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Abstrakt 

 
Titel: Distributionsstrukutrens påverkan på logistikkostnader, leveransservice och miljö 

– En fallstudie på Trelleborg Sealing Profiles 

Författare: Andreas Delén och Markus Mojancevski 

Handledare: Arash Kordestani 

Examinator: Helena Forslund 

 

Bakgrund: Valet av distributionsstruktur har en betydande roll på hur ett företag 

presterar, där strukturen ska spegla strategin. Beslutet påverkar bland annat tre olika 

perspektiv; logistikkostnader, leveransservice och miljöpåverkan. Tillsammans utgör de 

grunden för ett företags försörjningskedja. Det finns dock inte en standardlösning som 

kan tillämpas på alla företag. Därför kan ett ramverk utformas som rangordnar olika 

aspekter som påverkas av distributionsstrukturen. Ramverket kan sedan appliceras på ett 

specifikt företag och utifrån deras preferenser skapa förbättringsförslag.  

 

Syfte: Syftet med studien är att analysera och lyfta fram förbättringsförslag åt Trelleborg 

Sealing Profiles gällande deras distributionsstruktur. Ett teoretiskt ramverk utformas för 

att förbättra beslutsunderlaget vid val av distributionsstrukturer med senareläggning av 

kundanpassade produkter med avseende på kostnader, leveransservice och 

miljöpåverkan. Ramverket tillämpas på fallföretagets nuvarande distributionsstruktur för 

att sedan jämföra de olika distributionsalternativen utifrån ramverkets aspekter. Studien 

avslutas med förbättringsförslag till TSPs distributionsstruktur baserade på det teoretiska 

ramverket. 

 

Tillvägagångssätt: Studien som genomförts är en fallstudie på Trelleborg Sealing 

Profiles i Värnamo. Genom observationer, semi-strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer har relevant data samlats in och på så vis har fallföretagets nuläge visualiserats 

i form av en processkarta och en supply chain map. Därefter har ett teoretiskt ramverk 

utformats för val av distributionsstruktur och hur valet påverkar de olika perspektiven 

logistikkostnader, leveransservice och miljöpåverkan. Slutligen appliceras ramverket på 

företaget och tillsammans med olika beräkningar har förbättringsförslag utifrån analysen 

presenterats.  

 

Slutsats: Baserat på resultatet av studien kan det konstateras att det finns stora fördelar 

att implementera direktleverans för alla skarvade artiklar. Ur ett kostnadsperspektiv finns 

det goda besparingsmöjligheter gällande hanteringskostnader, lagringskostnader och 

administrativa kostnader. Däremot förväntas transportkostnaderna att öka ifall goda avtal 

med externa transportörer inte lyckas förhandlas fram. Ur ett leveransservice perspektiv 

är direktleverans fördelaktigt då bland annat ledtiden är kortare och högre flexibilitet 

uppnås. Däremot förväntas trafik- och transport arbetet bli större vid direktleverans 

eftersom transporternas kapacitetsutnyttjande blir sämre och därmed orsakar en större 

miljöpåverkan. 

 

Nyckelord: Distribution, Distributionsstruktur, Distributionskanal, Direkleverans, 

Logistikkostnader, Leveransservice, Miljöpåverkan 

 

 
 



  
 

ii 

Abstract 

 
Title: The distributionssrtucures impact on logistic costs, delivery service and 

environment – A case study of Trelleborg Sealing Profiles  

Authors: Andreas Delén and Markus Mojancevski 

Tutor: Arash Kordestani 

Examiner: Helena Forslund 

 

Background: The choice of distribution structure has a significant role in how a company 

performs and should reflect the chosen business strategy. The decision affects among 

many things, three different perspectives, logistic costs, delivery service and 

environmental impact. Together they constitute the company’s supply chain. However a 

standard solution which is applicable to all companies does not exist, therefore a 

framework is developed which ranks the different aspects that are affected by the 

distribution structure. The framework is then applicable to a specific company and can be 

used to create suggestions for improvement based on their preferences and needs. 

 

Purpose: The purpose of this study is to analyze and present suggestions for improvement 

in regards to the distribution structure of Trelleborg Sealing Profiles. A theoretical 

framework is developed for the purpose of improving decision making during the choice 

of distribution structures with a postponement strategy in regards to costs, delivery 

service and environmental impact. The framework is applied to the case company’s 

current distribution structure in order to compare the different distribution alternatives. 

The study is concluded with suggestions of improvement for the current distribution 

structure of Trelleborg Sealing Profiles based on the theoretical framework. 

 

Methodology: The conducted study is a case study of Trelleborg Sealing Profiles in 

Värnamo. Data has been collected through observations, semi-structured and 

unstructured interviews in order to visualize the current situation in the form of a process 

map and a supply chain map. Thereafter a theoretical frame work was developed for the 

choice of distribution structure and to predict how the choice of distribution affects the 

different perspectives; logistic costs, delivery service and environmental impact. Lastly, 

the framework is applied to the company and together with different calculations, 

suggestions for improvement have been presented. 

 

Conclusion: Based on the results of the study, it can be noted that there are great 

advantages of implementing direct shipping for all spliced goods. From a cost perspective 

there are major savings opportunities in regards to handling costs, warehousing costs and 

administrative costs. On the other hand it is expected that transport costs will increase 

unless advantageous contracts with external forwarders are negotiated. From a delivery 

service perspective, distribution through direct shipping is advantageous as it leads to 

shorter lead times and greater flexibility. However, direct shipping will result in lower fill 

rate, as the capacity utilization is decreased and contributes to a higher environmental 

impact.  

 

Keywords: Distribution, Distribution structure, Distribution channel, Direct shipping, 

Logistic costs, Delivery service, Environmental impact 
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examinatorn Helena Forslund och opponenterna som bidragit med värdefulla åsikter och 

feedback under seminarietillfällena. 

 

 

Tack! 

Linneuniversitetet, Växjö, 2018-05-24 

 

 

 

 

 

 

 

____________________   ____________________ 

Markus Mojancevski   Andreas Delén 

 

  



  
 

iv 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ___________________________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 1 

1.2 Företagsbeskrivning _______________________________________________ 3 

1.3 Problemdiskussion ________________________________________________ 5 

1.3.1 Hur ser distributionsstrukturen i dagsläget ut hos Trelleborg Sealing Profiles 

efter att produkter färdigställts i Tauragé, Litauen? _______________________ 5 

1.3.2 Hur kan ett teoretiskt ramverk förbättra valet av distributionsstruktur på 

företag som senarelägger färdigställandet av produkter? ___________________ 6 

1.3.3 Hur kan Trelleborg Sealing Profiles distributionsstruktur förbättras med 

avseende på kostnad, leveransservice och miljöpåverkan? __________________ 7 

1.4 Frågeställning ____________________________________________________ 8 

1.5 Syfte ___________________________________________________________ 8 

1.6 Avgränsningar ___________________________________________________ 8 

1.7 Disposition ______________________________________________________ 9 

2. Metod _____________________________________________________________ 10 
2.1 Forskningsstrategi ________________________________________________ 10 

2.1.1 Studiens forskningsstrategi _____________________________________ 10 

2.2 Forskningsdesign ________________________________________________ 11 

2.2.1 Studiens forskningsdesign ______________________________________ 11 

2.3 Urval __________________________________________________________ 12 

2.3.1 Studiens urval _______________________________________________ 12 

2.4 Datainsamling ___________________________________________________ 13 

2.4.1 Studiens datainsamling ________________________________________ 13 

2.5 Etiska övervägande _______________________________________________ 15 

2.5.1 Studiens etiska övervägande ____________________________________ 16 

2.6 Kvalitetskriterier _________________________________________________ 16 

2.6.1 Studiens kvalitetskriterier ______________________________________ 17 

2.7 Författarnas delaktighet ___________________________________________ 18 

2.8 Tillvägagångssätt för analys av frågeställningar ________________________ 18 

2.9 Metodsammanfatting _____________________________________________ 21 

3. Frågeställning 1: Hur ser distributionsstrukturen i dagsläget ut hos Trelleborg 

Sealing Profiles efter att produkter färdigställts i Tauragé, Litauen? __________ 22 
3.1 Teori __________________________________________________________ 22 

3.1.1 Distributionsstruktur __________________________________________ 22 

3.1.2 Processkartläggning __________________________________________ 29 

3.1.3 Supply chain mapping _________________________________________ 31 

3.2 Empiri _________________________________________________________ 32 

3.2.1 Trelleborg Sealing Profiles nulägesbeskrivning _____________________ 32 



  
 

v 

3.2.2 Trelleborg Sealing Profiles supply chain mapping ___________________ 34 

3.3 Analys _________________________________________________________ 35 

3.3.1 Processkartläggning __________________________________________ 35 

3.3.2 Supply chain mapping _________________________________________ 38 

3.4 Slutsats ________________________________________________________ 40 

4. Frågeställning 2: Hur kan ett teoretiskt ramverk förbättra valet av 

distributionsstruktur på företag som senarelägger färdigställandet av produkter?

 ____________________________________________________________________ 42 
4.1 Teori __________________________________________________________ 42 

    4.1.1 Logistikkostnader______________________________________________42 

    4.1.2 Leveransservice ______________________________________________ 45 

    4.1.3 Miljöpåverkan _______________________________________________ 47 

4.2 Analys _________________________________________________________ 50 

4.2.1 Direktleverans från slutproduktionen _____________________________ 50 

4.2.2 Distribution via mellanlager ____________________________________ 56 

4.3 Slutsats ________________________________________________________ 60 

5. Frågeställning 3: Hur kan Trelleborg Sealing Profiles distributionsstruktur 

förbättras med avseende på kostnad, leveransservice och miljöpåverkan? ______ 62 
5.1 Empiri _________________________________________________________ 62 

5.1.1 Logistikkostnader ____________________________________________ 63 

5.1.2 Leveransservice ______________________________________________ 66 

5.1.3 Miljöpåverkan _______________________________________________ 66 

5.2 Analys _________________________________________________________ 69 

5.2.1 Logistikkostnader ____________________________________________ 70 

5.2.1 Leveransservice ______________________________________________ 72 

5.2.3 Miljöpåverkan _______________________________________________ 73 

5.4 Slutsats ________________________________________________________ 74 

6. Slutsats ____________________________________________________________ 76 
6.1 Resultat ________________________________________________________ 76 

6.2 Studiens teoretiska bidrag __________________________________________ 77 

6.3 Studiens praktiska bidrag __________________________________________ 77 

6.4 Reflektioner och kritik till eget arbete ________________________________ 78 

6.5 Forskningens samhälleliga och etiska aspekter _________________________ 78 

6.6 Förslag på fortsatt forskning ________________________________________ 79 

Referenser ____________________________________________________________ i 

Bilagor _______________________________________________________________ v 
Intervjuguide ________________________________________________________ v 

 



  
 

1 
 

1. Inledning 

  

Det inledande kapitlet börjar med att presentera en bakgrund som framhäver frågan 

huruvida senaste årens utveckling har påverkat företags distributionsstrukturer. Därefter 

beskrivs fallföretaget, Trelleborg AB och Trelleborg Sealing Profiles. Kapitlet fortsätter 

med en problemdiskussion, innehållande studiens frågeställningar som lyfter fram 

svårigheten att ta beslut gällande distributionsstrukturer med avseende på kostnader, 

leveransservice och miljöpåverkan. Inledningskapitlet avslutas med arbetets syfte samt 

presenterar arbetets fortsatta disposition. 

______________________________________________________________________ 

  

1.1 Bakgrund 

Trots den ökade trenden av nationalism och protektionism finns det en stor och ständig 

ökning av globalisering. Företag lär sig i allt större grad att utnyttja den digitala världen 

och utöka sina marknader runt om i världen snabbare än aldrig förr (Pearson, 2013). Den 

kontinuerliga ökningen av digital användning har underlättat för företag, leverantörer och 

konsumenter att hitta varandra och möta respektives behov, vilket är positivt 

(Bhattacharya, Khanna, King & Augustinraj, 2017). Däremot leder detta till att allt mer 

komplexa distributionsstrukturer uppstår vilket i sin tur innebär att företag lägger större 

fokus på logistiska aspekter (Creazza, Dallari & Melacini, 2010). 

  

Att svenska företag flyttar produktionen eller en del av produktionen utomlands är inget 

nytt. I en undersökning som gjordes av Montell & Partners och Chalmers tekniska 

högskola deltog 100 större företag som har tillverkningsanläggningar i Sverige om 

huruvida ställningstagandet kring att flytta produktionen utomlands var. Majoriteten i 

undersökningen svarade att de planerar att placera produktionen utanför Sveriges gränser 

innan år 2020. År 2006 var det 30 % av företagen som tänkt flytta produktionen 

utomlands och år 2012 hade siffran ökat till 36 %. Denna trend har inte vänt och tycks 

fortsätta fram till 2020 (Fredriksson, 2014). Detta påvisar och stärker Creazza et al. 

(2010) studie om att försörjningskedjor progressivt blir mer internationella och 

komplexa, speciellt vid upprättande av distribution. 
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Strukturen på distributionen, det vill säga företagets metod att leverera sina produkter till 

kund, har en betydande strategisk roll i hur företaget presterar. Det kan innebära en stor 

konkurrensfördel ifall företaget har en bra struktur baserat på deras lager- och 

produktionsställen. En väl utformad distributionsstruktur kan inte bara leda till 

kostnadsbesparingar utan också säkerhetsställa en god leveransservice samt minska 

miljöpåverkan på distributionen av varor. Valet av distributionsstruktur är både ett 

strategiskt och taktiskt beslut där strukturen möjliggör vad som är möjligt att åstadkomma 

i de operativa processerna (Jonsson & Mattsson, 2016; Jonsson, 2008). Om företag väljer 

att slutföra sin produktion i ett annat land kan detta medföra problem gällande flexibilitet, 

leveransförmåga och produktionsvolym. Exempelvis produceras större partier för att vara 

mer kostnadseffektiv, vilket leder till svårigheter när kunder kräver mindre partier som 

är specialanpassade. Detta resulterar i att logistikkostnader blir den aspekten som 

påverkas mest vid produktion utomlands (Sollander, Hilletofth & Eriksson, 2016; 

Jonsson 2008). 

  

Olika typer av produktionsmetoder är även något som påverkar företags framförhållning 

gällande distribution. Det förekommer tre huvudsakliga metoder, nämligen make-to-

stock (MTS), make-to-order (MTO) och senareläggning. Vilken typ av metod som 

gynnar företaget mest kan bero på många faktorer som produktegenskaper, processers 

tillvägagångssätt och efterfrågan av produkt. Enligt Pagh och Cooper (1998) finns det ett 

samband i vilken senareläggningsstrategi som används i företaget och hur 

distributionsstrukturen är utformad.  En vanlig strategi som används inom kemiska-, 

gummi-, och plastindustrier är att senarelägga färdigställandet av produkterna vid 

ytterligare en produktionsanläggning (Sharda & Akiya, 2011).  Med en produktion som 

befinner sig på en annan geografisk plats, vars syfte är att färdigställa produkter kan det 

uppstå komplikationer gällande var slutprodukten ska transporteras ifrån eftersom det kan 

vara tidskrävande och svårt att hitta den optimala distributionspunkten (Jonsson, 2008). 

  

Att införskaffa rätt information för en distributionsstruktur är omfattande och valet av 

parametrar som granskas varierar från företag till företag beroende på preferenser. För att 

underlätta insamlingen av data, skapa en överblick och välja rätt parametrar kan det vara 

relevant att göra en processkartläggning där resan för en produkt kartläggs (Damelio, 

2011; White & Cicmil, 2016).  Denna metod används flitigt inom den tillverkande 
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industrin eftersom det förekommer många aktiviteter och interna processer inom dessa 

företag vars syfte är att förädla produkten. Eftersom det kan underlätta för ögat att 

upptäcka aktiviteter och transporter som sedan kan kopplas till parametrar samt att det 

även kan bidra till förbättringsförslag gällande de interna transporterna (White & Cicmil, 

2016). 

  

Logistikkostnader och leveransservice är två aspekter som företag anser vara viktiga. 

Men en annan aspekt som har blivit allt viktigare det senaste decenniet är miljön och hur 

företag påverkar den (Björklund, 2012).  Enligt Zhang, Wang och You (2015) så har 

konsumenters beteende förändrats, nämligen att de är villiga att betala mer för en produkt 

ifall den påverkar miljön mindre. Då distributionen är en av de delar i ett företag som 

påverkar miljön mest så finns där stora förbättringsmöjligheter, dock förbises detta av 

företagen då de har allt för stort fokus på transportkostnader och leveransservice (Zhang 

et al., 2015). 

  

Logistikkostnader kan vara mer komplexa än vad företag tror och kräver noggranna 

utvärderingar (Waller & Fawcett, 2012). Exempelvis förekommer frågeställningar kring 

hur transportkostnader påverkas om köparen hanterar kostnaderna istället för säljaren 

eller hur kostnaderna påverkas beroende på avstånd samt val av transportmedel och rutt. 

Detta är bara ett fåtal frågor bland många som företag måste ta hänsyn till. När det 

kommer till internationella transporter är tillvägagångssättet mer komplext och kräver 

djupare planering och kontroll. Allt eftersom avståndet ökar, ökar också antalet regler 

företagen måste hålla sig till, flera gränser med tullar och förhinder som kan minimera 

fördelarna med att producera eller köpa från ett annat land (Handfield et al., 2009). 

 

1.2 Företagsbeskrivning 

Företaget Trelleborg AB är en internationell koncern som har världsledande kompetens 

inom gummiindustrin och utvecklar lösningar som tätar, dämpar och skyddar inom 

industrin samt privat bruk. Företaget grundades år 1905 av Henry Dunker och Johan 

Kock. I dagsläget har Trelleborg flera anläggningar och totalt fem affärsområden både i 

Sverige och runt om i världen. Dessa är Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial 

Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions, Trelleborg 
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Wheel Systems. Totalt sett uppgår antalet anställda till 23 000. Trelleborg AB:s 

omsättning uppgick till 31 miljarder kronor år 2016 och är ansedd som en av de största 

aktörerna inom gummiindustrin (Trelleborg, u.å). 

  

Affärsområdena är uppdelade i affärsenheter som arbetar med specifika produkter och 

tjänster. Trelleborg Sealing Profiles (TSP) är en affärsenhet som är lokaliserad i Värnamo 

och tillgodoser kunder med innovativa lösningar och standardprodukter för tätning. 

Affärsenheten riktar sig mot industriområden som lantbruk, fordon, bygg, förnybar 

energiproduktion, men även till privatpersoner. Produkterna som tillverkas för 

privatpersoner är mestadels gummilister för att täta dörrar och fönster med mera. 

Fortsättningsvis har företaget en produktion i Tauragé, Litauen, där halvfabrikat från 

produktionen i Värnamo färdigställs. Färdigställningen av halvfabrikatet består av att 

kapa, tejpa, skarva och förpacka enligt kundens önskemål. Därefter levereras de 

färdigställda produkterna antingen direkt till kunder från Tauragé eller tillbaka till 

Värnamo för att sedan distribueras vidare till kund (Supply Chain Manager, 29/1 2018). 

