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Sammanfattning 
 

Många företag har under de senaste åren haft en god tillväxt inom deras organisationer som 

har påverkat både företagets interna och externa organisationsstruktur. Det som främst har 

påverkat företagen är globaliseringen då de geografiska gränserna har suddats ut, vilket har 

lett till att efterfrågan på produkter har ökat vilket ökar även kraven på transporterna. 

Tidigare forskning belyser att vid tillväxtperioder ökar företagens transportkostnader 

markant och kräver därför en ökad kontroll över dessa kostnader.  

 

Studiens valda teoretiska ramverk har använts för att identifiera och visuellt belysa de 

informationslogistiska effekterna av tillväxt.  Syftet med studien har varit att utifrån ett 

informationslogistiskt perspektiv undersöka ett tillverkande företags effekter under en 

period av expansiv tillväxt med avgränsning till transporter.  

 

Studiens forskningsfrågor har besvarats med hjälp utav en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer för att samla in empiri. Den insamlade empirin har analyserats 

genom tre olika tillvägagångssätt som är beskrivning, systematisering och kategorisering 

samt tagit det etniska övervägandet i beaktning.  

 

Resultatet av studien har påvisat att det administrativa arbetet på fallföretaget inte har 

prioriterats under en tillväxtperiod. Det har lett till att organisationen har fått en 

okontrollerad informationshantering. Genom det framtagna teoretiska ramverket TOEI, 

kunde resultatet analyseras och identifiera de informationslogistiska effekterna i de fyra 

huvudkategorierna teknik, organisation, miljö och individ. Det visade på att fallföretaget har 

påverkats av den snabba tillväxten och det kan bekräftas att riskfaktorerna av tillväxt är 

informationsöverflöd, ökade arbetsuppgifter, tidsbrist samt okontrollerade 

kostnadsunderlag. 

 

 

 



   
 

   
 

Summary/abstract 
 

Many companies have experienced growth within their organizations over the past few 

years, which has influenced these companies’ internal and external organizational structure. 

Companies have been affected by globalization since the geographical boundaries have 

been erased, which has led to an increase in demand for products and transportation 

requirements. Previous research shows that there is a significant increase in a company’s 

transportation costs during periods of growth, which therefore requires an improved control 

over these costs.  

 

Based on the purpose of the research was to find a suitable and theoretical framework in 

order to identify and visually highlight the Information logistics’ effects by growth. The 

purpose of this research was to investigate and explore the effects of expansive growth 

during a specific period of time and how that effects a manufacturing company through an 

Information logistics perspective, with limitation to transport.  

 

The research in this study has been answered with the help of a qualitative method in which 

semi-structured interviews have been used to collect empirical data. Then this data has been 

analyzed through the three different approaches which is description, systematisation and 

categorization and the answers are handled ethically.  

 

The result of the case study showed that the administrative work has not been prioritized 

during a period of growth. Through the developed theoretical framework TOEI, the result 

has been analyzed and the Information logistics’ effects could be identified in the four main 

categories technical, organizational, environmental and individual. The case study 

concluded that companies affected by rapid growth experience the following risk factors: 

information overflow, increasing work assignment, lack of time and uncontrolled cost 

support.  

  



   
 

   
 

Förord 
 

Detta arbetet är inom Informatik med inriktning på Informationslogistik som har genomförts 

på kandidatnivå vid Linnéuniversitet, Centrum för Informationslogistik, i Ljungby. När 

ämnet introducerades av fallföretaget växte ett intresse fram hos oss båda där vi ansåg att 

detta arbetet kunde bidra till fallföretagets organisation samt forskningen inom 

Informationslogistik. Att se tillväxt och transporter genom ett informationslogistiskt 

perspektiv har även varit intressant att studera.  

 

Arbetet har haft sina upp- och nedgångar där vi har fått använda vår tidigare kunskap inom 

utbildningen som har varit väldigt givande för oss. Trotts intensiva perioder har arbetet flutit 

på enligt plan och vi är nöjda med vårt arbete.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till fallföretaget och informanterna som har deltagit i studien och 

vi har uppskattat deras samarbete och feedback. Ett extra tack till vår handledare på 

fallföretaget som har guidat och hjälpt oss genom hela arbetet. Vi vill även tacka våran 

handledare Linda Askenäs för bra rådgivning och diskussioner under arbetets gång. Deras 

hjälp och rådgivning har underlättat arbetet för att kunna genomföra arbetet på bästa möjliga 

sätt.  

 

Ljungby 2019-06-03 

 

            
 
Anton Nilsson   Olof Karlsson 
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1 Introduktion  

I det inledande kapitlet ges en bakgrundsintroduktion inom området som studien 

fokuserar på. Tidigare forskning inom området tas upp som sedan resulterar i en 

problemformulering där både studiens syfte och frågeställning beskrivs. Sist i kapitlet 

definieras målgruppen för denna studie.  

1.1 Inledande bakgrund 

 

Under de senaste åren har flera företag expanderat och detta har påverkat dess 

organisation på flera olika sätt. De geografiska gränserna har suddats ut, efterfrågan på 

produkter har ökat, företag växer genom förärvning av andra bolag för att ta nya 

marknadsandelar. Dock finns det en medvetenhet i organisationer och dess ledningen om 

hur marknaden kan svänga drastiskt i de olika konjunkturcyklerna. Detta kan anses som 

ett dilemma för företag med hanteringen av dessa cykler och organisationen måste hela 

tiden vara anpassningsbar till omvärlden. Konjunkturcyklerna kan påverka flera olika 

områden inom verksamheten, både på ett positivt och negativt sätt. De positiva effekterna 

innebär oftast att företagets produktion ökar och att de kan göra större investeringar i 

exempelvis maskiner och kan anställa fler personer. De negativa effekterna innebär 

motsatsen och efterfrågan på de varor och tjänster som företaget tillhandahåller är lägre 

än vad företaget har kapacitet till att producera. Det resulterar i ett senare skede att 

företaget måste sänka priser, skära ner på anställda eller sälja av delar av verksamheten 

(Ekonomifakta, 2019).  

1.1.1 Globala trender inom transport 

En del av denna studie kommer att handla om att undersöka ett tillverkande företag som 

har expanderat snabbt under de senaste åren. Studien kommer även att belysa hur 

företagets transportkostnader hänger ihop med en tillväxtperiod. Senge (1994) och 

Flamholtz (1995) beskriver att en tillväxtperiod för ett företag kan vara en svår disciplin 

att bemästra. Detta eftersom verksamheter i stor utsträckning enbart fokuserar på hur 

tillväxtperioden ska hanteras. Det kan då medföra att det proaktiva och långsiktiga arbetet 

som ska generera hållbarhet och kontrollen över respektive kostnader skjuts åt sidan.  
 
Idag syns en tydlig utveckling av godstransporter som är kopplade till globala trender, 

vilket har förändrat både näringslivet och behovet av transport. Transporter är en väsentlig 

del av näringslivet eftersom behovet av transporter har ökat genom ekonomisk- och 

befolkningstillväxt. Transporter är länken mellan alla aktörer såsom underleverantörer, 

producenter, grossister och kunder. Aktörerna är dem som möjliggör att ett företag får in 

material samt varor som sedan kan skickas som färdiga produkter ut till kunder och 

användare (Transportföretagen, 2016). 

 
Logistik har sedan länge varit förknippad med transportfrågor men idag är logistik så 

mycket mer än enbart transporter och har fått en ökad betydelse inom företag. Logistik 

har blivit en viktig aspekt för lönsamhet och tillväxt eftersom det är sätt att leverera 

kundnöjdhet genom högre leveransservice och produkttillgänglighet (Abrahamson, 

Rehme & Sandberg, 2011).  
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1.1.2 Informationslogistisk undran 

Efter två år som studenter på programmet Informationslogistik har det växt fram en 

undran. Denna undran har varit om hur företagens logistikprocesser och dess värdekedjor 

kan effektiviseras för att skapa mer kontroll inom företaget. Under dessa två år har det 

skapats en förståelse för att logistik är ett komplext ämne som har varit aktuellt under 

många år och kommer förbli aktuellt framöver för företag. Fallföretaget för denna studien 

har varit NIBE AB, som är ett samarbetsföretag med skolan Centrum för 

Informationslogistik (CIL), där dem hade en förfrågan om ett examensarbete. NIBE:s 

förfrågan handlade om att utföra en studie om deras logistikflöden och frakter, vilket är 

nära kopplat till Informationslogistik och dess teorier.  

1.1.3 Fallföretaget 

NIBE är studiens fallföretag och har använts som en referensram för ett snabbt växande 

företag. NIBE grundades för mer än 65 års sedan i småländska Markaryd och har idag 

utvecklats till ett stort internationellt företag med över 15 000 anställda världen över. 

Sedan året 1997 är NIBE (NIBE Industrier AB) börsnoterat på Nasdaq Nordic och har 

idag en omsättning på över 20 miljarder kronor. Mellan åren 1997–2010 så har det 

genomförts ett 30-tal förvärv i Norden inom alla tre affärsområden: 

 

NIBE Group består utav tre affärsområden som är Climate Solutions, Element och 

Stoves:  
 

• NIBE Climate Solution är en utav marknadsledarna i Europa och USA inom 

energieffektiva lösningar för inomhuskomfort för småhus, flerbostadshus samt 

andra större fastigheter. Climate Solutions energilösningar är uppvärmning, 

luftkonditionering, värmeåtervinning och beredning av varmvatten. 

• NIBE Element är marknadsledare i Europa och USA och fokuserar på att vara en 

hållbar industriell partner med kundanpassade och intelligenta lösningar för 

uppvärmning och styrning. NIBE Element består utav komponenter och lösningar 

som är avsett för både industri- och konsumentprodukter. 

• NIBE Stoves produktsortiment består av braskaminer i olika storlekar och former 

som är anpassade för både småhus och kommersiella fastigheter. 

Produktsortimentet är designat och utvecklat för att upprätthålla den bästa möjliga 

miljöprestandan (NIBE, u.å.). 

 
NIBE har även förvärvat ett 20-tal bolag i Europa samtidigt som de har förvärvat 11 bolag 

i Nordamerika. Sedan 2017 har NIBE förvärvat ytterligare sju bolag i både Europa och i 

Nordamerika (NIBE, u.å.). NIBEs affärsidé är följande: 

 
“Vår affärsidé är att erbjuda marknaden högkvalitativa, innovativa och energieffektiva 

produkter och systemlösningar inom de tre olika affärsområdena. Basen för detta är 

NIBE-koncernens breda kompetens inom produktutveckling, tillverkning och 

marknadsföring” – (NIBE Group, u.å.) 
 
NIBE GROUP har haft en stabil och offensiv strategi genom att förvärva bolag. Från år 

2008 till 2018 har koncernen NIBE GROUP gått från runt 6 miljarder till över 20 

miljarder i omsättning (Allabolag, 2019). Nästa etappmål för koncernen NIBE är att 

dubbla dagens omsättning till 40 miljarder inom 4–7 år (NIBE AB, 2018). 
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1.2 Tidigare forskning 

1.2.1 Forskning inom tillväxt och transport 

Creazza, Dallari och Melacini (2010) har studerat olika konfigureringar för att utforma 

globala logistiknät, detta för att stödja utvecklingen och valet av de mest lämpliga 

logistiknäten. Forskarna menar på att globaliseringens betydande konsekvenser är att 

företagets försörjningskedjor blir mer internationella och komplexa. Detta ställer då höga 

krav på transporter och logistik för att bibehålla kontroll och kostnader i sin 

försörjningskedja. För att få kontroll över dessa krav måste företag effektivisera sina 

processer och strategier för att motverka ökningen av exempelvis transportkostnader. 
 
För att belysa den vetenskapliga problematiken med företag som har snabb tillväxt 

poängterar Damico och Rotando (2013) att det finns positiva och negativa effekter inom 

snabb tillväxt. Studien beskriver hur företag ska hantera den snabba tillväxten inom ett 

system, av ekonomiska förändringar och förändringar i konsumentbeteendet. De tar upp 

hur företag bör förbättra sin infrastruktur för att stödja och upprätthålla snabb utveckling, 

och veta när de ska sakta ner. Några negativa konsekvenser som företag kan få vid för 

snabb och okontrollerad tillväxt är att det kan skada företagets varumärke samt skada 

relationer med befintliga aktörer. Vilket kan leda till att intresset för potentiella framtida 

aktörer och kunder försvinner. Däremot de positiva effekterna med snabb tillväxt kan leda 

till att företaget blir uppmärksammat av aktörer och konkurrenter där företaget gör ett 

avtryck som är respekterat. Det leder även till att investerare vill samarbeta och söker sig 

till företaget, istället för att företaget ska söka investerare. 

 
Eftersom gränserna har suddats ut har vissa företag kunnat expandera snabbt och detta 

har i sin tur skapat olika problematiska situationer som företag måste beakta. Både Senge 

(1994) och Flamholtz (1995) menar på att tillväxtfasen kan vara en svår disciplin att 

bemästra. Verksamheter fokuserar i stor utsträckning på hur själva tillväxten ska hanteras, 

vilket kan medföra att det proaktiva arbetet som ska generera långsiktig hållbarhet inte 

prioriteras. En organisation med för snabb tillväxt kan riskera att gå i konkurs eller bli 

uppköpta av ett större företag.  

