordern 
och liknande mått som självklara att få tillgång till. Diskussionen gled i de flesta fall 
istället mot att kunna få tillgång till orderstatus, det vill säga status på om ordern 
exempelvis är mottagen, under plockning, plockad eller upplockad av transportör, 
vilket skulle kunna tyda på att denna funktion var extra intressant för klienterna. En 
klar majoritet av de intervjuade klienterna uppger att de vill ha orderstatus på order i 
Green Cargos interna flöde. Klient 3 uppger till exempel att orderstatusen endast 
behövs periodvis, till exempel under kampanjer. Att tillhandahålla orderstatus i 
kombination med track & trace anser vi skulle ge klienterna en helhetssyn över deras 
varuflöden, och en ökad kontroll och visibilitet. Detta ger ökade möjligheter till att 
planera och förbereda kommande aktiviteter i leveransprocessen, vilket i 
förlängningen bör leda till bättre effektivitet i försörjningskedjan. 
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Ett tydligt tecken på att det existerar behov av att få tillgång till orderinformation är att 
Klient 5, tillsammans med Logistikcentra Ost, tagit initiativ till att införa en 
informationslösning liknande ett kontrolltorn. I informationslösningen, som bara blev 
en testversion, fanns möjligheten att se orderstatusen uttryckt i fyra olika status: 
Mottagen order, Plock, Återrapportering och Lastat. Vartefter dessa steg uppfylldes 
markerades de med en ny färg enligt trafikljusmetoden, där till exempel ett grönt ljus 
för Plock indikerade att denna fas påbörjats. Informationslösningen inkluderade även 
en möjlighet för Klient 5 att se lagersaldo och historik samt lägga order över Internet. 
 
Vi tycker att Green Cargo bör införa ett par mätpunkter i det interna flödet för att svara 
mot klienternas behov. En leveransbevakare hos en klient kan då få 
spårningsinformation från hela flödet, både internt inom Green Cargo och externt från 
transportörerna. Behovet hos klienterna av orderstatus bör vara särskilt stort för 
expressorder och andra viktiga order som klienterna av olika anledningar vill ha extra 
bevakning på. Det är även enligt Stefansson stor chans att en expressorder efterfrågas 
direkt när den anländer till sin slutdestination, vilket har bidragit till viljan att 
noggrannare kontrollera dessa flöden112. Överblicken orderstatusen ger kan även ge 
klienten större chans att påverka prioritetsordningen av de order som ska plockas. Här 
kan det dock finnas en intressekonflikt mellan klienten och Green Cargo i den mån att 
Green Cargo vill kunna sköta sin arbetsgång själva, samtidigt som det kan vara 
lockande för klinterna att försöka styra Green Cargos arbete om de har insynen. Om 
det inte går ut över arbetet med övriga klienters artiklar, anser vi att Green Cargo bör 
tillåta insyn i plockprocessen samt möjligheten att påverka prioritetsordningen för 
klienterna. Denna åsikt baserar vi på att det trots allt är klienten som ger Green Cargo 
uppdraget att hantera deras produkter, samt att det är klienten som har den 
kommersiella bilden av en order och att de därför bör få inflytande i hur deras 
produkter hanteras. Det är dock viktigt för Green Cargo att poängtera för klienterna att 
Green Cargos kompetens om logistik- och plockprocesserna bör beaktas, och att 
klienterna inte skall detaljstyra rutinorder bara för att de har möjligheten.  
 
De tillfrågade klienterna anger att de vill ha tillgång till orderinformation via Internet, 
EDI eller direkt i sitt eget system. Internet utgör tyngdpunkten i klienternas svar, och 
vi tror att denna lösning passar till att ge information med tanke på att det är lätt att 
tillhandahålla en databas som kan göras sökbar uppdaterad i realtid. Just en 
sökfunktion där användaren själv kan söka efter ordernummer, artikelnummer, kund, 
transportör, leveransdag, vikt, kostnad och andra parametrar tror vi är värdefull för 
klienter i syfte att skapa visibilitet i deras flöden. 
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7.2.5 Aviseringar 
Syftet med att skicka aviseringsinformation är bland annat att godsmottagaren kan 
förbereda sig på de aktiviteter som krävs för att mottaga godset samt ge bättre 
information och service till sina kunder, vilket kan leda till ökad försäljning. Genom 
att sprida information, till exempel aviseringsinformation, kan osäkerheten för hela 
kedjan minska enligt stycke 3.1. 
 
Samtliga intervjuade klienter vill aviseras via en aktiv kommunikationsmetod. De 
flesta vill använda e-post för att få denna information, men även fax och telefon är 
alternativ för några klienter. Exempelvis säger Klient 2 att det beror på vilka 
möjligheter kunderna har att ta emot informationen, eftersom alla kunder inte har 
tillgång till Internet och e-post. Vi tror att det är viktigt att inse att olika kunder har 
kommit olika långt i sin IT-mognad och att inte alla kan kommunicera elektroniskt via 
datorer. Därför bör en aviseringsfunktion i kontrolltornet kunna avisera via flera olika 
format som e-post, fax, webbgränssnitt samt ge signal till exempelvis en fax, att skicka 
ett meddelande till godsmottagaren.  
 
Aviseringsinformationen bör genereras automatiskt av kontrolltornet för att uppnå god 
leveranskvalitet av informationen, vilket kan ske enligt beskrivningen i stycke 3.7.3. 
Om aviseringen sker manuellt finns det enligt Lumsden risk för förvrängning av 
informationen på grund av att den mänskliga faktorn är involverad i inregistreringen 
av informationen113. Automatisk aviseringsinformation ökar informationskvaliteten på 
grund av ökad sannolikhet för att kriteriet Korrekt Information, beskrivet i stycke 3.5, 
kan uppfyllas i högre utsträckning. Dessutom kan flera manuella moment i 
aviseringsprocessen rationaliseras bort med automatiserad aviseringsinformation. I de 
fall då godsmottagaren endast har tillgång till fax kan informationskvaliteten minska 
på grund av svag uppfyllelse av ett annat kriterie beskrivet i teoriavsnittet i stycke 3.5, 
Komplett Information. Kvaliteten på mottagna faxmeddelanden kan vara så låg att 
avläsningsfel begås, vilket givetvis inte är bra.  
 
Avisering av inkommande gods till kunderna upplevs av de intervjuade klienterna som 
en relativt viktig funktion. Klienterna ger detta behov en medianpoäng på 6. 
Klienternas svar angående behovet av aviseringar har dock en stor spridning där tre 
klienter har satt låga poäng medan fyra klienter har satt höga poäng, en klient har inte 
angett något svar alls. Ingen klient har nämnt att de vill ha tillgång till 
aviseringsinformation via ett webbgränssnitt, i vilken en klient eller kund skulle kunna 
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logga in på för att få information om sina leveranser. Vi tror att en sådan 
aviseringsinformation skulle vara av värde på så sätt att aviseringarna skulle kunna 
samlas på ett och samma ställe, och skapa överblick över när det inkommande godset 
förväntas levereras. De klienter som har uppgett behov av track & trace-information 
via Internet skulle kunna vara intresserade av en sådan funktion, eftersom de ligger i 
linje med varandras funktion på så sätt att de indikerar när godset ska levereras. Tabell 
9 i stycke 6.4 visar att poängen de intervjuade klienterna givit track & trace-
information (5) och aviseringsinformation (6) följer varandra tämligen väl, med 
undantag för Klient 8.  
 
Klient 6 anger att de är intresserade av att informera kunderna med 
avvikelserapportering om de inte klarar de på förhand uppsatta orderledtiderna. På så 
sätt vet kunden att godset antingen anländer exempelvis två dagar efter lagd order, 
eller att det kommer ett besked om när godset kommer istället. Denna 
avvikelserapportering minskar informationsflödet och riktar uppmärksamheten på det 
som avviker från det förväntade logistikflödet. Därmed minskar också risken för att 
avvikelseinformationen ska försvinna bland all annan information. 
 
Flera olika klienter, bland annat Klient 3, Klient 4 och Klient 7, uppger att de inte har 
behov av aviseringsinformation på grund av leveranser ut till kund sker på fasta tider. 
De menar att butikerna ändå vet när leveransen kommer och inte har behov av 
avisering. Klient 2, som också har fasta leveransdagar, uppger däremot att butikerna 
har ett stort aviseringsbehov eftersom de visserligen vet att det kommer en leverans på 
en viss dag, men inte vet exakt vilket gods som kommer. Dessa behov tycks alltså vara 
förutsättningsberoende. Skillnaden mellan till exempel Klient 2 och Klient 3 i detta 
fall är att Klient 2 har ett leveransfönster av vissa plagg på 1-3 veckor, medan Klient 3 
har ett leveransfönster på 1 dag. Som vi uppfattar det vet alltså butikerna för Klient 3 
vad som kommer och när det kommer till skillnad från butikerna för Klient 2 som 
endast vet när det kommer gods. Kunderna till Klient 2 har alltså ett behov av att få 
aviseringsinformation i syfte att få information om vad som kommer. Därmed är 
behovet av aviseringsinformation mindre hos butikerna för Klient 3 jämfört med 
Klient 2. En annan förutsättning som vi tror påverkar behovet av aviseringar är 
sortimentsansvaret i butiken. Kunderna till Klient 2 påverkar själva sortimentet i 
butiken medan Klient 3 centralt bestämmer vilket sortiment som ska erbjudas i 
butikerna för Klient 3. Detta kan vara ytterligare en förklaring till varför Klient 2 och 
Klient 3 har olika behov av aviseringar.  
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7.2.6 Miljö 
Klienterna anser att miljöinformation inte är något stort behov. Detta behov har också 
fått den lägsta snittpoängen bland de behov vi frågade om i enkäten med en 
medianpoäng på 4,5. Generellt kan sägas att flera av de svarande motiverar de poäng 
de satt för miljöinformation med att de vill ”ta sitt ansvar” och tycka att miljön är 
viktig. De har dock inte upplevt att det är något som deras kunder har ställt krav på att 
få information om, med något undantag. Klient 5 har till exempel behov av att kunna 
se förbrukning av tvättmedel, plast och wellpapp för miljökonsekvensbeskrivning som 
sker internt en (1) gång per år. Klient 3 anser att information om miljöpåverkan är 
något som kan vara bra att visa upp för deras intressenter. Miljöinformationen anser 
Klient 3 vara av sällankaraktär vilket de tycker lämpar sig bra att förmedla via e-post. 
Respondent 7 hos Klient 7 uttrycker att han tror att miljöuppföljning får ökad 
betydelse i framtiden men att det inte är något som deras kunder efterfrågar i 
dagsläget.  
 