  

  

 Figur 1: Exempel på hur listerna kan se ut när de kapats och tejpats (Clas Ohlson, u.å). 
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1.3 Problemdiskussion 

1.3.1 Hur ser distributionsstrukturen i dagsläget ut hos Trelleborg Sealing 

Profiles efter att produkter färdigställts i Tauragé, Litauen? 

 

Enligt supply chain manager (29/1 2018) fokuserar enheten i Värnamo på olika lösningar 

för tätning inom en rad olika branscher, bland annat bygg och anläggningsbranschen och 

bilindustrin. TSP använder sig även utav olika produktionsställen i Europa där ett utav 

dem ligger i Tauragé, Litauen. Denna anläggning används för att färdigställa material 

som tillverkas i Värnamo för slutkunder runt om i Europa, specifikt arbetskraftsintensiva 

moment såsom skarvning, tejpning, kapning och paketering. I dagsläget har företaget 

inga tydliga riktlinjer på hur transporterna påverkar kostnader, leveransservice och miljö. 

En del utav produkterna levereras direkt från Tauragé till slutkund och resterande 

levereras tillbaka till Värnamo och vidare till slutkund (Supply chain manager, 29/1 

2018). 

  

Enligt Croxton, García-Dastugue, Lambert och Rogers (2001) är det viktigt att 

kontrollera företagets processer inom försörjningskedjor, som kan jämföras med 

byggstenar för distributionsstrukturen. Ifall företagets produktion eller delar utav den 

ligger utomlands blir det ännu viktigare att samordna dessa för att minimera kostnader. 

Björklund (2012) och Teng och Hsu (2017) betonar att globaliseringen har lett till att 

företag inte längre kan konkurrera som enskilda enheter, utan mer som försörjningskedjor 

och därmed krävs det väl fungerande och kostnadseffektiv logistik mellan enheterna. 

White och Cicmil (2016) konstaterar i sin studie att processkartläggning används i stor 

utsträckning av företag som hjälpmedel för att utveckla och förbättra delar inom 

organisationen. För att underlätta korrigeringen av distributionsstrutkuren hos TSP är det 

väsentligt att kartlägga företagets nuvarande processer för att få en övergripande bild där 

dess brister och förbättringsmöjligheter kan förtydligas.   

  

Ett annat tillvägagångssätt för att få en bättre helhetsbild över distributionen är att 

använda sig utav supply chain mapping (Gardner & Cooper, 2003), det vill säga en 

kartläggning av företagets försörjningskedja för att koordinera alla transporter som sker 

mellan enheter som finns utspridda geografiskt. Gardner och Cooper (2003) beskriver 
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supply chain mapping som en representation av omgivningen, ett verktyg för att kartlägga 

företagets kundkrets geografiskt. En välutformad supply chain map kan visualisera var 

alla TSPs kunder får sina produkter distribuerade ifrån, vilket också kan bidrar till att 

förtydliga brister och förbättringsmöjligheter.  

  

1.3.2 Hur kan ett teoretiskt ramverk förbättra valet av distributionsstruktur på 

företag som senarelägger färdigställandet av produkter? 

Vid upprättandet av distributionsstruktur är det kritiskt att den överensstämmer med 

företagets strategi och delmål (Jonsson & Mattsson, 2016). Men det är inte alltid enkelt 

för företag att skapa tydliga riktlinjer och mål när de ska ta hänsyn till olika aspekter 

(Ljungberg & Larsson, 2012). Leveransservicens stora dilemma är att det är svårt att hitta 

den rätta balansen mellan försäljningsintäkter och ökad service (Storhagen, 2014). 

Storhagen (2014) påpekar även att detta är ett förvånansvärt outforskat område, men att 

det finns mer eller mindre förfinade hjälpmedel för att ta sig an problematiken. Enligt 

Jonsson och Mattsson (2016) är det ur en ekonomisk synpunkt optimalt att göra kunden 

nöjd men inte överprestera, eftersom en för hög leveransservice kan leda till onödigt höga 

kostnader. Litteraturen nämner simpla modeller som fokuserar på två av tre aspekter som 

denna studie ska analysera, där störst fokus ligger på logistikkostnader och 

leveransservice, medan miljöpåverkan uteblir. Gardner och Cooper (2003) samt 

Theodore Farris (2010) påpekar i sina artiklar att modeller för logistikkostnader, 

leveransservice och miljöpåverkan förekommer, men att dessa är för ingående och 

avancerade. Därav blir helhetsbilden svår att tyda och företaget har svårt att ta beslut vid 

upprättande eller skapande av distributionsstrukturer. 

  

Rodrigues, Marins och Bernardi de Souza (2011) samt Pagh och Cooper (1998) nämner 

att senareläggning av produktionen måste passa in i miljön som företaget är verksam i, 

att strategin måste vara anpassad för produkternas egenskaper och efterfrågan. 

Senareläggning möjliggör att i högre grad specialtillverka produkter enligt kundernas 

önskemål samt minska ledtiden. Feitzinger och Lee (1997) samt Chopra och Meindl 

(2016) diskuterar att det även kan vara svårt att upprätta den mest effektiva 

försörjningskedjan när inblandade inte är helt koordinerade och har samma prioriteringar. 

Feitzinger och Lee (1997) menar att vid senareläggning av produktion där 
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sluttillverkningen sker i ett annat land och distribueras från två geografiskt skilda platser 

kan olika prioriteringar och otydligheter förekomma.  

  

Enligt Lumsden (2012) så har distributionssystem utvecklats för att möta kunder och 

andra intressenters behov på ett effektivt sätt. Detta har i sin tur lett till att kunders behov 

har utvecklats från kvalitet och tillgänglighet till att även innefatta miljöperspektiv. 

Kunder är nu också intresserade av vad deras produkt har haft för inverkan på miljön 

under hela produktlivscykeln. Denna trend har lett till att företag måste hitta ett sätt att 

kombinera dessa perspektiv för att tillgodose kundernas allt mer krävande behov. Ett 

ramverk bestående av kostnader, leveransservice och miljöpåverkan skall skapas för att 

underlätta beslutstagandet för en passande distributionsstruktur för företag med 

senarelagd produktion av kundanpassade produkter (Lumsden, 2012).   

  

1.3.3 Hur kan Trelleborg Sealing Profiles distributionsstruktur förbättras med 

avseende på kostnad, leveransservice och miljöpåverkan? 

Enligt supply chain manager (29/1 2018) på Trelleborg Sealing Profiles, så använde 

företaget ingen djupgående analys vid upprättandet av distributionsstrukturen från 

Tauragé och Värnamo till slutkund. Strukturen är uppbyggd efter företagets önskemål 

och vad som anses varit enkelt att hantera, utan att en övergripandet analys utförts. 

Därmed anser supply chain managern (29/1 2018) att där finns utrymme för förbättringar. 

Enligt Jonsson och Mattson (2016) påverkas kostnad, leveransservice och miljö beroende 

på vilka beslut som tas för att distribuera produkterna. Vid beslutstagande av hur 

distributionsstrukturen ska se ut så kan ett val som är fördelaktigt när det gäller 

leveransservice inte vara lika fördelaktigt när det kommer till kostnader samt 

miljöpåverkan. Även Björklund (2012) förklarar detta i sin litteratur, att uppfyllandet av 

ett mål kan påverka ett annat positivt eller negativt. Ljungberg och Larsson (2012) 

beskriver däremot att skapandet av ett ramverk kan integrera de uppsatta målen och 

placera dem i ett sammanhang. Därför ska ett ramverk skapas som sedan appliceras på 

TSPs nuvarande distributionsstruktur för att jämföra vilken distribution som passar 

företaget bäst. 
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1.4 Frågeställning 

1. Hur ser distributionsstrukturen i dagsläget ut hos Trelleborg Sealing Profiles efter att 

produkter färdigställts i Tauragé, Litauen? 

  

2. Hur kan ett teoretiskt ramverk förbättra valet av distributionsstruktur på företag som 

senarelägger färdigställandet av produkter? 

 

3. Hur kan Trelleborg Sealing Profiles distributionsstruktur förbättras med avseende på 

kostnad, leveransservice och miljöpåverkan? 

  

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att analysera och lyfta fram förbättringsförslag åt Trelleborg 

Sealing Profiles gällande deras distributionsstruktur. Ett teoretiskt ramverk utformas för 

att förbättra beslutsunderlaget vid val av distributionsstrukturer med senareläggning av 

kundanpassade produkter med avseende på kostnader, leveransservice och 

miljöpåverkan. Ramverket tillämpas på fallföretagets nuvarande distributionsstruktur för 

att sedan jämföra de olika distributionsalternativen utifrån ramverkets aspekter. Studien 

avslutas med förbättringsförslag till TSPs distributionsstruktur baserade på det teoretiska 

ramverket.  

  

1.6 Avgränsningar 

Studien kommer endast att omfatta produktgruppen “skarvade artiklar” som färdigställs 

i Tauragé, Litauen. Studien kommer endast omfatta distributionen från Värnamo och 

Tauragé till kund och inte distributionscentret i Sastamala, Finland som används för att 

distribuera produkter till finska kunder.  
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1.7 Disposition  

 

Figur 2: Studiens disposition. 
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2. Metod 

Metodavsnittet avser att redogöra studiens metodologiska val, tillvägagångssätt samt 

ställningstagande. Under kapitlets gång presenteras först den teoretiska förklaringen av 

metod som sedan följs upp av skribenternas val av metod. 

______________________________________________________________________ 

  

2.1 Forskningsstrategi 

Enligt Bryman och Bell (2017) så förekommer det två forskningsstrategier, nämligen 

kvantitativ och kvalitativ forskning. Dessa strategier används för att kategorisera olika 

metoder eller tillvägagångssätt och kan beskrivas som en inriktning på hur 

forskningsfrågan ska besvaras. Den huvudsakliga och enkla distinktionen mellan en 

kvalitativ och kvantitativ studie är att en kvalitativ studie har större fokus på ord medan 

den kvantitativa studien har större fokus på mätningar. 

  

Bryman och Bell (2017) beskriver den kvantitativa proceduren som väl planerad och 

strukturerad. Detta eftersom insamling av data som enkäter eller observationsscheman 

inte kan analyseras på vilket sätt som helst. Därav är det viktigt att vara medveten om 

vilka konsekvenser tidiga beslut i forskningsprocessen har när analysmetod ska väljas. 

Kvalitativ forskning däremot tolkas som en metod där mätningar och siffror anses vara 

irrelevanta där fokus istället ligger på ord och tolkningar. I en kvalitativ forskning utgår 

forskaren från en generell frågeställning där insamlingen och tolkningen av data i form 

av intervjuer och deltagande observationer skapar grunden för det begreppsliga och 

teoretiska arbetet. Därefter specificeras frågeställningarna och en slutsats kan 

åstadkommas. 

  

2.1.1 Studiens forskningsstrategi 

Studiens syfte är att analysera företagets distributionsstruktur efter att produkter 

färdigställts samt skapa ett teoretiskt ramverk för att förbättra valet av 

distributionsstruktur med avseende på kostnad, leveransservice och miljöpåverkan. 

Ramverket appliceras på fallföretaget för att påpeka förbättringsförslag på nuvarande 
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distributionsstruktur. Utifrån syftet har författarna valt att använda en kombinerad 

forskningsstrategi, som inkluderar kvantitativa och kvalitativa metoder. Den första 

frågeställningen är av kvalitativ art då företaget har en befintlig distributionsstruktur som 

har kartlagts i form av processkartläggning samt supply chain mapping och identifierats 

med hjälp av kvalitativa metoder, som exempelvis intervjuer och observationer. Andra 

frågeställningen är också av kvalitativ art där teorin samlats in från tidigare forskning i 

form av vetenskapliga artiklar och böcker för att skapa ett teoretiskt ramverk. Ramverket 

omfattar logistikkostnader, leveransservice och miljöpåverkan som jämförts på två olika 

distrubutionsstrukturer, direktdistribution och distribution via mellanlager. Den tredje 

frågeställningen är en kombination av kvantitativt och kvalitativt slag där ny teori, teori 

från föregående kapitel tillsammans med ramverket utgjort en mall för att beräkna och 

analysera distributionsstrukturen på fallföretaget. Analysen består av de tre centrala 

aspekterna, logistikkostnader, leveransservice och miljöpåverkan. 

  

2.2 Forskningsdesign 

Definitionen av forskningsdesign är enligt Yin (2007) en logisk plan för hur studien ska 

ta sig från “här” till “där”. “Här” syftar på frågeställningarna som ska besvaras med 

forskningen och “där” är en form av slutsats med svar på frågorna. Mellan dessa punkter 

finns det ett antal steg att genomföra som till exempel insamling och analys av data. 

Fallstudie som forskningsdesign avser en detaljerad och grundlig analys på ett fall, till 

exempel en individ, en organisation eller en situation. Ett alternativ är också flerfallstudie 

där den stora skillnaden är att det ingår flera fallföretag. Fallstudien kan innefatta både 

kvantitativ forskning samt kvalitativ forskning, ofta även en kombination av båda 

(Bryman & Bell, 2017). Vidare förklara Yin (2007) en fallstudie som en empirisk 

undersökning som undersöker en aktuell händelse i dess verkliga sammanhang och att en 

fallstudie kan innehålla en eller flera analysenheter, beroende på om det är flera olika 

delar som ska analyseras. 

  

2.2.1 Studiens forskningsdesign 

Studien har designats som en enfallsstudie med en analysenhet eftersom den utförts på 

Trelleborg Sealing Profiles där distributionen från sluttillverkning i Litauen till kund 
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analyserats. Studien har en analysenhet då det endast är distributionsstrukturen som 

analyserats på fallföretaget. Begreppet distribution omfattar flera olika processer, dock 

behandlar denna studie endast valet av hur distributionsstrukturer ser ut, ifall produkter 

ska levereras direkt till kund eller via Värnamo. Analysen i sin tur består av flera 

perspektiv i form av logistikkostnader, leveransservice och miljöpåverkan. Enfallsstudie 

har valts då det är TSP som studeras där resultatet inte går att generaliseras på grund av 

att det endast är ett företag som studeras. Däremot kan det teoretiska ramverket 

generaliseras för företag som senarelägger sin sluttillverkning.  

  

2.3 Urval 

Bryman och Bell (2017) betonar att det är i princip omöjligt att undersöka en hel 

population vilket gör att ett urval är nödvändigt för att kunna dra en slutsats gällande 

populationen. Urvalet kan utföras slumpmässigt samt icke-slumpmässigt, där den stora 

skillnaden är att den icke-slumpmässiga strategin inte kan generalisera hela populationen. 

Detta eftersom medvetet urval utförs i sådana förhållanden att alla i populationen inte har 

lika stor sannolikhet att delta. Bekvämlighetsurval är icke-slumpmässigt urval och 

innebär att forskaren intervjuar personer som för tillfället är enklast att nå ut till. 

Snöbollsurval är en typ av bekvämlighetsurval där den första respondenten 

rekommenderar en ny respondent och på ett sådant sätt kan forskaren bygga ett urval. 

Dock innebär detta att intervjuerna möjligtvis inte representerar populationen som det 

nämns ovan. 

  

2.3.1 Studiens urval 

Valet av respondenter till studien har skett via snöbollsurval där författarna av studien 

har varit i kontakt med supply chain manager på TSP i Värnamo som sedan introducerat 

tre respondenter som har bidragit med värde för studien. Valet av första respondent 

uppstod av naturliga skäl då supply chain managern arbetar med företagets 

försörjningskedja dagligen och har en central roll. Vidare används snöbollsurval då 

supply chain managern har kontakter inom företaget samt vet vem som kan bidra till 

studien. Urvalet av teori har varit icke-slumpmässigt då sökningar har gjorts med 
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specificerade sökord för att få fram relevanta teorier och för att besvara studiens 

frågeställningar. Sökord förekommer i 2.4.1.    

  

2.4 Datainsamling 

Enligt Bryman och Bell (2017) finns det två typer av data, primär- och sekundärdata. 

Primärdata är data som samlats in på egen hand av dem som utför undersökningen med 

hjälp av till exempel intervjuer, observationer, enkäter eller fokusgrupper. Sekundärdata 

är data som samlats in av utomstående part vid ett tidigare tillfälle, men kan ändå vara 

betydelsefull för undersökningen. Exempel på sekundärdata kan vara tidigare forskning 

och publikationer, information på internet och data från företagets egen verksamhet. 

Fördelen med primärdata är att den är aktuell och anpassad för undersökningen samt att 

den inte blir så omfattande och krävande att analysera som sekundärdata kan bli. Detta 

betyder inte att sekundärdata inte är viktigt, den kan med god fördel kombineras 

tillsammans med primärdata för att styrka undersökningen (Bryman & Bell, 2017). 

  

Det vanligaste tillvägagångssättet för att samla in data gällande en kvalitativ studie är 

genom intervjuer. Forskaren har en stor möjlighet att välja olika sätt att strukturera 

intervjuerna på. Vid ostrukturerade intervjuer tar forskaren upp det teman som behövs 

för undersökningen, sedan kan respondenten leda samtalet för att tillgodose 

informationsbehovet. Vid en semistrukturerad intervju använder forskaren i största del 

sig av en intervjuguide som berör det som ska tas upp under intervjun, där följdfrågor 

kan ställas och intervjupersonen får svara fritt (Bryman & Bell, 2017). Ett annat är att 

utföra observationer för att samla in data. Det fungerar både på kvalitativa och 

kvantitativa undersökningar och är även utmärkt för processkartläggningar (Bryman & 

Bell, 2017). Yin (2007) berättar att observationer kan användas på olika sätt, det kan vara 

planerade och formella men också mindre formella då det kan göras under tiden andra 

metoder används, bland annat kan observationer ske under intervjuer. 

 

2.4.1 Studiens datainsamling 

Datainsamlingen i denna studie utgörs framförallt av primärdata från observationer och 

intervjuer. Ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer används vilket innebär att 
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författarna har ett förutbestämt tema där respondenterna kan svara och diskutera fritt på 

frågorna. Sekundärdata har även använts i denna studie i form av dokument och data 

insamlat av företaget samt tidigare forskning bestående av vetenskapliga artiklar, böcker 

och hemsidor. Tabellen nedan visar alla intervjuer och observationer som gjorts under 

studiens gång. Varje insamlingstillfälle visar intervjuns tillvägagångssätt, datum, vem 

som intervjuats samt vilket ämne som behandlats. Förutom tabellen nedan har 

kontinuerlig telefon- och mailkontakt förts mellan studiens författare och supply chain 

managern. 

 

 

Tabell 1: Empirisk datainsamling (Egen illustration) 

 

  

Frågeställning 1 “Hur ser distributionsstrukturen i dagsläget ut hos Trelleborg Sealing 

Profiles efter att produkter färdigställts i Tauragé, Litauen?” besvaras genom insamling 

av primärdata bestående av ostrukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer och 

observationer på TSP i Värnamo. Sekundärdata har samlats in från tidigare forskning 

gällande sökorden nedan (se tabell 2). Sökningar har gjorts efter vetenskapliga artiklar 

och böcker på databaserna Onesearch, Business Source Premier samt Google Scholar. 

