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Sammanfattning  

Titel: Leveransservice på den globala marknaden 

Ämne: Företagsekonomi  

Författare: Cvijeta Pantelic och Emilie Juhiln  

Handledare: Åsa Devine 

Bakgrund  

I dagens globala ekonomi väljer många företag att expandera sin verksamhet genom att 

exportera och importera från andra länder, då företag på så vis kan bli mer 

konkurrenskraftiga. Tillgängligheten för grossister som importerar varor är mycket viktig, då 

det är många olika steg i hela inköpsprocessens som är av vikt och där hela processen måste 

vara pålitlig. I hela inköpsprocessen är det inte enbart flöde av material som transporteras som 

bör beaktas utan även hantering och lagring, information som berör materialflödet och som är 

viktigt för hanteringen och lagringen av detta material som måste fungera korrekt. För 

leverantörer som exporterar varor till kunder i andra länder, är styrningen av verksamhetens 

produktion och materialförsörjning, av avgörande betydelse för företagets förmåga att skapa 

konkurrenskraft på den globala marknaden. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur exporterande företag kan förbättra sin 

leveransservice till importerande kunder i andra länder i form av kortare leveranstider. 

Metod 

Forskarna har använt sig av kvalitativa semistrukturerande interjuver när de utfört intervjuer 

med deras fyra olika intervjupersoner på fyra företag. Dessa fyra personer fick forskarna 

kontakt med via bekvämlighets- samt snöbollsurval. För att komplettera eventuell information 

använde forskarna sig av organisationsdokument så som företagens hemsidor. 

Slutsats  

Resultatet visar att exporterande företag kan minska ledtiderna till importerande kunder i 

andra länder genom att arbeta utifrån Just-In-Time (JIT), då denna metod går ut på att 

leverantören levererar exakt rätt mängd varor vid exakt den tidpunkt som avtalats. Resultatet 
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visar även att exporterande företag kan samarbeta med andra företag i deras försörjningskedja 

via cross-organisational workflows då denna metod fokuserar på att försöka integrera 

företagen i försörjningskedjan samt att de hjälper till att utveckla arbetet. Då leverantören kan 

få information om importörens lagersaldo samtidigt som importören får tillgång till 

exportörens möjligheter till produktion samt leverans. Vad gäller själva transporten visar 

resultatet att materialflödet minskar ledtiderna betydligt med flyg jämfört med färja, detta gör 

att företag noga får överväga kostnaderna som kommer beroende på vilket leveranssätt som 

de väljer.  
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Abstract  

In today´s global economy, many companies choose to expand their business by exporting 

and importing from other countries, since companies can be more competitive in the global 

economy in this way. The availability of suppliers is very important for companies who 

import goods since there are many different steps in the purchasing process that is important. 

Because of this it it of great weight that the entire process can be reliable. It is not only the 

material flow that must be considered in the purchasing process, but also the handling and 

storage, information that concerns the material flow and the importance for handling and 

storage of these materials must function properly. The purpose of this study paper is to 

describe how the exporting company can improve its delivery service to its customers in other 

importing countries, in the form of shorter delivery times.   

The researchers have used qualitative semi-structuring interviews when they conducted their 

interviews for their four interviewees at four different companies. These four people were 

researchers contacted via convenience and true a snowball sampling. To complement the 

information gathered from the interviews, the researchers used information in organizational 

document such as corporate websites. The results from this study shows that exporting firms 

can reduce the lead time to its importing company’s in other countries, by working with the 

method called Just-In-Time (JIT). Just-In-Time is based on the fact that the supplier delivers 

exactly the right amount of goods at the exact right time agreed in the order confirmation. The 

result also shows that exporting firms can collaborate with the other companies in the supply 

chain, through cross-organizational workflows. Though this method focuses on trying to 

integrate the companies in the supply chain. The supplier can get information about the 

importer´s stock balance and the importer has access to exporter´s potentials for production 

and delivery. As for the actual transport, the results shows that the material flow can reduce 

it’s lead times considerably by air, in form of plains, compared to the ferry. This means that 

companies must carefully consider the costs of both alternatives, to be able to find the most 

efficient alternative in form of costs and short lead times to the consumer.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Under de första åren av nittonhundratalet var ekonomisk geografi viktigt för konkurrensen 

bland företag. Den avgjorde vilken tillgång till produktionsfaktorer såsom naturresurser, 

kapital och arbetskraft som fanns tillgängligt. Idag, nästan hundra år senare, är läget 

annorlunda. Idag går det dagligen transporter med varor över hela världen. Wadhwa m.fl. 

(2008) menar att ekonomisk geografi inte längre är avgörande för konkurrenskraften hos 

företag. Allt fler länder väljer nämligen att expandera sitt utbud genom att öppna upp för den 

globala ekonomin, (Jonsson och Mattsson, 2005).  