 

Boxall och Purcell (2011) uppmärksammar att stora framgångsrika företag har 

förhållandevis enklare att växa och bli större på en oberäknelig marknad än mindre 

företag. Senge (1994) förklarar även att när ett företag utsätts för en snabb tillväxt riskeras 

det att ledningen endast tänker på de positiva ekonomiska effekterna. Det gör att andra 

perspektiv glöms bort såsom mänskliga resurser, andra tilläggskostnader som adderas i 

den totala kostnaden i samband med tillväxt. Som artikeln “What Are the Dangers of 

Rapid Business Growth?” tar upp finns det negativa risker som bör tänkas på vid snabb 

tillväxt (Chron, u.å.). Dessa specifika risker och andra skyldigheter är exempelvis 

problem med personal, kundnöjdhet, minskade vinster och arbetsnöjdhet. Vid snabb 

tillväxt så ställs högre krav på anställdas arbete som kan leda till ökad stress och låg moral 

än tidigare. Detta kan i sin tur resultera till att kundnöjdheten blir drabbad för att kvalitén 

på exempelvis service och produkt minskas på grund av den ökade arbetsbelastningen. 

En snabb tillväxt och efterfrågan kan leda till en situation där vinsten faktiskt minskar 

eftersom utgifterna för att möta efterfrågan kan överskrida kassaflödet. Utgifter vid högre 

efterfrågan kan vara att betala anställdas övertidsersättning, lagra allt större mängder 

produkter eller anordna extra in- och uttransporter för att möta exempelvis kundens 

efterfrågan. 
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För att företag ska möta kundens efterfrågan förklarar Fugate, David-Sramek och 

Goldsby (2009) att ett samarbete och relationshanteringen mellan företag bör få stor 

uppmärksamhet. Däremot har det visat sig att det är svårt att förstå förbättringar inom 

företagen och dess prestanda. Studien belyser att när samarbetet mellan företag och 

transportörer etableras på strategisk nivå bör chefer bedöma hur de ska driva 

samarbetsbeteenden till den operativa nivån för varje företag. Studien resulterade i en 

utvecklad modell som undersöker hur miljöfaktorer, med specifik fokus på kontexten av 

kapacitetsbegränsningar inom transportbranschen kan påverka transportörer för att skapa 

långsiktiga och fördelaktiga relationer och hur den förbättrar prestandan på operativ nivå. 

Författarna menar även på att ett fåtal organisationer är internt självförsörjande och blir 

därför beroende av andra företag, exempelvis transportörer, och deras resurser. Piercy 

(1998) poängterar att utmaningen för att uppnå konkurrensfördelar ligger främst i 

genomförandet och de operativa frågorna inom en organisation. Eftersom en dålig 

förståelse för strategierna för genomförandet är anledning till varför organisationer inte 

uppnår till deras fulla potentiella prestanda.  
 

Greiner (1998) förklarar en organisations tillväxt karaktäriseras utav evolutioner och 

revolutioner som kan beskrivas som företagets tillväxt och tillväxtsvårigheter. Forskaren 

menar på att en tillväxtperiod vanligen kan följas av en period där organisationen behöver 

omorganisera sin ledning för att kunna uppnå en ytterligare tillväxt. Greiner menar på att 

det som gör en organisation framgångsrik i en tillväxt är att överkomma svårigheter som 

organisation har inför en tillväxt. Det krävs då att en organisation gör förändringar mot 

deras begränsningar för att inte stöta på hinder i en tillväxt. Greiner har identifierat fem 

faser av tillväxt dessa är kreativitet (1), riktning (2), delegation alternativt decentralisering 

(3), koordinering (4) och sist samarbete (5). Alla faser påverkas av en specifik ”kris” som 

en organisation måste hantera för att få en fortsatt tillväxt.  

 

Kallunki och Silvola (2008) har gjort en studie som undersöker om användningen av 

ekonomisystem skiljer sig i olika faser när organisationer växer. Forskarna har kommit 

fram till att system bör skilja sig beroende på vilken fas organisationen är inom och det 

behövs olika system för de olika faserna.  

1.2.2 Forskning kring Informationslogistik 

Informationslogistik (IL) är ett brett område som har förekommit i flera kategorier inom 

forskning och där har det ej uppstått någon gemensam uppfattning om vad IL innefattar. 

Genom IL ska det ge rätt kombination av information, till rätt konsument, vid rätt 

tidpunkt, för att åstadkomma en lyckad transaktion (Haftor, 2012). Haftor och Kajtazi 

(2009) har studerat IL för att hitta en gemensam uppfattning kring IL. Forskarna har 

studerat mer ingående om IL som har resulterat olika forskningskategorier som 

karaktäriserar IL. Studien visar på att IL ingår i 10 forskningskategorier (se figur 1). 
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Figur 1. IL-forskningskategorier (Karlsson & Nilsson 2019 efter Haftor & Kajtazi 

2009) 

Straka, Bindzár och Balog (2014) har däremot gjort en studie med informationslogistik 

där de beskriver informationsbehoven inom trafiksystem. I studien har forskarna 

klassificerat data utifrån informationsbehoven och kommit fram till att information 

behövs för att förbereda en transportprocess. Forskarna menar på att en systematisk analys 

bör göras utifrån hela logistikkedjan för att få specifik information som berör olika 

områden för att genomföra en transport. I denna studien så har forskarna kommit fram till 

att informationen kan exempelvis vara parkeringsmöjligheter, plats för parkeringsplatser, 

telefonkontakt till parkering och tjänster. Vid farligt gods behöver föraren också 

information om parkeringsplatsen kan acceptera denna typ av gods. En förare behöver 

även trafikinformation, såsom väderförhållanden, körbarhet och förekomsten av oväntade 

kolisioner där informationen beskriver ifall pågående färdväg är möjlig.  

Straka, Bindzár och Balog (2014) menar på att för närvarande ökar trycket för att 

effektivisera alla aktiviteter, inte bara inom transportsektorn. Omstrukturering, 

modifiering av föråldrade tänkande och gamla vanor och former av aktiviteter är nära 

kopplade till användningen av informationsteknologi. Moderna logistikmetoder bör 

användas för att öka effektiviteten, rationaliseringen och optimeringen av material-, 

ekonomiska- och informationsflöden. Administration och implementering av flexibla 

globala logistiknät med högt ställda krav på kommunikation och samordning skapar 

förutsättningar för fortsatt stark tillväxt. 
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1. Local Distribution of Information

2. Information-Production-Flow-Time 

3. The User-Demand Information Supply 

4. Efficiency of Information-Flow

5. Cross-Functional Supply of Analytical-Information

6. Outsourced Information Handling

7. Information-Flows in Supply-Chains

8. Work-flow Modelling

9 . Global Cross-Reference Database
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1.3 Problemformulering 

 

Enligt fallföretaget så behövs kontrollen över transportkostnader förbättras då 

transportörer debiterar olika tilläggskostnader för att frakta företagets gods. Det 

vetenskapliga problemet som ska undersökas är att identifiera vilka riskfaktorer som ett 

tillverkande företag bör ta hänsyn till under en tillväxtperiod genom ett 

informationslogistiskt perspektiv. Det finns ett samband med att organisationen har 

expanderat och det har varit problematiskt att samordna bland annat logistikprocesserna 

för att hänga i med utvecklingen. Problemställningarna hänger ihop på så vis att när ett 

företag är i ett expansivt skede så ökar risken med att förlora kontrollen över vissa 

väsentliga delar som kan påverka verksamheten så som fraktkostnader. Problemet riktar 

sig mot fallföretagets ökning av inrikes transporter, interna förflyttningar av färdiga 

produkter, export- och tullhantering samt transporternas kostnader.  

 
Fokuseringen på problemet kommer innebära att undersöka organisationens expandering 

och hur de har anpassat sig till den snabba tillväxten genom ett informationslogistiskt 

perspektiv. Problemet som har presenterats kommer vara en del av studien som ska ge en 

form av insikt som kan orsakas av olika problematiska förhållanden och förklara dem. 

Tidigare forskning belyser framförallt tillväxt inom organisationer, globalisering, 

transport samt informationslogistik. Damico och Rotando (2013) belyser att det finns 

positiva och negativa effekter vid en tillväxtperiod men de berör däremot inte vilka 

informationslogistiska effekter som uppstår vid tillväxt. Straka, Bindzár och Balog (2014) 

har använt informationslogistik i deras studie för att identifiera informationsbehoven för 

transportprocessen men de har däremot inte tittat på en organisations tillväxtperiod. Det 

kan därmed påvisas att ingen tidigare forskning har studerat tillväxt genom ett 

informationslogistiskt perspektiv och därför kan en kunskapslucka identifieras.  

1.4 Syfte och frågeställning 

 

Studien ska titta närmare på är vilka effekter ett expansivt företag får inom olika områden 

och avdelningar inom värdekedjan. Vi har som motiv att genom ett informationslogistiskt 

perspektiv förstå helheten på fallföretaget med hjälp utav ett teoretiskt ramverk inom 

ämnet. Studien kommer att bidra till medvetenhet om vilka effekter som är kopplade till 

en expansiv tillväxt, koordinering och kommunikationen med berörda aktörer. Studien 

kommer grunda sig till att förklara dessa effekter istället för att ge en beskrivning av dem. 

Studien ska alltså reda ut varför fallföretagets situationen ser ut som den gör idag.  
 
Studien ska fungera som ett underlag där fallföretaget bli mer medvetna om effekter som 

finns inom tillväxt kopplat till deras transporter. Undersökningen ska även belysa 

företagets samarbete och integration med en extern samarbetspartner. Syftet med arbetet 

är att utifrån ett informationslogistiskt perspektiv undersöka ett tillverkande företags 

effekter under en period av expansiv tillväxt med avgränsning till transporter. Studien ska 

ge fallföretaget rekommendationer för att kunna effektivisera värdekedjan och visualisera 

de problem som har hänt tidigare för att motverka att de inte sker i framtiden. 

Undersökningen ska ge en förklaring om varför till exempel ett företags 

transportkostnader ökar och vilka informationslogistiska effekter tillväxt medför. För att 

uppnå ett kunskapsbidrag inom forskningen kring tillväxt och informationslogistik så ska 

följande frågeställningar användas: 
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• Hur kan fallföretaget förbättra kontrollen för sina transporter och dess kostnader 

i en expansiv tillväxt?  

 

• Vilka riskfaktorer kan identifieras och bör ta hänsyn till i ett tillverkande företag 

under en tillväxtperiod ur ett informationslogistiskt perspektiv?  

1.5 Målgrupp 

 

Denna studien riktar sig mot framförallt fallföretaget där arbetet ska ge ett bidrag till deras 

verksamhet. Målgruppen för studien är även individer som studerar eller forskar kring 

ämnet informationslogistik för att ge ett bidrag för forskningen kring informationslogistik 

samt skapa diskussioner kring ämnet. Arbetet riktar sig även mot företag som står inför 

eller är inom en tillväxtfas i deras organisation.  
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitlet tas den teoretiska referensramen upp som har valts att tillämpas för 

studien. Teorin ska fungera som ett stöd för att presentera och analysera den empirin som 

har samlats in. Kapitlet inleds med det teoretiska ramverket TOE som sedan används för 

att förklara det framtagna TOEI ramverket. 

2.1 Technical, Organizational and Enviromental – TOE  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. TOE (Karlsson & Nilsson 2019 efter Tornatzky & Fleischer 1990) 

 

Ramverket TOE som utvecklades av Tornatzky och Fleischer (1990) har bland annat 

använts för att analysera tre organisatoriska sammanhang vid införande av teknologier. 

TOE är ett ramverk som identifieras genom tre huvudkategorier som påverkar 

organisationers processer vid innovativa tekniska implementeringar. Den första 

huvudkategorin “teknik”, hänvisar till teknikens karaktärsdrag som är tillgängliga för 

anpassning av organisationen och den nuvarande situationen av teknologin i 

organisationen.  
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Den nuvarande situationen kan beskrivas i både materiella och immateriella ting som 

exempelvis produkter, tjänster och metoder. Den andra huvudkategorin “organisation”, 

innefattar organisationens struktur, närvaro för innovation och möjliggör processer som 

informell kommunikation och strategiskt beteende av ledning, resursslöseri och 

organisationens storlek. Den tredje huvudkategorin är “Miljö”, som innefattar delar av 

marknadsstrukturen, den externa försörjningsförmågan för att anpassa ny teknik och 

statliga regleringar. Dessa tre kategorier integrerar med varandra för att påverka tekniska 

beslut (se figur 2). Cao, Ajjan, Hong och Le (2018) belyser att TOE är ett bra ramverk 

som ger unika perspektiv när organisationer studerar bland annat olika sociala plattformar 

inom sin värdekedja. Därför kan ramverket TOE även tillämpas för att identifiera effekter 

av tillväxt inom en organisation. 

2.1.1 TOEI, vårt Informationslogistiska perspektiv  

Eftersom studien innehar en informationslogistisk grund så är studien intresserad av att 

undersöka tillväxt inom ett företag med ett perspektiv på bland annat 

informationshantering, optimering, effektivisering och problemidentifiering. Hoti (2015) 

förklarar att tillämpning av informationssysteminnovation påverkas tydligt av ett företags 

tekniska, organisatoriska och miljömässiga integration och har varit användbart för att 

undersöka ett brett område inom innovation. 