Vi anser att miljöinformation av typen emissioner från transporter och åtgång av 
emballage är bra att kunna erbjuda kunderna. Särskilt med tanke på att Green Cargo 
har en viss miljöprofil och att de därmed bör erbjuda miljöinformation även om det 
endast är i marknadsföringssyfte. I förhållande till övriga behov anser vi dock att 
miljöinformation bör ha ganska låg prioritet när det gäller innehåll i en 
kontrolltornslösning. 

7.2.7 Statistik 
Statistik är något som alla klienter efterfrågar. Vilken typ av statistik som klienterna 
efterfrågar varierar, liksom med vilken frekvens de efterfrågar informationen. I 
dagsläget erbjuder Green Cargo kunderna statistik, men bland andra Respondent 4 
påpekar att de måste begära statistiken varpå Green Cargo sammanställer den och 
skickar till Klient 4. Det innebär att det blir en viss ledtid för klienten att få statistiken, 
och det finns därmed en risk att i den stunden då klienten behöver statistik finns den 
inte tillgänglig för analys. Detta anser vi vara ett problem då det kan finnas en risk att 
det skapar frustration hos kunden. Dessutom kan det vara så att klienten har behov av 
statistik under en viss process och om då inte informationen finns tillgänglig kan 
stunden passera då statistiken behövdes, enligt samma resonemang som för 
kostnadsuppföljning. 
 
Klient 2 och Klient 7 satte sex poäng på behovet av statistik. Övriga klienter satte alla 
sju poäng. Det betyder att medianpoängen för statistik i enkäten blir 7. Statistik och 
kostnadsuppföljning är behov som vi anser ligger mycket nära varandra då 
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kostnadsuppföljning är en viss typ av statistik och skulle kunna inkluderas i statistik 
begreppet. 
 
Klienterna efterfrågar bland annat statistik såsom distribuerade kubikmeter per vecka, 
antal kartonger per vecka, kostnad för distributionen per vecka, hur mycket 
helpallshantering som sker, hur mycket plockhantering det är, antal order, antal 
orderrader, totalt antal leveranser, leveransprecision till kund och leveranssäkerhet till 
kund. Klienterna efterfrågar även olika typer av statistik för olika tidsperioder och med 
olika frekvens. Därför bör statistik tillhandahållas via en sökbar databas som 
inkluderas i kontrolltornet och görs tillgänglig över Internet. 
 
Gemensamt för alla respondenter är att de vill få statistik antingen via e-post eller via 
Internet. Klient 5 anger att de vill kunna se statistiken via Internet och samtidigt ha 
möjlighet att ladda ned den statistik de efterfrågar i en Excelfil. Klient 4 framför också 
att de gärna vill kunna se statistiken nedbruten på kundnivå för att bland annat kunna 
utvärdera transporterna för respektive kund.  
 
Utöver de behov som identifierats hos klienterna har vi även identifierat behov som 
uttryckts av intern personal på Green Cargo. De analyserar vi separat i stycke 7.3 
nedan. 

7.3 Interna informationsbehov 

7.3.1 Dataspårning 
För att kunna reda ut ansvarsförhållandet om vem som felat i tvister om filöverföring, 
anser vi att det bör finnas en funktion för loggning av filtrafiken mellan Green Cargo, 
klienter och kunder. Information om när filer skickades och togs emot bör registreras, 
för att kunna användas som underlag i en diskussion. Dessutom kan 
dataspårningsinformation användas till att förbättra möjligheterna till mätning av 
orderledtid hos Green Cargo. Om tiden, då en order skickas från klienten till Green 
Cargo, loggas kan den användas för att få ett mer precist och verklighetsbaserat mått 
på hur lång orderledtiden är. 
 
Behovet av informationen finns, men det är inte självklart att en funktion för 
dataspårning ska inkluderas i ett kontrolltorn, utan att detta istället bör ligga i 
befintliga system, som till exempel Clic och Diracom. Vi anser att funktionen inte 
riktigt passar in i en kontrolltornslösning eftersom denna typ av information har 
karaktären av stödinformation till infrastrukturen till det undre lagret i en IT-struktur, 
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enligt Gattorna et. al. indelning i stycke 3.3. Kontrolltornets funktioner ligger i övrigt i 
att stödja de översta och mellersta lagren i IT-strukturen. 

7.3.2 Fakturahantering 
Flera av de personer vi intervjuat internt anger att det finns ett stort internt behov av 
automatisk fakturakontroll. Behovet gäller i första hand automatisk kontroll av 
transportfakturor där administrationen kräver mycket manuellt arbete och tar stora 
resurser i anspråk. Respondent 15 uppskattar att fyra administratörer arbetar fyra 
timmar per dag med kontroll av transportfakturor, endast tillhörande Logistikcenter 
Mitt.  
 
Vi tror att det finns en mycket stor besparingspotential med automatisk 
fakturahantering vilket också stöds av Mattsson som menar att automatiserad 
fakturabehandling kan minska den manuella hanteringen avsevärt114. För att kunna 
kontrollera transportfakturor automatiskt krävs att transportören skickar elektroniska 
fakturor. Dessa fakturor matchas sedan mot sändningsinformation och transportörens 
tariff, enligt avtalet med Green Cargo, som måste finnas tillgänglig i Green Cargos 
system. Denna process beskrivs utförligare i stycke 3.7.3. I de fall det skiljer mellan 
vad en faktura bör kosta och vad som faktiskt fakturerats, anser vi att dessa avvikelser 
automatiskt bör notifieras för en administratör som kan reda ut problemen manuellt. 
Därmed bör besparingar på personal kunna genomföras eftersom endast avvikelser 
notifierade från systemet, det vill säga felfaktureringar, kräver manuellt arbete med en 
fungerande automatisk fakturakontroll. Dessa resurser kan då läggas på andra viktigare 
uppgifter alternativt att färre personer kan sköta samma arbetsuppgifter. Arbetet med 
att inledningsvis lägga in transportavtal i en kontrolltornslösning tror vi dock kommer 
vara ett stort arbete eftersom transportörernas tariffer är omfattande. Green Cargos 
avtal med transportörerna ser olika ut för olika kunder vilket innebär att många avtal 
måste läggas in. Endast för de små kunderna finns generella transportavtal som ser 
likadana ut för flera kunder. 
 
Dessutom kan besparingar göras genom att en större andel felfaktureringar kan 
upptäckas med en automatisk fakturakontroll, vilket troligtvis gör att kostnaderna för 
transporter sänks eftersom felfaktureringen, enligt flera interna respondenter, i de 
flesta fall inte är till Green Cargos fördel. Enligt Respondent 14 kontrolleras i 
dagsläget endast cirka tio procent av alla transportfakturor. Dessutom bör besparingar 
kunna göras genom att personalen får mindre arbetsbelastning och resurser kan 
frigöras. 
                                              
114 Mattsson, S-A. (2002) 
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Respondent 17 anser att Green Cargos faktureringsprocess till sina klienter tar stora 
resurser i anspråk. Då klienten kommer med synpunkter på fakturor kräver det mycket 
manuellt arbete hos Green Cargo. Respondent 17 föreslår vad han kallar ett 
transaktionsrum där klienten kan göra regleringar av fakturor och komma med 
synpunkter på den faktiska fakturan. Hur en sådan lösning skulle se ut mer specifikt 
vet vi inte. Grunden skulle kunna vara en lösning som klienterna via ett 
webbgränssnitt, där de kan se sina egna fakturor från Green Cargo samt kunna 
anmärka på dem som de inte tycker stämmer.  

7.3.3 Aviseringar 
Ett behov som Respondent 15 uppgett är behovet av att skicka automatiska aviseringar 
till kunder. Som det är idag måste Green Cargos kundtjänst skicka dessa aviseringar 
manuellt vilket de anser tar onödigt mycket tid. Aviseringarna innehåller bland annat 
ordernummer, vikt, volym och hur godset är packat. Denna typ av avisering tror vi 
skulle kunna utföras automatiskt i ett kontrolltorn där automatgenererad e-post kan 
skickas till de klienter och kunder som önskar informationen. Detta beskrivs av 
Mattsson115 i stycke 3.7.3. 

7.3.4 Reducera antalet system 
Vi tror att en kontrolltornslösning kan komma till stor nytta genom att lösa 
problematiken med att behöva arbeta i klientens system, vilket beskrivs i stycke 6.2.4 
och 6.5. Om Green Cargo har en kontrolltornslösning som bland annat är integrerat 
med WMS-systemet, bör administrationen kunnas skötas helt i det egna systemet för 
att sedan automatiskt uppdatera klientens system. Därmed bör dubbelarbetet försvinna 
och även om Green Cargo idag får betalt för dubbelarbetet tror vi att Green Cargo 
tjänar långsiktigt på att erbjuda en mer effektiv logistiklösning till sina klienter. 

7.4 Behovsskillnader utifrån kontextuella faktorer 
Frågeställning två gick ut på att analysera de skillnader i behov som orsakas av de 
kontextuella faktorer som redovisas i uppgiftspreciseringen i stycke 4.2.1. I detta 
stycke analyserar vi hur dessa faktorer påverkar klienternas informationsbehov, samt 
undersöker om vi kan bekräfta de teser vi ställde upp i uppgiftspreciseringen. 
 
Vi insåg under projektets gång att det är svårt att säga vilken eller vilka kontextuella 
faktorer som påverkar klienternas behov. Flera av de behov som klienterna uppger att 
de har tycks påverkas av flera kontextuella faktorer, och i vissa fall påverkar 

                                              
115 Mattsson, S-A. (2002). 
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faktorerna behoven i olika riktning. Dessutom finns naturligtvis många faktorer som vi 
inte tittat på som kan påverka behoven. Ett exempel på en kontextuell faktor som 
påverkar behov i olika riktning är ledtid, som vi i inledningen på projektet trodde att vi 
skulle kunna säga något generellt om, det vill säga skulle påverka ett eller flera behov i 
samma riktning. Det visade sig att utifrån det insamlade materialet gick inte det, utan 
ledtid genererade skilda behov hos olika klienter. Ett annat exempel, om vi istället 
utgår från ett behov, är track & trace som påverkas av flera av de klientfaktorer som vi 
definierat däribland ledtid, fasta dagar och interna transporter. Vi har försökt att lyfta 
fram de mer generella trender som några av klientfaktorerna framkallar för att skapa 
en så nyanserad bild som möjligt. De kontextuella faktorerna redovisas nedan. 