 

För grossister som vill importera varor är tillgängligheten enligt Wadhwa m.fl. (2008) till just 

varorna viktig. Jonsson och Mattsson (2005) menar att tillgången på en vara kan bero på en 

komplex kedja av handlingar, då råmaterialet oftast utvinns i en kontinent, t.ex. Afrika, 

produktionen sker i Asien och slutligen säljs den färdiga produkten i Europa. Chun-Jen och 

Hui-Ming (2007) menar att det i detta flöde är det inte endast material som transporteras, 

hanteras och lagras, utan även information som berör materialflödet och som är viktigt för 

hanteringen och lagringen av detta material. För leverantörer som exporterar varor till kunder 

i andra länder, är just denna styrning av verksamhetens produktion och materialförsörjning, en 

avgörande betydelse för företagets förmåga att skapa konkurrenskraft på den globala 

marknaden, (Jonsson och Mattsson, 2005).  

 

Arbetet med att ha hög flexibilitet i leveranser har för exportören enligt Zhang and Tseng 

(2009) dock blivit mer utmanande då krav på förkortad ledtid har ökat samtidigt som 

kundens, som i detta fall är importören, behov skiftar allt mer. Oskarsson m.fl. (2012) 

poängterar att möjligheterna till detta framkommer genom leveransservice som beskriver det 

importerande företagets möjligheter att få önskad produkt i önskad volym vid önskad 

tidpunkt. Både Zhang and Tseng (2009) samt Kuo och Hsu (2012) menar att kravet på bra 

leveransservice är idag nödvändigt för att företag ska kunna konkurrera. Chun-Jen och Hui-

Ming (2007) poängterar nämligen att det är alltmer kostsamt att möta alla kunders önskemål 

om leveranser i takt med att kraven på kundanpassning och flexibilitet ökar. 
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1.2 Problemdiskussion  

Som ett resultat av en allt mer hårdnande konkurrens, har efterfrågan blivit mer komplex och 

oförutsägbar än vad den har varit tidigare. Konsumenter ställer högre krav på snabba 

leveranser samt högre kvalité i både leverans och produkt, (Wadhwa m.fl. 2008). Är inte 

kunden nöjd är det lätt att vända sig till en annan leverantör som kan leverera en liknande vara 

till bättre egenskaper gällande varans kvalité och leverans. Wadhwa m.fl. (2008) menar att 

företag på grund av detta står inför en dubbel utmaning i den bemärkelsen att de måste hålla 

kostnaderna nere samtidigt som de måste bemöta kundernas behov och allt större krav på 

flexibilitet. Som ett resultat av detta har Supply chain management (SCM) vuxit fram som en 

av företagens viktigaste åtgärder för att öka sin flexibilitet. ”The challenge of SCM is to 

identify and implement strategies that minimize cost while maximizing flexibility in an 

increasingly competitive and complex market”, (Wadhwa m.fl.2008:1374). Den optimala 

situationen för ett företag skulle enligt Wadhwa m.fl. (2008) då vara att kunna leverera rätt 

mängd av rätt produkt till önskad leveransdatum, till lägsta möjliga kostnad med ett minimalt 

saldo kvar i lager för att undvika lagerhållningskostnader. Wang och Wei (2008 menar att 

denna metod, som kallas Just-In-Time (JIT), är för de flesta företag ett drömscenario som inte 

uppstår allt för ofta. Speciellt inte då Jonsson och Mattsson (2005) menar att 

vinstmarginalerna generellt sett har minskat som en konsekvens av att konkurrensen har ökat. 

Samtidigt menar Zhang and Tseng (2009) att arbetet med att ha en hög flexibilitet i leveranser 

har blivit mer utmanande då krav på förkortad ledtid har ökat samtidigt som kundens behov 

skiftar allt mer. Detta beskrivs enligt Jonsson och Mattsson (2005) i leveransservicen som 

visar kundens möjligheter till att få önskad produkt (Produktmixflexibilitet) i önskad volym 

(Volymmixflexibiliet) vid önskad tidpunkt (Leveransflexibilitet). För att lyckas med detta 

krävs det ett så kallade workflow systems i form av interorganisatoriska flöden som arbetar 

med att försöka integrera företagen i försörjningskedjan och dela information dem emellan, så 

att exportören kan ta del av information som berör den importerande kundens befintliga 

lagersaldo. Exportören kan på så vis planera sin produktion därefter och införskaffa sig 

råvaror i tid så att denna kan starta sin produktion fortast möjligast efter att order inkommit 

från importören.  
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Det har tidigare gjorts forskning inom scm som beskriver sambandet mellan leverantörers 

produktionstid och lagringsmöjligheter i förhållande till den totala leveranstiden till kund. Ha 

och Kim (1997) analyserade den integrerade investeringsmodellen mellan köpare och säljare. 