 

 

 

Tabell 2: Sökord som använts till frågeställning 1 (Egen illustration) 
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Frågeställning 2 “Hur kan ett teoretiskt ramverk förbättra valet av distributionsstruktur 

på företag som senarelägger färdigställandet av produkter?” besvaras genom insamling 

av sekundärdata från tidigare forskning då frågeställningen är av teoretisk art. 

Datainsamlingen består av vetenskapliga artiklar och böcker som omfattar sökorden 

nedan (se tabell 3). Sökningar har gjorts efter vetenskapliga artiklar och böcker på 

databaserna Onesearch, Business Source Premier samt Google Scholar.   

 

 

Tabell 3: Sökord som använts till frågeställning 2 (Egen illustration) 

 

  

Frågeställning 3 “Hur kan Trelleborg Sealing Profiles distributionsstruktur förbättras 

med avseende på kostnad, leveransservice och miljöpåverkan?” besvaras genom 

insamling av primärdata i form av ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. 

Sekundärdata består av insamlade data av företaget som order- och försäljningsdata, 

transportprislista och produktinformation samt observationer. Teori från tidigare 

frågeställningar har använts, se tabell 2 och 3. 

  

2.5 Etiska övervägande 

Enligt Bryman och Bell (2017) så aktualiseras etiska frågor ständigt under olika skeden 

av en undersökning och att problematik kan förekomma då författarna som utför studien 

hanterar känslig information. Bryman och Bell (2017) belyser i sin litteratur att det finns 

fem etiska principer som berör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för 

inblandade i studien. Informationskravet, betyder att alla respondenter och andra 

inblandade i studien ska vara informerade om vad syftet med studien är och vilka steg 

som ingår. Samtyckeskravet, syftar på att deltagandet i studien är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta intervjun och deltagandet när de vill. Konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, ämnar att skydda alla deltagandes identitet och uppgifter med största 

sekretess och att anonymt svarande är möjligt. Nyttjandekravet menar att all information 

som samlats ska endast användas för studiens syfte och inget annat. Falska 
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förespeglingar har för avsikt att säkerhetsställa att forskare inte ska sprida vilseledande 

eller falska uppgifter angående studien till undersökningspersonerna. 

  

2.5.1 Studiens etiska övervägande 

För att skapa den bästa möjliga studien ur ett etiskt perspektiv har författarna valt att följa 

Bryman och Bells (2017) fem principer vid insamling av data och information. Genom 

att ha informerat och skickat ut skriftligt dokument på studiens syfte och upplägg anser 

författarna ha uppnått informationskravet i studien. Fortsättningsvis har respondenterna 

tagit del av information om att intervjuerna är frivilliga samt att de kan avbryta intervjun 

när de så vill, vilket uppfyller samtyckeskravet. Genom att hålla respondenterna anonyma 

samt behandlat informationen med största möjliga sekretess så har studien uppnått 

konfidentialitets- och anonymitetskravet. Nyttjandekravet har uppnåtts genom att 

insamlad information endast används för studiens syfte och inget annat. Till sist så 

undviks falska förespeglingar genom att författarna har varit tydliga med att beskriva 

studiens syfte och hur den kopplas till vald teori. 

  

2.6 Kvalitetskriterier 

Bryman och Bell (2017) framhäver att tre av de viktigaste kriterierna för forskning som 

rör företagsekonomi är reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Reliabilitet handlar om 

huruvida en undersökning skulle ge samma resultat ifall den skulle utföras på nytt och 

hur undersökningen skulle påverkas av tillfälliga händelser. Replikerbarhet är väldigt lik 

reliabilitet och omfattar tillvägagångssättet för en undersökning och hur möjlig den är att 

replikera. Det sista kriteriet är validitet vilket omfamnar bedömningen av slutsatserna 

som gjorts och huruvida de stämmer ihop med undersökningen eller inte (Bryman & Bell, 

2017). 

  

Enligt Yin (2007) så kan validitet delas upp i fyra kriterier och hur dessa kan tillämpas 

på fallstudier. Kriterierna är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

replikerbarhet. Begreppsvaliditet är det första kriteriet och syftar på att de teoretiska 

definitionerna ska stämma överens med operationella definitioner som används i 

fallstudien. Författaren betonar även väsentligheten av att specificera förändringar som 
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ska undersökas och att måtten som valts ska ha ett faktiskt samband till förändringarna. 

Fallstudier har fått kritik för att vara allt för subjektiva och att forskare underlåter att 

formulera tillräckligt operationella mått, dock kan detta förhindras genom att exempelvis 

använda flera empiriska källor. 

  

Yin (2007) betonar att intern validitet är av betydelse vid kausala eller förklarande 

undersökningar och framhäver hur väl undersökningen överensstämmer med 

verkligheten. Om två händelser påverkar det slutliga resultatet, men forskaren bara 

upptäcker att en händelse leder till det slutliga resultatet, så är detta ett hot mot den interna 

validiteten. 

  

Extern validitet rör generalisering och möjligheten att tillämpa undersökningen av en 

studie till en annan. När det kommer till fallstudier så är extern validitet ett huvudsakligt 

hinder då en fallstudie är en svag grund för generalisering. Därav går det inte att statistiskt 

generalisera en fallstudie, men däremot går det att göra en analytisk generalisering. För 

att framställa en god analytisk generalisering så krävs det en bedömning om huruvida 

resultatet kan användas i en likartad undersökning (Yin 2007). Det sista kriteriet är 

reliabilitet och definieras i första stycket av kapitel 2.6.  

  

2.6.1 Studiens kvalitetskriterier 

Till en början har författarna stärkt den interna validiteten genom att utgå från läromålen 

för uppsatsen och tidigare forskning på huruvida en kombinerad forskningsstrategi ska 

utföras. Fortsättningsvis stärks den interna validiteten genom att beskriva 

tillvägagångssättet utförligt för att underlätta för läsaren. Replikerbarheten stärks genom 

att författarna har skapat en välstrukturerad studie som är enkel att förstå, följa och 

replikera. Hädanefter har studiens validitet och reliabilitet stärkts genom observationer 

och intervjuer på respondenter som har erfarenhet samt jobbar alldagligt med uppgifter 

kring studiens frågeställningar. Den externa validiteten brister i denna studie då 

generalisering av en fallstudie inte är optimalt. Däremot kan det teoretiska bidraget som 

andra frågeställningen framhäver nyttjas av andra företag som befinner sig inom samma 

situation. 
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2.7 Författarnas delaktighet 

Författarnas delaktighet till studien har varit jämnt fördelad då författarna till största del 

har arbetat tillsammans. Detta eftersom åsikter kan delas och att kunskap kan erhållas 

från varandra. Arbetsmetodiken har byggt på att antingen arbeta med diverse kapitel 

och stycken individuellt eller med hjälp av varandra. Vid enstaka tillfällen har 

författarna arbetat med studien individuellt på grund av förhinder för att mötas upp, 

men även då har arbetsuppgifterna varit jämnt fördelade och kontrollerade i efterhand. 

Vid intervju- och observationstillfällen har båda författarna varit närvarande och 

deltagit. 

  

2.8 Tillvägagångssätt för analys av frågeställningar 

Studien omfattar tre frågeställningar som ämnar att förbättra fallföretagets 

distributionsstruktur. Detta uppnås genom att analysera företagets nuvarande distribution 

som sedan kopplas till det teoretiska ramverket. Kopplingarna mellan varje frågeställning 

kan ses i en modell nedan (se figur 3). 

  

Första frågeställningen ämnar att ta reda på och beskriva hur nuvarande 

distributionsstrukturen ser ut på Trelleborg Sealing Profiles efter att produkter 

färdigställts. Studien tar endast hänsyn till skarvade artiklar som nyligen förflyttat 

slutproduktionen till Tauragé.  För att svara på detta har bland annat en 

processkartläggning utförts på företaget samt en supply chain mapping. Syftet är att få en 

god överblick gällande de skarvade artiklarnas resa från produktion till slutkund. Empirin 

består av intervjuer och observationer samt försäljningsdata som visar var kunderna 

befinner sig geografiskt. Empirin kompletteras med teorier som behandlar distribution, 

distributionsstrukturer, processkartläggning och supply chain mapping. Teorin och 

empirin analyseras vilket leder till ett resultat som redogör fallföretagets 

distributionsstuktur i dagsläget. 

  

Den andra frågeställningen avser att utforma ett teoretiskt ramverk angående företags 

distributionsstruktur som omfattar kostnad, leveransservice och miljöpåverkan. För att 

svara på denna fråga har författarna samlat in teorier som berör distribution med 

inriktning på kostnader, leveransservice och miljöpåverkan. Utöver den nya teorin har 
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även teori från föregående kapitel använts. I analysen kommer sedan teorierna ställas mot 

varandra och diskuteras utifrån två fastställda distributionsstrukturer, direktlevernas och 

leverans via mellanlager. Slutresultatet är ett teoretiskt ramverk där de tre olika 

perspektiven med ett flertal aspekter rangordnats utifrån hur strukturerna påverkar dessa. 

Detta kan sedan användas som ett hjälpmedel vid val av distributionsstruktur för företag 

med senarelagd färdigställande av produkter. 

  

Den tredje frågeställningen har syftet att förbättra fallföretagets distributionsstruktur med 

avseende på kostnad, leveransservice och miljöpåverkan. För att besvara frågan har 

empiri och teori från frågeställning ett samt teori och resultat från frågeställning två 

använts. I analysen har ramverket applicerats på Trelleborg Sealing Profiles nuvarande 

distributionsstruktur för att kontrollera hur effektivt det är angående kostnader, 

leveransservice och miljöpåverkan samt upprätta förbättringsförslag. Fortsättningsvis har 

beräkningar gjorts för att påvisa skillnaderna mellan strukturerna. Studien avslutas med 

en övergripande slutsats. Analysmodellen illustreras i figur 3 nedan. 
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Figur 3: Analysmodell (egen illustration) 
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2.9 Metodsammanfatting 

  

Metodsammanfattning   

Forskningsstrategi Både kvalitativ och kvantitativ forskning 

Forskningsdesign Fallstudie 

Urval Empiri: Snöbollsurval (se tabell 1) 

Teori: Icke slumpmässigt urval, använt specifika 

sökord (se tabell 2 & 3) 

Datainsamling Primärdata: Intervjuer och observationer 

Sekundärdata: Litteratur, vetenskapliga artiklar 

och företagsdata 

Etiska övervägande Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet och falska förespeglingar 

Kvalitetskriterier Reliabilitet, validitet, intern och extern validitet 

Tabell 4: Metodsammanfattning (egen illustration) 
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3. Frågeställning 1: Hur ser distributionsstrukturen i dagsläget ut hos 

Trelleborg Sealing Profiles efter att produkter färdigställts i Tauragé, 

Litauen? 

  

Detta kapitel avser att besvara frågeställning 1 och inleds med ett teorikapitel. 

Fortsättningsvis kommer ett empiriskt kapitel att presenteras samt analyseras 

tillsammans med teorin för att besvara frågeställningen. Nedan i figuren presenteras 

dispositionen av kapitlet. Syftet med första frågeställningen är att få en övergripande bild 

på hur Trelleborg Sealing Profiles distributionsstruktur ser ut, vilket ämnar att 

tydliggöra företagets potentiella förbättringsområden som sedan kommer att angripas i 

frågeställning 3. 

______________________________________________________________________ 

 

 

Figur 4: Disposition av kapitel 3. 

 

3.1 Teori 

I detta kapitel presenteras teorier som samlats in för att besvara den första 

frågeställningen. Inledningsvis introduceras begreppet distributionsstruktur och hur två 

olika strukturer påverkar logistiska aktiviteter. Fortsättningsvis redogörs teori om 

processkartläggning och supply chain mapping som används för att beskriva nuläget.   

 

3.1.1 Distributionsstruktur 

Distribution kan definieras som de steg det tar att förflytta, hantera och lagra en produkt 

från leverantör till kund i en försörjningskedja. Det inkluderar allt från att råmaterial 

anskaffats tills att produkten levererats till slutkund. Distributionsstrukturen är en viktig 

faktor när det kommer till den totala lönsamheten då det direkt påverkar kostnader inom 
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försörjningskedjan samt kundvärde. Det förekommer framförallt två faktorer som bör tas 

i åtanke vid uppbyggnaden av en distributionsstruktur, nämligen värdet som kunden kan 

erbjudas samt kostnaden för att möta kundernas behov (Chopra & Meindl, 2016; Jonsson, 

2008). Vilka kostnader som uppstår vid förändringar i en distributionsstruktur presenteras 

i frågeställning två, utöver det kommer även effekten på leveransservice och miljö att 

introduceras.  

 

3.1.1.1 Direktleverans och leverans via mellanlager till kund 

En av de vanligaste metoderna för att leverera produkter är direktleverans. Direktleverans 

syftar på att produkten levereras direkt från tillverkaren till slutkund eller återförsäljare 

beroende på hur försörjningskedjan är designad (Hübner, Holzapfel & Kuhn, 2016). 

Lumsden (2012) menar att direktleveranser är resurskrävande men ger goda resultat i 

form av snabba leveranser. Ifall ett producerande företag har flera enheter och flera 

kunder måste varje enhet ha en koppling till varje kund, vilket resulterar i en mängd 

transportrelationer. Transportrelationer innebär förbindelser mellan alla 

produktionsställen och alla kunder. Chopra och Meindl (2016) menar att med 

direktleverans är den största fördelen att företag kan eliminera mellanlager samt att det 

blir enklare att koordinera och hantera transporter.  Fortsättningsvis blir transporttiden 

mindre eftersom leveransen går direkt till kund utan omvägar. 

  

Fler transportrelationer leder till ett allt mer komplext distributionsnätverk där 

transportkostnader kan öka på grund av den svårhanterliga strukturen. Däremot minskar 

samdistributionsmöjligheterna med direktförbindelser mellan alla enheter eftersom 

godset inte passerar ett mellanlager där det kan konsolideras. Med direktförbindelser är 

alla transporter frikopplade från varandra gällande tidsrestriktioner och varje transport 

kan helt anpassas efter transportköparens behov. Vid situationer med endast en 

producerande enhet blir resultatet en mindre krävande distribution i form av färre 

transportrelationer och därmed kostnader. Figur 5 nedan illustrerar ett exempel där tre 

producenter (m) ska leverera direkt till fyra kunder (c), vilket skapar tolv relationer (R) 

(Lumsden, 2012). 
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Figur 5: Direktdistribution (Lumsden, 2012) 

 

 

Leverans via ett distributionscenter minskar antalet transportrelationer eftersom det 

endast krävs en relation mellan varje producent och distributionscenter samt en mellan 

distributionscenter och varje kund. Samma situation som ovan presenteras i figur 6, då 

med ett distributionscenter vilket resulterar i totalt sju relationer (Lumsden, 2012). Ett 

distributionscenter kräver större materialhantering men möjliggör stordriftsfördelar vid 

stora inleveranser från tillverkning. Denna struktur medför också att transportsträckan 

ökar vilket kan kompenseras genom större samlastningsmöjlighet vilket sänker 

transportkostnaderna för utleveranser. Dock uppstår det flera hanteringskostnader då 

försörjningskedjan blir större och flera moment uppstår (Chopra & Meindl, 2016).  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Distribution via distributionscenter (Lumsden, 2012) 
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Dondo och Mendez (2014) påstår att en effektiv försörjningskedja är en viktig del för att 

företag ska kunna fortsätta konkurrera. En effektiv försörjningskedja är beroende av en 

effektiv distribution som kan vara uppbyggd på flera sätt. Först och främst kan företaget 

själva hantera distributionen om de besitter kompetensen och har resurserna. Om 

kompetensen och resurserna inte finns kan delar av eller hela distributionen överlåtas till 

en transportleverantör. Oavsett om företaget sköter distributionen själv eller om det 

överlåtits är samdistribution en grundläggande princip. Jonsson och Mattsson (2016) 

påpekar att samlastning kräver noga koordinering och beslutstagande för att spara in på 

resurser i form av onödiga transporter samtidigt som ledtiden minimeras. Samdistribution 

utförs genom att kombinera gods från flera ordrar för att skapa större transporter vilket 

leder till en högre fyllnadsgrad. 

 

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) samt Jonsson (2008) innebär distribution i en 

förenklad bemärkelse att knyta samman informations- och materialflöde mellan de 

tillverkande företagen och de konsumerande kunderna. Enklast kan detta åstadkommas 

genom att direkt koppla det producerande företaget till slutkunden, alltså använda en 

distributionskanal som består av två aktörer. Dock är detta inte alltid möjligt då det inte 

alltid går ihop ekonomiskt eller är utförbart. Därav presenterar Jonsson och Mattsson 

(2016) samt Jonsson (2008) olika faktorer (se tabell 5) som talar för direktleverans eller 

för mellanhänder. 

 

 

 

 

Tabell 5: Olika faktorer som talar för olika distributionsstrukturer (Jonsson, 2008; Jonsson & Mattsson, 

2016). 
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3.1.1.2 Transportörer 

Det är inte en ovanlighet för företag att anlita utomstående aktörer för att ansvara för en 

del av eller hela logistikverksamheten. Arbetsuppgifter som kan överlåtas är till exempel 

transport, lagerhållning, fraktkonsolidering, distribution och andra administrativa 

uppgifter som orderhantering och hantering av informationsflödet. Fördelar med att låta 

ett annat företag sköta delar av verksamheten kan vara kostnadsbesparingar, ökad 

flexibilitet samt att inte investera i utrustning och IT-system (Jothi Basu, Subramanian & 

Cheikhrouhou, 2015; Başligil et al., 2011; Van Laarhoven, Berglund & Peters, 2000).  

 

De flesta företag tenderar att skapa långa och goda relationer med transportföretaget och 

tecknar kontrakt som vanligtvis sträcker sig upp till tre år (Jothi Basu et al. 2015). Jothi 

Basu et al.(2015) och Van Laarhoven et al. (2000) nämner att kostnaderna för att överlåta 

transporterna till ett utomstående företag beror på hur bra förhandlarna är och hur 

situationen för transporterna ser ut. Priset baseras även på hur stor transporten är, där en 

full lastbil är det billigaste alternativet och priset för mindre transporter i regel blir dyrare 

per enhet.  

 

3.1.1.3 Värdeadderande aktiviteter 

Esper et. al. (2010) hävdar att värdeadderande aktiviteter uppstår då produkter och 

information förflyttas genom efterfråge-fokuserade processer som marknadsföring och 

kundservice, samt utbuds-fokuserade processer som inbound och outbound logistics. 