7.4.1 Andel av klientens logistik 
Vi kan se att klientens andel av dess logistik som outsourcats till Green Cargo 
påverkar deras inställning till att utnyttja en kontrolltornslösning i Green Cargos regi. 
De flesta klienter som har en hög andel av sin logistik outsourcad till Green Cargo 
anger att de har ett relativt stort intresse av ett kontrolltorn i Green Cargos regi. En av 
Green Cargos klienter (Klient 3), som visserligen har en stor andel av sin logistik 
outsourcad till Green Cargo, antyder att de helst vill arbeta i det egna systemet. Klient 
3 anser att det är ett problem för dem att behöva arbeta i flera olika system då de för 
andra marknader i Europa utnyttjar flera TPL-leverantörer. Logistikfunktionen hos 
Klient 3 sköter alla marknader centralt från Oslo vilket vi tror påverkar deras 
inställning till Green Cargos kontrolltornslösning. De övriga stora klienter vi intervjuat 
som också har stora delar av verksamheten utanför norden har till skillnad från Klient 
3 lokala logistikfunktioner för norden. Det gör att ur dessa klienters synvinkel sköter 
Green Cargo 100 procent av deras marknad vilket vi tror påverkar deras inställning till 
att använda en kontrolltornslösning i positiv riktning. Vi anser dock att ett kontrolltorn 
indirekt kan vara en stor nytta även för de klienter som angett att de helst vill arbeta i 
det egna systemet. Detta eftersom kontrolltornet hos Green Cargo kan samla 
information och förse dessa klienter med informationen via klientens IS/IT-lösning. 
Kontrolltornet blir därmed i det här fallet Green Cargos interna lösning för att kunna 
erbjuda informationen. Den enda skillnaden, om informationsöverföringen går att lösa 
på ett tekniskt smidigt sätt, blir att klienten ser informationen genom det egna 
gränssnittet.  
 
Den enda klient som vi från början hade tänkt inkludera i studien men som inte ställde 
upp var en mindre klient vid Logistikcenter Ost. Anledningen till varför de inte ställde 
upp var, enligt deras logistikchef, att endast en liten del av deras totala flöde gick via 
Green Cargo och att de därför inte hade någon vilja att utveckla informationsflödet. 
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Detta anser vi är en viktig lärdom för projektet. Enligt de intervjuer vi genomfört, kan 
vi alltså bekräfta den hypotes vi ställde upp angående den andel av klienternas logistik 
som är outsourcad till Green Cargo. Företag med större andel av sin logistik hos Green 
Cargo är mer intresserade av att använda en kontrolltornslösning i Green Cargos regi. 

7.4.2 Ledtid 
Ledtidskravens påverkan på vilka behov företagen har skiljer sig mellan olika företag. 
Utifrån denna kontextuella faktor kan vi inte säga något entydigt om hur det påverkar 
behoven. Klient 1 anger att de bättre skulle vilja följa det interna flödet hos Green 
Cargo när det gäller deras expressorder. De uppger att de har ett större behov av att 
noggrant kunna följa expressordrar, med korta orderledtider, genom flödet än vanliga 
order med längre orderledtider. Deras behov av att kunna se en detaljerad orderstatus 
samt att kunna utnyttja track & trace ser alltså ut att öka med kortare ledtid. 
Anledningen till att informationsbehovet ökar är troligtvis att det i många fall när det 
gäller expressorder finns en slutkund i försörjningskedjan som har beställt en produkt 
och som därmed väntar på att den ska komma in till butiken. På grund av detta skapas 
därmed en expressorder. Å andra sidan har två klienter, Klient 4 och Klient 7, angett i 
intervjuerna att deras transportledtid till kund är så pass kort att de inte känner att de 
har något större behov av en track & trace-lösning. Detta är ett rimligt resonemang och 
det är möjligt att få en ökad förståelse för detta om man genom ett tankeexperiment 
tänker sig att transportledtiden kan minskas till ett fåtal minuter. Behovet av track & 
trace bör därmed rimligtvis vara lägre, eftersom risken för avvikelser och störningar 
minskar på grund av den kortare tid en försening ”har på sig” att inträffa. Detta är i alla 
fall en trolig situation då godset utgörs av konsumentprodukter, som ofta levereras till 
slutkund och ofta inte har ett koordineringsbehov med annat gods som exempelvis ska 
användas i produktion. Klient 7 säger också att vid längre leveranser, till exempel till 
Polen, kan det finnas ett behov hos dem att spåra gods.  
 
Utifrån dessa olika behov, där båda behoven är genererade utifrån samma förutsättning 
om korta ledtider, drar vi slutsatsen att den kontextuella faktorn ledtid som vi i 
inledningen av projektet identifierade som en faktor som sänker behovet av track & 
trace vid kort ledtid, kan påverka behoven i olika riktningar. Det innebär att vi inte kan 
se något generellt behov som uppstått på grund av olika ledtidskrav, och behoven av 
track & trace varierar utifrån den kontextuella faktorn ledtid. Därmed finner vi inte 
möjligheten att genom det insamlade materialet kunna bekräfta tesen om att kortare 
ledtidskrav ökar behovet av track & trace. 
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7.4.3 Fasta leveransdagar 
Det insamlade materialet visar på att behovet av aviseringsinformation till kunderna 
minskar om leveranser sker på fasta leveransdagar. Klient 3, Klient 4 och Klient 7 har 
ett lägre behov av aviseringar på grund av att de levererar på fasta dagar, och att 
butikerna ändå vet när de kan vänta leveransen. Detta resonemang bekräftar alltså vår 
tes. Detta utvecklades ytterligare i stycke 7.2.5.  
 
Dessutom tycks det som den kontextuella faktorn fasta dagar, har betydelse för 
huruvida klienterna har behov av track & trace eller inte. Klient 3, som har leveranser 
till sina kunder på fasta dagar, anser att de inte har något behov av track & trace och 
har värderat behovet av track & trace till ett (1) i enkäten. Klient 4, Klient 5 och Klient 
7 som alla har leveranser på fasta dagar har alla värderat behovet av track & trace lägre 
än de klienter som inte har fasta leveransdagar. En klient som avviker från detta 
mönster är Klient 2. Klient 2 värderar behovet av track & trace mycket högt i enkäten 
trots fasta leveransdagar. Vi tror att deras behov av att kunna se vad som skall 
levereras till respektive butik, det vill säga fördelningen av artiklar mellan butiker som 
de inte kan se idag, påverkar deras inställning till track & trace mer än det faktum att 
de har fasta leveransdagar vilket motiverar att de svarat så som de har gjort.  
 
Hur den kontextuella faktorn fasta leveransdagar påverkar klienternas behov är enligt 
ovanstående diskussion därmed inte helt entydigt. Vi ser dock en tillräckligt stor 
antydan till att fasta leveransdagar tenderar att minska behovet av track & trace-
information, vilket därmed bekräftar vår tes. 

7.4.4 Interna transporter 
Tre av de intervjuade klienterna har transporter som i vi har valt att betrakta som 
interna. Det gäller för Klient 3 som äger sina butiker och för Klient 5 där transporterna 
går till deras egna hubbar ute i landet. Detsamma gäller i viss bemärkelse även för 
Klient 2 men i det fallet är det butikerna som äger Klient 2, som fungerar som en 
inköpsorganisation. Det vi kan se är att de interna transporterna påverkar behovet av 
POD-information. Klient 3 och Klient 5 ger lägre poäng, det vill säga anger att de har 
ett lägre behov, än övriga intervjuade klienter på frågan om det är nödvändigt för dem 
att få POD-information. Detta indikerar att vår tes stämmer. Vi bedömer att det 
egentligen inte är de interna transporterna i sig som minskar behovet av POD utan att 
det snarare beror på att Klient 3 och Klient 5 äger kunden i systemet som gör att deras 
behov för POD är mindre än hos övriga klienter. Av de tre intervjuade klienterna som 
har interna transporter överensstämmer inte behoven för Klient 2 med den formulerade 
hypotesen att interna transporter bör minska behovet av POD-information. Klient 2 
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värderar behovet av POD mycket högt till sju poäng. Förklaringen till det tror vi beror 
på att trots det att deras transporter kan betraktas som interna så äger inte Klient 2 
butikerna utan ägarförhållandet är det omvända, det vill säga att butikerna gemensamt 
äger Klient 2. 
 
Vi tror att klienternas behov av POD-information baseras på att de vill kunna föra över 
ansvaret för godset på kunden. POD-informationen utgör ytterst beviset för att kunden 
tagit emot godset. Om klienten äger kunden och att Green Cargos distribution blir vad 
vi valt att definiera som en intern transport, innebär det troligtvis att klienten inte har 
samma behov av att föra över ansvaret för godset på kunden. Detta eftersom kunden i 
systemet då i de flesta fall är en butik i klientens ägo. Med andra ord ser vi att 
klienternas behov av POD-information minskar då de själva äger kunden, vilket 
bekräftar vår tes. 
 
Vi har alltså med det material vi samlat in kunnat bekräfta fyra och förkasta en av de 
teser vi ställde upp i uppgiftspreciseringen. Sammanfattningsvis kan vi därmed visa på 
att: 
 

 En klient som har en stor andel av sin logistik outsourcad till Green Cargo 
har större intresse av att använda ett kontrolltorn i Green Cargos regi. 
 

 Det går inte att bekräfta att behoven av track & ökar om 
transportledtiderna minskar. 

 
 Om leveranser till kund sker på fasta dagar minskar behovet av aviseringar 

och track & trace. 
 

 Behovet av POD är mindre vid interna transporter jämfört med externa 
transporter. 

 
Nedan följer den kravspecifikation som baseras på de behov vi lyckades identifiera 
under intervjuerna med respondenterna. 

7.5 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen till kontrolltornet grundar sig till stor del på de behov av 
information som uttryckts av klienter och intern personal på Green Cargo. 
Kravspecifikationen bygger också på de teorier som redan finns i ämnet och som 
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redovisats i teorikapitlet, kapitel 3. I detta stycke följer en beskrivning av hur vi anser 
att ett kontrolltorn bör se ut för att tillfredsställa Green Cargos behov.  
 
Kontrolltornet utgör delvis de övre och mellersta lagren i den IT-struktur som 
definieras av Gattorna116 i stycke 3.3 i referensramen.  Beslutsnivåerna som stöds av 
kontrolltornet är i störst utsträckning operativa och taktiska. Den operativa 
informationen utgörs till exempel av lagersaldoinformation, track & trace-information 
samt orderinformation och utgörs av information som ska tillfredsställa ett 
informationsbehov på kort sikt, och är kopplade till konkreta och fysiska aktiviteter. 
Problemkaraktären för denna typ av information är relativt strukturerad och 
rutinmässig, och informationen bör enligt Chopra et. al. i stycke 3.4.1 vara 
lättillgänglig och ständigt uppdaterad117. Detta tror vi är en grundförutsättning för att 
kunna styra ett logistikflöde på ett effektivt sätt. Kontrolltornet har även en viktig 
funktion att fylla på taktisk nivå. Den taktiska beslutsnivån är mer långsiktig till sin 
natur än den operativa informationen, och består i större utsträckning av ekonomisk 
och aktivitetsbeskrivande information, som till exempel kostnadsunderlag för 
klienterna eller statistik som uppföljning på logistikstrukturen och den prestation som 
Green Cargo utför. 
 