Ha och Kim (1997) föreslog i deras studie en enkel implementering av JIT. Implementeringen 

gällde dock endast förhållandet mellan en enda kund och en enda leverantör som dessutom 

var verksamma i samma land. Även Chun-Jen och Hui-Ming (2007) kom i sin studie fram till 

en framgångsrik implementering av JIT genom ett samarbete mellan kund och leverantör som 

tillsammans tillhandahåller en operativ planering av produktionen. Även denna studie är dock 

baserad på kund och leverantör som arbetar inom samma land. Förhållandet mellan ett 

importerande företag och ett exporterande företag innehåller dock en mer komplex 

försörjningskedja på grund av längre transportsträckor. Dessa transportsträckor medför totalt 

längre leveranstider från det att importören lägger order till det att exportören levererar 

varorna. Då tidigare forskning endast fokuserat på leveranstider mellan kund och leverantör 

som är verksamma inom samma land, finns det ett behov av att undersöka hur materialflöden 

mellan importerande företag och exporterande företag kan effektiviseras i form av kortare 

leveranstider. Att skapa värde för det importerande företaget är nämligen det huvudsakliga 

syftet för leverantören, (Chun-Jen och Hui-Ming 2007). Att skapa värde för det importerande 

företaget kan leverantören enligt Oskarsson (2009) göra genom att bemöta de krav som 

importören ställer på leveranstiderna.  

 

 1.3 Problemformulering  

Hur kan exporterande företag förbättra sin leveransservice gentemot sina importerande kunder 

i form av kortare leveranstider?  

 

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur exporterande företag kan förbättra sin 

leveransservice till importerande kunder i andra länder i form av kortare leveranstider. 
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1.5 Avgränsning  

Forskarna av denna uppsats har valt att inte använda sig av logistiska formler då varje företag 

är unikt i sin logistik. Forskarna valde istället att fokusera på teorin som berör användningen 

och implementeringen av de synsätten som tas upp i uppsatsen.   
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2 Teori  

2.1 Leveransservice  

I många branscher ses ett företags lager inte längre som en tillgång. Det ses snarare som en 

belastning då risken att få inkuranta (Osäljbara) varor ökar hos varor med höga 

produktlivscyklar, (Oskarsson m.fl. 2009). ”Ska man kunna minska lagernivåerna gäller det 

att kunna snabba upp processerna för att klara av att hålla korta leveranstider med hög 

pålitlighet”, (Oskarsson m.fl. 2009:29). Das (2011) menar att det därför är viktigt att det 

exporterande företaget stannar upp och ställer sig följande frågor:  

 

- Hur mycket extra kapacitet behövs för att skapa leveransflexibilitet?  

- Hur många produkter och olika modeller behövs för att skapa produktmixflexibilitet?  

- Hur mycket extra kapacitet behövs för att skapa volymflexibilitet?  

- Vilket är det mest kostnadseffektiva sättet att skapa ovanstående flexibilitet på?  

 

2.1.1 Leveransflexibilitet  

Det finns enligt Jonsson och Mattsson (2005) en skillnad mellan leveransflexibilitet före order 

och under order, med andra ord, från order till leverans. ”Leveransflexibilitet före order avser 

möjligheten att acceptera leveranstider som skiljer sig från de normalt använda, leveranser av 

mindre kvantiteter än de angivna minimikvantiteterna, produktönskemål som skiljer sig från 

de normala etc.” (Jonsson och Mattsson, 2005:116). Kuo och Hsu (2012) beskriver även 

förmågan att kortsiktigt anpassa sig till ett förändrat kundönskemål genom leveransflexibilitet 

under order. Brabazon m.fl. (2010) menar att det går att jämföras med förmågan att till 

exempelvis leverera större kvantiteter av en redan producerad order eller att leverera tidigare 

än först bestämt.  

I förhållande till totalt antal leveranser så kallas de leveranser som levererats på utlovad 

tidpunkt leveransprecision, Brabazon m.fl. (2010). Jonsson och Mattsson (2005) menar dock 

att någon dag för tidig eller för sen leverans är acceptabel inom den tidsintervall som gäller 

här. Jonsson och Mattsson (2005) fortsätter att med att förklara att det tidsintervall som är 
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aktuell styrs av typ av produkt samt behovssituationen. Schütz och Tomasgard (2011) anser 

dock att man i vissa fall vill undvika för tidig leverans, till exempelvis om produkten har högt 

värde, medan det i andra fall inte är acceptabelt med en försenad sen leverans. Jonsson och 

Mattsson (2005) nämner nämligen att det kan vara leveranser som är en del av en kedja och 

som ska sammanstråla och koordineras med andra leveranser.  