 

Sandkuhl (2008) definierar syftet med IL är att optimera informationen och dess flöde 

som baseras på vissa krav på innehållet, leveranstiden, plats, presentationen och 

kvaliteten på informationen. IL-perspektivets omfattning kan vara en individ, en grupp, 

en maskin eller en organisation. Sandkuhl menar på att informationens krav ska vara på 

rätt plats, i rätt tid, har rätt innehåll samt presenteras på rätt sätt för att uppnå 

informationens budskap. Sandkuhl poängterar att det informationslogistiska perspektivet 

bör ta med individen för att det är en viktig aspekt för att fånga upp och visualisera 

informationsbehoven som då är baserat på individen. Haftor och Kajtazi (2009) menar på 

att informationslogistikens grundidé är bland annat att se helheten inom exempelvis en 

organisation eller situation. Därför är det väsentligt när ett IL-perspektiv tillämpas bör 

information samlas in som berör alla huvudkategorierna ”miljö”, ”organisation”, ”teknik” 

och ”individ” (se figur 3) som kan kopplas till helhetsförståelsen ”informationslogistiska 

effekter av tillväxt”. 

 

TOEI illustrerar alla identifierade informationslogistiska effekter inom en tillväxtperiod, 

som illustreras som mittpunkten i TOEI och benämns som ”Informationslogistiska 

effekter av tillväxt”. De informationslogistiska effekterna av tillväxt påverkar alltså alla 

huvudkategorier som i sin tur påverkar varandra. Detta eftersom varje huvudkategori 

påverkas av varandras effekter och är kopplade med varandra genom mittpunkten.  

Ramverket (se figur 3) visualiserar detta med hjälp av pilar mellan de olika 

huvudkategorierna och utgångspunkten som syns i mitten av ramverket.  

 

I huvudkategorin ”Miljö” innefattar effekter som påverkas av omgivning runt omkring 

och kan exempelvis vara lagar, regler eller marknadsstrukturer. Huvudkategorin 

”Organisation” innefattar effekter som påverkar en organisation internt och externt och 

kan exempelvis vara ledning, processer, logistik, Supply Chain Management (SCM) och 

kommunikation. Huvudkategorin ”Teknik” innefattar effekter som påverkar olika 

tekniska förhållanden så som exempelvis affärs- och informationssystem samt dess 

infrastruktur. Huvudkategorin ”Individ” innefattar effekter som påverkar individuella 

förhållanden hos en person som exempelvis en persons arbetssituation. 
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Figur 3. TOEI (Karlsson & Nilsson 2019). 

2.2 Logistik och Supply Chain Managment 

Eftersom studien riktar sig emot tillväxt och transporter så berörs bland annat begreppen 

logistik och SCM. Begreppet logistik har förändrats på de senare åren från att endast syfta 

på transporter till att handla mer om att hantera materialflöden på ett så effektivt sätt som 

möjligt genom hela försörjningskedjan. Att inneha ett logistiskt synsätt kan öka 

konkurrensfördelar och är därför en stor del för lönsamheten inom en organisation. För 

möjliggöra att materialflödet ska fungera konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt krävs 

det att produktion-, distribution- och materialförsörjning koordineras (Aronsson, Ekdahl 

& Oskarsson, 2004). SCM är hanteringen av alla aktiviteter, information, kunskap och 

finansiella resurser som är kopplade till flöden. Det handlar även om omvandlingen av 

gods och tjänster från leverantörer av råmaterial, komponenter och andra 

underleverantörer. SCM ska göra detta på ett sätt där förväntningarna från företagets 

slutanvändare är uppfyllda eller överträffade (Van Weele, 2018). 

 

Ett annat begrepp inom logistik är transport vilket innebär upphämtning, avlämning och 

leveranser av gods mellan geografiskt separerade platser och det finns olika typer av 

transporter. Dessa är sjöfart, järnväg, landsväg och flygfrakt. Kostnader för transporter är 

relaterade till att flytta godset internt eller externt och inkluderar kostnader för paketering 

samt kostnad för eventuella skador vid hanteringen av godset. Inom transportkostnader 

kan det även tillkomma vissa tilläggsdebiteringar från transportbolag som är kostnader 

för utfört arbete som har lagts på utöver den grundläggande kostnaden. Detta kan 

exempelvis vara bränsle-, storstads- och lagringstillägg etc. (Jonsson, 2008). Det finns 

olika företag för att transportera gods och ett exempel på företag är On-Road. Det är ett 

företag som består utav flera olika transportbolag, som ett nätverk, som vänder sig till 

företag som är i behov utav inrikesflöden och kringtjänster i Sverige (OnRoad, 2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljö Organisation  

Teknik 

Informationslogistiska 

effekter av tillväxt 

Individ 



 

  15 (46) 
 

2.3 Affärssystem 

Eftersom Informationslogistik innefattar bland annat informationsflödena och dess 

lagring så berörs begreppet affärssystem. Ett affärssystem är konstruerat av oss människor 

och används för att stödja mänskliga aktiviteter inom ett företag med information. Ett 

affärssystem innehåller vanligtvis både IT-system och manuella databehandlingssystem. 

Egenskaper som ett affärssystem har är bland annat att samla in, bearbeta, lagra, överföra 

och presentera ett företags information (Beynon-Davies, 2013). Det finns flera olika 

affärs- och informationssystem som ett företag kan använda sig utav för deras 

verksamhet. Exempel på affärs- och informationssystem är Infor XA, SAP samt 

transportadministrationssystem (TA-system):  

 

• Infor XA är ett affärssystem som används främst av tillverkningsföretag inom 

flera olika branscher och industrier för högvolyms tillverkning. Infor XA används 

av fallföretaget inom deras produktionsavdelning (Infor, 2019).  

 

• SAP är ett tyskt Enterprise Resoruce Planning System (ERP-system) som är 

grundat 1972. Det är ett välkänt affärssystem som kan konstruera lösningar för 

både stora och små företag. De har olika lösningar som passar olika bra beroende 

på vilken storlek företaget har. Deras “SAP Business One” passar bra för 

medelstora och små företag och deras “SAP R3” är ett mer komplext och 

svårhanterat system som är bäst lämpat till större företag. Genom dessa SAP-

system har de lösningar för varje period som ett företag kan befinna sig i 

(Magnusson och Olsson, 2009). SAP är ett ERP-system som ekonomiavdelningen 

på fallföretaget använder för organisationens masterdata.  

 
• TA-system är ett mjukvarusystem för företag som vill skicka ut eller ta emot gods. 

TA-systemet ger information angående hanteringen (köpa, boka och hantera 

godset) av transporterna från transportföretaget och kan vara ett fristående system 

eller integrerat med ett företags affärssystem eller e-handelsplattform (LogTrade 

Technology AB, 2018).  
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3 Metod 

I metodkapitlet ges en förklaring på tillvägagångssättet för genomförandet samt den 

vetenskapliga ansatsen för studien. Kapitlet tar upp hur informationen som har samlats 

in genom intervjuerna har behandlats och strukturerats. Avslutningsvis diskuteras 

tillförlitlighet samt presenteras de etniska övervägande för studien.  

3.1 Vetenskaplig ansats  

 
Jacobsen (2002) beskriver att det finns två olika ansatser för att samla in data om 

verkligheten, dessa två är induktiv och deduktiv. Deduktion innebär att studien grundar 

sig i en klar bild om hur saker förhåller sig till och hur den bilden stämmer överens med 

verkligheten. Deduktion menas därmed att forskaren går från “teori till empiri”. 

Motsatsen till deduktiv ansats är induktiv ansats vilket innebär att forskaren går från 

“empiri till teori”. Forskaren samlar då in empiri helt utan förväntningar för att sedan 

kategorisera den data som har samlats in och välja relevanta teorier. Den valda ansatsen 

för studien har varit induktiv eftersom denna ansats ansågs som mest relevant för att det 

inte fanns någon tidigare erfarenhet om problemområdet. Detta gjorde det omöjligt att ha 

en förväntan på hur verkligheten såg ut och ta fram passande teorier innan empirin 

samlades in. 
 
Jacobsen (2002) menar även på att datan kan samlas in genom en kvalitativ- eller 

kvantitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen är oftast flexibla där datainsamlingen 

anpassar sig till forskningsobjektets verklighet. Kvantitativ ansats utgår från att 

verkligenhet kan mätas med hjälp av metoder och instrument där informationen är mätbar 

i form av exempelvis siffror. Studien har haft en kvalitativ ansats och den valdes eftersom 

studien förklarar ett fenomen som inte går att mäta i siffror. Detta för att undersökningen 

var komplex och det krävdes att få en djupare förståelse om problemområdet med 

empirisk data från relevanta informanter.  

3.1.1 Hermeneutik  

Jacobsen (2002) beskriver hermeneutik som ett synsätt som handlar om att tolka, förstå 

och förmedla upplevelser av olika fenomen. Det skapar en djupare förståelse om det som 

studeras och dess händelseförlopp. Detta synsätt bör användas då syftet med en studie är 

att få tillgång till informanternas egna upplevelse av ett fenomen och själva välja vad de 

vill tala eller skriva om.  

Denna studie grundar sig på ett hermeneutiskt synsätt eftersom den insamlade empirin 

har tagits ifrån valda informanternas egna tolkning, förståelse och upplevelse. För att 

kunna besvara studiens syfte har informanternas upplevelse behövts tolkas och analyseras 

för att skapa en förståelse om det område som ha undersökts.  
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3.2 Fallstudie  

 

Jacobsen (2002) benämner att en fallstudie fokuserar på en speciell enhet som en studie 

genomförs på. En enhet kan avgränsas i tid och rum, där tid kan exempelvis vara en 

organisation och rum kan vara en speciell händelse. Eftersom denna studie har haft en 

kvalitativ datainsamling så har det valts att studera tillväxten (rum) inom fallföretaget 

(tid). Där det har behövts få en djupare förståelse för en viss händelse där studiens intresse 

är ett enskilt fall. Jacobsen (2002) menar på att en fallstudie skapar en djupare förståelse 

i varje enskilt fall och kan därför upptäcka saker som inte var tydliga innan studien.  

3.2.1 Genomförandet av datainsamling / Uppbyggnad av intervjuer 

Jacobsen (2002) menar på att datainsamling kan ske på olika tillvägagångssätt dessa är 

enkäter, intervjuer, dokumentstudier och observationer. Datainsamling för denna studie 

genomfördes via semistrukturerade kvalitativa intervjuer, detta för att fånga upp den 

individuella uppfattningen om problemområdet. Wallén (1996) förklarar att en kvalitativ 

undersökning är bäst lämpad för sånt som inte kan mätas, vilket innebär frågor om 

värderingar, upplevelser och uppfattningar. En kvantitativ ansats var därför inte relevant 

eftersom den fokuserar på mätbara värden och har en ytlig prägel. Studien var därför inte 

intresserad av att samla in information från för många uppgiftslämnare. Detta för att det 

ansågs mest relevant att ett fokus skulle riktas mot ett mindre antal informanter. Studien 

vände sig till informanter som sitter på en beslutsfattningsposition och har haft en längre 

erfarenhet inom fallföretaget.  
 
Intervjuerna var semistrukturerade på så vis att det fanns en intervjumall (se bilaga 1) som 

studien utgick från men det lämnades utrymme för följdfrågor för att fånga 

informanternas egna erfarenheter. Under intervjuerna som genomfördes på fallföretaget 

märktes det att studien kunde kompletteras med en ytterligare informant hos en extern 

partner. Det gjorde att den befintliga intervjumallen fick ett antal mer riktade frågor (se 

bilaga 2) för att fånga upp den externa partens perspektiv. Även intervjun med den externa 

parten var semistrukturerad. Det utfördes 4 intervjutillfällen där en av intervjuerna 

utfördes i grupp. Intervjutillfällena anpassade sig till informanternas tid och lokalisering. 

Jacobsen (2002) förklarar att för att få informanterna avslappnade ska en intervju äga rum 

på en plats som informanterna känner sig bekväma med. Informanterna kunde då besvara 

frågorna på ett öppet sätt och därmed fick studien fram den korrekta förståelsen utifrån 

intervjuerna.  

 

Jacobsen (2002) menar dock på att nackdelen med en kvalitativ ansats är att den är 

resurskrävande och intervjuerna kan ta lång tid. Intervjutillfällena för studien var därför 

tidsbegränsade till cirka en timme, men skulle intervjuerna ta längre tid var upplägget att 

boka en ny tid för att fortsätta intervjuerna. Detta gjordes för att inte ta upp för mycket tid 

för informanterna samt att intervjuerna ska hålla sig inom ramen för intervjumallen och 

området som skulle undersökas.  

 

Anledningen till att studien kunde sätta en tidsbegränsning på intervjuerna var för att 

huvudfrågorna mailades till informanterna innan intervjutillfället. Informanterna fick då 

en inblick i vilka frågor som skulle ställas och därför kunde de därmed ge ett mer djupare 

svar. Intervjuerna bokades genom mailkonversation eller telefonkontakt för att sedan 

presentera den överliggande agendan för intervjun. Intervjutillfällena påbörjades med att 

presentera studiens syfte och allmänna frågor för att sätta in informanterna och 

undersökarna i varandras arbete (se bilaga 3).  
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I samtycke med informanterna spelades intervjun in för att sedan kunna lyssna igenom 

materialet och sammanfatta intervjuerna på ett djupgående sätt.  

3.2.2 Primärdata och sekundärdata 

Jacobsen (2002) definierar två typer av data, sekundär- och primärdata. Sekundärdata 

innebär befintlig data som någon tidigare har samlat in. Primärdata är information som 

kommer direkt från informationskällan och samlas in för första gången. 