Vi tror att Green Cargo har mycket att vinna på om de kan vara proaktiva vid 
avvikelser och meddela både klienten och kunden innan godset förväntas levereras. 
Avvikelser bör fångas upp i så stor del av flödet som möjligt. Det är önskvärt att både 
Green Cargo-interna och externa flöden kan täckas upp med en aktiv 
avvikelserapportering då det uppstår en störning. Ett första steg kan vara att kundtjänst 
hos Green Cargo notifieras genom kontrolltornslösningen, för att de ska kunna 
meddela klienten och kunden för att de i sin tur ska kunna vidta åtgärder. En funktion 
som är mer komplicerad, och därför först bör implementeras i ett senare skede när 
användandet av kontrolltornet är etablerat, kan vara att kontrolltornet automatiskt 
beräknar ny leveranstidpunkt och meddelar klienter och kunder om detta via 
automatik. Vi tror dock att en helt automatiserad avvikelserapportering för hela flödet 
är mycket svårt att skapa, och anser därför att kontrolltornslösningen i första skedet 
bör ha en funktion motsvarande steg ett som beskrivs ovan. 
 
IT-strukturen för kontrolltornet bör också, i linje med vad Gattorna anser (se stycke 
3.3), vara anpassningsbar till olika situationer hos olika intressenter som systemet 
samverkar med. Varje klient bör också exempelvis kunna erbjudas en egen 
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konfiguration beroende på vilka behov klienten har. Detta underlättas om 
kontrolltornet är uppbyggt kring moduler. För att underlätta för kunder och klienter 
bör också informationen presenteras via ett webbgränssnitt som gör att användarna 
endast behöver ha tillgång till Internet och en webbläsare för att komma åt 
informationen. Det översta lagret i IT-strukturen, enligt Gattornas teorier, bör alltså 
vara lättillgängligt för att alla parter ska kunna tillgodogöra sig den information som 
erbjuds.  

7.5.1 Funktioner 
Lagersaldo 
Lagersaldot bör göras tillgängligt för klienterna genom att presenteras via ett 
webbgränssnitt som uppdateras i realtid. Kontrolltornet bör vara uppkopplat till det 
interna WMS-systemet för att möjliggöra detta på ett effektivt sätt. Information om 
brutto- och nettosaldo bör erbjudas och ta hänsyn till gods som är reserverat eller på 
väg in. 
 
Beroende på hur omfattande det administrativa arbetet med att ha datummärkning på 
gods är, är detta en funktion som skulle kunna erbjudas kunder som har färskvaror. I 
dagsläget är andelen varor med datummärkning som lagras relativt liten, men om 
antalet klienter med färskvaror som produkter skulle öka, och de dessutom har behov 
av att kunna se datummärkning på sitt gods, är detta en funktion som bör införas. 
 
Även produkter med unika serienummer bör kunna administreras genom ett 
kontrolltorn om andelen klienter med sådana produkter skulle öka. Detta gäller särskilt 
om Green Cargo ska tillhandahålla sina tjänster för klienter som har produkter som 
hyrs ut till kunder och därmed förflyttar sig mellan olika kunder och platser. 
 
Track & trace 
Track & trace-lösningen bör i första hand implementeras i distributionen från Green 
Cargo och ut till kund. Även inkommande gods från leverantör till Green Cargo kan 
inkluderas, men klienterna har uttryckt störst intresse för flödet från Green Cargo till 
kund. Track & trace-funktionen bör kunna spåra gods på ordernivå. 
 
Kommunikationsmetoderna bör vara både aktiva och passiva för att tillfredsställa 
klientbehoven. Den passiva track & trace-informationen är vanligast förekommande 
hos transportörerna, vilket troligen underlättar införandet av en sådan track & trace-
lösning. Track & trace-informationen bör distribueras direkt via kontrolltornet över 



 
 Analys 
   

135 

webben eller med EDI för en passiv kommunikationsmetod, och via e-post eller fax 
om det rör sig om en aktiv kommunikationsmetod. 
 
Proof Of Delivery  
POD-information bör göras tillgänglig för både klient och kund så att de själva kan 
kontrollera om gods är mottaget eller inte, innan de kontaktar Green Cargo. 
Kontrolltornet kan lösa detta genom att länka till transportörens hemsida, där POD-
information i form av en digital signatur finns tillgänglig hos de större 
transportörerna118. I många fall räcker det med IOD för att kunna bekräfta att godset 
har levererats, och därför bör även denna funktion inkluderas i kontrolltornet. När det 
gäller möjligheten att erbjuda track & trace-, POD- och IOD-information så är Green 
Cargo beroende av vilka möjligheter transportörerna har att erbjuda Green Cargo 
informationen. Här gäller det att Green Cargo är tydliga med vilka behov av 
information de har och ställer krav på transportörerna att de erbjuder informationen.  
 
Kostnadsuppföljning 
Kostnadsuppföljning bör erbjudas klienterna via Internet så att de själva kan få tillgång 
till en databas med uppgifterna. Informationen ska även kunna distribueras via e-post 
till de klienter som föredrar detta. Det viktiga är att klienten själv kan bearbeta 
databasen för att få fram de mått som denne önskar, men det utesluter inte att det finns 
på förhand specificerade mått i databasen som anger vissa kostnadsparametrar som 
klienten kan välja mellan.  
 
Kunden bör exempelvis kunna få information om vilka kunder som är lönsamma och 
vilka som inte är det, samt vilka transportörer som har förmånligast taxor med tanke på 
den transportstruktur som används. Dessutom bör klienterna erbjudas 
kostnadsuppföljning nedbrutet på de aktiviteter som utförs av Green Cargo på deras 
logistikcenter. Exempel på parametrar skulle kunna vara kostnad/kilo, kostnad/kund, 
kostnad/aktivitet, kostnad/period, kostnad/transportör och kostnad/order. Vidare bör 
också en rapport erbjudas klienterna innehållande ett antal på förhand, i dialog med 
klienten, specificerade KPI-parametrar. Denna rapport bör komma med jämna 
mellanrum för att ge klienterna ökade möjligheter att följa kostnadsutvecklingen för de 
aktiviteter som Green Cargo utför, och kunna jämföra dessa kostnader mot budget. 
 
Klienterna har angett både en aktiv och passiv kommunikationsmetod för att få 
tillgång till informationen. Den passiva finns tillgänglig hela tiden medan den aktiva 
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skickas ut vid olika tillfällen. Hur och när informationen bör skickas bör avtalas med 
varje klient och sedan ske automatiskt från kontrolltornet 
 
Orderinformation 
Kontrolltornet ska ge omfattande information om order och dess innehåll och 
exempelvis innehålla information om: 
 
ingående artikel- och kollinummer 
beskrivning 
vikt 
volym 
kund 
leveransadress 
fakturadress 
leveransdatum och tidpunkt 
transportör 
 
och liknande mått som definierar vilka som har relationer till ordern.  
 
Dessutom bör orderstatus kunna erbjudas klienterna för att ge information om hur 
långt ordern hunnit i orderprocessen. De mätpunkter som bör finnas är om ordern 
exempelvis är mottagen hos Green Cargo, under plockning, plockad eller upplockad 
av transportör. Orderinformationen bör tillhandahållas genom en databas som är 
sökbar och uppdateras i realtid. Just en sökfunktion där användaren själv kan söka 
efter ordernummer, artikelnummer, kund, transportör, leveransdag, vikt, kostnad och 
andra parametrar tror vi är värdefull för klienterna i syfte att skapa visibilitet i deras 
flöden. 
 
Orderinformation bör göras tillgänglig över Internet eftersom en sådan 
informationslösning bör vara relativt lätt att implementera samtidigt som den kan 
komma alla klienter tillgodo. Vi tror att en bra lösning kan vara att införa en så kallad 
trafikljusfunktion där användaren i webbgränssnittet genom färgade trafikljus kan följa 
hur långt en order kommit i flödet. Det ideala vore att orderstatus och track & trace 
kan integreras i en och samma trafikljusfunktion där användaren kan följa flödet från 
orderläggning till leverans. Det vill säga både den interna orderstatusen hos Green 
Cargo och det externa flödet som utförs av transportören, detta för att skapa en 
helhetsbild. 
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Avisering 
Aviseringsinformationen bör genereras automatiskt av kontrolltornet för att uppnå god 
leveranskvalitet. Informationen bör erbjudas kunderna både med passiva och aktiva 
kommunikationsmetoder, som e-post, automatiska faxmeddelanden och via ett 
webbgränssnitt. Det bör täcka de flesta kunders och klienters behov. För att kunna 
täcka in samtliga kan vissa kunder erbjudas avisering via telefon. 
 
Miljö 
Miljöinformation bör erbjudas de kunder som önskar informationen för att det går i 
linje med Green Cargos miljöprofil. Eftersom behovet är av sällankaraktär kan det 
vara lämpligt att en eller ett par gånger per år ge kunderna miljöinformation över den 
senaste perioden. Informationen kan skickas via e-post men bör också finnas 
tillgänglig via webbgränssnittet.  
 
Vi vill dock betona att det finns en rad funktioner i en kontrolltornslösning som vi 
anser vara viktigare än möjligheten att erbjuda miljöinformation, och därmed bör den 
funktionen få lägre prioritet än de övriga funktionerna i en framtida lösning.   
 
Statistik 
Vi anser att kontrolltornet bör presentera ett flertal olika statistiska mått till klienterna. 
Måtten bör beskriva logistiken för den aktuella klienten på ett sådant sätt att klienten 
kan få en uppfattning om logistikstrukturen är fördelaktig för dem eller inte. 
Statistiken bör bland annat täcka följande: distribuerade kubikmeter per vecka, antal 
kartonger per vecka, hur mycket helpallshantering som sker, hur mycket 
plockhantering det är, antal order, antal orderrader, totalt antal leveranser, 
leveransprecision till kund och leveranssäkerhet till kund.  
 