Distributionskanaler används som medel för att skapa värde för kunder genom att 

exempelvis förädla produkter, minska ledtider, vara flexibla och möta kundens 

förväntningar som skapats utifrån marknadsföringen (Esper et. al., 2010). Yang & Yang 

(2010) framhäver dock att allt mer fokus riktats mot distributörens roll att förädla 

produkter och skapa värdeadderande aktiviteter. Detta eftersom tillverkande företag 

föredrar att fokusera på sin kärnkompetens samt att det mestadels är bättre ur ett 

ekonomiskt perspektiv att låta distributören färdigställa produkter då senareläggning har 

blivit en allt mer väsentlig aktivitet i försörjningskedjan.  
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3.1.1.4 Senareläggning 

Senareläggning innebär att slutliga värdeskapande aktiviteter och förflyttning av material 

inte initieras förrän kundorder har erhållits, det vill säga att tillverkning inte sker mot 

lager. Ur ett tillverkningsperspektiv betyder det att specifika produkter, oavsett om det är 

krav på specifik funktion, form eller etikettering, inte färdigställs förens företag fått in 

kundordern (Davis, 2013; Jonsson, 2008). 

 

Pagh och Cooper (1998) och Jonsson (2008) lyfter fram en 2x2 matris (se figur 7) som 

berör senareläggnings- och spekulationsstrategier inom logistikaktiviteter och 

tillverkning. Totalt sett finns det fyra olika strategier, två stycken vid tillverkning mot 

order och två stycken vid tillverkning mot lager. Tillverkning mot order består av Den 

tillverkande senareläggningsstrategin som används vid decentraliserade lager och Den 

fullständiga senareläggningsstrategin som används vid centraliserad lager och direkt 

distribution (Pagh & Cooper, 1998).  

 

I den tillverkande senareläggningsstrategin senareläggs lättare tillverkning, 

slutmontering, paketering och/eller etikettering i försörjningskedjan tills dess att kund har 

uttryckt efterfrågan om en produkt. Strategin kan användas när det är viktigt att ha lager 

nära kund för snabb leverans (Pagh & Cooper, 1998). Fullständig senareläggningsstrategi 

medför störst andel senareläggning vilket innebär att en stor del av tillverkningen inte 

initieras innan kundorder inkommer.  Strategin leder till låga kostnader i 

tillverkningslager samt minskade lager i distributionskanalen då färdiga produkter 

transporteras direkt till kund (Pagh & Cooper, 1998).  
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Figur 7: Illustration av 2x2 matrisen om senareläggningsstrategier (Pagh & Cooper, 

1998). 

  

 

Genom att senarelägga de sista stegen i tillverkningen till rätt tidpunkt kan företag: 

● Minska kostnader genom att lagerhålla lätthanterligt råmaterial eller halvfabrikat 

istället för färdigställd vara. 

● Minska kostnader genom att tillverka den exakta mängden av önskad produktvariant 

och inte tillverka onödigt lager. 

● Vara väldigt flexibla långt in under tillverkningsprocessen. 

● Minska riskexponeringen på grund av säkerställt behov från kunden (Davis, 2013). 
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3.1.2 Processkartläggning 

En process definieras vanligtvis som återkommande aktiviteter som skapar värde för 

kunder eller andra intressenter genom att transformera input till output. Output utvärderas 

därefter för att belysa eventuella förbättringsområden som upptäcks. (Anjard, 1996; Jacka 

& Keller, 2009; Damelio, 2011). Det är sällan att det bara förekommer en process, istället 

brukar en process vara en del av ett komplicerat nätverk som består av flera processer. 

Genom att beskriva ett företag i form av processer och nätverk blir det enklare att se och 

förstå hur företaget fungerar och samverkar för att skapa värde för sina kunder. Processer 

blir därmed det naturliga sättet att beskriva hur företaget går tillväga för att förverkliga 

sin affärsidé (Ljungberg & Larsson, 2012). 

  

Att hantera och förbättra en organisations processer är av betydelse då det är dem som 

producerar organisationens varor eller tjänster samt att förbättringar möjliggör att 

upprätthålla och förbättra konkurrenskraften. Processer används för att leva upp till och 

överträffa kundens förväntningar, vare sig det är ledtid, service eller kvalité på produkten. 

I den operativa verksamheten är individers prestation endast så bra som processen tillåter 

dem att vara, det är en av anledningarna till att förbättringar ska implementeras uppifrån 

i organisationen. Samtidigt finns det inre konflikter mellan processer i organisationen 

med olika mål, för att lösa detta krävs det att se på helheten vilket kan göras med hjälp 

av en processkartläggning (Anjard, 1996; Jacka & Keller, 2009). 

  

  

  

  

 

 

 

Figur 8: En process (Egen illustration) 

  

 

En processkartläggning kan användas som ett verktygför att beskriva och kartlägga de 

olika processerna för att förmedla dess syfte, uppbyggnad och utseende. För att förklara 

hur en organisations enheter samverkar och är relaterade till varandra kan en 
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processkartläggning skapas. Detta målar upp en lättförståelig bild över organisationen 

och hur dess processer är uppbyggda för att uppfylla kundens krav (White & Cicmil, 

2016). För att etablera och utveckla processer är det viktigt med kartläggning för att 

möjliggöra: 

 

● En gemensam syn på verksamheten 

● Vad som skapar värde för kunden 

● Etablering av processer 

● Mätning och styrning 

● Belysning av förbättringsområden (Ljungberg & Larsson, 2012). 

  

För att göra en processkartläggning krävs det insamling av information. Ett praktiskt 

tillvägagångssätt är att göra en så kallad virtuell processpromenad. Denna metod innebär 

att olika representanter för hela processen samlas där var och en får beskriva sin del av 

processen. Representanterna frågas ut av en kartläggningsansvarig som leder mötet och 

ansvarar för kartläggandet. Fördelen med denna metod är att den är smidig och enkel att 

utföra då representanterna inte behöver förstå metodiken för själva kartläggandet, istället 

kan de fokusera på att ge en detaljerad beskrivning av sin enhet. Nackdelen däremot är 

att representanterna inte förstår helheten fullt ut då de egentligen inte behöver förstå 

varandras processer (Ljungberg & Larsson 2012). 

  

Ett flödesschema är ett av flera tillvägagångssätt för att utföra själva kartläggningen. 

Syftet med ett flödesschema är att grafiskt representera sekvenser av aktiviteter som 

skapar, producerar eller förser en unik output. Fortsättningsvis identifieras och 

dokumenteras icke-värdeskapande aktiviteter för att framhäva felen visuellt (Bergman & 

Klefsjö 2012). Men för att skapa ett effektivt flödesschema så är det väsentligt att rätt 

symboler används vid rätt tillfälle. Det är vanligt att personer som skapar flödesscheman 

endast använder symboler de är vana vid, vilket begränsar schemats användbarhet. I figur 

9 nedan beskrivs symbolerna. 
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Figur 9: Egen illustration av symboler för flödesschema, inspirerad av Damelio (2011). 

  

3.1.3 Supply chain mapping 

För att visualisera och hantera allt mer komplicerade försörjningskedjor kan företag 

använda sig av supply chain mapping. En karta (map) kan ha flera definitioner som 

variera från tillfälle till tillfälle beroende på vad syftet med kartan är. Inom supply chain 

mapping är syftet att representera hela kedjan som företag utnyttjar sig av från 

leverantörer fram till slutkunder för att underlätta informationsdelning, kommunikation 

och förbättringsarbete (Theodore Farris, 2010). En av fördelarna med att kartlägga sin 

försörjningskedja kan vara för att underlätta sammankoppling av företagsstrategi med 

supply chain strategi och minska missförstånd med att kommunicera rätt information 

mellan de två (Kaplan & Norton, 2000). En supply chain map kan också påvisa möjliga 

förbättringsmöjligheter genom att framhäva brister som inte syns vid granskning av en 

liten del av verksamheten. Till exempel om produkter transporteras i onödiga sträckor 

mellan olika anläggningar och underleverantörer (Gardner & Cooper, 2003). 

 

Det finns många typer av supply chain maps med olika användningsområden och inga 

direkta ramverk som måste följas vid skapandet av dem. En supply chain map är en 

representation av länkar och medlemmar i en försörjningskedja med viss information av 

hela kartans karaktär. Fokus kan vara på ett specifikt område som värdeadderande 

aktiviteter eller generisk som täcker alla aspekter av försörjningskedjan. Nedan (Figur 

10) syns ett exempel på hur en supply chain map med geografiskt fokus kan se ut 

(Gardner & Cooper, 2003; Theodore Farris, 2010). 
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Figur 10: Exempel på hur en supply chain map kan se ut (Juga, 1995). 

 

3.2 Empiri 

I detta kapitel presenteras empiri angående nuvarande tillvägagångssätt för att distribuera 

produkter till kunder på TSP. Empirin har tagits fram med hjälp av intervjuer och ska 

tillsammans med teorin utgöra grunden för analysen. 

3.2.1 Trelleborg Sealing Profiles nulägesbeskrivning 

Trelleborg Sealing Profiles har i nuläget två anläggningar vid tillverkning av skarvade 

gummiartiklar samt en anläggning i Sastamala, Finland som används som ett 

distributionscenter för finska kunder. Den ena tillverkningsanläggningen ligger i 

Värnamo medan den andra är lokaliserad i Tauragé, Litauen. Distribution via Värnamo 

avnvänds för att möjliggöra större samlastningar tillsammans med andra produkter som 

färdigställs i just Värnamo (supply chain manager, 12/3). Företaget valde att flytta de 

sista aktiviteterna gällande produktionen, nämligen färdigställningen, till Tauragé då 
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företag fann ekonomiska fördelar på grund av den billiga arbetskraften. Färdigställningen 

består av arbetskraftsintensiva aktiviteter som exempelvis att skarva ihop gummilister till 

kundanpassade mått, fortsättningsvis paketeras produkterna efter kundens önskemål 

(Supply chain manager, 12/3 2018). Vanligtvis ingår produkterna som reservdelar eller 

komplement till andra företags produkter där de tillsammans utgör ett färdigt paket. 

Produkter som avses för industrier är till stor del lister av större slag som bland annat 

används som tätningar till industritvättmaskiner, fönster och dörrar (Observation, 29/1-

17). 

  

Produktionen börjar med att tillverka halvfabrikat i Värnamo, även kallat semi-finished 

goods (SFG), som sedan transporteras till Tauragé där produkten färdigställs. SFG som 

lagras i Tauragé tillverkas mot lager och prognos för att säkerställa att det alltid finns 

tillgängligt material som är redo att färdigställas till färdiga produkter, även kallat 

finished-goods (FG). För att möjliggöra tillverkningen av flera kundanpassade produkter 

med låg ledtid har TSP valt att senarelägga färdigställandet av produkterna. 

Senareläggningen är utformat på ett sådant sätt att SFG lagerhålls i Tauragé och när en 

order läggs påbörjas sluttillverkningen enligt de specifikationer som kunden angett. 

(Supply chain manager, 12/3 2018). 

  

TSP innehar inte egna transportmedel, utan de distribuerar sina produkter med hjälp av 

utomstående transportörer. Transporter mellan Värnamo och Tauragé samt tillbakavägen 

utförs alltid av samma transportör med ett långtgående kontrakt och anses vara en 

standardrutt. Företaget har uppsatta mål gällande ledtider för överlämning till transportör 

av produkterna. Produktionen av produkter ska vara klar och redo för upphämtning 20 

dagar efter det att order mottagits. Förutom allmänna krav på kort ledtid från kunder finns 

inga andra specifika krav på ledtid från det att transportör tagit hand om 

leveransen (Supply chain manager, 12/3 2018). 
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3.2.2 Trelleborg Sealing Profiles supply chain mapping 

Supply chain mapping på Trelleborg Sealing Profiles försörjningskedja bygger på deras 

tre distributionspunkter, nämligen Värnamo, Tauragé och Sastamala. Företaget har inte 

några fastställda riktlinjer på varifrån produkterna ska transporteras, utan företaget tar 

interna beslut på vad som anses vara passande för just den specifika kunden och 

produkten. Baserat på försäljningsdata från TSP ska dessa tre distributionspunkter 

transportera sina skarvade produkter med hjälp av transportleverantörer till sina 101 

kunder som befinner sig i 109 olika orter. Nedan (se tabell 6) presenteras antalet 

leveranser till varje land i en pivottabell.   Supply chain manager, 9/4 2018). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6: Pivottabell på länder och antalet leveranser till varje land (egen illustration från 

försäljningsdatan). 
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3.3 Analys 

Nedan analyseras teorin tillsammans med empirin för att skapa en överblick av TSPs 

nuvarande distribution. Detta görs med hjälp av en processkarta som visar företagets 

aktiviteter och en supply chain map som lokaliserar distributionen geografiskt. 

 

3.3.1 Processkartläggning 

White och Cicmil (2016) betonar att processkartläggningens huvudsakliga uppgift är att 

kartlägga olika processer för att förmedla dess syfte, uppbyggnad och utseende. 

Kartläggningen ska även förklara hur olika interna enheter relaterar till varandra samt 

måla upp en lättförståelig bild över företaget. TSPs kartläggning har utgått från samma 

mål, där syftet varit att skapa en överblick av produktionen för skarvade gummiartiklar 

samt visualisera aktörerna från kundorder till slutleverans. Bergman & Klefsjö (2012) 

menar att det är oerhört viktigt att använda sig utav rätt symboler för att skapa en karta 

som är lättförståelig och inte begränsar schemats användbarhet. I Trelleborg Sealing 

Profiles fall har processkartläggningen använt symboler från Damileo (2011), vilket kan 

ses i figur 9. 

 

TSP har två huvudsakliga produktgrupper som är kopplade till produktionen i Värnamo 

och färdigställningen i Tauragé. Den ena produktgruppen består av standardprodukter 

och metervaror till industrier och tillverkande företag medan den andra produktgruppen 

består av “do it yourself” produkter vilket innebär att produkter levereras separat eller i 

färdiga paket som sedan kombineras med återförsäljarens egna produkter (Supply chain 

manager, 29/1 2018). 
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Figur 11: Processkarta (egen illustration) 
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Hela tillverkningsprocessen påbörjas vid inkommande order från kund eller tillverkning 

enligt prognos (1) (se figur 11 ovan). Därefter tar kundsupport emot ordern och registrerar 

den i affärssystemet (2). En orderbekräftelse skickas till kunden där det bekräftas att 

ledtiden för utlämning till transportör uppskattas till tre dagar för standardprodukter och 

max 20 dagar för icke-standardprodukter (3). Sedan tas det viktigaste beslutet som 

påverkar processkartans gång, nämligen om produkten distribueras från Värnamo eller 

Tauragé (4) (Supply chain manager, 12/3 2018). 

 

Ifall produkten ska distribueras från Värnamo måste det först kontrolleras ifall det finns 

FG (finished goods) i lager (6). Om FG finns i lager bokas transport och ordern plockas 

för utleverans. Alla transporter sker via utomstående transportörer då TSP (Trelleborg 

Sealing Profiles) inte äger egna transportmedel. Därefter levereras FG till kund från 

Värnamo (16, 17, 18, 19, 24). Om FG inte finns i lager så kontrolleras det ifall SFG (semi-

finished goods) finns i lager i Tauragé (8). Detta eftersom SFG inte lagerhålls i Värnamo 

då det inte finns någon möjlighet att färdigställa produkten där. Finns SFG i lager 

påbörjas färdigställande av produkten i Tauragé som sedan transporteras till Värnamo, 

med veckovis transport, där FG lagerhålls, plockas och levereras till slutkund (13, 15, 16, 

17, 18, 19, 24). Om SFG inte finns i Tauragé måste SFG först tillverkas i Värnamo för 

att sedan skickas över till Tauragé för att färdigställas (10, 12, 13). När produkten 

färdigställts så skickas den tillbaka till Värnamo där den har sin ursprungliga 

distributionspunkt och levereras till kund (15, 16, 17, 18, 19, 24) (Supply chain manager, 

12/3 2018). 

 

Om produkten ska distribueras från Tauragé måste det kontrolleras om FG finns i lager i 

Tauragé (4, 5). I regel lagerhålls FG i mindre kvantiteter än SFG då kunder ofta beställer 

specifika produkter och detta löser TSP genom att senarelägga dessa aktiviteter.  Om 

produkten finns i lager bokas transport och ordern plockas för utleverans (20, 21, 22). 

Därefter levereras FG till kund från Tauragé med hjälp av en utomstående transportör 

(23, 24). Ifall FG inte finns tillgängligt i lager kontrolleras det ifall SFG finns i lager (5, 

7). Om SFG finns i lager färdigställs produkten utifrån specifikationer och sedan skickas 

till FG lager för att därefter transporteras vidare till kund (9, 14, 20, 21, 22, 23, 24). Om 

SFG inte finns i lager så skickas en order till Värnamo där tillverkning av SFG sker (7, 

11). När tillverkningen är färdig skickas SFG med en transportör som hanterar dessa typer 
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av ärenden veckovis till Tauragé där produkten färdigställs (12, 14). Efter att produkten 

färdigställts så lagras den eller levereras till kund med en inbokad transportör (20, 21, 22, 

23 24) (Supply chain manager, 12/3 2018). 

 

Sammanfattningsvis skapar TSP värdeadderande aktiviteter genom att producera 

halvfabrikat i Värnamo som sedan transporteras till Tauragé där halvfabrikatet 

senareläggs, färdigställs och sedan levereras till slutkund. Esper et. al. (2010) och Yang 

& Yang (2010) påpekar i sina studier att värdeadderande aktiviteter uppstår genom att 

bland annat förflytta samt förädla produkter. Fortsättningsvis nämner Davis (2013) och 

Jonsson & Mattsson (2016) även att senareläggning är ett effektivt sätt att förädla och 

minska kostnader genom att exempelvis tillverka rätt antal produkter efter kundorder och 

lagerhålla lätthanterligt material istället för färdiga varor. Detta är något som TSP arbetar 

flitigt med och har inte några planer att ändra på, dock finns det potentiella förbättringar 

gällande produkter som färdigställts i Tauragé, men sedan transporteras tillbaka till 

Värnamo för att distribueras till kund (10, 12, 13, 15, 16). Dessa steg medför möjligtvis 

onödiga transport- och hanteringskostnader i Värnamo och kommer att analyseras i 

frågeställning tre. 

  

3.3.2 Supply chain mapping 

Supply chain mapping används som ett verktyg för att visualisera, spåra och hantera 

flödet i en supply chain (Cooper & Gardner, 2003). Verktyget används också för att 

koppla ihop företagets strategi med supply chain strategi (Theodore Farris 2010). I TSPs 

fall framhäver kartan en tydlig riktlinje var distributionen till kund sker från beroende på 

var kunden befinner sig, trots att supply chain manager (12/3 2018) nämnt att företaget 

saknar tydliga riktlinjer vid bestämmandet av distributionspunkt. Supply chain mapen 

(figur 12) kan användas för att tydliggöra dessa riktlinjer för alla inblandade. 