 
I denna studien har primärdata samlats in genom intervjuer med informanter från 

fallföretaget. Sekundärdata har samlats in via olika typer av artiklar, både vetenskapliga 

och andra relevanta artiklar, hemsidor och kurslitteratur.  

3.2.3 Urval och respondenter 

Under första mötet med fallföretagets kontaktperson presenterades ett antal personer som 

ansågs relevanta för studien. Alltså valdes urvalet av informanter ändamålsenligt samt 

med influenser av snöbollsmetoden. Jacobsen (2002) beskriver att ändamålsenligt urval 

bör styras av vilken slags information som studien vill samla in. Jacobsen (2002) förklarar 

att snöbollsmetoden börjar med en informant som kan mycket om en grupp eller ett 

fenomen och genom den intervjun ges det tips och idéer om vilka andra informanter som 

kan vara intressanta för studien.  

3.2.4 Analys av insamlad data 

Jacobsen (2002) förklarar att analysering av kvalitativ data kan göras genom tre olika 

tillvägagångssätt, dessa är beskrivning, systematisering och kategorisering samt 

kombination. Vid beskrivning ska undersökaren, utan att försöka färga upplysningarna, 

få en grundlig och detaljerad beskrivning om den insamlade data. Systematisering och 

kategorisering är nästa steg som innebär att reducera den oöverskådliga informationen. 

Detta är nödvändigt för att kunna förmedla vad undersökaren har funnit. Kombination 

innebär att undersökaren försöker se vad som har sagts eller gjorts och ta fram det mer 

dolda men kanske de mest intressanta förhållandena.  
 
Studien har använt dessa tre tillvägagångssätt för att analysera den insamlade data. Vid 

steget beskrivning så lyssnades de inspelade intervjuerna igenom för att få en bra och rik 

beskrivning som möjligt. Vid nästa steg så reducerades och kategoriseras informationen 

in beroende på vilken befattning eller avdelning informanterna hade. Detta för att få en 

överblick och göra det enklare för att analysera den insamlade datan. I steget kombination 

tolkades varje intervju var för sig för att sedan hitta samband eller skillnader mellan 

övriga intervjuer. Denna analysprocessen resulterades i olika rubriker och teman i 

analyskapitlet för att visualisera data på ett fördelaktigt sätt.  

 
Studien har även använt ett ramverk för att analysera den insamlade data, det ramverket 

är TOE. Ramverket valdes utefter den insamlade empirin och har använts för att visuellt 

belysa de framtagna informationslogistiska effekter av tillväxt som har uppstått hos 

fallföretaget under en tillväxtperiod inom olika huvudkategorier. TOE ansågs vara ett bra 

ramverk för att förklara dessa effekter på ett enkelt och överskådligt sätt då ramverket 

belyser de organisatoriska sammanhangen.  
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Studien har även tagit med en till huvudkategori som benämns vid begreppet “Individ”. 

Detta för att belysa de informationslogistiska effekterna som individen inom fallföretag 

har blivit påverkad av tillväxten. Med individen har studien valt att avgränsa sig till 

tjänstemän inom fallföretaget som sitter på en strategisk befattning. Detta eftersom de 

besitter kunskap och information om fallföretagets tillväxtperioder. Dessa individer 

ansågs relevanta för det informationslogistiska perspektivet för att förstå helheten inom 

fallföretaget. Det framtagna ramverket TOEI har analyserat den insamlade data genom 

att kategorisera in respektive effekt under respektive huvudkategori.  

 
Som tidigare nämnt har intervjuerna spelats in för att underlätta tillbakablickar och notera 

mönster för att skriva ner kommentarer. Det inspelade materialet har varit till studiens 

fördel eftersom osäkerheten för att missa viktig information har reducerats. Inspelning av 

intervjuerna har även möjliggjort att kunna citera från informanterna för att skapa en mer 

trovärdig text. Inför varje intervju har även information om studiens syfte samt hur 

resultatet kommer att behandlas presenteras till informanten, där dem har bekräftat en 

förståelse för studien. Informanterna har även fått välja anonymitet i studien vilket har 

underlättat informationens öppenhet. Jacobsen (2002) menar att en studie kan ha svårt att 

uppfylla kraven för anonymitet. Därför ställs oftast krav på konfidentialitet, vilket menas 

att det är praktiskt möjligt att identifiera individer men att de som genomför en 

undersökning garanterar att personupplysningar skyddas. Det menas även att det ska 

garanteras att vid presentation av resultatet ska studien lova att informanternas identitet 

ska skyddas för de enskilda individerna. Informanterna har fått valmöjligheten att vara 

anonym och även fått granska lämnade uppgifter för att godkänna dem för studien. 

Informanterna har därmed inte krävt att vara helt anonyma och deras arbetstitel har kunnat 

nämnas i studien. 

3.3 Tillförlitlighet  

3.3.1 Reliabilitet  

Jacobsen (2002) förklarar att när en studie görs är det viktigt att den reliabel, alltså att 

studien är utförd på ett pålitligt och korrekt sätt. Studien måste reflektera över om den får 

samma resultat om en annan hade utfört den på samma sätt. Reliabilitet är ett mått på hur 

tillförlitlig undersökningen är, dock kan resultatet påverkas av den integration som 

uppstår mellan en undersökare och respondent.  
 
Intervjuerna som genomfördes på denna studie hade liknande upplägg och 

förutsättningar. Huvudfrågorna som ställdes var ifrån intervjumallen och ställdes till alla 

informanterna och därmed kunde studien bekräfta att vissa huvuddelar stämde överens 

med varandra. Jacobsen (2002) menar på att det är viktigt att informanten uppfattar frågan 

korrekt och att undersökaren ger utrymme under intervjutillfället för att förtydliga frågan 

om den inte förstås. Eftersom frågorna skickades ut via mail innan intervjutillfället kunde 

informanterna få tid på sig att reflektera över sina svar och därför kunna ge ett korrekt 

och tydligt svar. För att reducera felhanteringen av empirin så spelades intervjuerna in för 

att säkerställa att svaren som informanterna gav var korrekta för att användas i 

empiriavsnittet.  
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3.3.2 Validitet  

Jacobsen (2002) förklarar att studien måste undersöka det som faktiskt ska undersökas, 

vilket menas att empirin ska vara giltig och relevant för att undersökningen ska 

klassificeras som korrekt. Undersökningens validitet redogör alltså huruvida resultatet 

stämmer överens med verkligheten. Det finns dock en osäkerhet om empirins giltighet 

och relevans i alla situationer och detta ska en studie ta hänsyn till. Jacobsen (2002) menar 

på att datan som en kvalitativ undersökning får fram kommer alltid från en källa, 

uppgiftslämnare, dokumentation eller en situation. Data är då starkt beroende av källorna 

och det anses viktigt att kritiskt granska om det är korrekt valda källor. Jacobsen (2002) 

förklarar att kvalitativa ansatser vanligen innehar en högre intern giltighet eftersom 

ansatsen ger en korrekt förståelse för en situation eller ett fenomen. Vid en kvalitativ 

ansats får undersökarna fram den riktiga förståelsen från de som undersöks, då de 

definierar vad som är den korrekta förståelsen. 
 
I denna studien valdes informanter som har en lång erfarenhet inom fallföretaget och 

besitter riklig kunskap inom studiens område. Dessa personer valdes ut för att berika 

giltigheten för studien eftersom deras kunskap var mest relevant för studien. Utifrån det 

kvalitativa valda intervjuunderlaget kunde informanterna ge deras syn och tankar för de 

ställda frågorna.  

3.4  Etiska övervägande 

3.4.1 Informerat samtycke  

En väsentlig del för informerat samtycke, menar Jacobsen (2002) på, att den som 

undersöks ska delta frivilligt i undersökningen. Den som undersöks ska även få 

information om dess risker och vinster med att delta i undersökningen. För att uppnå dessa 

krav kan informerat samtycke delas upp i 4 huvudkomponenter, dessa är kompetens, 

frivillighet, full information och förståelse. 

3.4.2 Kompetens 

Syftet med kompetens innebär informanternas kunskap och medvetenhet är tillräcklig för 

att ett individuellt beslut kan tas om att delta eller inte i en undersökning. Deltagandet i 

en undersökning ska vara till informanternas fördel och det ska inte finnas någon risk för 

negativa konsekvenser (Jacobsen, 2002). 

3.4.3 Frivillighet 

Att delta i en undersökning ska vara frivilligt, vilket kan upplevas som självklart. Det ska 

alltså inte finnas något tryck mot informanten så att han eller hon tvingas att delta i 

undersökningen. Vilket innebär att informanten ska därför inte tvingas av exempelvis 

chefer, ledare eller kollegor för att delta i en undersökning (Jacobsen, 2002).  

3.4.4 Full information 

Jacobsen (2002) beskriver för att människor ska kunna delta fritt i en undersökning måste 

de ha full information om studiens syfte, dess nackdelar och fördelar som medförs vid 

deltagandet. Dock anses detta omöjligt att kunna ge all information eftersom den 

undersökte får då för mycket information som inte går att hantera. Därför bör endast 

tillräcklig information förmedlas till de som undersöks som täcker undersökningens 

huvudsyfte och hur resultatet ska användas. 
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3.4.5 Förståelse 

Den som undersöks måste ha förstått informationen som ha sagts. Detta är dock inte lätt 

att uppfylla samt svårt att försäkra sig om, att personen som undersöks förstår vad den 

som undersöker har sagt. Det gör det då viktigt att förtydliga de fyra kraven för informerat 

samtycke (Jacobsen, 2002). I denna studien har deltagarna fått bestämma fritt vid 

deltagandet av intervjuerna. Informanterna har ansetts besitta tillräcklig kompetens för 

studiens syfte samt att kunna ta beslut att kunna delta eller inte.  
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4 Resultat 

I kapitlet resultat redogörs empirin som studien har samlat in genom de fyra kvalitativa 

intervjuer som har utförts på både fallföretaget samt deras samarbetspartner. Kapitlet är 

uppdelat i teman från intervjuerna som benämns med olika underrubriker och återger en 

sammanfattning av informanternas svar från intervjutillfällena.  

4.1 Empiri 

 

Nedan tabell (Tabell 1) beskriver urvalet för empiriinsamlingen av de olika 

informanternas arbetsbeskrivning och titel:  
                        (Tabell 1, Informanter) 

Informant Arbetsbeskrivning Titel 

Informant 1  Huvudansvar för materialförsörjningen och 

kontroll över interna lager, transport samt tull. 

Warehouse and 

Transport Manager 

(WTM) 

Informant 2  Ansvarig för logistiken och färdigvarulagret 

på NIBE Energy Systems (NES). 

Logistikansvarig 

Energy Systems 

Informant 3  Ansvarig för färdigvarulagret på NIBE 

Contura (NC). 

Warehouse Manager 

Contura  

Informant 4 Ekonomichef på NIBE Group. Accounting Manager  

Informant 5 Utesäljare på “Transportbolaget” ansvarig för 

NIBE som kund. 

Field Sales  

4.1.1 Logistikfunktion 

På NIBE GROUP i Markaryd finns ingen renodlad logistikfunktion, men det finns 

anställda som har rollen som “materialansvarig” inom de olika affärsenheterna. NIBE har 

istället Supply Chain ansvariga som jobbar med att effektivisera värdekedjan och 

logistikfrågor.  
 
NIBE köper in råmaterial och komponenter som de förädlar till sin produktion av 

slutprodukter. Färdigvarulagret i Skånes-Fagerhult är ett mellanlager för NIBE:s 

slutprodukter, där de lagrar och skickar slutprodukterna ut till kund. Slutprodukterna 

skickas mellan produktion och färdigvarulagret med transportbolag. Slutprodukterna 

skickas sedan med ett transportbolag ut till kunderna för både inrikes och utrikes (export). 

Eftersom NIBE har ökat sin försäljning så har det producerats mer produkter som har 

belastat färdigvarulagret med flaskhalsar på grund av brist på lokalyta. Även WTM har 

noterat en ökning av transport- och tullhantering under de senaste åren och blivit en del 

av hans dagliga arbete, utöver materialförsörjning och lagerhantering. Detta har lett till 

att NIBE har fått upp ögonen för transportkostnader och vad transportbolagen egentligen 

debiterar NIBE.  
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Arbetsbördan inom logistiken på NIBE har ökat under de senaste åren på framförallt 

enheten Energy System. NES logistikansvarig förklarade att utleveranser har dominerats 

av inrikes leveranser under en längre tid men på senare år har exportleveranser ökat 

kraftigt och har nu gått om. Anledningen till att NIBE har vuxit kraftigt utomlands beror 

bland annat på att produkter är rätt i tiden och är utav hög kvalitet. Dock hanteras 

transporterna av export-leveranserna olikt inrikes, då de utländska kunderna bokar 

frakterna själva och inrikes sköts utav säljavdelning på NIBE. Detta gör det svårt för 

NIBE att ha kontroll över alla leveranser, då frakterna för exportleveranser bokas av 

kunderna och inte NIBE. 

4.1.2 Transportsätt  

NIBE använder sig främst utav lastbilstransporter för deras interna och externa frakter. 