För att skapa möjligheter till kontrollerad styrning av logistikflödena, med information 
som kan användas att rikta punktinsatser mot processer som inte fungerar 
tillfredsställande, anser vi att det behövs statistisk uppföljning av de avvikelser som 
uppkommit i leveransprocessen. För varje avvikelserapport som skapas i 
spårningsflödet bör en registrering göras över när, var och varför en försening av 
leveransprocessen uppstod. Med information om detta skapas en överblick som kan 
användas till att eliminera de vanligaste störningskällorna i försörjningskedjan. Denna 
funktion riktar sig till att lösa interna behov av att förbättra logistikprocessen. 
 
Statistiken ska vara sökbar för att möjliggöra att klienten får tillgång till just de mått 
denna önskar. Där bör också finnas möjlighet att själv välja för vilken tidsperiod som 
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statistiken ska visas. Statistikinformation med klientanpassade mått bör också kunna 
skickas till klienterna via e-post till dem som önskar. 
 
Fakturahantering 
En funktion som vi anser bör ingå i en kontrolltornslösning är fakturahantering med 
automatiserad fakturakontroll. Kontrolltornet bör därför kunna ta emot e-fakturor för 
att kunna jämföra dessa med sändningsinformation och transportavtalen.  

7.5.2 Kommunikation 
De flesta klienter, samt en stor andel av deras kunder, har tillgång till Internet och kan 
därför nås av den information som behöver förmedlas. Informationen nämnd i 
styckena ovan bör i första hand distribueras via ett webbgränssnitt. I vissa fall, som 
nämnts ovan, krävs andra kommunikationsmetoder som till exempel e-post, fax och 
telefon. Kontrolltornet bör kunna distribuera information med de två förstnämnda av 
dessa genom automatiska utskick.  
 
Kontrolltornet ska även kunna kommunicera med kommunikationsmetoder som EDI 
och XML, Internet, e-post och fax för att skapa förutsättningar att samla in den 
information som behövs. Systemen bör integreras med en gemensam plattform enligt 
Themistocleous et. al i stycke 3.2, för att standardisera och därmed skapa bättre 
förutsättningar för att koordinera och integrera systemen för informationsutbyte. 
Systemintegrationen gäller då både Green Cargos interna system, som Clic, 
Warehouse Boss, Diracom och QlickView, samt transportörernas och klienternas 
system. Viss information bör även göras tillgänglig direkt i klienternas affärssystem. 

7.6 Effekter 

7.6.1 Effekter på informationshantering 
För att besvara den fjärde frågeställningen analyserar vi i detta stycke de effekter en 
implementering av kontrolltornslösning, innehållande de funktioner vi tagit upp 
tidigare, kan ha för Green Cargo. Den påverkan på informationshanteringen som vi 
kan urskilja berör ett flertal områden och redogörs för nedan. 
  
Snabbheten i informationen 
Snabbheten i informationen påverkas på i stort sett alla undersökta områden. Jämfört 
med dagens rutiner bedömer vi att informationen kan spridas snabbare till ett flertal av 
klienterna vad gäller track & trace-information, POD, lagersaldo, statistik, aviseringar, 
kostnadsuppföljning och orderinformation. Detta innebär ökade möjligheter för 
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klienter att fatta beslut på korrekt och aktuell information vilket enligt Mattson 
dessutom innebär bättre informationskvalitet119. 
 
Snabbhetsvinsterna grundas på av både input-aktiviteterna och output-aktiviteterna, 
vilka definieras i stycke 3.1. Input blir snabbare på grund av att informationen 
registreras i Green Cargos system snabbare, bland annat genom att manuell 
registrering av information kan minskas samtidigt som information kan sammanställas 
snabbare120. Detta bygger delvis på systemdatafångst i logistikcentra utförs med 
handscanners, likt rutinerna för inkommande gods vid Logistikcenter Syd (se stycke 
6.2.3) eller liknande som rationaliserar bort manuell instansning. Output blir snabbare 
genom att informationen kommer att vara tillgänglig för klienten eller kunden hela 
tiden, alternativt skickas så fort informationen finns hos kontrolltornet och det enligt 
regelverket det styrs av kommer sprida informationen till berörda parter (till exempel 
genom aktiv track & trace). Snabbhetsvinsterna medför framförallt fördelar i 
kontrollen av det operativa flödet, som enligt referensramen stycke 3.4.1 präglas av 
tidskritiska belutssituationer.  
 
Tillgängligheten av informationen 
Tillgängligheten av informationen fick av de intervjuade klienterna lägst medianpoäng 
(2,5) av alla frågor som ställdes om klienternas upplevelse av nuläget, men den har 
goda förutsättningar att förbättras om de olika intressenterna kan få tillgång till 
information de efterfrågar via ett webbgränssnitt. Med en kontrolltornslösning får 
Green Cargo, klienter och kunder direkt tillgång till samtliga funktioner de uttryckt 
behov av i denna studie, bara de har tillgång till en internetuppkoppling. 
Förbättringspotentialen beror återigen på att på att både input- och outputaktiviteterna 
kan förbättras. Inputaktiviteterna förbättrar tillgängligheten genom att mer information 
än vad som i dagsläget finns registrerade i systemen fångas. Den stora förbättringen av 
tillgängligheten beror på att outputaktiviteterna effektiviseras och att informationen 
helt enkelt når informationsmottagaren i större omfattning. 
 
Att ha information i realtid tillgänglig när den behövs, ökar visibiliteten i flödena och 
underlättar styrningen av försörjningskedjan121. Tillgängligheten kontrolltornet skapar 
förbättras på flera områden för de större klienter som redan idag är uppkopplade med 
EDI mot Green Cargo. Det gäller bland annat track & trace-information och POD, 
kostnadsuppföljning och statistik, aviseringsinformation samt orderinformation. De 
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120 Lumsden, K. et al. (1995). 
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största förbättringarna kommer troligen att kunna realiseras hos de små och 
mellanstora klienterna, som i dagsläget är relativt dåligt uppkopplade mot Green 
Cargo. De kan med ett kontrolltorn, utan stora investeringar och stödjande 
administrationsresurser, få tillgång till omfattande information om sina 
logistikflöden122. 
 
Informationen som distribueras genom kontrolltornet kommer att vara uppdaterad och 
tillgänglig dygnet runt, var som helst för alla med behörighet, vilket skapar en stor 
flexibilitet. Denna tillgänglighet har dock en baksida. Eftersom informationen finns 
tillgänglig via Internet, finns det en risk i att informationen kan komma i obehöriga 
användares händer. Detta är mycket viktigt att lösa, och som vi bedömer det en 
förutsättning för att klienterna överhuvudtaget ska vara intresserade av att låta 
information om sina flöden distribueras via kontrolltornet.  
 
Pålitligheten i informationen 
Klienterna upplever pålitligheten i informationen som god, och har givit parametern en 
medianpoäng på 5. Poängen indikerar att klienterna litar på den information som ges 
av Green Cargo. Vi har också fått uppfattningen av att den information som Green 
Cargo släpper ifrån sig i stor utsträckning är korrekt. Med ett kontrolltorn tror vi dock 
att pålitligheten i informationen kan förbättras ytterligare. Pålitligheten i informationen 
är i detta fall starkt sammankopplad med informationskvaliteten, som utvecklas 
djupare i stycke 3.5.  
 
Naturligtvis är det en grundförutsättning att informationen i kontrolltornet är korrekt. 
Sannolikheten att informationen är korrekt bör öka om manuella processer kan ersättas 
med automatiska. Det sker med kontrolltornet genom att automatisk datafångst och 
systemregistrering används för exempelvis track & trace-information, godsmottagning 
och lageruttag. Vi anser också att en implementerad kontrolltornslösning kan vara ett 
utmärkt instrument för att samla information vid ett eventuellt framtida införande av 
RFID. Det innebär att kontrolltornslösningen bör klara av att samla in och hantera den 
informationsmängd som kan komma med RFID och presentera informationen på ett 
för användaren verkningsfullt sätt. 
 
Pålitligheten i informationen kan också öka genom att beslutsfattaren fattar beslut som 
grundar sig på tidsaktuell information. Eftersom kontrolltornet medför ökad möjlighet 
att informationen i beslutsfattarens händer är mer aktuell, ökar även möjligheten att 
beslutsfattaren att fatta ett optimalt beslut. Risken att fatta beslut som grundar sig på 
                                              
122 Witte, C-L. et al. (2003).  



 
 Analys 
   

141 

information som representerar ett annat tillstånd av situationen än det som gäller i 
beslutsögonblicket, minskar med tidsaktuell information123. 
 
Informationskvaliteten på den information som utbyts mellan olika organisationer är 
möjlig att påverka genom de informationsprocesser som används124. Genom att 
använda kontrolltornet som informationsspridare tror vi efter ovanstående diskussion 
att informationskvaliteten har goda möjligheter att påverkas i positiv riktning. 
 
Kontroll över logistikflödena 
Den kontroll klienterna upplever att de har över logistikflödena är starkt 
sammankopplad med ovanstående två parametrar (korrekthet och tidsaktualitet). Om 
dessa två förbättras enligt ovanstående diskussion, bedömer vi att även kontrollen 
klienterna upplever att de har över sina logistikflöden att förbättras. Utöver de redan 
diskuterade parametrarna, tror vi att ett kontrolltorn kan stärka klienternas upplevda 
kontroll genom att flödena visualiseras och beslutsfattaren får en överblick över 
informationen som är kopplad till logistikflödena. Informationen finns tillgänglig på 
ett och samma ställe och genom ett och samma gränssnitt. Dessutom tror vi att 
kontrollen ökar beroende på att klienterna i många fall får tillgång till mer information 
än vad de har tillgång till dag. Detta på ett lättöverskådligare och mer strukturerat sätt. 
 
I förlängningen kommer dessa fyra ovanstående effekter, snabbhet, tillgänglighet, 
pålitlighet och kontroll av informationen, påverka de processer och rutiner som finns i 
dagsläget. Bättre informationshantering är inte ett mål i sig utan är något som vi 
betraktar som ett medel för att uppnå fördelar i sin affärsmiljö, och på sikt skapa en 
effektivare organisation som har bättre möjligheter att vara framgångsrik på 
marknaden. Konsekvenserna av de effekter på informationshanteringen vi redogjort 
för ovan påverkar ett antal processer och förutsättningar. Vi redogör nedan för dessa 
konsekvenser och besvarar därmed den andra preciserade frågeställningen i stycke 
4.2.3. 