 

TSP har tre befintliga distributionspunkter med huvudanläggningen i Värnamo, ett 

distributionscenter i Sastamala, Finland och sluttillverkning av arbetsintensiva produkter 

i Tauragé, Litauen. Det finska distributionscentret i Finland tillgodoser kunder i Finland, 

från Värnamo distribueras produkter till kunder i Sverige, Norge, Danmark och en liten 

del i Tyskland. Resterande kunder får sina produkter distribuerade direkt från Tauragé 

(se figur 12). Orangea figurerna representerar distributionspunkterna, de mörkblåa visar 
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var kunderna befinner sig som tillgodoses av Värnamo, Gröna av Sastamala och slutligen 

ljusblåa av Tauragé. 

 

 

 

Figur 12: Kartläggning av var kunder befinner sig geografiskt samt var de distribuerats från, 

mörkblå från Värnamo, ljusblå från Litauen och grön från Finland (egen illustration). 

  

 

Distributionsstrukturen är ett övergripande strategiskt begrepp som innefattar helheten 

kring hur distributionen i ett företag sker, alltifrån mellanhänder, lagerhållning, 

materialflödeshantering och transporter (Jonsson & Mattson, 2016). Den enklaste 

distributionsstukturen gällande leverans är direktleverans till kund från tillverkare 

(Hübner, Holzapfel & Kuhn, 2016; Chopra & Meindl, 2016) vilket medför lättare 

hantering och korta ledtider i utbyte mot högt resursanvändande då möjligheterna för 

samdistribution kan minska (Lumsden, 2012). Leverans via distributionscenter till kund 

minskar transportrelationerna men samtidigt ökar transportsträckan på varje enskild 
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transport och materialhanteringen (Chopra & Meindl, 2016; Lumsden, 2012). Då 

produkterna färdigställs i Litauen utgörs anläggningarna i Sverige och i Finland som lager 

och distributionscenter, vilket kan kombinera fördelarna för direktleverans och leverans 

via mellanlager om hanteringstiden är kort. Resultatet blir en kort ledtid till kund 

samtidigt som konsolidering möjliggörs via mellanlagret. Enligt Pagh och Coopers 

(1998) matris gällande senareläggnings- och spekulationsstrategier befinner sig TSP i 

dagsläget i tillverkande senareläggningsstrategin då de använder sig av en mer 

decentraliserad distributionsstruktur tillsammans med tillverkning mot kundorder. Enligt 

teorin borde dock TSP befinna sig inom fullständig senareläggningsstrategin då största 

delen av tillverkningen är senarelagd, vilket samtidigt är sammankopplad med 

centraliserat lager och direkt distribution (Pagh & Cooper, 1998). Den här förskjutningen 

i strategin kan utgöra ett strategiskt problem som minskar den potentiella effektiviteten i 

försörjningskedjan och kommer analyseras ytterligare i kapitel fem. 

 

Ett vanligt sätt att överlåta transportaktiviteter till transportleverantörer, såväl 

samordning som fysisk transport (Jothi Basu et al. 2015; Başligil et al., 2011; Van 

Laarhoven, Berglund och Peters, 2000). Vid överlåtandet av transportaktiviteter kan 

företaget fokusera på sin kärnkompetens, vilket i TSPs fall är tillverkning av 

specialanpassade tätningsprodukter i gummi. Transporten och distributionen till kund 

sköts av en utomstående part som har hög kompetens och resurser för att skapa en så 

effektiv distribution som möjligt för TSP (Supply chain manager, 12/3 2018; Dondo och 

Mendez, 2014). TSP står alltså inte för ruttplanering eller samdistribution till kunden, 

utan de bestämmer endast utifrån de tre distributionspunkterna varifrån produkterna ska 

överlämnas till transportören och på så sätt möjliggöra lättare och effektivare transport 

för transportören, vilket också kan medföra fördelar vid förhandling av kontrakt med 

transportör (Jothi Basu et al., 201; Van Laarhoven et al., 2000). Varifrån denna 

fördelaktiga distributionspunkt är för TSP kommer att behandlas i frågeställning tre, 

kapitel fem. 

3.4 Slutsats 

Trelleborg Sealing Profiles har idag tre distributionskanaler, varav Sastamala inte 

analyseras i denna studie. Halvfabrikat transporteras till Tauragé och senareläggs tills att 

order lagts innan sluttillverkningen initieras. Baserat på supply chain mappingen finns 
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det ett tydligt samband där kunder som befinner sig i Skandinavien får sina produkter 

levererade från Värnamo, medan resterande kunder i Europa får sina produkter från 

Tauragé. Det vill säga att alla produkter som distribueras från Värnamo kan anses gå 

genom ett mellanlager som möjliggör större samlastningsmöjligheter, vilket bidrar med 

att den totala transportsträckan blir kortare. Däremot uppstår det flera hanteringsmoment 

och ytterligare lagring i Värnamo jämfört med distribution från Tauragé, vilket 

visualiseras i processkartläggningen. Därav hade det varit intressant att jämföra fördelar 

och nackdelar på nuvarande distributionsstruktur med en struktur som endast levererar 

produkter från Taurage, vilket kommer att undersökas i kommande kapitel. 
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4. Frågeställning 2: Hur kan ett teoretiskt ramverk förbättra valet av 

distributionsstruktur på företag som senarelägger färdigställandet av 

produkter? 

  

Detta kapitel avser att besvara frågeställning 2 och inleds med ett teorikapitel. Teorin 

kommer sedan att sammanställas till ett ramverk för att besvara frågeställningen. 

Analysen kommer att jämföra direktleverans och leverans från flera distributionspunkter 

och hur dessa två distributionsstrukturer påverkar logistikkostnader, leveransservice och 

miljöpåverkan. 

______________________________________________________________________ 

 

 

Figur 13: Dispositionen för kapitel 4 (egen illustration) 

4.1 Teori 

Nedan beskrivs de tre olika perspektiven: logistikkostnader, leveransservice och 

miljöpåverkan. Dessa perspektiv kommer förklaras och påvisa hur de påverkas av olika 

distributionsalternativ.  

4.1.1 Logistikkostnader 

Logistikkostnader är de kostnader som kan kopplas samman med logistiska aktiviteter, 

vilka både kan vara direkta och indirekta. Kostnaderna kan även representeras för 

individuella processer, organisationen eller hela försörjningskedjor (Jonsson, 2008). 

Waller och Fawcett (2012) framhäver att logistikkostnader på totalnivå inte bara är svåra 

att mäta utan också svåra att uppskatta. Kostnader kan ha flera okända relationer i 

variablerna som påverkar dem och på så sätt kan de vara svåra att uppskatta och analysera 

självständigt. Jonsson (2008) använder sig av åtta olika kostnader för att beskriva 



  
 

43 

logistikkostnader: Transport- och hanteringskostnader, paketeringskostnader, 

lagerhållningskostnader, administrativa kostnader, orderkostnader, kapacitetsrelaterade 

kostnader, brist- och förseningskostnader samt miljökostnader. Dessa kostnader kan i 

olika grad representera ett företags logistikkostnader beroende på vilken 

affärsverksamhet och vilka egna definitioner på kostnaderna företaget har. Till det 

teoretiska ramverket har studiens författare valt att bortse från mindre relevanta kostnader 

som paketeringskostnader, orderkostnader samt kapacitetsrelaterade kostnader som inte 

påverkas utifrån vilken typ av distributionsstruktur företag använder sig utav. 

 

Det viktigaste vid analys av kostnader relaterade till logistik är att skilja kostnaderna åt 

och att inte ta upp samma kostnad två gånger om ifall den hamnar inom två olika 

kategorier (Jonsson, 2008). Nedan presenteras en övergripande figur på hur olika 

logistikkostnader påverkas av centraliseringsgraden samt antalet lager hos ett företag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Illustration av hur logistikkostnader påverkas av centralisering och antalet lager (Kohn & 

Brodin, 2008; Abrahamsson, 1993).  
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4.1.1.1 Transport- och hanteringskostnader 

Transport- och hanteringskostnader är kostnaderna för att transportera godset från en 

plats till en annan oberoende vilken sort av transport som används (Creazza, Dallari & 

Melacini, 2010). Transport och hantering kan delas in i två olika kategorier, intern och 

extern transport. Interna transporter och dess hantering uppstår vid förflyttning av 

material och produkter inom en anläggning hos företaget, som till exempel plockning, 

hantering och paketering. Externa transporter och hantering uppkommer vid förflyttning 

av material och produkter utanför företagets anläggningar, det innefattar bland annat 

lastning, förflyttning och avlastning mellan företagets anläggningar och till och från 

kunder och leverantörer (Jonsson, 2008; Zeng & Rossetti, 2003). Under transport av 

material uppstår också kapitalbindning som är en del i den totala transportkostnaden, 

desto längre transportsträckan och transporttiden är desto större kostnad står 

kapitalbindningen för (Zeng & Rossetti, 2003). 

 

Faktorer som till största del påverkar transportkostnaden är avståndet, volymen, 

densiteten och transporttiden (Jonsson, 2008; Bokor, 2010). Transportkostnader påverkas 

även i hög grad av hur produkterna levereras till kund och hur leveransen planeras. Ifall 

produkterna transporteras direkt till kund kan kostnaderna bli höga då risken för en låg 

utnyttjandegrad ökar eftersom det finns mindre möjligheter att konsolidera godset. Vid 

användning av distributionscenter kan dessa kostnader minska och utnyttjandegraden öka 

på grund av lättillgängligare konsolidering (Chopra & Meindl, 2016; Creazza, Dallari & 

Melacini, 2010). Hanteringskostnader påverkas av aktiviteter som ingår i både interna 

och externa transporter. Kostnaderna omfattar hantering av gods, på- och avlastning samt 

personal och löner (Chopra & Meindl, 2016; Creazza, Dallari & Melacini, 2010). 

 

4.1.1.2 Lagerhållningskostnader 

Lagerhållningskostnader är kostnaderna för att lagra material och produkter. 

Lagerhållningskostnader består av tre delar, en finansiell del, en fysisk del och en 

osäkerhetsdel. Den finansiella delen beror på vilka kapitalavkastningskrav företaget 

ställer på kapitalet som binds i lagret. Fysiska delen är kopplad till driftkostnaderna och 

osäkerhetskostnader är kopplade till risken att lagerföra material och produkter. Om 

volymen på lagerfört material ökar, ökar också risken för att produkter går sönder, stjäls 

eller blir defekta (Chopra & Meindl, 2016; Jonsson, 2008). Ifall lagerhållningen sker på 
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tillverkningsstället kan senareläggning av kundanpassning på produkter ske samt 

aggregering av lager vilket kan minska lagerhållningskostnaderna signifikant på grund 

av skalfördelar. Dock ökar oftast transportkostnaderna vid aggregering av lager (Chopra 

& Meindl, 2016; Creazza, Dallari & Melacini, 2010; Zeng & Rossetti, 2003). 

 

4.1.1.3 Administrativa kostnader 

Administrativa kostnader är alla kostnader som är relaterade till långtidsplanering och 

operativ managering av materialflöde. Kostnaderna är primärt från administrativ personal 

för orderhantering, planering, lageradministration samt kommunikation för logistiska 

aktiviteter. Administrativa kostnaderna ökar i samband med att det administrativa arbetet 

ökar för anställda (Jonsson, 2008). 

  

4.1.2 Leveransservice 

Eftersom leveransserviceelement varierar från författare till författare kommer vi i denna 

studie att utgå från Jonsson och Mattssons (2016) uppdelning, där fem olika 

serviceelement tas upp, nämligen lagerservicenivå, leveransprecision, leveranssäkerhet, 

leveranstid och leveransflexibilitet. 

 

Lagerservicenivå, eller servicegrad som det också kan benämnas, är sannolikheten att 

kunna direkt leverera lagerförda artiklar till kund vid order. Dock finns det flera olika sätt 

att definiera lagerservicenivå (Jonsson & Mattsson, 2016). Enligt Kwon, Kim, Jun och 

Lee (2008) så definieras lagerservicenivå för försörjningskedjor som sannolikheten att 

inte få slut på lager under ordercykeln och sålunda sannolikheten att inte förlora 

potentiella intäkter. Lumsden (2012) samt Jonsson och Mattsson (2016) påpekar att 

företagets lagerservicenivå kan uttryckas i en procentsats beroende på hur den definieras. 

Exempelvis kan det räknas på antal kompletta levererade ordrar direkt från lager, antal 

orderrader som kan levereras direkt från lager samt antal artiklar som kan levereras direkt 

från lager. 

 

Leveransprecision, som även kan kallas för leveranspålitlighet, kan definieras som antalet 

ordrar som är levererade i tid i förhållande till det totala antalet ordrar. 

Leveransprecisionen är i synnerhet lämpad för produkter som ej lagerförs färdigställda, 
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det vill säga produkter som tillverkas mot order och på så sett har en fördröjning mellan 

order och leverans (Jonsson & Mattsson, 2016; Lumsden 2012). Soepenberg, Land och 

Gaalman (2012) menar att finns många indikationer som kan kopplas till 

leveransprecision, där bland annat procentsatsen av antalet försenade leveranser är ett 

mått som används flitigast inom företag. Men det är inte bara försenade leveranser som 

bidrar till sämre leveransprecision, utan även leveranser som kommer för tidigt. Lumsden 

(2012) samt Jonsson och Mattsson (2016) menar att den utlovade leveranstidpunkten är 

ett tidsintervall och oftast benämns som tidsfönster. Målet är att transportören ska 

leverera produkterna inom detta tidsfönster som är förutbestämt, vilket uppnås enklare 

desto närmre lagret är kunden.  

 

Leveranssäkerhet är ett mått på antalet felfria ordrar i förhållande till det totala antalet. 

Vilka termer som övervägs är bland annat produkternas kvalité, kvantitet, antalet defekta 

produkter, fel leverans av produkt, att produkterna inte överensstämmer enligt avtal etc. 

(Zhen, Chang & Pang, 2011). Jonsson och Mattsson (2016) menar att orsaker till fel som 

uppstår beror på att fel artikel eller fel mängd plockats och packats hos leverantören. 

Kvalitetsfel kan framförallt uppstå i leverantörens processer, som exempelvis under 

transporten eller hanteringen. Därmed ökar risken för misstag varje gång artiklar ska 

hanteras. 

 

Leveranstid, är den tid som går från orderläggning till leverans enligt kundens önskemål 

eller överenskommelse (Lumsden, 2012). Leveranstiden innefattar allt mellan 

administration- och orderbehandlingstider till konstruktions- och tillverkningstider samt 

hantering, utleverans- och transporttider. Beroende på var ansvarsgränserna går så 

inkluderas inte transporttiden alltid i leveranstiden. Dock är det viktigt att definiera 

leveranstiden fram till utleverans för att sedan lägga till transporttiden. Att undvika långa 

leveranstider är viktigt eftersom flexibiliteten försämras samt att kapitalbindningen och 

kapitalbindningskostnaderna ökar då materialet binds under en längre tid (Jonsson & 

Mattsson 2016). 

 

Leveransflexibilitet är en viktig del när det kommer till kundservice och kan skapa stora 

konkurrensfördelar och värde för kunden. Leveransflexibilitet kan definieras som 

förmågan att anpassa sig till förändringar utifrån kundens önskemål under pågående 

order. Leveransflexibiliteten påverkas bland annat av förändringar inom orderkvantitet, 
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leveranstidpunkter och innehåll samt prestanda i levererad produkt (Jonsson, 2008). 

Transporter är designade genom att antingen leverera produkter direkt till slutdestiantion 

eller att produkter går genom ett mellanlager. Transporter som går direkt till slutkund 

anses vara mer effektiva när stora kvantiteter levereras. Vid mindre kvantiteter är ett 

mellanlager att föredra då transportkostnaderna minskas genom konsolidering. Dock ökar 

ledtiden för leverans eftersom flera leveranser är tidsberoende av varandra, vilket också 

minskar flexibiliteten (Chopra & Meindl, 2016). 

  

4.1.3 Miljöpåverkan 

Miljökostnader uppstår på grund av många anledningar och anses vara svåra att 

uppskatta. En stor bidragande del är transporter, där valet av transportmedel påverkar 

miljökostnaderna genom utsläpp, trängsel, däckslitage etcetera (Henri, Boiral & Roy, 

2014; Jonsson, 2008). Skillnad i distributionen påverkar miljön på olika sätt, Kohn och 

Brodin (2008) menar att ett centraliserat distributionssystem som visats öka 

transportarbetet även kan minska miljöpåverkan. Centraliserad distribution möjliggör 

högre utflöde av produkter samtidigt som servicenivån inte minskar. Högre grad av 

centralisering av distributionen minskar också risken för akuta expressleveranser vilket 

minskar användandet av mindre miljövänliga transportalternativ. En decentraliserad 

distribution kan leda till högre samdistribution vilket påverkar miljöpåverkan mindre på 

grund av högre fyllnadsgrad (Kohn & Brodin, 2008). 

 

Att beskriva ett systems miljöpåverkan med ett enda mått är inte möjligt. Lyckligtvis 

arbetar de flesta företag med någon form av mätning som sedan kan kombineras för att 

belysa företagets situation ur ett miljöperspektiv (Björklund, 2012). Fortsättningsvis 

nämner Björklund (2012) tre centrala mått för beräkning av miljöpåverkan gällande 

vägtransporter (transportarbete, trafikarbete och fyllnadsgrad) och hur dessa mått kan 

kombineras för att få ett konkret resultat. Enligt Network for Transport Measures (NTM) 

(u.å) förekommer det åtta steg för att få fram ett resultat som uttrycks i koldioxidutsläpp 

där de tre tidigare nämnda måtten kompletteras med andra faktorer. NTM är en ideell 

organisation som grundades år 1993 och syftar på att skapa en gemensam värdegrund för 

hur beräkningar för miljöpåverkan beräknas för alla olika transportsätt. Tillsammans med 
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sina partners delar NTM rapporter och verktyg för företag och andra intressenter att 

beräkna och lära sig om transporters miljöpåverkan (NTM, u.å). 

 

1. Samla information om transporten 

För att komma fram till ett slutresultat som uttrycks i koldioxidutsläpp behövs 

information som är relevant för transporten. NTM (u.å) använder bland annat leveransens 

vikt, volym och distans från distributionspunkt till kund för att komma fram till ett 

slutresultat. Dessa mått kompletteras med val av transportmedel och vilket typ av bränsle 

som används för att komma fram till ett konkret slutresultat (NTM, u.å). 

 

2. Val av relevant transportmedel och kapacitetsutnyttjande 

Fyllnadsgrad är det mått som används flitigast inom transportföretag men för att beräkna 

fyllnadsgraden krävs det att transportören måste samla in relevant data, nämligen vikten 

och volymen på godset som ska levereras samt transportmedlets kapacitet (Rizet, Cruz & 

Mbacké, 2012). Björklund (2012) påpekar att fyllnadsgraden kan beräknas på olika sätt, 

men att måttet i grunden visar hur väl företag utnyttjar resurser som finns till förfogande. 

Därav är det viktigt att välja ett transportmedel och dess lastkapacitet utifrån förmågan 

att uppnå så hög fyllnadsgrad som möjligt. Ett av många sätt att beräkna fyllnadsgraden 

är genom att dividera det verkliga transportarbetet med maximala transportarbetet 

(Björklund, 2012). 