 

Den totala leveranstiden är enligt Wang och Wei (2008) tiden från det att order läggs till det 

att ordern levereras från det exporterande företaget till det importerande företaget. Då den 

totala leveranstiden består av många olika delmoment kan det enligt Kuo och Hsu (2012) 

ibland vara svårt för importören att alltid få leverans när denne önskar. Kuo och Hsu (2012) 

nämner även att dessa delmoment utgörs bland annat av administrations- och 

orderbehandlingstider, konstruktions- och tillverkningstider samt transporttider. I takt med att 

flexibiliteten minskar med långa leveranstider, påpekar Jonsson och Mattsson (2005) att 

kapitalbindningen och dess kostnader ökar eftersom materialet binds under en längre tid, 

(Jonsson och Mattsson, 2005).  

 

Wang och Wei (2008) påpekar att materialflödets flexibilitet berör viljan och förmågan att 

ändra sitt ursprungliga engagemang för att på så vis kunna förbättra sin anpassningsförmåga 

som kan bidra till nya förändringar och utmaningar i försörjningskedjan. Materialflödet berör 

enligt Van Utterbeck (2009) också frågan till vilken grad företaget med effektiv hantering av 

kompetensen i försörjningsleden uppfyller slutkundernas krav. Samordnas kompetensen som 

finns i försörjningskedjan tillåter flexibiliteten företag snabbt kan reagera till förändringar i 

efterfrågan som finns på marknaden.  

2.2 Logistikens totalkostnad  

Oskarsson m.fl. (2009) menar att det är lätt att stirra sig blind på reduceringen av tid i olika 

delar och påpekar därför att vissa tider är mer lönsamma för företaget att fokusera på än 

andra. De tider som Oskarsson m.fl. (2009) anser vara viktigare än andra är Time To 

Customer (TTC), d.v.s. Leveranstiden, samt minska genomsnittstiden i den egna 

verksamheten. 
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Brabazon m.fl. (2010) nämner att det finns olika kostnadsposter som hänger ihop i olika 

orsak-verkan-samband. Oskarsson m.fl. (2009) ger ett exempel där orderstorlekarna minskar. 

Minskar orderstorlekarna ökar de administrativa kostnaderna då det blir nödvändigt att lägga 

order oftare. I takt med att orderfrekvensen ökar, menar Brabazon (m.fl. (2010) att 

lagerföringskostnaderna minskar då lagret blir mindre. Även lagerhållningskostnaderna kan 

minska då ytbehovet för buffertar och lagring kan minska om orderstorleken minskar, 

samtidigt som de interna hanteringskostnaderna enligt Brabazon m.fl. (2010) kan öka då det 

krävs en högre frekvens på de interna transporterna. Oskarsson m.fl. (2009) förklarar att alla 

dessa kostnader därför måste beaktas när en lämplig orderstorlek ska avgöras. Det är därför 

viktigt att se till den totala kostnaden för att ta det bästa beslutet av de alternativ som finns 

och överväga för- och nackdelar med respektive alternativ. Oskarsson m.fl. (2009) ger några 

exempel på olika kostnadsalternativ:  

 - Inköpspris vs. Lagringskostnad: Leverantörer ger gärna mängdrabatt om företag väljer att 

köpa stora kvantiteter per order. Marginalkostnaden per styck minskar då. Den köpta 

kvantiteten blir dock större då företaget istället för att köpa för en månads förbrukning per 

order istället köper för ett års förbrukning. Lagringskostnaderna ökar då materialet måste 

lagras en längre tid. Det leder till frågan vilket alternativ som ger den lägsta totalkostnaden?  

- Transportkostnad vs. lagringskostnad: Att frakta material med båt är oftast billigare än att 

frakta material med flyg. Även om båtfrakten är billigare, tillkommer kostnader för 

kapitalbindning då frakt med båt tar längre tid än frakt med flyg. Den extra tiden kostar 

pengar. Frakt med båt kan även kräva ett större säkerhetslager så leveransdatum blir osäkert. 

Av de båda alternativen, vilket beslut ger lägsta totalkostnad? 

- Lagerföringskostnader: Kostnaden för att lagra produkter, d.v.s. Kapitalbindning. Att lagra 

varor för även med sig en viss risk som kostar pengar. Denna kostnad kan till exempel vara 

för varor som inte kan säljas på grund av olika anledningar som dåligt datum m.m. Ju större 

lager, desto större risk.  

- Lagerhållningskostnader/hanteringskostnader: Kostnader för driften av lagret. Dessa 

kostnader utgörs bland annat av lön för personalen som arbetar i lagret.  

- Transportkostnader: Kostnader för administration och utförande av transporter.  