7.6.2 Konsekvenser av förändrad informationshantering 
Enligt den femte frågeställningen i uppgiftspreciseringen i stycke 4.2.3 ville vi besvara 
vilka konsekvenser, för Green Cargo och deras klienter, effekterna av förändrad 
informationshantering som redovisas i stycke 7.6.1 får. Dessa konsekvenser analyseras 
nedan. 
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Frigöra resurser 
Vi tror att kontrolltornet både kan effektivisera och eliminera processer kopplade till 
det logistiska informationsflödet för Green Cargo, klienter och kunder. Därmed finns 
det potential att frigöra resurser som ägnas åt dessa processer idag. Framförallt tror vi 
att det går att frigöra personal som idag arbetar med manuella processer som 
inregistrering av data i system, manuella kontrollfunktioner och kundservice. Detta är 
delvis en förlängning av att tillgängligheten på informationen förbättras för klienterna, 
något som diskuterades i stycke 7.6.1. Det är mycket svårt att uppskatta hur mycket 
personalresurser som går att frigöra, men faktumet att 80 procent av de inkommande 
telefonsamtalen till Logistikcenter Ost kan relateras till spårning av leveranser125, att 
fyra personer vid Logistikcenter Mitt avsätter fyra timmar per dag varje dag för att 
kontrollera fakturor, att Green Cargo får registrera alla inregistreringar och gods och 
lageruttag manuellt två gånger i olika system för vissa klienter, att stora resurser läggs 
på utredningsarbete för att kontakta transportörer för att få tillgång till POD-
information tyder på att det finns potential att frigöra stora resurser av tid och personal. 
Dessa resursbesparingar har även motsvarighet hos klienterna, om än inte i lika stor 
omfattning, som spar resurser på att inte behöva kontakta Green Cargo lika ofta utan 
själv har tillgång informationen när de har behov av den. Vad Green Cargo och 
klienterna väljer att göra med de frigjorda resurserna är upp till dem själva, men vi tror 
att möjlighet finns att antingen lägga resurserna på mer kvalitativa rutiner som till 
exempel processutveckling eller utökad kundservice. De frigjorda resurserna kan 
också skapa möjlighet för Green Cargo att växa utan att behöva rekrytera mer 
administrativ personal. Ett alternativ till detta kan vara att minska ner på personalen 
vilket naturligtvis innebär en kostnadsbesparing för Green Cargo.   
 
Integration 
Genom att klienter och kunder systemmässigt integreras med Green Cargo, tror vi 
även att logistikprocesserna i stort integreras. Klienter och kunder kan se rätt in i sina 
logistikflöden och på så sätt kunna agera direkt på händelser som sker hos Green 
Cargo. Detta har en stark koppling till snabbheten och tillgängligheten av 
informationen som diskuteras i stycke 7.6.1. Vi tror även att ökad integration mellan 
Green Cargo och dess klienter på sikt kan uppnås genom att utvecklingen av 
funktioner i kontrolltornet fortsätter och utökar informationsutbytet ytterligare. Med ett 
intimare informationsutbyte kommer försörjningskedjan att bli ännu 
konkurrenskraftigare och de operativa kostnaderna minska ytterligare, enligt 
Themistocleous et. al. i stycke 3.2. En sådan integration ökar även automatiseringen av 
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affärsprocesser och minskar antalet manuella uppgifter126. Att använda ett webbaserat 
kontrolltorn kan relativt snabb integrera de flesta klienter, jämfört med om 
systemintegrationen hade skett med investeringstunga system som till exempel EDI. 
Dessutom kan integrationen gå relativt snabbt genom att anpassningen till de olika 
klienternas system kan hållas på en relativt låg nivå127. 
 
Lock-in effekter 
Ytterligare en effekt av att införa ett kontrolltorn tror vi kan vara att klienterna knyts 
närmare till Green Cargo och får svårare att lämna relationen. Detta kan orsakas av att 
klienternas interna system modifierats för att kunna kommunicera med kontrolltornet, 
vilket då skapar ett motstånd mot att bryta sig ur relationen och behöva anpassa 
systemen igen till en annan tredjepartsleverantörs system. Dessutom är det möjligt att 
klienterna ändrar sina processer efter kontrolltornets funktioner, vilket troligen 
motverkar att klienterna drar sig ur samarbetet med Green Cargo. Ett byte av 
tredjepartsleverantör skulle precis som i fallet med systemanpassningen föregås av ett 
motstånd mot denna processförändring. Ytterligare en lock-in effekt skulle kunna vara 
att klienterna ser att deras kunder efter en period lärt sig hämta information från 
kontrolltornet och vant sig vid att arbeta i det webbgränssnitt som kontrolltornet 
erbjuder, och att de därmed bedömer att det finns en tröghet i processen genom att det 
skulle ta så lång tid att vänja om kunderna att tillgodogöra sig informationen på ett 
annat sätt. 
 
Minskad mänsklig interaktion 
Med ett kontrolltorn som eliminerar flera processer som idag är manuella, antingen på 
grund av att de ersätts med automatiserade processer eller att de helt enkelt blir 
överflödiga, är det möjligt att den mänskliga interaktionen mellan två parter kan gå 
förlorad. Om mänsklig kontakt mellan två parter går förlorad, till exempel mellan 
Green Cargo och klienten eller klienten och kunden, kan det finnas risk för att även 
vissa värden kan förloras. Den mänskliga interaktionen är något som fyller en funktion 
och som inte kan täckas upp helt med mer avancerade kommunikationssysystem. 
Respondent 1.1 hos Klient 1 uttrycker ett sådant värde när han menar att deras kunder 
tar kontakt med kundtjänsten hos Klient 1 för att få information om sina leveranser, 
och kundtjänst då lyckas skapa en merförsäljning genom att få kunden att nappa på ett 
erbjudande eller slussa kunderna vidare till en försäljare eller dylikt. Information som 
är speciell och avviker från det normala kan vara svår att fånga via en automatiserad 
funktion i ett kontrolltorn, till exempel att en expressleverans kan levereras till en kund 

                                              
126 Themistocleous et. al. (2003). 
127 Christopher, M. (1998). 
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antingen på förmiddagen eller eftermiddagen beroende på om förädlingen hos Green 
Cargo hinner bli klar i tid eller inte. Sådana typer av information kan troligen uttryckas 
lättare genom mänsklig interaktion än via ett system. I sådana fall kan alltså den ökade 
tillgängligheten genom automatisering, som diskuterades i stycke 7.6.1 få en negativ 
effekt. Vi tror därför att en kundtjänst med personal bör komplettera kontrolltornet och 
täcka upp de brister som oundvikligen finns i ett system, och att kontrolltornet inte kan 
ersätta mänsklig interaktion helt. 
 
Försäljningsargument 
Att implementera ett kontrolltorn hos Green Cargo tror vi kan användas som ett 
försäljningsargument mot potentiella och nuvarande klienter. Samtliga av de 
förbättringar som diskuteras i stycke 7.6.1 bör bidra till att ge bilden av Green Cargos 
tjänsteerbjudande som attraktivt för klienter och potentiella klienter. Kontrolltornet 
indikerar för klienterna att Green Cargo ligger långt framme inom utvecklingen av 
tredjepartslogistikmarknaden. Dessutom tror vi att potentiella klienter kan lockas av att 
Green Cargo kan erbjuda dem ökade möjligheter att ta kontroll över sin 
försörjningskedja, kanske större än de har idag trots att logistiken drivs i egen regi. 
Idag tror vi att kontrolltornet kan vara en ordervinnare som kan fälla avgörandet när en 
potentiell klient ska välja tredjepartsleverantör. Om några år när kontrolltornslösningar 
eller liknande informationssystem har blivit vanligare på marknaden kan de fungera 
som en orderkvalificerare, och vara något som måste erbjudas av en 
tredjepartsleverantör för att ens komma ifråga för att anlitas av en klient. 
 
Förbättra klienters analysmöjligheter 
Vi har föreslagit att en kontrolltornslösning ska innehålla en rad olika funktioner som 
till exempel statistik, kostnadsuppföljning med mera. Vi tror att för vissa av Green 
Cargos klienter, framförallt de mindre klienterna, finns det stora möjligheter för dem 
själva att förbättra och effektivisera sin logistik. Genom att Green Cargo erbjuder sina 
klienter fler statistikmått och fler mått på kostnadsuppföljning, kan klienterna utifrån 
innehållet i kontrolltornslösningen komma att genomföra fler och bättre analyser som 
de annars inte kommit på tanken att genomföra. Det kan till exempel vara analyser av 
hur deras kostnadsstruktur ser ut, varefter de med analyserna som utgångspunkt kan 
genomföra förbättringar av verksamheten. Klienterna kan alltså få idéer och 
inspiration att genomföra vissa analyser som de inte tidigare hade kunskap om eller 
möjlighet att utföra. 
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8 Slutsatser 
I kapitlet för slutsatser sammanfattas kort de resultat som framkommit i analysen. 
Slutsatserna bygger på de resonemang som fördes i analyskapitlet och data som 
sammanställdes i empirikapitlet. Vi för även en bredare diskussion kring de resultat vi 
kommit fram till och i vilken utsträckning de kan generaliseras till andra system. 

8.1 Informationsbehov 
Enkäten som genomfördes med klienterna visar att den information som sprids till 
klienterna inte är tillräckligt snabb samt att klienterna anser att tillgängligheten i 
informationen inte är tillfredställande. Det visar att det finns förbättringspotential för 
informationsflödena mellan Green Cargo, klienter och kunder.  Enkäten visar också att 
den information som klienterna får idag har hög pålitlighet, det vill säga att klienterna 
anser den vara av god kvalitet.  
 
Klienterna anser att de i första hand har behov av kostnadsuppföljning, statistik och 
lagersaldo, behov som de värderar ungefär lika högt. Dessa behov betraktar vi och 
klienterna som basbehov där det mellan Green Cargo och de flesta intervjuade 
klienterna redan finns fungerande, om än inte optimala, utformade lösningar. Efter 
dessa tre behov har klienterna värderat orderinformation och POD-information som 
viktiga. När det gäller orderinformation kom det vid intervjuer fram att det som 
klienterna tyckte var viktigast var att kunna se orderstatus. Behoven av track & trace 
och aviseringar har klienterna värderat ännu lite lägre. Behovet av track & trace 
varierar kraftigt mellan olika klienter beroende på hur klienternas logistikstruktur ser 
ut. Bland de identifierade behoven värderar klienterna miljöinformation lägst. 
Klienterna motiverar ett visst behov av miljöinformation med att de vill ”ta sitt 
ansvar”. Informationen anser klienterna vara av sällankaraktär och har inte behov av 
miljöinformation mer än en eller ett par gånger per år. 
 