 

Transportarbete kan förklaras som summan av transporterad vikt multiplicerad med den 

transporterade sträckan. Det innebär att en tung last som transporteras under en kort 

sträcka kan påverka miljön lika mycket som en lätt last som ska transporteras en lång 

sträcka. Efter att transportarbetet beräknats kan det verkliga transportarbetet divideras 

med maximalt transportarbete, det vill säga lasten som ska levereras dividerat på hur 

mycket last transportmedlet klarar av (Börklund, 2012; Rizet, Cruz & Mbacké, 2012). 

 

Trafikarbete är ett mått som mäts i fordonskilometer och beskriver avståndet som 

fordonet körts. Till skillnad från transportarbete är trafikarbete oberoende av 

transportgodsets vikt. Det vill säga att trafikarbetet på ett fullastat fordon är lika stort som 

ett tomt fordon. Genom att kombinera trafikarbete och transportarbete blir helheten av 

miljöpåverkan mer konkret än om måtten används individuellt (Björklund, 2012). 
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Figur 15: Formel för maximalt/verkligt transportarbete och fyllnadsgrad (egen illustration) 

  

  

3. Distans och relevanta vägval 

Enligt NTM (u.å) så är det viktigt att hitta den optimala rutten för transportören, men den 

kortaste distansen innebär inte alltid att den är mest optimal ur ett ekonomiskt- och 

miljöperspektiv. Detta eftersom kvalitéten på vägarna, underlaget och lutningen kan ha 

stor inverkan på förbrukningen. 

 

Resterande steg är väsentliga för hur NTM (u.å) beräknar miljöpåverkan i form av 

koldioxidutsläpp och energianvändning. Resterande punkter är inte några faktorer som 

påverkar distributionsstrukturer. Istället nämner NTM (u.å) val av bränsle, bränslets 

innehåll, val av motorer samt olika motorers effektivitet. Dock blir resultatet fortfarande 

relevant och precist då dessa faktorer förblir oberörda vilket leder till att endast de tre 

ovannämnda stegen påverkar slutresultatet. Se figur 16 nedan för alla steg. 

 



  
 

50 

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Sammanställning av NTM:s tillvägagångssätt (NTM, u,å) 

   

  

 

4.2 Analys 

Kapitlet kommer att diskutera hur de tre olika perspektiven påverkas av de två olika 

distributionsstrukturerna. Analysen kommer att avslutas med ett ramverk där alla 

aspekter har rangordnats efter de teorier som behandlats.  

 

4.2.1 Direktleverans från slutproduktionen 

Nedan kommer logistikkostnader, leveransservice och miljöpåverkan analyseras utifrån 

en distributionsstruktur med direktleverans från slutproduktionen. 
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4.2.1.1 Logistikkostnader 

Logistikkostnader går alltid att koppla samman med någon form av logistisk aktivitet och 

beroende på hur strategin för försörjningskedjan är upplagd kan fördelningen av 

kostnaderna vara olika (Jonsson, 2008). Det problematiska uppkommer vid fastställandet 

av kostnaderna och dess ursprung (Waller & Fawcett 2012). Jonsson (2008) tar upp åtta 

olika kostnader för att beskriva logistikkostnader där några påverkas mer av förändringar 

i distributionsstrukturen än andra. Nedan analyseras direktleverans från ett 

produktionsställe och hur det påverkar transport-, hanterings-, lagerhållnings- och 

administrationskostnader. 

 

Transportkostnader 

Lumsden (2012) påpekar att allt fler kunder och enheter i försörjningskedjan leder till ett 

mer komplext nätverk där varje enhet måste ha en koppling till varje kund. Detta leder 

till flera transportrelationer där transportkostnader ökar på grund av den svårhanterliga 

distributionsstrukturen samt att möjligheten för samdistribution minskar. Fortsättningsvis 

nämner Lumsden (2012) att vid endast en producerande enhet minskar antalet 

transportrelationer och därmed transportkostnaderna som en direkt koppling till 

minskade transporter. Detta möjliggör mindre komplexitet vid implementering av 

direktleverans från ett produktionsställe till kunder. Vid direktleveranser blir 

transporttiden och den totala ledtiden för att leverera produkter lägre (Chopra & Meindl, 

2016). Den korta ledtiden innebär att kapitalbindningen blir lägre vilket påverkar den 

totala transportkostnaden positivt och sänks (Zeng & Rossetti, 2003). 

  

Hur stor del av transporterna som konsolideras påverkar i hög grad transportkostnaderna.  

Detta på grund av att det finns större möjlighet att utnyttja transportens kapacitet och på 

så sätt fördela transportkostnaderna på flera ordrar (Chopra & Meindl, 2016; Creazza, 

Dallari & Melacini, 2010). Vid direktleverans minskar möjligheterna för konsolidering 

drastiskt (Lumsden, 2012). Ifall det producerande företaget inte lyckas uppnå en hög 

fyllnadsgrad till varje enskild kund resulterar detta i en hög individuell kostnad för varje 

order (Chopra & Meindl, 2016). Vid användandet av transportleverantörer försvinner stor 

del av ansvaret gällande planering av transporter från det producerande företaget (Başligil 

et al., 2011). Transportkostnaderna beror då på vilket avtal som sluts mellan parterna och 

hur bra punkterna i transportnätverket passar i transportörens verksamhet, samt hur stora 

transporterna blir (Jothi Basu et al. 2015; Van Laarhoven, Berglund & Peters, 2000). 
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Hanteringskostnader 

Creazza, Dallari och Melacini (2010) framhäver att det finns olika hanteringskostnader 

beroende på om transporten är extern eller intern. Zeng och Rossetti (2003) och Jonsson 

(2008) påpekar att interna transporter är det som innefattar plockning, hantering och 

paketering. Externa transporter innefattar allt som sker utanför företagets anläggningar, 

exempelvis lastning och förflyttning mellan företags anläggningar och kunder.  Desto 

mer en produkt eller leverans hanteras desto större blir hanteringskostnaderna (Chopra & 

Meindl, 2016). Direktleverans från en distributionspunkt till kund möjliggör minimering 

av hanteringskostnader vilket är ett resultat av att godset lastas en gång vid utleverans 

och en gång vid inleverans utan behov av hantering vid mellanlager. De kostnader som 

framförallt minskar är för arbetskraft samt verktyg som utnyttjas för att hantera godset 

inom lagret (Chopra & Meindl, 2016; Creazza, Dallari & Melacini, 2010). 

  

Lagerhållningskostnader 

Jonsson (2008) påpekar att alla kostnader som omfattar att lagra material och produkter i 

lager påverkas till stor del av kvantiteten. Lagerhållningskostnader kan fördelas i tre 

kategorier, finansiellt, fysiskt och osäkerhet. Den finansiella kategorin består av 

kapitalbindningen som binds i lagret och minskas vid direktleverans på grund av totalt 

sett lägre lagernivå (Chopra & Meindl, 2016). Samtidigt kan lager i många fall även bestå 

av transportlager, det vill säga produkter som är i förflyttning (Zeng & Rossetti, 2003). 

Detta resulterar också i en lägre lagerhållningskostnad vid direktleverans eftersom 

transporttiden blir lägre (Chopra & Meindl, 2016; Zeng & Rossetti, 2003). Den fysiska 

delen består av driftkostnader som är kopplade till lagring av produkter. På grund av 

decentraliseringen av lager vid direktleverans blir driftkostnader lägre eftersom 

skalfördelar kan utnyttjas (Creazza, Dallari och Melacini, 2010; Kohn & Brodin, 

2008).  Sista kategorin är osäkerhetskostnader, vilket är relativt små kostnader i 

förhållande till föregående kategorier och omfattar kostnader som stöld, säkerhet, defekta 

produkter, skatter och försäkringar. Även denna kategori blir lägre vid direktleverans på 

grund av mindre lagring, kortare transporttid och mindre hantering. (Chopra & Meindl, 

2016).  

 

Administrationskostnader 

Administrationskostnader är kopplade till långtidsplanering samt managering av 

materialflöde. Kostnaderna beror primärt av hur mycket arbete som krävs av 
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administrativ personal för att koordinera försörjningskedjan (Jonsson, 2008). Lumsden 

(2012) beskriver att en distributionsstruktur med direktleverans från ett produktionsställe 

är lättare att hantera då alla transporter är frikopplade från varandra gällande tid och inte 

behöver koordineras samtidigt för att möjliggöra samdistribution.   

 

4.2.1.2 Leveransserviceelement 

Lagerservicenivå 

Jonsson och Mattsson (2016) samt Lumsden (2012) framhäver att lagerservicenivån kan 

beräknas på olika sätt, nämligen antalet kompletta ordrar direkt från lager, antalet 

orderrader som kan levereras direkt från lager samt antalet artiklar som kan levereras 

direkt från lager. I en senareläggningsstrategi där tillverkning sker mot order är 

lagerservicenivån på färdiga produkter irrelevant medan lagerservicenivån på materialet 

till produktionen är viktigare. Detta resulterar i att distributionsstrukturen inte bör 

påverka lagerservicenivån vid produktion mot order (Jonsson & Mattsson, 2016; 

Lumsden, 2012). 

 

Leveransprecision 

Jonsson och Mattsson (2016) menar att leveransprecision är pålitligheten i leveranserna 

som utförs, det vill säga i hur stor grad leveranserna sker under tidsfönstret som båda 

parterna har kommit överens om. Produkter som produceras mot order är särskilt 

beroende av leveransprecision då det finns flera moment, som exempelvis tillverkning, 

som måste tas till hänsyn vid uttalanden om en ungefärlig leveranstid (Jonsson & 

Mattsson, 2016). Vid direktleverans är transportsträckorna oftast kortare vilket gör det 

enklare att uppskatta och uppnå högre leveransprecision. Utöver det minskar risken för 

förseningar och andra missöden på grund av den direkta och korta transporten (Lumsden, 

2012). 

 

Leveranssäkerhet 

Enligt Zhen, Chang och Pang (2011) så är leveranssäkerhet måttet på antalet felfria ordrar 

i förhållande till det totala antalet. Det som innefattar leveranssäkerhet är bland annat 

kvalité, kvantitet, antalet defekter, fel leverans, och leveranser som inte överensstämmer 

enligt avtal. Jonsson och Mattsson (2016) påpekar att orsakerna till kvalitetsfel uppstår 

vid bland annat hanteringsmoment. Därav ökar risken för fel varje gång en produkt ska 
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hanteras vilket betyder att direktleverans bidrar till hög leveranssäkerhet med minimal 

hantering (Chopra & Meindl, 2016) 

 

Leveranstid 

Leveranstiden räknas från det att order läggs tills det att order har levererats enligt 

överenskommelse, däribland oftast transporttiden till kunden. Orderbehandlingstiden och 

produktionstiden som också räknas in i leveranstiden påverkas inte av vilken 

distributionsstruktur som används (Jonsson & Mattson, 2016). Distributionsstrukturen 

påverkar i hög grad transporttiden där direktleverans med avsaknad av hantering och 

lagring vid ett mellanlager resulterar i kortast transporttid. (Chopra & Meindl, 2016; 

Lumsden, 2012). 

 

Leveransflexibilitet 

Leveransflexibiliteten definieras som förmågan att kunna anpassa sig till förändringar 

utifrån kundens önskemål under pågående order (Jonsson, 2008). Vid direktleverans är 

transporten oberoende av andra transporter vilket leder till att leveransen kan ske 

närsomhelst efter att produkten blivit färdigställd. Vid användandet av ett mellanlager 

ska produkter konsolideras och därmed blir leveranser beroende av varandra (Chopra & 

Meindl, 2016). 

 

4.2.1.3 Miljöpåverkan 

Chopra och Meindl (2016) menar att direktleveranser eliminerar mellanlager och på så 

sätt minskar transportsträckan för varje enskild transport. Transportsträckan kan 

benämnas som trafikarbete och är direkt relaterad till miljöpåverkan (Björklund, 2012). 

Beroende på hur stor volym och vikt leveransen faktiskt har kan fyllnadsgraden variera 

(Rizet, Cruz & Mbacké, 2012). Även transportarbetet är beroende av hur stor leveransen 

är. Vid lägre fyllnadsgrad resulterar detta i totalt sett högre transportarbete eftersom det 

krävs flera transporter för att tillgodose kunderna med samma mängd produkter 

(Björklund, 2012). Vid en distributionsstruktur med direktleverans från 

produktionsanläggningen till kund kan det vara svårt att uppnå en hög fyllnadsgrad då 

endast en order sällan fyller en lastbil. Detta leder till att totala transportarbetet och 

trafikarbetet blir högre på grund av sämre resursutnyttjande trots att enskilda transporter 
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har kortare transportsträcka (Chopra & Meindl, 2016; Lumsden, 2012; Rizet, Cruz & 

Mbacké, 2012).  Däremot kan företag överlåta samdistributionen till en transportör som 

med flera transportuppdrag har större möjligheter att konsolidera transporterna (Van 

Laarhoven, Berglund & Peters, 2000). Enligt Kohn och Brodin (2008) är en centraliserad 

distribution där produkter distribueras från en punkt effektivare ur ett miljöperspektiv då 

risken för akuttransporter är lägre.  

 

4.2.1.4 Analyssammanfattning Direktleverans från slutproduktionen 

I ramverket nedan (se tabell 7) har analysen för direktleverans och dess inverkan på de 

olika aspekterna sammanfattats. Studiens författare har tilldelat varje aspekt en siffra och 

färg som representerar hur positiv eller negativ inverkan denna typ av distribution har. 

Skalan har ett intervall mellan 1 - 5 där 1 är mycket bra och 5 är mycket dåligt, vilket 

även representeras av en färgskala (se tabell 7) för att förtydliga tabellen. Fortsättningsvis 

har fördelningen baserats på analysen ovan (kap 4.2.1) med relevant teori. Aspekterna är 

inte viktade, det vill säga att exempelvis en högre transportkostnad har större inverkan på 

de totala logistiska kostnaderna än vad hanteringskostnader och administrativa kostnader 

har, vilket inte framgår i ramverket. 
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Tabell 7: Ramverk för direktleverans från slutproduktion (skapad av studiens författare). 

 

4.2.2 Distribution via mellanlager 

Nedan kommer logistikkostnader, leveransservice och miljöpåverkan analyseras utifrån 

en distributionsstruktur med leverans via mellanlager. 

 

4.2.2.1 Logistikkostnader 

Som punkt 4.2.1 kommer de kostnader som påverkas av förändring i 

distributionsstrukturen att analyseras, nämligen transport-, hanterings-, lagerhållnings- 

och administrationskostnader. Däremot kommer analysen behandla distribution via 

mellanlager. 
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Transportkostnader 

En distributionsstruktur med flera mellanlager medför att transportsträckan ökar på varje 

enskild transport mellan produktionsanläggningen och kunden (Chopra & Meindl, 2016). 

Flera distributionspunkter leder till en mer komplex försörjningskedja som kräver mer 

koordination (Lumsden, 2012). Trots ökad transportsträcka kan en mer decentraliserad 

struktur minska transportkostnaderna genom större samlastningsmöjligheter (Chopra & 

Meindl, 2016; Creazza, Dallari & Melacini, 2010). Transportkostnaderna påverkas av en 

ökad transportsträcka och flera hanteringsmoment vilket bidrar till en längre ledtid och 

ökad kapitalbindning (Zeng & Rossetti, 2003). Vid nyttjande av utomstående transportör 

som sköter transporterna överlåts en stor del av ansvaret för konsolidering av gods, 

eftersom de även hanterar andra företags produkter. Detta är specifikt för varje situation 

där kostnaderna beror på vilka avtal företaget kan förhandla fram (Jothi Basu et al. 2015; 

Basligil et al., 2011; Van Laarhoven, Berglund & Peters, 2000). 

 

Hanteringskostnader 

Vid distribution från flera mellanlager förväntas hanteringskostnaderna att öka. Detta 

eftersom aktiviteter som förflyttning, plockning, hantering och paketering ökar i takt med 

att antalet mellanlager ökar (Creazza, Dallari och Melacini, 2010; Seng och Rossetti, 

2003; Jonsson, 2008). Det är framförallt konsolideringen, arbetskraften samt verktygen 

som används för att hantera godset som bidrar till större kostnader. Dock minskar 

transportkostnaderna förutsatt att konsolidering fungerar effektivt (Chopra & Meindl, 

2016; Creazza, Dallari & Melacini, 2010). 

 

Lagerhållningskostnader 

Lagerhållningskostnaderna förväntas öka med en distributionsstruktur som har flera 

lager. Detta eftersom transporttiden samt hantering i ytterligare en distributionspunkt 

ökar vilket på så sätt bidrar till ett större transportlager och högre kapitalbindning (Chopra 

& Meindl, 2016; Zeng & Rossetti, 2003).  Även den fysiska delen av 

lagerhållningskostnaderna ökar då ytterligare en distributionspunkt kan kräver 

lagerhållning och därmed medför högre driftkostnaderna (Creazza, Dallari och Melacini, 

2010; Jonsson, 2008). Osäkerhetskostnaderna ökar också i takt med att lagerhanteringen 

ökar. På så sätt blir kostnaderna för defekta produkter, stöld större skatter och försäkring 

högre (Chopra & Meindl, 2016). 
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Administrationskostnader 

Enligt Lumsden (2012) är en distribution som kräver mer hantering och utnyttjar 

samdistribution administrativt krävande. Vid distribution via flera distributionspunkter 

krävs ett större administrativt arbete för att koordinera och planera transporter på ett 

effektivt sätt. Detta resulterar i att administrationskostnaderna blir högre vid leverans via 

mellanlager än vid direktleverans. 

 

4.2.2.2 Leveransserviceelement 

Lagerservicenivå 

Som tidigare nämnt (4.2.1) så är inte lagerservicenivån påverkad av vilken 

distributionsstruktur som används vid produktion mot order. Detta resulterar i att 

distribution via en distributionspunkt inte påverkar lagerservicenivån (Jonsson & 

Mattsson, 2016; Lumsden, 2012). 

 

Leveransprecision 

Leveransprecision syftar på hur stor grad produkter levereras vid den tidpunkt eller 

tidsfönster som angivits. Vid leverans via mellanlager förekommer flera aktiviteter som 

kan påverka leveransprecisionen jämfört med direktleverans, som exempelvis ännu ett 

av- och pålastnings moment (Jonsson & Mattsson, 2016). Enligt Lumsden (2012) ökar 

risken för missöden och förseningar vid flera aktiviteter och därmed försämras 

leveransprecisionen. 

 

Leveranssäkerhet 

Orsaken till defekta produkter, fel antal artiklar eller andra avvikelser från ordern 

förorsakas i största del under hanteringen eller transporten. Vid flera distributionspunkter 

hanteras godset ett flertal gånger mer än vid direktleveranser eftersom godset måste bland 

annat plockas, ompaketeras och lastas om i mellanlagret för att sedan transporteras vidare 

till kunden. Därmed ökar risken för misstag (Jonsson & Mattsson 2016). 