Kostnaderna för utgående gods ansvarar försäljningsavdelning på NIBE för, medans 

utrikeskunder till NIBE ansvarar för sina egna leveranser. Det som skiljer mellan NES 

och Contura gällande kostnaderna för utgående gods är att exportfrakter från Contura 

betalas av NIBE men en mindre del vidarefaktureras till kund. Inom deras transporter har 

NIBE infört olika typer av interna transportsätt för att få ett jämnare flöde och kunna flytta 

mer gods samtidigt mellan olika enheter. För NIBE:s interna frakter till färdigvarulagret 

så använder sig NES av dragbil plus trailer medans Contura använder sig främst utav bil 

och släp.  
 
NIBE samarbetar med olika transportbolag för deras inrikes- och exportfrakter som 

debiterar olika mycket, men för inrikes transporter använder NIBE sig främst utav ett 

stort transportbolag. WTM understryker att NIBE värdesätter att de hellre är stora och en 

betydande kund hos en transportör än att ha många olika transportörer att arbeta med. 

NIBE försöker inte hitta den billigaste transportören utan de värdesätter en transportör 

som är flexibel och kan leverera en personlig service som de har en bra relation med.  
 
NIBE använder sig även utav mindre transportbolag för att de kan tillgodose bättre 

anpassningsbara transportsätt, vilket skapar en närmre relation och service mellan NIBE 

och transportören. NIBE värdesätter den personliga kontakten hos deras transportörer, då 

det skapar en förståelse mellan varandras verksamheter och hantera problemen enklare 

som de ställs emot, både historiskt och framåt.  
 
“Transportbolaget X som vi använder oss av idag är oftast väldigt traditionella och kör 

sin linjetrafik med endast bil och släp, vilket vi har varit nöjda med tidigare. Men vi 

kände för ett par år sedan att de var för traditionella.” - Logistikansvarig, NIBE 

Energy System 
 
Däremot skulle transportören inte klara av att leverera en bra service har NIBE inga 

problem med att fasa ut den transportören och fasa in en ny transportör. Det gör att 

omställningen för NIBE vid utbyte från en transportör till en annan anses som god, men 

först och främst vill de att transportören löser eventuella problem innan ett byte verkställs.  

WTM anser att NIBE skulle arbeta mer åt att samordna och koordinera utleveranserna 

vilket skulle leda till att de får mer kontroll över transportkostnaderna hos 

transportbolagen. Eftersom varje avdelning planerar transporterna själva tappar de 

därmed så kallade samordningsvinster. NES Logstikansvarig menar istället på att NIBE 

ska fokusera på att handla upp exportavtal på regionsbasis och det skulle vara till fördel 

för NIBE ifall de skulle äga transporterna själva.  
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4.1.3 Transportbolag X 

NIBE är idag en stor kund till transportbolaget och deras samarbete tillsammans sträcker 

sig långt tillbaka. NIBE delas upp i två olika affärsområden internt hos transportbolaget 

på grund av att NIBE har vuxit så mycket under de senaste åren. Trots uppdelningen är 

respektive affärsområde stora kunder till transportbolaget. Transportbolaget försöker hela 

tiden hitta nya lösningar för att vara behjälpliga till sin kund och komma fram till nya 

lösningar för att göra deras kund nöjd och värdesätter att få växa tillsammans. Lösningar 

som har skett är till exempel att transportbolaget har tillämpat en servicedesk funktion 

som NIBE alltid har tillgång till gällande transporter, leveranser eller andra ärenden som 

behövs åtgärdas snabbt.  
 

“När säsongen för NIBEs produkter väl drar igång så finns det inte utrymme för 

problem utan det måste bara funka”. - Field Sales, Transportbolaget 
 
Transportbolaget kommunicera främst med NIBE genom möten som förekommer ett 

flertal gånger per år och kallas för “produktionsmöten”. På dessa möten tar båda parterna 

upp vad som funkar och inte samt eventuella åtgärder som behövs göras och hur framtiden 

ser ut för både NIBE och transportbolaget. Vilket gör att transportbolaget och NIBE 

diskuterar varandras interna arbetsprocesser för att hjälpa varandra för att få ett 

effektivare transportflöde.  
 

“När det är en så stor kund som NIBE måste man ha en bra, öppen och ärlig 

kommunikation för att samarbetet ska fungera”. - Field Sales, Transportbolaget 
 
Ett konkret exempel på vad som kan tas upp under dessa mötena är att aviseringar från 

transportör till slutkund inte fungerar eller att slutkund inte är på plats för att ta emot 

godset. Det i sin tur kan leda till att godset kan gå tillbaka till terminalen och att leveransen 

inte genomförs. Transportbolaget försöker att anpassa sig för deras kunders verksamhet 

och försäljningsmönster. Ett annat exempel på förbättring som har implementerats genom 

dessa möten är att leveranser till Stockholm särsorteras redan på NIBE. Detta har 

reducerat ett moment i transportflödet då godset transporteras direkt upp till Stockholm 

utan att gå igenom distributionsterminalens mottagning- och sorteringsprocess. Den stora 

vinsten med detta tillvägagångssätt är att transportbolaget kan komma till NIBE med rätt 

kapacitet, alltså antal bilar, för Stockholms-leveranserna samt att det minskar skadorna 

på godset.  
 
Inom transportörens bransch finns det såklart en mängd olika kunder som vill att de 

fraktar alla möjliga typer av gods. Transportören får ett förtroende från deras kunder att 

produkterna hanteras säkert och tryggt från att godset kommer in, till att den har levererats 

till slutkund. Transportbolaget ser till sin fördel ifall godsets värde som de fraktar är 

betydligt högre än själva transportkostnaden (som i NIBE:s fall). Det utgör att priset för 

transporten inte är fokus och kunden istället värdesätter servicen och funktionaliteten hos 

transportören. Det gör att servicen hos transportören kan öka produktens mervärde 

eftersom transportören är det sista steget i kundens värdekedja.  
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NIBE anses vara ett “bra kund” som har stadigt ökat sin försäljning och alltså inte ökat 

drastiskt från en dag till en annan. Detta har ansetts som en fördel för transportbolaget då 

denna typ av kund är mer hanterbar för transportbolagets verksamhet. Dock har 

transportbolaget haft problematik med att tillgodose NIBE med chaufförer för deras 

leveranser. Detta har resulterat i att NIBE har fått titta på andra alternativ för vissa 

transporter så som “On Road”-speditörer, vilket transportbolaget tycker såklart är tråkigt 

men har förståelse för detta. Dock har detta gjort att transportbolaget istället kan fokusera 

på de transporter som de kan hantera och utföra dessa transporter så bra som möjligt.  
 
Transportbolaget anser att NIBE har haft en stark och positiv tillväxt som har gett effekt 

på transportbolaget. Detta ställer därmed högre krav på både de fysiska och icke fysiska 

flödet mellan båda parter. Däremot har NIBE valt att fokusera på produktutveckling samt 

kvalité vilket har gjort att transportflödena och det administrativa arbetet har hamnat i 

bakgrunden. Dessa områden anses bör prioriteras snarast från NIBE sida, men eftersom 

NIBE har varit historiskt lönsamt och vuxit som organisation så har inte tiden räckt till 

för att prioritera dessa områden. 

4.1.4 Tilläggsdebiteringar 

Kontrollen över tilläggsdebiteringar är svår på grund av att transportbolaget skickar 

fakturor på varje sändning och fakturorna kan då bli mellan 50 till 100 sidor eller mer i 

veckan. Detta gör det svårt för NIBE att kontrollera fakturan och se om den stämmer 

överens med den fysiska frakten. Den snabba tillväxten som NIBE har haft, och är i, har 

gjort det svårt för ekonomiavdelningen att processa fakturorna från transportbolagen. 

Detta har i sin tur lett till att ekonomiavdelningen har fördelat ut respektive faktura till 

ansvarig person inom NIBE för att attestera dem. WTM menar på att problematiken med 

detta tillvägagångssätt är att tiden egentligen inte räcker till för ansvarig person att 

attestera fakturorna. Det grundar sig i att fakturan innefattar många antal sidor och rader 

som gör dem komplexa samt svåra att förstå. Detta för att transportbolaget lägger till flera 

olika tilläggsdebiteringar som försvårar att matcha rätt kostnad till rätt transport. Olika 

tilläggsdebiteringar är exempelvis bränsle-, storstad- och tidslossningstillägg.  
 
“Jag kollar igenom flera antal sidor från transportbolaget för att identifiera “konstiga” 

tilläggsdebiteringar och sedan attestera dem. Problemet då blir att transporten är 

redan gjord och kan inte påverkas.” - Warehouse & Transport Manager, NIBE AB 
 
WTM förklarar att det krävs erfarenhet och “ett tränat öga” för att se om fakturan är rätt 

specificerad och vad de olika tilläggskostnaderna innebär. WTM menar även på att det är 

näst intill omöjligt att hinna med och kontrollera hela transportbolagets faktura och se så 

att NIBE har blivit debiterade rätt.  
 
“Fakturorna känns medvetet krångliga och oförstående från transportbolaget eftersom 

de är extremt specificerade och det finns alla möjliga tilläggskostnader.” - Warehouse 

Manager, NIBE Contura 

Logistikansvarig menar på att enklaste hade varit ifall alla transportkostnaderna hade varit 

timdebiterade istället, vilket görs på export- och interna frakter. 
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4.1.5 Ekonomifunktion 

Ekonomifunktionen på NIBE hanterar alla fakturorna inklusive fakturorna för 

transporterna. Det första steget ekonomiavdelningen gör är att registrera att fakturan har 

ankommit i deras system, oavsett vad det är för faktura. Sedan skickar 

ekonomiavdelningen ut fakturan till ansvarig person på avdelningen som fakturan är 

avsedd för, exempelvis inköpsfaktura går till inköpsavdelning, transportfakturorna går till 

supply chain funktionen på NIBE etc. Ansvarig person på respektive avdelning attesterar 

och konterar fakturorna och därmed godkänner att fakturan är korrekt och att det finns 

underlag för fakturan. Därefter skickas fakturan tillbaka till ekonomiavdelning som sedan 

bokför och betala fakturan på förfallodatumet. Fakturan är i själva verket endast ett 

digitalt dokument och hanteras genom ett scanningsystem, så alltså är det inget fysiskt 

dokument som skickas mellan avdelningarna.  
 

“Det som tar tid i denna hanteringen är att kontrollera fakturan så att den verkligen 

stämmer, rad för rad”. - Ekonomichef, NIBE AB 
 
Ekonomichefen menar på att det stora problemet som NIBE har är att de inte finns något 

internt system som hanterar fraktkostnadens beställningsunderlag. Detta är på grund av 

att tiden inte har räckt till för NIBE och det har inte varit prioriterat för alla avdelningar 

inom organisationen. Ekonomichefen konstaterar att mängden av fakturor har ökat 

markant vilket har gått “hand i hand” med att NIBE har expanderat ytterligare med 1 

miljard de två senaste åren. Det har då resulterat, sedan årsskiftet, i att avdelningarna får 

attesterat sina egna fraktfakturor som ekonomiavdelningen har hanterat åt respektive 

avdelning tidigare. Dock har ekonomiavdelningen attesterat dessa fakturor tidigare utan 

något specifikt beställningsunderlag.  
 
Ekonomichefen menar på att efter denna förändring har kontrollen över matchningen av 

kostnader och informationshanteringen minskat på ekonomiavdelning men informationen 

har ökat på de andra avdelningarna. På NIBE sköter varje avdelning sig själva och driver 

de frågor som anses viktiga för dem i egna projekt, vilket skapar olika arbetsprocesser 

och olika prioriteringar inom NIBE. Till exempel ligger administrativa förbättringar högt 

upp på ekonomiavdelningens prioritetslista men inte inom andra avdelningar.  

Dock menar ekonomichefen på att kommunikationen om just administrationen bör 

förbättras internt då detta inte har prioriterats tidigare.  

4.1.6 Kommunikation och informationshantering 

Ekonomichefen menar på att tillväxten ses som positiv och att kommunikationen är bra 

men tillväxten har påverkat kommunikation internt. Syftet med kommunikationen är att 

hålla ihop fabrikernas avdelningar, så att arbetet görs enligt samma metoder och rutiner, 

eftersom de är geografiskt utspridda. Eftersom NIBE beskrivs som en platt organisation 

är det lätt att kommunicera mellan avdelningarna. Ibland kan överflödig information 

uppstå i exempelvis mailkonversationer då personer kan bli inblandade i mer eller mindre 

relevanta frågor. Ekonomichefen menar på att tillväxten har även gjort att det har blivit 

svårare att kommunicera om administrativa områden eftersom det har fokuserats på att få 

ut produkterna istället. NIBE:s olika avdelningar har många möten där de gör 

uppföljningar inom exempelvis deras produktion eftersom den är mätbar genom deras 

ackordbaserad lönesättning. Men möten ska vara värdeskapande för alla som deltar 

annars blir mötet endast resurs- och tidskrävande. 
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“Tidigare när NIBE inte var så stora, jämfört med idag för ungefär 25 år sedan, så satt 

tjänstemännen i stort sett i samma rum där de kunde förmedla ny information direkt. 

Idag har NIBE vuxit och blivit ett stort globalt företag, vilket har påverkat 

kommunikationen då det inte är lika enkelt att förmedla ut information på samma sätt 

som tidigare”. - Ekonomichefen 
 
Eftersom informationen är uppdelad mellan avdelningarna hanteras informationen på 

olika sätt. Det har lett till att NIBE hanterar fraktkostnader som schabloner, alltså totala 

infrakter av totalt inköpsvärde. Ur en fraktkostnadssynpunkt så är inte detta optimalt 

eftersom NIBE inte har någon central transportplanering, utan varje avdelning planerar 

var för sig och NIBE tappar därmed eventuella samordningsvinster. Däremot genom 

denna decentralisering blir ingen avdelning beroende av varandra, vilket kan ses som en 

fördel. 
 