Internt hos Green Cargo har vi identifierat ett antal behov. Vissa av dessa behov tror vi 
skulle lämpa sig väl att lösas i ett kontrolltorn medan andra eventuellt lika gärna kan 
ligga utanför en kontrolltornslösning. De interna behoven är dataspårning, 
fakturahantering, avisering, och reducera antalet system och syftar framförallt till att 
effektivisera interna processer 
 
Vi studerade även hur olika kontextuella faktorer kan påverka vilka informationsbehov 
klienterna har. De faktorer vi valde att studera är andel av klientens logistik, ledtid, 
fasta leveransdagar och interna transporter. Det visade sig att flera av de behov som 
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klienterna uppger att de har påverkas av flera klientfaktorer, och i vissa fall påverkar 
klientfaktorerna informationsbehoven i olika riktning. 

8.2 Kravspecifikation 
Ett kontrolltorn bör, för att öka visibiliteten och kontrollen över logistikflödena internt 
och externt, innehålla en databas med information som beskriver logistikflödet i 
nuläge och dåtid. Informationen bör uppdateras i realtid och härstamma från Green 
Cargo, transportörer och klienter. 
 
Med tanke på en tredjepartsleverantörs förutsättningar, och de behov de har av att 
kommunicera med ett stort antal klienter, bör kontrolltornet kunna kommunicera med 
flera kommunikationsmetoder. De viktigaste är webb, EDI/XML, e-post och fax. 
Kontrolltornet bör även vara integrerat med det interna WMS-systemet. 
 
Den information som bör ingå i kontrolltornet stödjer både operativa och taktiska 
beslutsnivåer, och informationen kan främst användas på kort och medellång sikt.  
 
Kontrolltornet bör beskriva logistikflödena så bra, och innehålla den data och de 
funktioner som behövs, för att användarna inte ska behöva komplettera informationen 
med information från andra system. De funktioner som ingår i kontrolltornet ska stödja 
både automatisering och informatisering. Vissa manuella funktioner ska kunna ersättas 
av automatik, och andra funktioner ska sprida den information som behövs för att 
användaren ska kunna fatta goda, väl underbyggda beslut. 
 
Funktioner i kontrolltornet 
Kostnadsuppföljning: Kostnadsuppföljning bör göras tillgänglig över Internet och via 
e-post. Informationen ska vara uppbyggd som en databas med möjlighet för 
användaren att själv söka och filtrera information. 
 
Statistik: Precis som funktionen för kostnadsuppföljning bör statistik göras tillgänglig 
över Internet samt via e-post. Även denna funktion ska kunnas göra sökbar utifrån en 
databas. Dessutom bör statistiken kunna anpassas efter klienterna och de behov de 
själva specificerat att de vill ha statistiska mått på för att kunna mäta sitt logistikflöde. 
 
Lagersaldo: Lagersaldot bör göras tillgängligt för klienterna genom att presenteras via 
ett webbgränssnitt som uppdateras i realtid. Det ska innehålla information om brutto- 
och nettosaldo och ta hänsyn till gods som är reserverat eller på väg in. 
 



 
 Slutsatser 
   

147 

Orderinformation: Orderinformationen bör innehålla basinformation såsom vilka 
artiklar en order innehåller, vikt och volym, var den ska levereras och orderstatus. För 
att motsvara klienternas efterfrågan på insyn i den interna orderprocessen hos Green 
Cargo, bör ett antal mätpunkter specificeras. Förslag på mätpunkter är mottagen order, 
påbörjad plockning, färdigplockad och hämtad av transportör. 
 
POD: POD-information bör göras tillgänglig för Green Cargo, men även klient och 
kund, så att de själva kan kontrollera om gods är mottaget eller inte, innan de kontaktar 
Green Cargo. Kontrolltornet kan rent tekniskt länka till transportörens hemsida, där 
POD-information finns tillgänglig. Informationen bör i första hand erbjudas via 
Internet och e-post. 
 
Track & trace: I första hand bör track & trace implementeras i distributionen från 
Green Cargo och ut till klient, men för att få en helhetsbild av logistikflödena kan även 
spårningsinformation om inleveranser till Green Cargo inkluderas. 
Kommunikationsmetoderna som behöver stödjas är främst Internet, e-post och fax. 
 
Aviseringar: Information om när en leverans beräknas vara framme hos en kund bör 
genereras automatiskt av kontrolltornet och distribueras av både aktiva och passiva 
kommunikationsmetoder. Till kunderna, som är godsmottagare bör aktiva metoder 
som e-post och fax användas. 
 
Miljö: Miljöinformation bör kunna tillhandahållas på webben eller genom 
sammanställningar som distribueras relativt sällan, tillexempel på årsbasis. En 
funktion som vi dock anser bör ha lägre prioritet. 
 
Fakturakontroll: Bör ingå i en kontrolltornslösning. Möjligheten till automatisk 
fakturakontroll skulle medföra rationaliseringsvinster hos Green Cargo och sänkta 
transportkostnader för Green Cargos klienter. 

8.3 Metodreflektion 
Under projektets gång har vi hela tiden ställts inför val om hur olika problem och 
situationer ska lösas. Valen vi tagit i de olika situationerna har naturligtvis påverkat 
resultatet i projektet, och ett par aspekter kring vad som påverkat resultatet följer i 
diskussionen nedan. 
 
Klienterna valdes framförallt utifrån deras andel av omsättningen hos Green Cargo, 
där vi först och främst valde att studera de större klienterna i projektet. Tanken var att 
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de är de större klienterna är viktigast för Green Cargo och att de därför bör ha störst 
möjlighet att påverka situationen. Risken är att urvalet blev relativt ensidigt med tanke 
på att vi endast har intervjuat större klienter. Hade vi dessutom inkluderat mindre 
klienter är det möjligt att andra behov hade identifierats. 
 
I studien inkluderade vi inte heller kundernas åsikter. Deras åsikter registrerade vi 
endast genom att intervjua klienterna om hur de uppfattar sina kunders behov. Det är 
därför möjligt att kundernas behov inte kommit fram och fått en sådan tyngd som de 
hade gjort om vi intervjuat kunderna direkt. 
 
Ett av de största problemen vi ställdes inför var att få klienterna att själva komma med 
förslag på vad som skulle kunna förbättras i informationshanteringen och vilka 
informationsbehov de har. Vi kan i efterhand notera att de flesta identifierade 
informationsbehoven till övervägande del är behov som vi hade med i vår frågemall. 
Avsikten i intervjusituationerna var att först ställa öppna frågor för att inte styra in 
respondenterna i vissa svarsalternativ, och sedan när dessa spontant uttryckta behov 
var identifierade, fortsätta med de behov vi inkluderat i frågemallen. Det visade sig 
efter hand att ju öppnare frågor vi ställde, desto färre och kortare svar fick vi. Därför 
tvingades vi relativt tidigt i intervjuerna anta en ledande roll och styra in frågorna mot 
de informationsbehov vi förutsett. Vad detta beror på har vi inget svar på, och vi anser 
att de förberedelser vi genomförde inför intervjuerna borde ha varit tillräckliga för att 
respondenterna skulle ha kunnat förbereda sig på intervjuerna, och tänkt igenom sina 
behov på förhand. Möjligtvis skulle vi i kontakten med respondenterna inför 
intervjusituationen poängterat vikten av att ha funderat igenom de informationsbehov 
de har, något vi i vissa fall saknade. 
 
En annan påverkande faktor var att intervjuunderlaget utvecklades efterhand, i takt 
med att vi fick mer kunskap om ämnesområdet och de förutsättningar som rådde, och 
att det inte var identiskt i samtliga intervjuer. Vi noterar att vi generellt sett fick ut 
bättre data ur de intervjuer som genomfördes senare i studien. Detta är till en stor del 
svårt att undvika och beror på att vi med mer ämneskunskap blev bättre på att ställa 
följdfrågor och förstå situationen i vilken klienterna och Green Cargo verkar. Med en 
mer strukturerad intervjumall hade detta fenomen troligen kunnat minskas. Det är dock 
en avvägning som måste göras eftersom utvecklingen av frågemallen kanske kan 
betraktas som positiv med tanke på att vi fick bättre data mot slutet av projektet, och 
att det kunde ha gått förlorat om den ursprungliga intervjumallen hade legat fast. 
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8.4 Generalisering av resultat 
De resultat som framkommit i denna rapport gäller för Green Cargo och deras 
verksamhet. Det är intressant att ställa sig frågan i vilken utsträckning resultaten kan 
antas gälla i vidare sammanhang och under vilka förutsättningar. Generellt sett är det 
svårare att generalisera resultat som grundar sig på en kvalitativ studie jämfört med en 
kvantitativ128. 
 
De flesta informationsbehov vi lyckats identifiera genom intervjuerna anser vi vara av 
generell karaktär, och inte specifikt kopplade till de intervjuade klienterna eller Green 
Cargo. På grund av den specifika situationen i det system vi har studerat, framstår 
förmodligen vissa uttryckta behov som starkare eller svagare än vad de skulle ha gjort 
i ett annat liknande system som studerats, grundbehoven bedömer vi dock vara 
generella. Det medför att vi tror att resultaten åtminstone kan sägas gälla även för 
andra tredjepartslogistikers flöden som behandlar konsumentvaruprodukter. Deras 
situation bör påminna om situationen i vårt studerade system, med tanke på att de 
informationsflöden som studerats i systemet är informationsflöden som i flera fall 
måste finnas för att kunna bedriva tredjepartslogistik överhuvudtaget. 
 
Resultaten angående de identifierade informationsbehoven bör även vara applicerbara 
på konsumentvaruföretag som själv styr sin logistik men har den operativa driften 
outsourcad till andra företag. De bör nämligen vara i behov av samma information som 
de intervjuade klienterna uttrycker behövs för att få visibilitet över sina flöden som 
utförs av en tredje part.  
 
Vi tror att ett stort antal tillverkande konsumentvaruföretag har de informationsbehov 
vi har identifierat. Vi tror att behovet av att skapa visibilitet och kontroll över sina 
flöden är allmängiltigt, och att ett kontrolltorn därför skulle vara applicerbart på de 
flesta verksamheter. För försörjningskedjor som involverar mer logistiskt 
komplicerade produkter, till exempel högteknologiska produkter, är det dock sannolikt 
att det även krävs mer avancerade funktioner i kontrolltornet. Därför är resultaten från 
denna studie inte tillämpbara på den typen av försörjningskedjor. De identifierade 
effekterna av kontrolltornet kommer till sin styrka påverka olika mycket beroende på 
hur verksamheten ser ut innan ett implementerande av kontrolltornet. Tendenserna bör 
dock gälla generellt. 

                                              
128 Björklund, M. & Paulsson, U. (2003). 
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8.5 Förankring av resultaten 
I inledningen av denna rapport diskuterades hur allt fler företag outsourcar sin 
logistikverksamhet till tredjepartsleverantörer. Anledningarna till detta är enligt 
diskussionen flera, men en risk med outsourcing är risken att tappa kontrollen och 
visibiliteten över sina logistikflöden. Med ett kontrolltorn i enlighet med vad som 
presenteras kravspecifikationen i denna rapport, har vi fått indikationer på att risken 
för detta minskar.  
 