- Administrativa kostnader: Administrationen av logistik utgör denna kostnadspost som kan 

vara ordermottagning och fakturering m.m.  
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- Övriga logistikkostnader: Kostnader för emballage, material och information hamnar under 

denna post.  

 

2.3 Försörjningskedjor, Just-In-Time och Just-in-sequense  

Wadhwa (2008) anser att produkters livscykel har förkortats på grund av den ökande 

konkurrensen bland företag. Samtidigt krävs det enligt Edvardsson och Thomasson (1991) 

snabbare respons av exportören på importörens efterfrågan och högre kvalité på produkter och 

tjänster. Arbetar leverantören med JIT så har de enligt Jonsson och Mattsson (2005) ett mål 

att leverera på den tidpunkt importören efterfrågar, vilket betyder att leverantören arbetar mot 

att undvika långa ledtider och förseningar.  

Traditionell just-in-time leverans tillämpas mest vid produktion av enstaka produkter. Medan 

just-in-sequense underlättar produktion av många olika kundanpassade slutprodukter på ett 

kostnadseffektivt sätt genom att hålla lagersaldot lågt, upprätthålla en snabb genomströmning 

samt att den minskar rörelsekapitalet som är bundet i tillverkningsprocessen. För att 

möjliggöra att just-in-sequense tillverkning ska bli möjlig är det viktigt att företaget att frågar 

sig vilken kompetens som krävs av dem för att de skall kunna bli en just-in-sequense 

leverantör, Wanger och Silveria-Camargos (2010). 

Wanger och Silveria-Camargos (2010) tar bilindustrin som exempel där 40 % av en bil köps 

via JIS. De menar även vidare att företag som använder sig av just-in-sequense kännetecknas 

av att ha stort antal produkter, stora seriestorlekar samt en hård konkurrenssituation. Wanger 

och Silveria-Camargos (2010) menar vidare att trotts det att just-in-sequense har en 

framstående relevans för företag med kundanpassad massproduktion förväxlas just-in 

sequense ofta med just-in-time då JiS inte nått så allmän uppmärksamhet som JIT. Det som 

skiljer JIT från JIS är att JIT föreskriver leverans av rätt kvalité, tid samt kvantitet medan JIS 

även utöver de kriterier som står för JIT lägger till den rätta sekvensen för medföljande 

komponenter. Detta gör att den största skillnaden mellan JIT och JIS är att det krävs en 

överlägsen synkronisering mellan leverantörens och kundens produktion samt högre 

standarder av hela produktionen i termer av kvalitet och uppföljning. Tabellen nedan visar de 

största skillnaderna mellan JIT och JIS, Wanger och Silveria-Camargos (2010): 
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Kriterier Just-in-time Just-in-sequense 

Säkerhetsbuffert  Ineffektiv Mycket ineffektiv  

Modulspecifikation Låg Maximal 

IT systemkrav Standard /Integrerad Helt integrerad 

Sekvensstabilitet  Irrelevant Absolut relevant 

Reaktionstider  Timmar/dagar Timmar/minuter 

Omställningskostnader Hög Maximal  

 

 

 

 
Tabell 1.1 Skillnad mellan JIT och JIS, Wanger och Silveria-Camargos (2010).   

 

Fördelarna med JIS är enligt Wanger och Silveria-Camargos (2010) många men det finns 

inget konsekvent sätt att bedöma under vilka omständigheter JiS är mest lämpade samt hur 

fördelaktigt det faktiskt är.  

 

2.4 Total Quality Management  

Kvalitetsstyrning hos företag har enligt Wang och Wei (2008) gått från att ha fokus på att öka 

produktiviteten i produktionen till kunden och dennes behov. Schütz och Tomasgard (2011) 

menar att kvalitetstänkandet betonar vikten av rätt kvalité genom hela kedjan, alla delar i 

företaget, vilket enligt Edvardsson och Thomasson (1991) benämns Total Quality 

Management (TQM). Kvalitetskedjan är varken bättre eller starkare än sin svagaste länk då 

kedjan inte bara involverar exportören utan även sammarbetspartners och importören, 

(Edvardsson och Thomasson 1991).  

Edvardsson och Thomasson (1991) menar att företag inte kan analysera och arbeta med 

produktivitet utan att beakta kvalitetsaspekter då kvalitet, produktivitet och lönsamhet hänger 

samman. Systematisk satsning på lönsamhet leder till förbättrad kvalité. Produktivitet bör 

enligt Wang och Wei (2008) ses i relation till kvalité och lönsamhet fastän tyngdpunkterna för 

dessa begrepp skiljer sig åt;  
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• Produktivitet: lägger tyngden på resursutnyttjande med produktion i fokus samt att 

kapitalrationalisering och kostnadssänkning berörs.  