“NIBE har en väldigt platt organisation där mycket information och beslutsfattningar 

måste gå till VD:n för att fatta beslut, vilket anses som en fördel i mångt och mycket då 

beslutsvägen är snabb”. - Ekonomichefen 
 
Kommunikationen mellan färdigvarulagret och försäljningsavdelningen sker främst 

genom systemen som de jobbar i. Informationsflödet gällande transporter skiljer sig åt på 

de olika enheterna Energy Systems och Contura, vilket gör att informationen är uppdelad 

på respektive avdelning. Det kan exempelvis gälla vilka orders eller vilken sändning som 

en fraktkostnad tillhör. 
 
“Om vi specifikt pratar om informationsflödet vad gäller transporter, så skulle jag säga 

att det största problemet är att informationen är utspridd på olika öar, men vi har inget 

system som binder samman den”. - Warehouse & Transport Manager, NIBE AB 
 
Ekonomichefen beskriver att NIBE använder sig utav flera affärssystem som är 

sammankopplade med ett affärssystem, SAP. Denna sammankoppling skapar en komplex 

kommunikation eftersom alla avdelningar (sälj-, ekonomi-, supply chain management- 

och produktionsavdelningen) har olika affärssystem som de arbetar inom. Systemen är 

konstruerade utifrån avdelningens arbetsprocesser exempelvis ekonomiavdelningen 

arbetar inom SAP medans produktionsavdelningen arbetar inom Infor XA. Utöver dessa 

system finns det andra kompletterande affärssystem som fungerar som stödsystem till 

SAP och Infor XA, dessa stödsystem har byggts på eller utvecklats under NIBE:s tillväxt. 

Exempelvis så har NIBE implementerat SO99+ som är ett prognoshanteringssystem och 

Compass som är ett produktionsplaneringssystem.  

 
“Generellt vill jag se tillväxten som enbart positiv, och även den delen som handlar om 

att det kan vara utmanande att hänga med i frågor som gäller bemanning, lokalytor och 

kapaciteter av olika slag. Det jag tror att vi är svårslagna på är just att hitta lösningar 

och få den operativa verksamheten att fungera under stark och långvarig tillväxt. 

Ibland kan det kanske bli så att vi nöjer oss med en lösning som är snabb och ”good 

enough”, istället för att lägga mer tid och kanske hitta en mer optimal lösning. Om det 

hade varit bättre i det stora hela vet jag faktiskt inte…” - Warehouse & Transport 

Manager, NIBE AB 
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5  Analys 

I analyskapitlet sammanställs den insamlade empirin genom den valda teorin och dess 

ramverk i form av beskrivningar och framtagen modell. Analysen av studien kommer 

belysa mönster för att bilda teman inom det empiriskt insamlade materialet som stöds 

utav den tidigare presenterade teorin. 

5. 1 TOEI  

5.1.1 Organisation  

Utifrån tidigare forskningen där Tornatzky och Fleischer (1990) har definierat 

”organisation” i TOE innefattar denna kategori bland annat strategiskt beteende av 

exempelvis ledning. I och med det identifieras olika informationslogistiska effekter 

genom den insamlade empirin. Försäljningen på fallföretaget har ökat markant de senaste 

åren och lett till att organisationen har expanderat kraftigt inom samtliga avdelningar. 

Tillväxten har resulterat i att fallföretaget har kunnat förvärva bolag globalt, fått mer 

kunder, ökat sina marknadsandelar utanför Sveriges gränser samt har transporterna ökat 

både internt och externt. Det har påvisats att exportfrakterna för blanda annat 

affärsområde NES har ökat och enligt den trend som har varit så kommer det fortsätta att 

öka. Denna effekt har lett till att färdigvarulagret i Skånes-Fagerhult har skapat flaskhalsar 

i form utav brist på lokalyta som måste hanteras för att hänga med i tillväxten. Den ökade 

transporten ha lett till att mängden fakturor har ökat markant bara under de senaste åren 

vilket i sin tur har lett till att informationsflödet har ökat inom organisationen. Detta har 

orsakat att informationen har fördelats ut från en avdelning (ekonomi) till respektive 

avdelning gällande fraktfakturorna. Varför ekonomiavdelningen fått dela ut 

fraktfakturorna är på grund utav två anledningar. Den första anledningen är att tillväxten 

har varit så pass snabb så att ekonomiavdelningen inte har hunnit med att attestera 

fraktfakturorna. Den andra anledningen är att ekonomiavdelningen egentligen inte har 

insyn i hur frakterna har bokats och med vilken information som frakterna har. Däremot 

eftersom tillväxten har resulterat i fler transporter har fakturorna från transportbolaget 

ökat samt har tullhanteringen blivit allt mer påtaglig. Utöver ökningen av fraktfakturorna 

har även innehållet i form av specifikation av transporterna blivit allt mer omfattande och 

svårhanterliga att överskåda vid attestering av dem. Det fallföretaget vill är att få en bättre 

kontroll över fraktfakturorna.  

 
Tillväxten inom organisationen har gjort att avdelningarna sköter sig mer självständigt 

och arbetar inom projekt som de anser vara mest relevant för deras avdelning. Tornatzky 

och Fleischer (1990) menar även på att ramverket TOE identifierar den formella och 

informella kommunikationen inom organisationen och dess processer. På fallföretag så 

uppfattas kommunikationen mellan avdelningarna som god. Fallföretaget anser alltså att 

det inte finns några “barriärer” mellan avdelningarna, snarare tvärtom, då 

kommunikationen är öppen och avdelningar tar hjälp av varandra.  

Eftersom avdelningar på fallföretaget sköter sig mer eller mindre av sig själva så 

prioriterar dem olika. Prioriteringarna kan vara förbättringar inom avdelningen som 

generera effektivisering eller lönsamhet. Det har då gjort det svårt att prioritera 

administrationen kring transport och fraktkostnader eftersom som avdelningarna 

prioriterar detta olika.  
 



 

  29 (46) 
 

Tornatzky och Fleischer (1990) tar upp inom huvudkategorin “organisation” att även 

belysa organisationens struktur och närvaro. Vilket kan lokalisera fallföretagets 

samarbetspartner inom transport. Intervjuerna med informanterna har gett studien deras 

synsätt om hur tillväxten har påverkat varandras verksamheter. Transportbolaget X har 

fått högre krav på sig att leverera och hänga med i utveckling med fallföretagets tillväxt. 

Dock har transportbolaget påverkats av den rådande chaufförsbristen i Sverige och har 

därmed haft problematik med att tillgodose fallföretaget med tillräckligt många lastbilar 

för deras gods. Det har då uppstått en situation för fallföretaget som har lett till att 

utleveranserna till slutkund har fått kombineras med andra transportbolag. Däremot har 

Transportbolag X försökt hitta lösningar inom deras verksamhet för att tillgodose sin 

kund med sina tjänster så bra som möjligt och alltid haft en proaktiv och god 

kommunikation sinsemellan. En lösning som Transportbolag X har implementerat är 

deras servicedesk funktion som är ett bevis på att de alltid strävar efter att göra NIBE 

nöjda med deras service och tjänster.  

5.1.2 Teknik  

Idag har fallföretaget ett system som har som ändamål att hantera transporterna och dess 

kostnader inom organisationen. Däremot anses användningen till detta system nästintill 

obefintlig och kan därmed inte stödja organisationen inom detta område. Hoti (2015) 

menar på att huvudkategorin ”teknik” i TOE innebär bland annat organisationens olika 

informationssystem och kan ge en bidragande faktor för teknisk innovation. Fallföretaget 

vill få en ökad kontroll över det administrativa arbetet med fraktkostnaderna genom att 

inneha ett beställningsunderlag som hanterar enskilda transporters kostnader. De enskilda 

kostnaderna är exempelvis tilläggsdebiteringar, kostnad för frakt som bland annat 

Transportbolag X idag debiterar fallföretaget. Detta har lett till att det finns en viss 

oklarhet ifall fakturorna som fallföretaget betalar till Transportbolag X faktiskt stämmer 

överens med den verkliga kostnaden. Det har uppstått en okontrollerbar hantering av 

dessa kostnader på grund av att det inte finns något systemstöd. Hanteringen av 

fraktfakturor är därför ineffektiv och skapar flaskhalsar i processandet av fakturorna.  
 
Hoti (2015) definition av TOE kan tolkas som att ramverket möjliggör ger en överskådlig 

bild över organisationens informationssystem och kan användas vid implementering av 

olika IT-system. Studien visar på att fallföretaget använder sig utav flera olika 

informations- och affärssystem som har bevisligen varit en av framgångsfaktorerna för 

organisationens tillväxt. Detta för att varje avdelning använder sig utav ett anpassat 

system för deras arbetsprocesser och innehar en lång erfarenhet inom dessa system. 

Däremot finns det en oro över den komplexa kommunikationen eftersom systemen inte 

är konstruerade för att kommunicera med varandra. Den komplexa kommunikationen 

mellan systemen påverkar därmed tilliten eftersom alla avdelningar jobbar endast i sitt 

system vilket kan skapa en problematik om de behöver information från ett 

separatsystem. Vilket har gjort det svårt att se helheten för alla avdelningar på 

fallföreraget. 
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5.1.3 Miljö  

Utifrån tidigare forskning där Cao, et. al (2018) beskriver att TOE är ett bra ramverk för 

att belysa ett företags värdekedja. Även Tornatzky och Fleischer (1990) menar på att 

huvudkategorier “miljö” ska belysa exempelvis marknadsstrukturen och den externa 

försörjningsförmågan. Studien på fallföretaget har påvisat att klimatfrågan har legat till 

grund då de hela tiden har haft ett fokus på produktutveckling och kvalitet för att ta hänsyn 

till både miljön och kundernas efterfrågan. Denna fokusering har påverkat fallföretaget 

positivt vilket har skapat en god lönsamhet eftersom klimatfrågan har varit aktuell länge. 

Produkterna som fallföretaget tillverkar ligger rätt i tiden och innehar en hög kvalitet 

vilket har påverkat tillväxten. Fallföretagets externa parter såsom kunder har blivit mer 

medvetna inom klimatfrågan och ställer därmed högre krav på deras produkter. Genom 

fallföretagets tillväxt och deras fokusering på produktkvalitet har andra områden inte 

blivit prioriterade på samma sätt. Eftersom de hela tiden strävar efter att effektivisera 

deras organisation har de identifierat olika områden som de kan förbättra, såsom deras 

transporter och det administrativa arbetet inom transporter. Tillväxten har gjort det svårt 

att finna tid till just dessa områden på respektive avdelning. Dock på grund av den 

okontrollerade hanteringen, har fallföretaget sett att de måste ta tag i dessa områden. Detta 

för att fortsätta utvecklas internt och inneha en fortsatt god relation med externa aktörer 

som bland annat Transportbolaget X.  
 
En annan aspekt som studien påvisar är att fallföretaget är beroende av vissa tjänster som 

ligger utanför deras organisation. Vid en snabb tillväxt krävs det då att aktörerna hänger 

med i utvecklingen för att organisationen ska kunna tillhandahålla sina kunder med de 

produkter som säljs. Fallföretagets strategi är att förvärva bolag inom sin marknad både 

nationellt och internationellt, vilket har lett till att de har tagit nya marknadsandelar och 

framförallt växt utomlands. Detta har påverkat framförallt de logistiska områdena inom 

företag där hantering av exempelvis tull och frakter som har tillkommit under de senaste 

åren och har blivit mer komplexa.  

5.1.4 Individ 

Utöver ramverket TOE har studien kompletterat de 3 huvudkategorierna organisation, 

teknik och miljö med en ytterligare kategori som benämns “individ”. Utifrån Sandkuhl 

(2008) studie bör individen tas med för att det är en viktig aspekt inom det 

informationslogistiska perspektivet. Detta för att fånga upp och visualisera 

informationsbehoven som då är baserat på individen. Studien som har gjorts på 

fallföretaget påvisar att arbetsuppgifterna hos individen har blivit flera utan att rollen för 

individen inom organisation har ändrats.  

 

Vilket har lett till att exempelvis hanteringen av transportfakturorna har hanterats av 

personer som inte tillhör den specifika avdelningen för transporter. Dock har rutinerna 

för detta ändrats på senare tid, då den avdelning som tillhandahåller transporterna numera 

hanterar attesteringen av transportfakturorna. 
 
Tillväxtperioden har resulterat i att informationshanteringen på individnivå har ökat och 

blivit allt mer omfattande. Tillväxten har även gjort att individen har blivit involverad i 

frågor och uppgifter som inte alltid är relevant för individens arbetsroll, vilket har 

upplevts som ett informationsöverflöd. Informationsöverflödet har bland annat kommit 

fram genom den skriftliga kommunikationen, såsom mail, där individen blir involverad i 

konversationer som inte alltid är relevanta för deras position.  
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Detta har gjort att individen inom organisationen får lägga onödig tid på områden som 

inte ligger i deras intresse. Tiden upplevs därmed som otillräcklig hos individen under 

tillväxtperioden eftersom informationen inte är på rätt plats. 