Kontrolltornet kan enligt studien skapa ökad visibilitet över logistikflödena för en 
tredjepartslogistiker, dess klienter och kunder, och ge mer, snabbare och pålitligare 
information än vad som annars kan erbjudas. Kontrolltornet är därmed ett verktyg som 
kan bidra till att integrera processer mellan olika företag, och riva den barriär mot 
integration som ofta orsakas av avsaknaden av lämpliga IT-system. Genom den 
förbättrade informationsspridningen kan ledtider kortas och servicen mot klienter och 
kunder förbättras. Det skapar bättre förutsättningar för de inblandade organisationerna 
att bli framgångsrika inom sina marknader, kontrolltornet blir en win-win lösning. 
 
Studien ger också svar på vilka informationsbehov som finns hos klienter till ett 
tredjepartslogistikföretag, hur ett kontrolltorn kan utformas både med utgångspunkt i 
tidigare forskning och i identifierade behov hos olika intressenter, samt funktioner som 
kan ingå.  

8.6 Fortsatta studier 
Med anledning av de avgränsningar som gjordes för denna studie, har naturligtvis inte 
alla aspekter kring ett kontrolltorn undersökts. Det finns fortfarande frågeställningar 
obesvarade, och som inte varit vår avsikt att besvara eftersom de resurser som avsatts 
till detta projekt inte rimligtvis varit tillräckliga för att besvara dessa. Det finns därmed 
ett antal områden som är av intresse att få besvarade.  
 

 Djupare studie av hur ett kontrolltorn tekniskt bör utformas.  
I denna studie har fokuserats på vad ett kontrolltorn ska innehålla och 
varför. Studien har innehållit övergripande förslag på hur kontrolltornet ska 
kommunicera med andra system. En studie där de tekniska kraven på ett 
kontrolltorn fördjupas, samt hur funktionerna bör utformas i detalj, vore 
intressant att studera. Detta skulle inriktas på själva informationsutbytet 
mellan de olika intressenterna samt hur informationen kan fångas från olika 
IT-system. 
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 Hur ser behoven av information ut hos företag som hanterar andra typer 
av produkter i sina försörjningskedjor? 
Det vore intressant att titta på de behov som finns i en försörjningskedja 
som hanterar högteknologiska produkter, som kanske har större krav på sig 
vad gäller konsolidering, merge-in-transit och cross-docking. Detta skulle 
kunna genomföras med en fallstudie där företag med produkter i olika 
produktsegment studeras. 
 

 Vilka ytterligare funktioner bör inkluderas i kontrolltornet för att vara 
anpassad till en global marknad?  
En global marknad medför längre transportledtider och ofta fler 
omlastningspunkter. Det bör ställa högre krav på ett informationssystem 
som övervakar och styr en sådan försörjningskedja. Vilka behov finns av att 
i högre omfattning kunna exekvera beslut och genom kontrolltornet styra 
aktiviteter på detaljnivå? 
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Bilaga A - Frågemall vid klientintervjuer 
 
Förutsättningar 
Beskriv företaget och branschkaraktäristik? 
 
Vad har ni för ledtidskrav i distributionen av era produkter? 
 
Hur stor andel av er logistik, på den marknad Green Cargo försörjer, sköts av Green 
Cargo? 
 
Vad har ni för geografisk spridning på leveranserna till era kunder? 
 
Har ni en kundtjänstfunktion som tar emot frågor från era kunder? 
 
Vilken typ av frågor får ni som rör det logistiska flödet? 
 
Var och hur hittar ni informationen för att besvara dessa frågor? 
 
Vilka kontaktytor/gränssnitt finns mellan er och Green Cargo?  
 
Vilka problem upplever ni med att ha outsourcat logistikverksamhet till Green Cargo? 
 
Information 
Hur får ni information från Green Cargo idag? Fördelar och nackdelar med olika 
lösningar? 
 
Hur föredrar ni att få information? Varför? 
 
Är det några informationsbehov som inte är tillfredställda i dagsläget? 
 
Om något informationsbehov inte är tillfredställt, hur skulle ni vilja lösa detta? 
 
Anser ni att det finns några brister i de processer som rör informationshanteringen 
mellan er och Green Cargo? 
 
Vad har ni för manuell hantering kopplat till informationsflödet mellan er och Green 
Cargo? 
 
Frågor kring lagersaldo, track & trace, kostnadsuppföljning, orderinformation, 
aviseringar, dataspårning, miljö, statistik mm togs upp i samband med genomgång av 
enkät. 
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Bilaga B - Enkät 
 
Lagersaldo 
Vi har behov av att kunna se lagersaldo på de artiklar som Green Cargo lagerför? 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
1  2 3 4 5 6 7 
 
På vilket sätt skulle ni föredra att få tillgång till informationen? 
 EDI  Web 
 Telefon  Fax 
 Mail  Annat 
 
Track & trace 
Det är nödvändigt för oss att få tillgång till spårningsinformation för de artiklar som 
Green Cargo distribuerar? 
  
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
1  2 3 4 5 6 7 
 
Det är nödvändigt för oss att kunna få POD information? 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
1  2 3 4 5 6 7 
  
Vilken typ av Track & trace föredrar ni? 
 Aktiv 
 Passiv 
 
Hur skulle ni föredra att få tillgång till informationen? 
 Web 
 Telefon 
 Annat 
 
 
Kostnadsuppföljning 
Det är nödvändigt för oss att få information kring kostnader för t.ex. transporter, 
lagring, plock och emballage? 
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Instämmer inte alls    Instämmer helt 
1  2 3 4 5 6 7 
 
Det är nödvändigt att få denna information nedbruten per order? 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
1  2 3 4 5 6 7 
 
Det är nödvändigt att få denna information aggregerad? 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
1  2 3 4 5 6 7 
 
 
På vilket sätt skulle ni föredra att få tillgång till informationen? 
 EDI  Web 
 Telefon  Fax 
 Mail  Annat 
 
Orderinformation 
Det är nödvändigt för oss att kunna få orderinformation som berör specifika order. 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
1  2 3 4 5 6 7 
 
Det är viktigt att få information om ingående artiklar och exempelvis deras vikt och 
volym 
 
Det är viktigt att få leveransinformation (adress, leveranstidpunkt 
 
t.ex. orderstatus, ingående artiklar och leveransinformation? 
  
På vilket sätt skulle ni föredra att få tillgång till informationen? 
 EDI  Web 
 Telefon  Fax 
 Mail  Annat 
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Avisering 
Det är nödvändigt för oss eller våra kunder att få aviseringar av inkommande 
leveranser? 
  
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
1  2 3 4 5 6 7 
 
På vilket sätt skulle ni föredra att få aviseringar? 
 Telefon  Fax 
 Mail  Annat 
 
Dataspårning 
Det är nödvändigt för oss att kunna se t.ex. när en order mottogs hos Green Cargo, när 
den började plockas etc.? (kopplat till filhanteringen)  
  
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
1  2 3 4 5 6 7 
 
På vilket sätt skulle ni föredra att få tillgång till informationen? 
 EDI  Web 
 Telefon  Fax 
 Mail  Annat 
 
Miljö 
Det är nödvändigt för oss att kunna få miljöinformation kopplat till våra transporter? 
(t.ex. emissionsberäkningar)? 
  
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
1  2 3 4 5 6 7 
 
På vilket sätt skulle ni föredra att få tillgång till informationen? 
 EDI  Web  Mail 
 Telefon  Fax  Annat 
Statistik 
Vi har behov av att få statistik kopplat till logistikflödena som t.ex. leveransprecision 
och leveranssäkerhet?  
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Instämmer inte alls    Instämmer helt 
1  2 3 4 5 6 7 
 
På vilket sätt skulle ni föredra att få tillgång till informationen? 
 EDI  Web 
 Telefon  Fax 
 Mail  Annat 
 
 
Frågor kring den nuvarande informationsdelningen 
Snabbheten i den information vi behöver är tillfredställande. 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
1  2 3 4 5 6 7 
 
Tillgängligheten av den information vi behöver är tillfredställande. 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
1  2 3 4 5 6 7 
 
Pålitligheten i den information vi behöver är tillfredställande. 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
1  2 3 4 5 6 7 
 
Vi upplever att vi har god kontroll över logistikflödena. 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
1  2 3 4 5 6 7 
 
Vi tror att en kontrolltornslösning kan förbättra informationsflödet med Green Cargo. 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
1  2 3 4 5 6 7 
 
Vi är intresserade av att använda ett kontrolltorn i Green Cargos regi. 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
1  2 3 4 5 6 7 
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Bilaga C - Intervjuade klienter och respondenter 
 
Klienter Intervju utförd 
   
Respondent 1.1 Operations, Klient 1 2004-11-01 
Respondent 1.2 Operations, Klient 1 2004-11-01 
 
Respondent 2.1 Logistikchef, Klient 2 2004-11-16 
Respondent 2.2 Logistiker, Klient 2 2004-11-16 
 
Respondent 3 Logistikansvarig Sverige, Klient 3 2004-11-10 
 
Respondent 4 Logistics Manager Nordic, Klient 4 2004-12-02 
 
Respondent 5 Cabinet & Fleet Manager, Klient 5 2004-11-30 
 
Respondent 6 Distribution Manager Nordic, Klient 6 2004-12-01 
 
Respondent 7 Logistics Director, Klient 7 2004-11-15 
 
Respondent 8.1 Financial Manager Sweden, Klient 8 2004-11-08 
Respondent 8.2 Purchasing – Logistics, Klient 8 2004-11-08 
 
Green Cargo 
 
Respondent 9 Logistikcentrachef Ost Flertal tillfällen 
 
Respondent 10 Logistikcentrachef Väst Flertal tillfällen 
 
Respondent 11 Logistikcentrachef Mitt 2004-09-27 
 
Respondent 12 Logistikcentrachef Syd 2004-10-06 
 
Respondent 13 IT-chef Green Cargo Division Logistics 2004-12-02 
 
Respondent 14 Transportansvarig Excellence Group 2004-11-25 
 
Respondent 15 Kundtjänst, Händelöterminalen Flertal tillfällen 
 
Respondent 16 Kundansvarig mot Green Cargo, Schenker 2004-12-09 
 
Respondent 17 Försäljningschef Green Cargo Div. Logistics 2004-12-16 
 
Respondent 18 IT-konsult Green Cargo Division Logistics 2004-11-22 