 

• Kvalité: lägger tyngden på kundtillfredställelse och intäkter, där kundnytta är i fokus.  

 

• Lönsamhet: berör resultatet mellan intäkter, kostnader samt kapitalbindning.  

 

Vanliga invändningar mot förbättrad kvalité är kostnaderna då synen på en förbättrad kvalité 

är att det ”blir för dyrt”. Dock menar Edvardsson och Thomasson (1991) att det är tvärt om, 

”kvalité är gratis” då det kostar företag mycket att fixa det som inte gjorts rätt från början.  

Da Xu (2011) menar att kvalitetskrav är en avgörande roll i materialflödet samtidigt som 

företag kräver lämplig informationssäkerhet för att de skall kunna hantera det växande 

materialflödet. ”En försörjningskedja definieras av en uppsättning aktiviteter som spänner 

över företagets funktioner från beställning och mottagning av varor, tillverkning av produkter, 

distribution och leverans till kund”, (Xu 2011:184).  

Har företag inblick i vilka kvalitetsaspekter som finns i hela materialflödet kan detta bidra till 

att åtgärder kan tas på kvalitetsstyrning. Edvardsson och Thomasson (1991) menar att om 

företag har tillgång till all information kan de spåra kvalitén och på så vis identifiera 

möjligheter för att förbättra kvalitén i materialflödet. Ett intresse för kvalitétsstyrning i 

leveranskedjan har enligt Xu (2011) ökat bland företag, där ett nytt perspektiv utgår ifrån en 

blandning av funktionerna i materialflödets kvalitetsstyrning som integreras med nuvarande 

teknik för att på så vis underlätta kvalitetsstyrning.  

 

2.5  Workflow systems  

Da Xu (2011) nämner i sin forskning att gränsöverskridande organisatoriska affärsprocesser 

som knyter ihop olika organisationer i försörjningskedjan, har utvecklats som ett resultat av 

en allt svårare förmåga att tillfredsställa importörernas krav på snabba leveranstider. Da Xu 

(2011) förklarar att dessa försörjningskedjor kallas cross-organisational workflows (COW) 

och består av intraorganisatoriska samt interorganisatoriska arbetsflöden. Då 
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intraorganisatoriska flöden arbetar med att undvika splittring mellan organisatoriska enheter, 

kommer fokus enligt Schütz och Tomasgard (2011) därför att ligga på interorganisatoriska 

flöden som arbetar med att försöka integrera företagen i försörjningskedjan och utveckla deras 

samarbete. Det interorganisatoriska arbetet i försörjningskedjan förbättrar enligt Da Xu 

(2011) det totala resultatet av leveranserna till importören.  

Da Xu (2011) nämner interorganisatoriska flöden som passande för supply chain management 

då det fokuserar på genomförandet av interoperabilitet mellan företag och affärsprocesser i 

försörjningskedjan. Da Xu (2011) utvecklar sitt argument med ett exempel där 

interorganisatoriska flöden har använts i ett SCM för att skapa ett integrerat system av 

informationsutbyte mellan importör och exportör. I exemplet utgjorde ett arbetslöse 

arkitekturen i den inre försörjningskedjan. Syftet var att utveckla ett system för att kunna 

spåra material- och informationsflöde och integrera dessa i ett gemensamt system som alla 

olika delar i försörjningskedjan kunde ta del av och på så sätt snabba på orderprocesserna. 

Även Schütz och Tomasgard (2011) menar att workflow management anses vara en av de 

mest effektiva strategierna för att optimera försörjningskedjor genom IT-stöd som hanterar all 

information om ordern från det importerande företaget till det exporterande företaget. Wang 

och Wei (2008) nämner resultat såsom ökad totalt process-effektivitet, standardiserade 

processer, bättre tillgång till information, automatiserade uppdrag av arbetsprocesser samt 

processövervakning genom särskilda verktyg som ytterligare några effekter som kan 

åstadkommas av workflow system. Det är dock viktigt att de olika delarna i systemet kan följa 

var i orderprocessen varan befinner sig, vilket Chan och Chan (2009) förklarar med för att 

undvika dubbelarbete då det kan vara svårt att få insyn i de andra organisationerna.  