 

Leveranstid 

Då leveranstiden beräknas från att en order lagts till att den levererats till kund är ledtiden 

längre vid en distributionsstruktur med flera distributionspunkter jämfört med 
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direktleverans eftersom orderna måste hanteras ytterligare vid varje distributionspunkt 

(Jonsson & Mattsson, 2016; Lumsden, 2012). Chopra och Meindl (2016) menar att 

leveranstiden vid direktleverans blir kortare eftersom alla mellanlager elimineras och att 

leveransen går direkt till kund. 

 

Leveransflexibilitet 

Enligt Jonsson (2008) innebär leveransflexibilitet förmågan att anpassa sig till 

förändringar utifrån kundens önskemål. Transporter är antingen designade att 

transporteras direkt till kund eller konsolideras och därefter levereras till kund. Vid en 

struktur som innefattar flera distributionspunkter blir flera leveranser beroende av 

varandra då ordrarna måste planeras tidsmässigt tillsammans för att möjliggöra 

samlastning, vilket minskar flexibiliteten för varje leverans (Chopra & Meindl, 2016). 

 

4.2.2.3 Miljöpåverkan 

Vid distribution från flera distributionspunkter, så kallad decentraliserad distribution, är 

transportsträckan längre för varje enskild transport då leveranserna måste transporteras 

via mellanlager. Den längre transportsträckan resulterar i ett större trafikarbete och 

transportarbete på varje enskild transport (Chopra & Meindl, 2016; Björklund, 2012). 

Däremot har denna typ av distributionsstruktur större möjlighet att konsolidera gods 

vilket oftast bidrar till en högre fyllnadsgrad och bättre resursutnyttjande. Därmed blir 

det total transport- och trafikarbetet mindre eftersom färre transporter krävs vilket leder 

till en mindre miljöpåverkan (Chopra & Meindl, 2016; Lumsden, 2012; Rizet, Cruz & 

Mbacké, 2012). Vid en decentraliserad distribution är det svårare att hålla hög 

servicegrad eftersom produkterna sprids ut på flera lager med mindre kapacitet jämfört 

med ett centraliserat och stort lager. Detta leder till att risken för akuttransporter ökar, 

vilket inte bara resulterar i en ökad transportkostnad utan även användandet av ett mindre 

miljövänligt transportmedel (Kohn & Brodin, 2008). 

 

4.2.2.4 Analyssammanfattning distribution via mellanlager 

I ramverket nedan (tabell 8) används samma skala och fördelning som tidigare 

analyssammanfattning (kap 4.2.1.4). Sammanfattningen har baserats på analysen ovan 

(kap 4.2.2). 



  
 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8: Ramverk för leverans via mellanlager (skapad av studiens författare). 

 

4.3 Slutsats 

I kapitel 4.2.1 redogörs det hur de olika aspekterna påverkas vid direktleverans från 

slutproduktionen, under 4.2.1.4 sammanställs aspekterna i ett mindre ramverk. I kapitel 

4.2.2 redogörs det hur de olika aspekterna påverkas vid leverans via mellanlager som 

sedan sammanställs i 4.2.2.4. I tabellen nedan (tabell 9) presenteras det fullständiga 

ramverket där direktleverans från slutproduktionen och leverans via mellanlager jämförs. 

Vid en första anblick kan direktleverans ses som den mest fördelaktiga 

distributionsstrukturen, dock är inte ramverket viktat då det finns aspekter som påverkar 

företaget i större grad än andra. Ett exempel är transportkostnader som har större 

påverkan än hanteringskostnader eller administrationskostnader.   
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Sammanfattningsvis har direktleverans högre transportkostnader och minimalt med 

hanteringskostnader, lagerhållningkostnader och administrativa kostnader jämfört med 

leverans via lager. Ur ett leveransserviceperspektiv resulterar direktleverans i snabb och 

flexibel distribution då leverans via mellanlager involverar samdistribution, lagring och 

hantering vilket leder till flera begränsningar. Totala miljöpåverkan gällande de två 

distributionsstrukturerna skiljer sig åt. Distribution via mellanlager möjliggör 

samlastning för ett effektivare resursutnyttjande och har totalt sett ett lägre transport- och 

trafikarbete jämfört med direktleverans. Vid direktleverans är sannolikheten större att 

transporterna inte har lika hög fyllnadsgrad och därmed kräver flera transporter.  

 

Tabell 9: Sammanställt ramverk.  
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5. Frågeställning 3: Hur kan Trelleborg Sealing Profiles distributionsstruktur 

förbättras med avseende på kostnad, leveransservice och miljöpåverkan? 

  

Detta kapitel avser att besvara frågeställning tre och presenterar ny empiri. Empirin 

kommer sedan att analyseras tillsammans med empiri och teori från föregående 

frågeställningar. Kapitlet avrundas med en slutsats som tar upp förbättringsförslag på 

TSPs distributionsstruktur. 

______________________________________________________________________ 

 

Figur 17: Disposition av kapitel 5 

5.1 Empiri 

  

Empirin i detta kapitel har samlats in med hjälp av observationer, ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Fortsättningsvis kompletteras intervjuerna samt 

observationerna med dokument som tillhandahållits från företaget. I excelfilen finns det 

som tidigare nämnts försäljningsdata av skarvade artiklar från oktober 2016 till september 

2017. Utöver vad som sålts, antalet sålda artiklar och var kunden befinner sig innehåller 

filen även information om var produkterna distribuerats från. Fortsättningsvis innehåller 

filen information kring hur många enheter av varje produkt som kan lastas på en EUR-

pall. Det presenteras även en lista på kundernas priser för varje produkt. 
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Tabell 10: Exempel på hur försäljningsdatan ser ut med närmare 2500 rader. 

 

5.1.1 Logistikkostnader 

I dagsläget är transportkostnaderna hos TSP varierande då de anlitar externa 

transportörer. Detta resulterar i ett flertal olika priser beroende på vilken 

förhandlingsposition TSP står i samt var godset ska levereras (Supply chain manager, 9/4 

2018). Då transporterna mellan Värnamo och Tauragé är regelbundna har företagen 

förhandlat fram till ett kontrakt med ett fast pris som sträcker sig över ett år. 

Transportkostnaderna har två aspekter som påverkar priset, nämligen vilken riktning 

godset ska transporteras samt hur mycket som ska transporteras uttryckt i flakmeter 

(FLM). Flakmeter är ett mått som används för att prissätta transporter, där 1,2 flakmeter 

motsvarar hela flaket på bredden och 1,2 meter på längden. Detta motsvarar tre stycken 

EUR-pallar på bredden och en på längden (Supply chain manager, 24/4 2018).   Enligt 

pristabellen (se tabell 11) är transporter från Tauragé till Värnamo nästan dubbelt så dyrt 

i förhållande till transporter från Värnamo till Tauragé oavsett antal flakmeter som ska 

transporteras. Det framgår även i prislistan att desto mer Trelleborg Sealing Profiles 

utnyttjar antalet flakmeter desto mindre blir priset per flakmeter. 
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Tabell 11: Prislista baserat på flakmeter för transport mellan Värnamo och Tauragé. 

 

Enligt försäljningsdatan distribuerades 3 651 841 stycken skarvade artiklar från 

anläggningen i Värnamo. Då försäljningsdatan även presenterar produktnummer och 

antal artiklar vid varje försäljning möjliggör det att kombinera den informationen med 

max antalet artiklar på en EUR-pall. Tabellen nedan presenterar den kombinerade 

informationen (se tabell 12) som visar att antalet EUR-pallar som distribuerats från 

Värnamo är 987 st. För att underlätta beräkningarna har det antagits att alla produkter har 

lastats på helpallar vilket inte är fallet i verkligheten då kunderna ibland köper lägre 

kvantiteter som lastas på halv-pallar eller mindre lådor. Eftersom transportprislistan är 

baserat på 1,2 FLM, vilket motsvarar en EUR-pall på längden och tre stycken på bredden 

(observation 24/4 2018), har antalet EUR-pallar delats på tre för att få fram antalet FLM 

(329) som transporteras mellan Tauragé till Värnamo. 

 

 

Tabell 12: Antalet artiklar som passerar anläggningen i Värnamo konverterat till EUR-pallar och 

flakmeter. 

 

Som det tidigare nämnts i kapitlet varierar transportpriset då kostnaden är baserad på 

antalet flakmeter TSP använder. Utöver transportkostnaderna presenteras även antalet 

flakmeter ovan, vilket möjliggör beräkning av den totala kostnaden för alla skarvade 

produkter som transporteras från Tauragé till Värnamo. Då maxkapaciteten är tolv 

flakmeter i en lastbil motsvarar 329 flakmeter 28 transporter. Fyllnadsgraden varierar 

från transport till transport, därav har ett genomsnittligt pris använts för att beräkna den 

totala kostnaden (se tabell 13). 
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Tabell 13: Transportkostnad för alla artiklar från Taurage till Värnamo. 

 

När leveranser anländer från Tauragé till Värnamo måste de inkommande leveranserna 

hanteras. Dessa interna leveranser sker vanligtvis minst en gång i veckan, alternativt fler 

gånger vid högsäsong (Supply chain manager, 24/4 2018). Vid varje inkommande 

leverans krävs det tre lagerarbetare som tillsammans ska lasta ut, sortera och placera 

godset på rätt plats. Utlastningen, sorteringen och placeringen sker samtidigt där 

utlastningen är klar efter 39 min och där sorteringen samt placeringen av godset är klart 

efter en totaltid på 45min. Därefter lagras godset minst till nästkommande dag och upp 

till fem dagar. Pålastning antas ta lika lång tid. (Lagerarbetare 2, 24/4 2018). 

Fortsättningsvis har studiens författare uppskattat den genomsnittliga månadslönen upp 

till 21 833 kr, vilket har baserats på IF Metalls (u.å) kollektivavtal. Utöver genomsnittlig 

lön tillkommer arbetsgivaravgifter, semesterlön, försäkringskostnader och särskild 

löneskatt, vilket leder till en total kostnad på 30 824 kr per månad för en lagerarbetare 

(Verksamt, u.å). Med 175 timmar i månaden leder det till en kostnad för företaget på 176 

kr per timme som omvandlats till 16,66 euro per timme.  

 

För att beräkna hanteringskostnader används den genomsnittliga timlönen i euro, total 

hanteringstid för av- och pålastning för en hel lastbil, antalet arbetare och antalet 

hanteringar för alla produkter genom året. Allt detta multipliceras för att få fram årlig 

hanteringskostnad i euro (se tabell 14) för skarvade produkter som distribueras från 

Värnamo, 2 099,47 euro. 

 

Tabell 14: Hanteringskostnader i anläggningen i Värnamo. 

 

Information kring lagerhållningskostnader och administrativa kostnader har varit 

begränsat från företaget. Däremot presenteras det i försäljningsdatan samt kunders 

prislista antalet sålda varor och priset för varje vara. Genom att multiplicera antalet 

artiklar (3 651 841 st) med försäljningspriset har det totala värdet uppskattas upp till  
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1 448 028 euro. Detta för att påvisa att det förekommer kapitalbindning vid mellanlagret 

i Värnamo som påverkar lagerhållningskostnader. Det konstateras också att 

administrativa arbetet gällande planering och koordinering mellan Tauragé och Värnamo 

utförs av TSPs egna personal och inte transportör (Supply chain manager, 12/3). 

 

 

Tabell 15: Antalet artiklar och dess värde som transporteras från Tauragé och lagras i Värnamo. 

 

5.1.2 Leveransservice 

Eftersom TSP tillverkar alla skarvade produkter mot order är ledtiden för produktionen 

av högsta intresse, där leveransservice parametrarna hamnar i skymundan. TSP har ett 

uppsatt mål att alltid ha sina produkter redo för leverans 20 dagar efter att företaget 

mottagit en order. Det vill säga att företaget inte baserar ledtiden efter att transportören 

har tagit över produkterna för utleverans (Supply chain manager, 29/1 2018). Trots detta 

har företaget även mål att försöka minimera ledtider genom effektiva transporter för att 

alltid kunna leverera till kund inom tidsramen då kunden ställer höga krav på korta 

ledtider (Supply chain manager, 29/1 2018). 

 

5.1.3 Miljöpåverkan 

Som det nämnts tidigare transporterades 3 651 841 artiklar från Tauragé tillbaka till 

Värnamo för att sedan levereras till slutkund. Transportsträckan är 670 km och består av 

vägtransport samt sjötransport mellan Klaipeda och Karlshamn (Supply chain manager, 

29/1 2018). TSP är intresserade av att främja miljön men har inga beräkningar på hur 

deras transporter påverkar den.  

 

Tillsammans med information kring TSPs transporter och NTMCalc (NTM, u.å) har 

miljöpåverkan kunnat beräknas. Beräkningarna är baserade på sträckan mellan Tauragé 

och Värnamo (figur 18) som är 670 km lång där godset lastas på en 28-34 tons trailer 

(observation, 24/4 2018). Vikten på lasten har beräknats enligt skrymmeberäkningen på 

tabell 11 där 1 FLM motsvarar 1850 kg och fullast på 12 FLM motsvarar 22,2 ton. 

Fortsättningsvis antas transporterna mellan Tauragé och Värnamo använda i genomsnitt 



  
 

67 

90 % av lastkapaciteten, det vill säga ungefär 20 ton av 22,2 möjliga. Resultatet blir då 

att transporten släpper ut totalt 1115 kg CO2 eller mer, varav 1011 kg (tank to wheel) 

orsakas av transporten medan 103,3 (well to tank) eller mer förorsakas av framtagningen 

av bränslet. 

 

 

Figur 18: Transport från Tauragé till Värnamo och dess utsläpp. 

 

Nedan finns ett exempel på leverans från Värnamo till en kund i Järna, Sverige. 

Beräkningarna har skett på samma principer som ovan med en sträcka på 348 km, vilket 

resulterar i ett utsläpp på totalt 580 kg CO2. 



  
 

68 

  

 

Figur 19: Transport från Värnamo till Järna med beräknat utsläpp. 

 

 

Nedan illustreras en direktleverans från Tauragé till Järna där beräkningarna är baserade 

på samma förutsättningar som exemplen ovan med en sträcka på 638 km, vilket 

resulterar i ett utsläpp på minst 1063 CO2. Sträckan visar även på att det finns flera 

goda färjeförbindelser till Skandinavien. 
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Figur 20: Direkttransport från Tauragé till Järna med beräknat utsläpp. 

 

5.2 Analys 

Distribution definieras som de steg det tar att förflytta, hantera och lagra en produkt från 

leverantör till slutkund. Det förekommer två faktorer som ska balanseras, nämligen värdet 

som företaget kan erbjuda kunden samt kostnaden för att möta kundens behov (Chopra 

& Meindl, 2016; Jonsson, 2008). Beroende på hur distributionsstrukturen är utformad 

påverkas kostnaderna och värdet för kunden (Jonsson, 2008). Huvudsakligen 

förekommer det två typer av strukturer, nämligen direktleverans samt leverans via 

distributionscenter eller mellanlager (Chopra & Meindl, 2016; Hübner, Holzapfel & 

Kuhn, 2016; Lumsden, 2012). Baserats på processkartläggningen och supply chain 

mappingen som utförts (figur 11 & 12) på TSP kan det konstateras att båda strukturerna 

förekommer. Leverans via mellanlager används främst till kunder i Skandinavien med ett 
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fåtal undantag, resterande kunder runt om i Europa får sitt behov tillgodosett av 

direktleveranser från slutproduktionen i Tauragé. 

 

Direktleverans och leverans via mellanlager har olika påverkan på logistikkostnader då 

de olika strategierna lägger sin betoning på olika logistikaktiviteter (Jonsson, 2008). 

Detta illustreras av Kohn och Brodin (2008) samt Abrahamsson (1993) i figur 14 där en 

struktur med flera mellanlager tenderar att öka kostnader för lagerhållning och hantering 

medan direktleveranser har en högre transportkostnad. Enligt Jonsson och Mattsson 

(2016) samt Jonsson (2008) förekommer det olika faktorer som talar för de två olika 

strukturerna (se tabell 5). Baserat på TSPs nuläge är direktleverans den struktur som anses 

vara passande eftersom de endast levererar produkter till större företag och på så sätt inte 

kräver ett flertal små leveranser. Fortsättningsvis producerar TSP mot order samt att 

branschgrossist saknas, vilket talar för en struktur med direktleverans som TSP redan 

använder på majoriteten av sina skarvade produkter (Jonsson & Mattsson, 2016; Jonsson, 

2008). 

 5.2.1 Logistikkostnader 

Som det nämnts tidigare använder TSP externa transportörer vilket bidrar till olika 

transportkostnader. Jothi et al. (2015) och Van Laarhoven et al. (2000) menar att 

transportpriser oftast är beroende på hur väl situationen för transporten passar 

transportföretaget. TSP:s prislista för transporter mellan Värnamo och Tauragé samt 

Tauragé och Värnamo finns presenterade i tabell 11. Eftersom priserna är baserade på en 

fast transportsträcka mellan de två städerna har TSP ett bättre utgångsläge att förhandla 

billigare priser jämfört med direktleveranser till varje kund. Detta görs på grund av att 

TSP kan förbättra sina samlastningsmöjligheter och därmed öka fyllnadsgraden (Chopra 

& Meindl, 2016; Supply chain manager, 12/3 2018).  

 

Jonsson (2008) och Bokor (2010) påpekar att transportkostnader påverkas av avståndet, 

volymen, densiteten och transporttiden. Fortsättningsvis menar de att ifall produkter 

levereras direkt till kund är risken för en låg utnyttjandegrad högre än vid användning av 

distributionscenter eller mellanlager (Chopra & Meindl, 2016; Bokor, 2010). Detta är den 

största anledningen till varför TSP använder Värnamo som ett mellanlager (Supply chain 

manager, 12/3 2018). Dock medför ett mellanlager flera hanteringsmoment, 

administrativt arbete, längre transportsträcka och högre lagerhållning vilket bidrar till en 
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högre logistikkostnad (Jonsson, 2008). Aktiviteterna illustreras i processkartläggningen 

(figur 11, punkt 2, 4, 6, 8, 15, 16 och 17).  

 

Baserat på försäljningsdatan av skarvade artiklar mellan oktober 2016 till september 2017 

passerar 987 EUR-pallar (se tabell 12) mellanlagret i Värnamo vilket motsvarar 329 

flakmeter. Detta medför en extra transportkostnad för att enbart transportera dessa artiklar 

från Tauragé till Värnamo på 55 535 euro (se tabell 13). Enligt Chopra och Meindl 

(2016), Creazza et al. (2010) och Zeng och Rossetti (2003) kan transportkostnaderna 

minska vid leverans via mellanlager på grund av samlastningen dock medför detta en 

ökad hanteringskostnad vid interna och externa transporter. Kostnaderna påverkas också 

av anläggningskostnader, hantering av gods, på- och avlastning samt personal och löner. 

Hanteringskostnaderna för leveranserna från Tauragé till Värnamo har baserats på 

genomsnittslönen, antalet arbetare och hanteringstid för på- och avlastning, vilket 

uppgick till 2099 euro för 329 flakmeter (se tabell 14). Kostnaderna uppstår på grund av 

extra hantering i Värnamo som inte är nödvändiga vid direktleverans från Tauragé (Zeng 

& Rossetti, 2003). 