5.2 Sammanställning av TOEI  

 

Haftor och Kajtazi (2009) menar på som tidigare nämnt i teoriavsnittet att 

informationslogistikens grundidé är bland annat att se helheten inom exempelvis en 

organisation eller situation. Därför ger det framtagna ramverket TOEI en överskådlig bild 

över situationen eftersom den samlar in information inom alla huvudkategorier ”miljö”, 

”organisation”, ”teknik” och ”individ”. Utifrån den insamlade empirin som har 

analyserats genom de olika huvudkategorierna så har varje kategori identifierat flera olika 

informationslogistiska effekter av tillväxt (se figur 4). TOEI illustrerar alla identifierade 

informationslogistiska effekter inom fallföretagets tillväxtperiod. Det studien påvisar är 

att en tillväxt inom en organisation, när ett informationslogistiskt perspektiv tillämpas, så 

orsaker tillväxten ett antal effekter som i slutändan påverkar en okontrollerad 

informationshantering. Dessa effekter bör därför beaktas och vidta åtgärder för att 

undvika att de uppstår igen vid en ny tillväxtperiod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. TOEI med informationslogistiska effekter (Karlsson & Nilsson 2019).  
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6  Diskussion  

I diskussionskapitlet ställs studiens resultatavsnitt mot den teoretiska referensramen. 

Avslutningsvis ges en metodreflektion för studiens tillvägagångssätt och reflekteras sedan 

kring studiens resultat.  

6.1 Resultatdiskussion 

 

Studiens resultat har påvisat att ett företag med en expansiv tillväxt påverkas av olika 

effekter som berör företagets olika avdelningar och informationsflöden. De olika 

effekterna påverkar framförallt organisationen och skapar mer komplexa förhållanden. 

Detta kan kopplas till den tidigare forskningen som Creazza, Dallari och Melacini (2010) 

har gjort där de betonar att globaliseringens konsekvenser inom företagens 

försörjningskedja har blivit mer internationella och komplexa. Eftersom kraven ökar 

inom och utanför organisationen så leder det till att det krävs en ökad kontroll över 

organisationens informationsflöden. Kontrollen av informationsflöden blir därmed 

väsentlig för att organisationen ska både utvecklas för att hänga med i tillväxt samt vara 

lönsamt.  
 
Det studien kan påvisa är att när ett företag har haft en lönsam tillväxt och visat ett positivt 

resultat så prioriteras produktutveckling och kvalitén hellre än det administrativa arbetet 

som kommer i skymundan. Varför denna prioritering görs inom en organisation beror på 

att de högt ställda kraven från omvärlden med miljöpåverkning och miljömedveten på 

organisationens produkter. Detta kan kopplas till den tidigare forskningen som har gjorts 

utav Straka, Bindzár och Balog (2014) där de poängterar att när trycket ökar bör alla 

aktiviteter effektiviseras och inte bara exempelvis produktutvecklingen. Det 

administrativa arbetet utvecklas helst inte om det redan fungerar och när det finns en 

kunskap som har acklimatiserats sig inom organisationens system. Dock kan denna 

kunskap ses som en framgångsfaktor inom en organisation eftersom systemen är välkända 

och avdelningarna är bekväma inom respektive system. Straka, Bindzár och Balog (2014) 

menar på att administration skapar förutsättningar för att få en fortsatt stark tillväxt. 

Däremot så visar studien på att en tillväxt period kan leda till att system byggs på varandra 

och det kan skapa problematik vid integrering mellan systemen. När system byggs på 

varandra blir organisationens “systemkarta” väldigt komplex och det kan uppstå en 

orolighet att inte få en fullständig förståelse om systemens helhet. Genom att endast ha 

ett affärssystem kan det anses få en mer helhets täckande förståelse om systemets olika 

delar och dess information. Däremot har fallföretag valt att använda sig utav olika 

affärssystem som exempelvis ett system för produktionsavdelningen där personalen kan 

system utantill och är bekväma med. Kunskapen som finns inom affärssystemen gör det 

svårt för fallföretaget att byta och implementera ett affärssystem till alla avdelningar. 

Dock anses det vara effektivare för administrativa områden att implementera ett system 

över hela organisationen, eftersom informationen skulle vara lättillgänglig och finnas på 

ett ställe för alla avdelningar.  
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Dock kan en snabb tillväxt leda till “good-enough” lösningar för de områden som är mest 

kritiska för att inte tappa kontrollen över organisationens tillväxt. Utifrån den tidigare 

forskningen som Kallunki och Silvola (2008) bör organisationer utifrån Greiners (1998) 

fem faser beaktas. Eftersom systemen är viktiga beroende på vilken fas som 

organisationens tillväxt är inom. Kallunki och Silvola (2008) belyser även att beroende 

på vilken tillväxtfas en organisation är inom krävs det olika system. Har organisationen 

inte den systemmässiga och administrativa delen som tillåter en expansiv tillväxt kan det 

uppstå problematiska situationer i slutändan. Detta för att ett system inte räcker till för 

dess ändamål eller skapa motstånd inom organisationens avdelningar, på grund av vad 

respektive avdelning har för prioritering och vilken fas tillväxten är inom. 

 
Studien belyser att en expansiv tillväxt påverkar en organisations transporter på så vis att 

informationshanteringen har blivit mer omfattande. Senge (1994) menar på att vid en 

snabb tillväxt så ställs högre krav på anställdas arbete vilket kan leda till att individen 

påverkas negativt såsom ökad stress eller låg moral. Detta kan kopplas till att fallföretaget 

har fått en mer omfattande informationshantering som har lett till fler arbetsuppgifter för 

respektive anställd som är involverad inom transporterna. När en organisation jobbar med 

samma frågor inom olika avdelningar, där avdelningar styr sig själva, så har det 

identifierat olika prioriteringar inom respektive avdelning. Detta kan då leda till att vissa 

avdelningar har personer som har en längre erfarenhet kontra någon annan avdelning i 

olika frågor såsom exempelvis transportkostnader.  

 

Resultatet påvisar även att en platt organisation som har expanderat så uppfattas 

kommunikationen som mer omfattande, alltså att fler personer blir involverade i 

kommunikationen som inte alltid är relevanta. Detta grundar sig i att den platta 

organisationen tillåter individen att besluta hur kommunikationen mellan avdelningarna 

ska se ut. Vilket leder till att informationsflödet inom kommunikationen anses överflödig 

i vissa fall. Det kan kopplas till Haftor (2012) som påpekar i sin forskning kring IL att 

informationens rörelse inom organisationen kräver att den ska vara på rätt plats, i rätt 

format, till rätt person och i rätt tid. För fallföretaget är informationsöverflöd en effekt av 

tillväxten vilket har inneburit att personer får fler arbetsuppgifter som inte berör dem samt 

blir därmed involverade i flera olika informationsflöden.  
 
Tilläggsdebiteringarna som fallföretaget debiteras av Transportbolaget X är ingen 

kostnad som går att minska däremot går det att få en ökad kontroll över dem. Tillväxten 

som har skett inom organisationen har gjort dessa kostnader har blivit mer 

uppmärksammade eftersom transporterna har blivit allt fler samt att fakturorna har blivit 

mer omfattande. Detta har skapat ett informationslogistiskt problem eftersom det finns 

inget kontrollerat underlag som effektiviserar fakturahanteringen. Problemet har uppstått 

eftersom tiden inte har räckt till för organisationen att prioritera denna typ av 

administrativt arbete, vilket nu har skapat en situation där det krävs en förändring.  
 
Transportbolaget X blir väldigt sårbara om fallföretaget skulle byta samarbetspartner, på 

grund av att de har många tjänster som är knutna till fallföretaget. När en organisation är 

en så pass stor kund hos en annan aktör och tillväxten främjar verksamheten så krävs det 

att aktören bibehåller och servar organisationen och detta ställer högre krav på aktören. 

Fugate, David-Sramek och Goldsby (2009) understryker även detta i tidigare forskning 

att ett fåtal organisationer är självförsörjande och är beroende av externa parter såsom 

transportörer.  
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Aktören måste alltså anpassa sin verksamhet utefter organisationen för att kunna 

tillfredsställa behoven och har en öppen dialog mellan varandra för att samarbetet ska 

fungera. Fugate, David-Sramek och Goldsby (2009) har påvisat att det kan vara svårt för 

företag att förstå förbättringar och kräver ett samarbete med en extern part. När produkten 

har ett högt värde så blir prioritering för transportkostnader liten eftersom då prioriteras 

istället en högklassig service.  

 
Studien belyser att de anställda på avdelningarna får lägga väldigt mycket tid på att skapa 

en förståelse till olika situationer som har dykt upp under den expansiva tillväxten. Detta 

har resulterat i att deras arbetsuppgifter har ökat och blivit mer omfattande, vilket har 

påverkar deras dagliga arbete. De får lägga mycket tid på att skapa en förståelse till varför 

informationen ser ut som den gör.  
 
Senge (1994) och Flamholtz (1995) betonar att tillväxtfasen är en svår disciplin att 

bemästra, vilket denna studie också kan påvisa. Detta eftersom framtiden och 

konjunkturcykler är svåra att förutspå, men oavsett vad så kommer transporter och 

logistikområden vara ett ämne för framtida förbättringar. 
 
Det som utmärker denna studien är att den har utförts på ett stort globalt tillverkande 

företag som har och är inom en tillväxtperiod. Organisationen har förändrats och fortsätter 

att sätta höga mål för deras organisation för framtiden. Resultatet anses som 

generaliserbart för flera organisationer som vill få ett informationslogistiskt perspektiv på 

en tillväxt period. Sammanfattningsvis har studien besvarat problemställningarna och 

syftet som den avsåg att göra. Studien har även undersökt det som har ansetts som relevant 

för arbetet och har lyft fram de informationslogistiska effekterna av tillväxt som har 

identifierats som ett kunskapsgap.  

6.2 Metodreflektion 

 

På grund av en mindre förkunskap från början föll det naturligt att tillämpa en induktiv 

ansats eftersom studien då kunde fokusera på att skapa en helhetsförståelse snarare än 

förstå enskilda områden. Nackdelen med en induktiv ansats är dock att det kan vara 

problematiskt att hitta relevanta teorier som ska kopplas till resultatet. Det kan då göra 

det svårt att ta fram rätt empiri till studien till en början då undersökarens bild över 

verkligheten är blank. Fördelen däremot är att studien får en bredare empiriinsamling med 

en induktiv ansats där undersökarna kan välja ut det som anses mest relevant för studien. 

Hade studien haft en deduktiv ansats hade viktiga förhållanden försvunnit eftersom 

ansatsen riktar sig mer till att undersöka ett område utifrån en tydlig bild hur området 

fungerar och ser ut.  

 
Studien har haft en kvalitativ datainsamling som har genomförts via personliga intervjuer 

med informanter från fallföretaget samt samarbetspartner. Det kvalitativa 

tillvägagångsättet ansågs som bäst lämpad eftersom det fanns en mindre förkunskap inom 

området. Skulle en kvantitativ datainsamlingsmetod används för denna typ av studie 

skulle värdefull data gå förlorad och inte gå in på djupet hos informanterna. Studien har 

inte varit intresserad av mängden informanter utan intresset låg i att intervjua rätt personer 

inom fallföretaget som kunde beskriva hur verkligheten såg ut. Som tidigare nämnt har 

studiens datainsamling varit semistrukturerad men det har inte varit på grund av att både 

datainsamlingsmetoderna har använts.  
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Den har varit semistrukturerad för att undersökarna använde sig utav en intervjumall som 

har setts till studiens fördel. Det gav intervjuerna en struktur och inga frågor blev 

bortglömda under intervjutillfällena.  
 
Den första intervjun ansågs dock ha gått mindre bra eftersom intervjumallen ansågs inte 

var fullständig. Intervjumallen korrigerades inför andra intervjutillfället (se bilaga 4) 

samtidigt som de tillagda frågorna från intervjumallen mailades till informanter som 

deltog i första intervjun för att komplettera denna. Alla informanterna blev informerade 

inför intervjutillfället med både bakgrund, syfte och övergripande frågor för att förbereda 

dem (se bilaga 3). Frågorna som ställdes var öppna och det krävdes betänketid för att 

svara på dem. Detta tillvägagångssätt ses i efterhand som en fördel för studiens innehåll 

och uppskattades av informanterna.  
 
Giltigheten för detta arbetet anses god och tillförlitlig, detta för att det kan bevisas genom 

att informationen har genomgått en analysering utifrån Jacobsen (2002) metodik för 

analysering av data. Informanterna har fått möjligheten att läsa igenom och ge synpunkter 

på innehållet för att bekräfta att lämnad information är korrekt, vilket ger studien ett 

sanningsenligt resultat. Denna studie anses att få samma resultat ifall en annan 

undersökare hade genomfört denna studie med samma metodval. Sammanfattningsvis 

anses studien besvarat syftet och givit ett resultat som andra tillväxtföretag kan ta hänsyn 

till. Det har varit tillfredsställande och givande att utföra denna studie med valda metodval 

och undersökarna är nöjda med resultatet.  
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7  Avslutning 

I det sista kapitlet, avslutning, presenteras studiens slutsatser utifrån syftet och besvarar 

frågeställningarna som studien har. Kapitlet belyser även förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Slutsats 

 

Studien har fokuserats på de riskfaktorer som har skapat problem på fallföretaget under 

en expansiv tillväxt. Där studiens syfte har varit att utifrån ett informationslogistiskt 

perspektiv undersöka ett tillverkande företags effekter under en period av expansiv 

tillväxt med avgränsning till transporter.  
 