 

2.6  Informationsutbyte och flexibilitet  

Användningen av informationsteknik (IT) kan enligt Schütz och Tomasgard (2011) underlätta 

i leverantörskedjan genom bättre integration mellan informationen i processen. Wang och 

Wei (2008) nämner att IT metoder kan hjälpa företag att leverera bättre produkter till sina 

kunder, skjuta upp leverans, göra just-in-time-inköp, samarbeta med planering och 

prognostisering. Schütz och Tomasgard (2011) menar att dessa metoder bidrar till att 

relationer mellan organisationer stärks och på så vis skapa konkurrensfördelar, då 

informationen blir synlig för parterna i leveranskedjan blir distributionskedjan mer flexibel.  
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Den synliga informationen bidrar enligt Schütz och Tomasgard (2011) till att parterna i 

kedjan kan vara uppdaterade med upp-to-date information om de kritiska aktiviteter och 

processer så som inköp, tillverkning samt distribution. Detta informationsutbyte kan enligt 

Wang och Wei (2008) förbättra samarbetet mellan leverantörer och kunder samt bidra till 

förbättring av möjliga strategiska organisatoriska förändringar.  

Da Xu (2011) nämner i sin forskning service-oriented-architecture (SOA) som en tjänst som 

tillåter andra utöver exportören i försörjningskedjan att få tillgång till de den efterfråga som 

uppstår från importörernas sida. Det möjliggör med andra ord för globalt integrerade 

försörjningskedjor. Genom att denna information finns tillgänglig för alla parter i en 

distributionskedja, allt från producent till transportör, nämner Da Xu (2011) att det möjliggörs 

en chans till snabbare leveranser, då informationen når alla parter direkt.  

 

Idag jobbar många företag utifrån en efterfrågestyrd modell som kräver en snabb 

reaktionsförmåga från alla parter i distributionskedjan för att tillgodose importörens krav på 

snabba leveranser. Da Xu (2011) menar att det då krävs ett helt integrerat system för 

företagsinformation, blir informationsbehandlingen i försörjningskedjan allt viktigare. 

Samtidigt som Wakolbinger och Cruz (2011) menar att det övergripande målet med 

informationsdelning i leveranskedjan är att uppnå effektivitet. För dessa efterfrågestyrda 

försörjningskedjor anser Da Xu (2011) SOA vara en lämplig strategi för att snabba på 

orderprocessen från det att order läggs av importören, till det att färdig vara levereras av 

exportören till importören. Genom att integrera en SOA som en process i leveranskedjan, kan 

det skapas bättre förutsättningar för datautbyte, lyhördhet samt gensvar på efterfrågan.  

 

2.7 Upphandling  

“En försörjningskedja kan definieras som en sammanhängande serie av aktiviteter som är  

förknippade med att planera, samordna och styra material samt delar och färdiga varor från  

leverantör till kund”, (Chan och Chan 2009:213). 

Det är viktigt att informationsutbytet mellan självständiga företag i försörjningskedjan 

fungerar korrekt då det enligt Edvardsson och Thomasson, (1991) kan bidra till att minimera 

osäkerheten av efterfrågan för företagets produkter som försörjningskedjor kan möta. Om 
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informationsutbytet förmedlas på rätt sätt mellan leverantören och köparen kan de nämligen 

bidra till att leverantören kan anpassa och hantera beställningar effektivare vilket leder till 

konkurrensfördelar. Dessa konkurrensfördelar är till leverantörens fördel då de enligt Chan 

och Chan (2009) med hjälp av made-to-order (MTO) metoden tillverkar produkter efter 

köparens order. Denna metods största fördel är att leverantören inte behöver ha varor på lager 

som bara står där då efterfrågan av de specifika varorna kan fluktuera kraftigt. Chan och 

Chan, 2009 nämner dock att nackdelen med metoden är dock att leveranstiden blir längre 

kundordern lagt och blivit godkänd.  

 

För att en lyckad upphandling skall genomföras är det även enligt Frenander (2009) viktigt att 

identifiera några framgångsfaktorer där tyngden varierar beroende på vilka syften som är 

aktuella som till exempel (1) effektiv samordning av olika verksamheter så som beställning, 

leveransadresser och hämtningsställen, (2) uppskattade volymer, frekvens samt tidpunkter 

skall anges så tydligt som möjligt, (3) föreskriv kvalificeringskrav samt administrativa villkor 

som är rimliga för små- och medelstora företag. Även Ast (2012) förklarar att vikten av att 

vilka krav på försäkringar, omsättning, fakturerings- och betalningsrutiner som är att föredra 

med mera, (Frenander, 2009).  

Särdragen vid upphandlingar skiljer sig enligt Ast (2012) mer eller mindre från varandra 

beroende på vilka områden som berörs. Ast (2012) förklarar även att upphandlingar inom 

livsmedelsbranschen kännetecknas av en varuportfölj med ett enormt antal varor, få men stora 

leverantörer och ett stort beroende av välfungerande och avtalsenlig logistik. Utformningen av 

upphandlingen, avtalsskrivandet samt uppföljningen är dock mycket tids- och resurskrävande 

pågrund av det stora antalet varor samt specifikationerna av kvalitén på varje vara, vilket 

bidrar till att livsmedel ofta upphandlas på ramavtal. Ett ramavtal kan upphandlas med flera 

leverantörer, de leverantörer som har blivit tilldelade ramavtalet får senare tilldelat volymer 

och tider för leverans.  