 

Resterande kostnader består av lagerhållning och administrativt arbete enligt Jonsson och 

Mattssons (2016) kostnadsmodell för totala logistikkostnader. Dock har studiens 

författare inte beräknat dessa kostnader på grund av tidsbrist och begränsad information. 

Enligt Chopra och Meindl (2016) beror lagerhållningskostnader på alla kostnader som 

uppstår genom att hålla material och produkter i lager. Den finansiella delen består av 

kapitalbindningen, den fysiska delen är kopplad till driftkostnader och osäkerhetsdelen 

är kopplad till risken för att lagerföra material och produkter. Enligt Zeng och Rossetti 

(2003) anses även transport som en typ av lagerhållning där en längre transporttid 

resulterar i en högre kapitalbindningskostnad och vice versa. Det senaste året har TSP 

totalt haft 3 651 842 stycken skarvade artiklar som motsvarar ett värde på 1 448 028 euro 

lagerhållits i Värnamo istället för att direktlevereras till kund (se tabell 15). Denna typ av 

distribution leder till en längre transporttid och större lagerhållning (Chopra & Meindl, 

2016; Zeng & Rossetti, 2003) vilket ökar de totala lagerhållningskostnaderna (Jonsson, 

2008). En distributionsstruktur med endast direktleveranser från sluttillverkningen 

möjliggör aggregering av lager vilket kan bidra till stordriftsfördelar samt minska 

lagerhållningskostnaderna signifikant. Direktleverans från sluttillverkning bidrar till en 

kortare transporttid vilket minimerar lagerhållningen. Däremot uppstår det högre 
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transportkostnaderna (Chopra & Meindl, 2016; Creazza et al., 2010; Zeng & Rossetti, 

2003).    

 

Administrativa kostnader är relaterade till långtidsplanering och operativt arbete av 

materialflöde där de primära kostnaderna uppstår från den administrativa 

personalavdelningen (Jonsson, 2008). En distribution via mellanlager som TSP delvis 

använder i nuläget resulterar i ökad samlastning som kräver ett större administrativt 

arbete eftersom alla ordrar ska koordineras efter planerad leveranstid (Lumsden, 2012). 

Planeringen för vilka ordrar som ska samlastas från Värnamo hanteras av TSP och inte 

den externa transportören. Detta leder till större administrativt arbete för TSP vid 

nuvarande situation än vid direktleverans där alla transporter är frikopplade från varandra 

och inte behöver koordineras för samlastning (Lumsden, 2012). 

 

5.2.1 Leveransservice 

Leveranssäkerheten påverkas i stor grad av antalet hanteringar av ordern (Jonsson, 2008). 

I TSPs nuvarande distributionsstruktur distribueras en del produkter via mellanlagret i 

Värnamo vilket resulterar i en högre grad av hantering än vid direktleverans från 

slutproduktionen (Chopra & Meindl, 2016). Detta är ett resultat av att ordrar måste lastas 

av och på en extra gång för att sedan transporteras vidare till kund och löper större risk 

att förstöra lasten och dess innehåll jämfört med direktleverans från slutproduktionen 

(Chopra & Meindl, 2016; Jonsson & Mattsson, 2016).  

 

Leveransprecisionen är pålitligheten i leveransen, det vill säga hur många leveranser som 

levereras under det tidsfönstret som avtalats mellan kund och leverantör (Jonsson & 

Mattsson, 2016). Idag levererar TSP produkter med direktleverans från Tauragé och via 

mellanlager från Värnamo. Desto närmare kunden är företaget desto lättare är det att 

leverera under rätt tidsfönster. Eftersom leverans via mellanlagret i Värnamo kräver mer 

hantering och längre transportsträcka blir en högre leveransprecision svårare att uppnå i 

jämförelse med en snabbare direktleverans (Lumsden 2012).  

 

Enligt Lumsden (2012) är leveranstiden all tid som går mellan orderläggning tills att 

kunden fått sin leverans. För ett tillverkande företag med senareläggningsstrategi innebär 

detta tiden för alla processer från orderhantering, tillverkning, hantering, utleverans 
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transporttid, etc. tills att kunden tagit emot leveransen (Sharda & Akiya, 2011). Dondo 

och Mendez (2014) menar att allt högre krav ställs på företags försörjningskedjor där 

distributionen har en betydande roll. TSP distribuerar skarvade produkter via 

direktleveranser från Tauragé till kunder i Europa (Supply chain manager, 29/1 2018), 

vilket är det snabbaste transportsättet som finns tillgängligt men också kräver mest 

resurser (Chopra & Meindl, 2016; Lumsden, 2012). Tidsbesparingar uppkommer bland 

annat på grund av att alla ordrar är frikopplade från varandra och kan planeras individuellt 

samt att transportsträckan blir kortare och mer direkt utan extra hantering (Lumsden, 

2012). Skarvade artiklar som distribueras till Skandinavien distribueras från Tauragé via 

mellanlagret i Värnamo och sedan till kund. Syftet är att samlasta ordrar både från 

Tauragé till Värnamo och sedan till kund, dock blir konsekvensen att produkter måste 

lagras en längre tid jämfört med direktleverans (Chopra & Meindl, 2016; Lumsden, 2012; 

Jonsson, 2008). Distribution via mellanlager innebär förutom längre transporttid även 

mer orderhantering som förlänger den totala ledtiden. (Soepenberg et al., 2012; Jonsson, 

2008) 

 

För produkter som transporteras direkt från Tauragé till kund medför 

distributionsstrukturen större förändringsmöjligheter gällande leveranstider. Detta 

eftersom direkttransport innebär större flexibilitet då ordrar inte är begränsade av 

varandra (Chopra & Meindl, 2016; Jonsson, 2008). TSPs produkter som skickas via 

mellanlagret i Värnamo samdistribueras för att sänka transportkostnaderna dock 

begränsar detta flexibiliteten på grund av detta.  

  

5.2.3 Miljöpåverkan 

Som det visualiseras i processkartläggningen (figur 11) tillverkar TSP halvfabrikat i 

Värnamo som sedan transporteras till Tauragé för att färdigställas. Efter färdigställningen 

i Tauragé levereras produkterna direkt till kund (figur 11, punkt 23) eller tillbaka till 

Värnamo (figur 11, punkt 15, 16) för att sedan samdistribueras vidare till kund i 

Skandinavien (Supply chain manager, 12/3). Enligt Kohn och Brodin (2008) skapar en 

decentraliserad struktur samlastningsmöjligheter och närhet till kund. Det innebär att det 

totala transport- och trafikarbetet blir bättre än vid direktleverans tack vare effektivt 

resursutnyttjande. Direktleverans från Tauragé till kund har kortare transportsträcka på 

varje enskild transport än distribution via mellanlager vilket resulterar i ett lägre 
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trafikarbete (Chopra & Meindl, 2016). Dock blir det svårare för TSP att säkerställa att 

varje transport har hög fyllnadsgrad vilket uppnås enklare vid konsolidering av gods via 

mellanlagret i Värnamo till kund (Rizet et al., 2012). Eftersom TSP använder sig utav 

externa transportörer (Supply chain manager, 29/1) överlåts det största ansvaret för 

samlastning där transportörens nätverk avgör samlastningsmöjligheterna (Jothi, Basu, et 

al. 2015; Başligil et al. 2011).   

 

TSP har en återkommande transportsträcka mellan Tauragé och Värnamo som går minst 

en gång i veckan (Supply chain manager, 9/4). Baserat på NTMs (u.å) beräkningar 

förorsakar denna transportsträcka ett utsläpp på minst 1115 kg CO2 förutsatt att 

fyllnadsgraden är 90% (se figur 17). Ifall transporten sedan ska transporteras vidare från 

Värnamo till en kund i Järna med samma förutsättningar ökar ytterligare CO2 utsläppet 

med minst 580 kg, vilket resulterar i ett totalt utsläpp på 1695 kg CO2 (se figur 17 och 

18). Däremot om TSP valt att använda direktleverans och lyckats uppnå samma 

fyllnadsgrad hade transportsträckan blivit kortare och därmed påverkat miljön mindre 

(Chopra & Meindl, 2016; Lumsden, 2012). Baserat på NTMs (u.å) hade den totala 

transportsträckan förorsakat ett totalt utsläpp på minst 1063 kg CO2 med samma 

förutsättningar (se figur 19). 

 

5.4 Slutsats 

I kapitlet har det framkommit att TSP har möjligheter att dra ner på några 

logistikkostnader ifall de väljer att inte använda Värnamo som mellanlager vid leverans 

till kund. De kostnader som minskar är framförallt hanteringskostnader, 

lagerhållningskostnader och administrativa kostnader. Detta eftersom hantering och 

lagring vid centralisering minimeras samt att det administrativa arbetet minskar då 

koordinering av direkttransporter är mer lätthanterligt. Transportkostnaderna som 

försummas vid en övergång till direktleverans är för standardsträckan mellan Tauragé 

och Värnamo då denna transportsträcka inte behövs vid en sådan distributionsstruktur. 

Däremot förväntas totala transportkostnader vid en direktleverans blir högre då varje 

enskild transport inte utnyttjar maximal kapacitet. Dock använder TSP externa 

transportörer vilket kan minimera detta problem. Valet av direktleverans kan rättfärdigas 
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då TSP redan använder denna distributionsstruktur på majoriteten av alla skarvade 

artiklar. 

 

En hög total leveransservice med korta ledtider, god flexibilitet och säkerhet är ett resultat 

av direktleverans, då produkter inte är beroende av varandra vilket underlättar av 

leverans. Dock påverkas miljön mer av direktleveranser just på grund av en mer simpel 

planering där enskilda transporter kan levereras direkt till varje kund. Detta resulterar i 

att totala trafikarbetet och transportarbetet blir större samt att fyllnadsgraden blir lägre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

76 

6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens resultat som sedan följs upp med ett 

förbättringsförslag för Trelleborg Sealing Profiles. Därefter redogörs studiens praktiska 

och teoretiska bidrag som följs upp med reflektioner och kritik från studiens författare. 

Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning och studiens samhälleliga och etiska 

aspekter. 

_______________________________________________________________ 

6.1 Resultat 

Inledningsvis analyserar studien fallföretaget Trelleborg Sealing Profiles 

distributionsstruktur med hjälp av en processkartläggning samt en supply chain mapping. 

Detta ger läsaren en tydlig uppfattning om den nuvarande distributionen och belyser 

förbättringsförslag för vidare analys. Processkartan framhäver att TSP använder sig av 

en senareläggningsstrategi för de skarvade artiklarna som färdigställs för att möjliggöra 

kundanpassade produkter. Strukturen för distributionen som ingår i studien är baserad på 

två punkter, huvudanläggningen i Värnamo och sluttillverkningen mot kundorder i 

Tauragé. Genom supply chain mappingen synliggörs det att färdiga produkter levereras 

till kund från båda anläggningarna även om alla produkterna färdigställs i Tauragé. 

Utifrån de två olika leveranssätten som TSP använder utformas ett teoretiskt ramverk för 

att belysa fördelar och nackdelar med varje struktur. Ramverket kan även appliceras på 

andra företag med senareläggning av slutproduktion för att underlätta utformning av 

distributionsstruktur. 

 

Det teoretiska ramverket innehåller direktleverans och leverans via mellanlager som 

sedan utvärderas baserat på teorier om logistikkostnader, leveransservice och 

miljöpåverkan. I ramverket framgår det olika för- och nackdelar mellan varje 

distributionsstruktur som sedan appliceras på Trelleborg Sealing Profiles nuläge. 

Analysen ger förslag på förbättringar utifrån TSPs preferenser och baseras på det 

teoretiska ramverket tillsammans med insamlad data. Utifrån kostnadsberäkningarna som 

gjorts kan TSP spara in drygt 58 000 euro enbart på transportkostnader och löner från 

lagerpersonal som hanterar produkterna i Värnamo. Även om direktleverans ökar 

transportkostnaderna totalt kan detta försvaras genom att denna typ av distribution ökar 
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leveransservicen med kort ledtid till kunderna vilket är ett krav. Baserat på ramverket blir 

totala miljöpåverkan negativ vid direktleverans jämfört med mellanlager på grund av att 

fyllnadsgraden blir svårare att säkerhetsställa. I TSPs fall används externa transporter 

som kan använda sitt befintliga transportnätverk för att säkerhetsställa en hög 

fyllnadsgrad vilket då kan leda till en mer positiv miljöpåverkan.  

 

Baserat på de analyser som gjorts har studiens författare kommit fram till att 

direktleverans från Tauragé bör övervägas som distributionssätt för alla skarvade 

produkter. En distribution via Värnamo genererar mer hantering, längre transportsträcka, 

mer lagerhållning, mindre flexibilitet och längre ledtid. Eftersom drygt 2/3 av alla 

produkter som analyserats redan har en direktleverans till kunder finns det sannolikt goda 

möjligheter för att implementera denna distribution på alla produkterna. Den stora 

nackdelen med direktleverans är att transportkostnaderna kan blir högre. 

 

6.2 Studiens teoretiska bidrag 

Det teoretiska bidraget av studien uppnåddes genom att skapa ett ramverk som är anpassat 

för tillverkande företag som senarelägger sluttillverkning av produkter. Ramverket är 

baserat på teorier från böcker och vetenskapliga artiklar som diskuterar logistikkostnader, 

leveransservice och miljöpåverkan. Fortsättningsvis analyseras hur val mellan två olika 

distributionsstrukturer påverkar dessa aspekter vilket mynnar ut i ett ramverk med 

rangordning. Avsikten är att företag som använder senareläggning av sluttillverkning ska 

kunna använda ramverket som vägledning när en distributionsstruktur utformas efter 

deras preferenser. 

6.3 Studiens praktiska bidrag 

Studiens praktiska bidrag påträffas framförallt i den första frågeställningen och tredje 

frågeställningen. Första frågeställningen analyserar fallföretagets distributionsstruktur 

vilket visualiseras med hjälp av en processkartläggning som kartlägger alla aktiviteter 

mellan Värnamo, Tauragé och till slutkund. Det andra hjälpmedlet är supply chain 

mappingen som lokaliserar företagets alla kunder och var deras produkter levereras från. 

Den tredje frågeställningen tar upp TSPs logistiskkostnader, leveransservice samt 

miljöpåverkan och hur dessa aspekter påverkas vid val mellan två olika 
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distributionsstrukturer. Med hjälp av ramverket och beräkningar har TSPs nuvarande 

distributionsstruktur analyserats där studiens författare har kommit fram till 

rekommendationer på vad som kan förbättras.  

 

6.4 Reflektioner och kritik till eget arbete 

Ramverket som skapats är baserat på tre perspektiv, logistikkostnad, leveransservice och 

miljöpåverkan som sedan delas upp i mindre aspekter. Vad som inte tas till hänsyn är att 

de olika aspekterna kan ha olika stor påverkan vilket inte framgår i ramverket. För att 

göra ett mer rättvisande ramverk kan istället varje aspekt få en viktad siffra beroende på 

dess påverkan. Nu kan företag istället använda sig av ramverket och utifrån sina egna 

behov och preferenser avgöra vilken distributionsstruktur som passar just dem.   

 

Studien är endast baserad på skarvade artiklar vilket bara är en del av hela 

produktsortimentet som färdigställs i Tauragé. Då de skarvade artiklarna transporteras 

tillsammans med andra artiklar till Värnamo hade det varit intressant att utföra samma 

studie på alla artiklar som färdigställs i Tauragé för att få ett resultat med större 

omfattning. Samtidigt färdigställs även artiklar i Värnamo vilket kan förändra hela synen 

på distributionsstrukturen. Detta eftersom samlastning av produkter som färdigställs på 

båda orter har möjligheten att stärka fördelarna med en samdistribution från Värnamo. 

 

6.5 Forskningens samhälleliga och etiska aspekter 

En distributionsstruktur där skarvade produkter som färdigställs i Tauragé endast 

direktlevereras till kunden eliminerar all extra hantering och lagring i Värnamo. 

Samtidigt ökar det totala transport- och trafikarbetet på grund av lägre 

kapacitetsutnyttjande vilket i sin tur påverkar miljön negativt. Däremot kan användningen 

av en extern transportör öka chanserna för en effektivare transport. Utöver det bidrar en 

högre centralisering av distributionen till att ett lägre antal akuta leveranser behövs. Detta 

påverkar miljön positivt eftersom akuta leveranser oftast använder transportmedel som 

är sämre för miljön. Kostnadsbesparingar som görs vid förändring av 

distributionsstrukturen kan även återinvesteras i företaget och på så sätt skapa ett större 

personalbehov som i sin tur bidrar med positiv samhällsnytta.  
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Under studiens gång har författarna informerat alla delaktiga och Trelleborg Sealing 

Profiles om dess syfte. Samtliga personer som intervjuats är anonyma och likaså 

företagets kunder och transportörer. All data som samlats in har skett med tillåtelse från 

företaget och behandlats med konfidentialitet. Slutligen har studien granskats och följts 

upp av både handledare från Linnéuniversitetet samt supply chain managern på 

Trelleborg Sealing Profiles vilket styrker både validiteten och reliabiliteten. 

6.6 Förslag på fortsatt forskning 

Studien har undersökt tillverkarens perspektiv vid val av distribution och hur deras 

logistikkostnader, leveransservice och miljöpåverkan påverkas. Det har däremot inte 

undersökts från mottagarens perspektiv, nämligen hur mottagaren påverkas av 

tillverkarens distributionsval. Vid direktleverans transporteras produkter från två olika 

anläggningar, vilket tyder på att slutkunden får sina varor vid två olika tillfällen. Däremot 

ifall tillverkaren väljer att nyttja ett mellanlager kan varorna konsolideras och levereras 

med en transport. Därför hade detta varit intressant att studera och jämföra de olika för- 

och nackdelarna. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

 

 

Producerar ni mot ordrar eller producerar ni mot lager?  

 

Hur sker kommunikationen mellan Värnamo och Tauragé? Produktion, antal, datum 

mm.?  

 

Vilka produkter är det som färdigställs i Tauragé? 

 

Vad händer med produkterna när de färdigställts? Varför? 

 

Har ni något lager i Tauragé? Finns bra distributionsmöjligheter?  

 

Levererar ni till slutkundkunder eller ser ni det som mellanhänder?  

 

Hur levererar ni produkterna till Tauragé och därefter till kunderna? 

 

Vem är det som ansvarar för transport till kund?  

 

Producerar ni mot ordrar eller producerar ni mot lager? 

 

Vilka är era kunder och var är de lokaliserade?  Dokument? 

Vad händer ifall produkter är defekta, senleverans? 

Hur många transportörer? Hur sker transporterna, plockar transportören upp allt och sen 

vidare till en hub eller sker den direkt? 

Hur ser en typisk order ut? 

 

Hur gör ni ifall lika mycket beställs från Tauragé som Värnamo? Samlastning? 
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