Genom de kvalitativa intervjuerna som utfördes på fallföretaget kunde olika 

informationslogistiska effekter visualiseras och presenteras i ett ramverk. Genom ett 

informationslogistiskt perspektiv har flera betydande effekter och orsaker identifierats 

som påverkar fallföretaget inom flera områden. Slutsatserna som kan dras utifrån studiens 

frågeställningar är:  

• Att utveckling av administrativa system, så som ett TA-system, kan förbättra 

kontrollen för fallföretagets hantering av transportkostnader. 

• Riskfaktorer som uppstår vid en tillväxtperiod har varit att fallföretaget har fått 

effekterna informationsöverflöd, ökade arbetsuppgifter, tidsbrist och 

okontrollerade kostnadsunderlag inom transportflödet.  

Riskfaktorerna ger fallföretaget problem eftersom de är tvungna att lägga tid på icke 

väsentliga uppgifter som istället hade kunnat läggas på exempelvis utveckling av 

administrativa system eller andra förbättringsförslag. Studien har påvisat att 

organisationer som inte tar hänsyn till dessa riskfaktorer vid tillväxt riskerar att få 

okontrollerade informationsflöden. Dessa effekter påverkar bland annat administrationen 

men framförallt inom transporter.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Eftersom studien fokuserar på att lyfta fram effekter som ett företag får vid en expansiv 

tillväxt blir studien väldigt övergripande. Ett förslag till fortsatt forskning är att utföra en 

mer djupare forskning i någon utav huvudkategorierna i ramverket TOEI. Detta eftersom 

denna studien belyser endast de övergripande informationslogistiska effekterna i de olika 

områdena. Genom att fördjupa sig i något utav de områdena kan det resultera i mer 

specifika effekter som skapar en viss problematik. Ett annat förslag kan även vara att 

utföra studien genom att tillämpa både kvalitativa intervjuer med kvantitativa enkäter för 

att på så vis få det mer generaliserbart. Men för att detta ska kunna gå måste studien 

involvera fler informanter för att samla in olika synvinklar som berör forskningen. Det 

kan även bli mer generaliserbart om en studie skulle utföra en best practice mellan olika 

tillverkningsföretag som har haft en expansiv tillväxt. Detta för att på så sätt jämföra och 

visualisera effekter som skiljer dem åt eller är lika hos dem båda.  



 

  37 (46) 
 

Referenser 
 

Artiklar  

Creazza, A. Dallari, F. Melacini, M (2010) Evaluating logistics network configurations 

for a global supply chain, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 15 

Issue: 2, pp.154-164. 

Damico, P. & Rotondo, M (2013) How to Handle Rapid Growth. Franchising World, 

45(10), 40,42. 

 

Flamholtz, E (1995) Managing organizational transitions: Implications for corporate 

and human resource management, European Management Journal, 13 (1), 39-51. 

 

Fugate, Brain S. Davis‐Sramek, Beth & Goldsby, Thomas J (2009) Operational 

collaboration between shippers and carriers in the transportation industry, The 

International Journal of Logistics Management, Vol. 20 Issue: 3, pp.425-447.  

 

Hoti, E (2015) The technological, organizational and environmental framework of IS 

innovation adaption in small and medium enterprises. Evidence from research over the 

last 10 years, International Journal of Business and Management, Vol. III(4), pp. 1-14. 
 

Haftor, D (2012) Information logistics: A proposed notion, Proc. 11th 
International Conference on Perspectives in Business Informatics Research. 24 

september 2012, ss. 60-78. 
 
Haftor, D. & Kajtazi, M (2009) What is Information Logistics?: An explorative study of 

the Research Frontiers of Information Logistics. (Rapport). Växjö: Linnéuniversitetet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Första Intervjumall NIBE 
 

Fråga 1  

• Lite kort om dig (din arbetsroll på NIBE)?  

 

Fråga 2  

• Hur arbetar ni på logistikavdelningen? 

• Hur många orders hanterar ni per dag? 

• Hur många leveranser får ni på en dag? 

 

Fråga 3  

• Hur upplever du kommunikationen på NIBE och mellan avdelningarna?  

• Hur kommunicerar ni? (via möten, mail, telefon) 

• Hur ser den dagliga kommunikationen ut? 

• Görs uppföljningar? 

• Är kommunikationen öppen? Beslutsvägar?  

 

Fråga 4 

• Hur medveten är du om transportkostnaderna och tilläggsdebiteringarna från 

transportör?  

• Hur ser samarbetet ut mellan avdelningarna inom detta? 

• Ställer ni några krav på leverantörerna/fraktbolagen? 

• Hur ser det ut, har ni förhandlingar med avtal om kostnader osv? 

• Hur ser kommunikationen ut mellan er och leverantörerna, har ni 

ett bra samarbete och meddelar ni med prognoser och annan 

proaktiv information för att underlätta inför 

tillväxtperioder/peakar?     

• Samordnas transporterna till kund om det är en värmepump och en braskamin, 

hur ser den processen ut? 

 

Fråga 5 

Historiskt 

• Kan vi få statistik på hur godsmottagningens inlastning har sett ut de senaste 10 

åren?   

 

Fråga 6 

• Hur har du upplevt arbetsbördan de senaste åren?  

• Snabb tillväxt? Vad har påverkat arbetsbördan isf? 

• Ökad, stabil, ingen förändring, t.o.m ner?  

• Konjunktur 

• Har det skett några drastiska förändringar på din avdelningen / NIBE 

under denna tiden? Vilka i så fall? Inom transport, logistik (nya avtal, 

byte leverantörer, andra ställda krav/målsättningar)  
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Fråga 7 

• Om det har varit påtaglig snabb tillväxt, vilka effekter har det medfört på din 

avdelning?  

• Problem/möjligheter, vilka lärdomar har ni fått? 

• Vad anser du man ska fokusera på som vid låg- respektive högkonjunktur? 

(Inom logistik och som företag?)  

 

Fråga 8 

• Dra ni några lärdomar inom avdelningar och förvärvade bolag? Tittar ni på 

varandra och hjälps åt eller jobbar ni som två olika enheter?  

Fråga 9 

• Hur ska NIBE få bättre kontroll över transportkostnader/tilläggsdebiteringar 

framöver, anser du?  

• Ett system? Tillvägagångssätt (nya avtal, ny transportör)? Dokumenterad 

kunskap? Kontroll över processerna?  

• Avslut: Övriga kommentarer? 

 

Bilaga 2 - Intervjumall Transportbolag X 
 

Fråga 1 

• Berätta lite om dig själv (din roll, hur länge du har varit på Transportbolag X 

etc.)  

• Hur ser transportmarknaden ut? då/nu? 

 

Fråga 2 

• Hur ser arbetet ut på Transportbolag X? 

• Hur kommunicerar ni med era kunder? 

 

Fråga 3 

Hur hanterar ni era kunder när deras inleveranser och utleveranser ökar? 

• Får ni några indikationer på ökning från kunden? 

• Arbetar ni proaktivt med det? (Push/pull?) Arbetar ni med att få in 

informationen eller väntar ni på den? 

 

Fråga 4  

Vad värdesätter ni hos en kund?  

• Vad för information vill ni ha?  

• Vad kräver ni för ett fungerande samarbete?  

 

Fråga 5 

Hur påverkas ni av en kunds expansion? 

• Hur hanterar ni er egen tillväxt? Hur har eran egna “resa” sett ut? 10 år 

perspektiv.  

• Ser ni det som en möjlighet eller ett problem? 

 

Fråga 6 

Hur ser era tilläggsdebiteringar ut?  

• Hur styrs dem? Varför tillkommer de och kommunicerar ni dessa med kund? 

Vid ex. förhandlingar etc. 
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• Hur skulle man kunna förbättra kontrollen över tilläggsdebiteringar som kund 

till er? 

• Har ni något system att kunna beräkna fraktkostnader inkl. tilläggdebiteringar?  

 

 

Fråga 7 

Vad anser ni att NIBE kan förbättra? Hur ser ni på eran relation mellan varandra 

bra/dålig? 

 

Bilaga 3 - Bakgrundsinformation som presenterats vid intervjutillfälle 
 

Vilka är vi? 
• Anton / Olof 

• CIL, Informationslogistik 

• Examensarbete fram till och med slutet av Maj  

• Vad är informationslogistik? Brett, informationshantering, effektivisering osv. 

“Info rätt tid, rätt plats, rätt person till rätt kostnad” Kurser ex. Affärsutveckling, 

SCM, Organisation och ledarskap  

• Syftet med detta arbetet:  

Syftet med arbetet är att utifrån ett informationslogistiskt perspektiv undersöka 

ett tillverkande företags effekter under en period av expansiv tillväxt med 

avgränsning till transporter. 
• Vi vill undersöka de logistiska förändringarna under en tidsperiod inom NIBE 

(ett snabbt växande företag) 

• Till exempel finns det några skillnader, förbättringar nu och då? Logistiska 

problem som ni har stött på tidigare och hur ser NIBE logistikframtid ut?  

• Intervjun kommer att spelas in, du kommer att få välja att vara anonym, 

rapporten kommer att bli publicerad på skolans webb och därmed tillgänglig för 

alla. 

• Vi räkna med 1 timmes intervju slutar kl XX.  

 

Praktiska problemet 

• Problem med deras interna och externa frakter 

• Tilläggskostnader 

• Logistik och SCM 

• Snabb tillväxt 

• Koordinering mellan avdelningar 

 

Bilaga 4 - Korrigeringsfrågor utöver intervjumall 
 

Fråga 1 

Anser du att informationsflödet internt och externt (mellan avdelningarna) under de 

senaste åren (10 år) har varit t.ex avsaknad, felaktig, överflödig, ej tolkningsbar, fel 

information på fel ställe?  

Följdfråga: Vad har påverkat detta anser du? 

 

Informationflöden = Planering av dagliga aktiviteter, koordinering och planering samt 

informationsupplägg  
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Fråga 2 

Vilka framgångar respektive motgångar har NIBE hanterat under den snabba 

tillväxten?  

 

Fråga 3 

Vilka framgångsfaktorer har du noterat under en tidsperiod på NIBE? (10år) 

 

Fråga 4 

Hur har arbetet ändrats för din del/din avdelning under denna tid? (kortfattat något  

konkret exempel)  

 

Fråga 5 

Vilka problem har ni stött på under denna tid? (kortfattat något konkret exempel)  

 

Fråga 6 

Hur har informationsflödet ändrats?  

• Hanterar du och din avdelning mer/mindre information nu än för ex. 10 år 

sedan?  

• Vad har ni lyckats med samt misslyckats med gällande informationsflödet? (De 

större informationsflödena) 

• Affärssystemen (ERP-system), Hur har den expansiva tillväxten påverkat er 

avdelnings affärssystem? 

• Hur upplever ni affärssystemen då och nu? 

 

Fråga 7 

Hur har informationsspridningen påverkats internt av den expansiva tillväxten?  

• Har det blivit mer/mindre information för ert arbete och inom organisationen?  

• Hur förmedlar NIBE befintlig och ny kunskap, skillnad då/nu?  

• Finns det individer som håller sin kunskap för sig själv, för att bibehålla 

informationsmakt? Anser du det som problematiskt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
Institutionen för informatik

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

Lnu.se  
 

 


	1 Introduktion
	1.1 Inledande bakgrund
	1.1.1 Globala trender inom transport
	1.1.2 Informationslogistisk undran
	1.1.3 Fallföretaget

	1.2 Tidigare forskning
	1.2.1 Forskning inom tillväxt och transport
	1.2.2 Forskning kring Informationslogistik

	1.3 Problemformulering
	1.4 Syfte och frågeställning
	1.5 Målgrupp

	2 Teoretisk referensram
	2.1 Technical, Organizational and Enviromental – TOE
	2.1.1 TOEI, vårt Informationslogistiska perspektiv

	2.2 Logistik och Supply Chain Managment
	2.3 Affärssystem

	3 Metod
	3.1 Vetenskaplig ansats
	3.1.1 Hermeneutik

	3.2 Fallstudie
	3.2.1 Genomförandet av datainsamling / Uppbyggnad av intervjuer
	3.2.2 Primärdata och sekundärdata
	3.2.3 Urval och respondenter
	3.2.4 Analys av insamlad data

	3.3 Tillförlitlighet
	3.3.1 Reliabilitet
	3.3.2 Validitet

	3.4  Etiska övervägande
	3.4.1 Informerat samtycke
	3.4.2 Kompetens
	3.4.3 Frivillighet
	3.4.4 Full information
	3.4.5 Förståelse


	4 Resultat
	4.1 Empiri
	4.1.1 Logistikfunktion
	4.1.2 Transportsätt
	4.1.3 Transportbolag X
	4.1.4 Tilläggsdebiteringar
	4.1.5 Ekonomifunktion
	4.1.6 Kommunikation och informationshantering


	5  Analys
	5. 1 TOEI
	5.1.1 Organisation
	5.1.2 Teknik
	5.1.3 Miljö
	5.1.4 Individ

	5.2 Sammanställning av TOEI

	6  Diskussion
	6.1 Resultatdiskussion
	6.2 Metodreflektion

	7  Avslutning
	7.1 Slutsats
	7.2 Förslag till fortsatt forskning

	Referenser
	Bilagor