Fördelen med detta är att köparen undviker mycket administrativt arbete då ett 

förhållningsunderlag ligger till grund för alla affärer som i sin tur ligger till grund för 

ramavtalet, till skillnad från att göra en mängd mindre upphandlingar, (Ast, 2012). När 

företag studerar ett ramavtal eller en ramavtalsprocess kan de enligt Ast (2012) omfamna 

stora ekonomiska värden på ett betydligt enklare sätt än om företag hade tittat på många olika 

avtal.  
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3. Metod  

3.1 Kvalitativa studier  

Kvalitativ forskningsmetod kännetecknas enligt Svenning (1999) av att forskaren utifrån ett 

litet material försöker tränga in i en problematik samtidigt som kvalitativ forskning är känslig 

för nyanser samt subtila variationer. Forskningsprocessen kan betraktas som en kedja 

tolkningar av verkligheten, då forskaren har en mängd tolkningar av verkligheten när den 

träder in på forskningsprocessen, en så kallad förförståelse. ”Kvalitativa tolkningar av 

verkligheten är kontinuerliga, allmänmänskligt kunskapsväxande, där vetenskapliga 

förhållningssättet bara tillför mer skärpa i analysen”, Svenning (1999:150).  

Kvalitativ forskning rymmer enligt Bryman och Bell (2005) ett flertal mycket olikartade 

metoder så som (1) etnografi/deltagande observationer, (2) kvalitativa intervjuer, (3) 

fokusgrupper, (4) diskurs-och samtalsanalys samt (5) insamling och kvalitativ analys av texter 

och dokument. Det är mycket olikartade källor och metoder som kan ingå i en kvalitativ 

forskning vilket bidrar till en stor variation av datainsamling inom kvalitativ forskning. 

”Kvalitativ forskning brukar emellertid stå för de synsätt där teorin och kategorisering härrör 

från insamling och analys av data”, Bryman och Bell (2005:300).  

 

3.1.2 Komparativ forskningsdesign  

Bryman och Bell (2005) menar att den komparativa forskningsdesignen inrymmer en 

jämförelselogik då den bygger på att bättre förståelse av sociala företeelser kan fås om 

forskare jämför två eller fler fall/situationer/åsikter/synpunkter mot varandra. När komparativ 

design tillämpas för kvalitativa studier antas formen av en multipel fallstudie. Ejvegård 

(1998) menar även att komparation är vanligt vid vetenskapliga studier när en jämförelse 

studeras. Forskaren bör enligt Ejvegård (1998) tänka på (1) forskaren måste utgå från enheter 

som går att jämföra, (2) före jämförelsen behöver forskaren generalisera de företeelses som 

skall jämföras, (3) för att en meningsfull jämförelse skall kunna göras bör en sortering ske. 

Skall en jämförelse göras ska den genomföras med samma metoder så att den på så vis kan bli 

likvärdig och jämförbar, Ejvegård (1998).  
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Vidare menar Bryman och Bell (2005) att teoriutvecklingen underlättar vid multipla studier 

då forskaren får en bättre utgångspunkt när denna ska slå fast under vilka förutsättningar 

teorin ska avgränsas samt när den inte ska göra det. Jämförelsen mellan de två olika fallen kan 

även bidra till begrepp som är relevanta för att teorin skall utvecklas. Förmågan att få de 

särskiljande dragen i två eller flera fall är grunden för komparativ design samtidigt som det 

kan ge en utgångspunkt för teoretiska reflektioner om konstaterade resultat.  

 

3.2 Urval  

Bekvämlighetsurval består enligt Bryman och Bell (2005) av sådana personer som för 

tillfället råkar finns tillgängliga för forskaren. Detta urval är bra att använda sig av om 

forskaren får kontakt med en person på ett företag där de vill genomföra sin forskning. Denna 

typ av första kontakt kan då nämligen utgöra en språngbräda för fortsatt kontakt och 

forskning, (Bryman och Bell, 2005). Forskarna av denna uppsats tog kontakt med Jonas 

Juhlin som är pappa till en av forskarna och som arbetar som key account manager på GG-

handel. Med Jonas Juhlins hjälp ledde detta till att ett snöbolls-eller kedjeurval tillämpades då 

forskarna, genom Jonas, fick kontakt med Jonas kollega Tommy Andrén som arbetar som 

inköpsplanerare på GG-Handel. Denna kontakt ledde till att Tommy Andrén blev forskarnas 

kontaktperson under hela forskningsprocessen och utgångspunkt för fler kontakter.  

Forskarna av denna uppsats fick även kontakt med Ken Nilsson, inköpsplanerare på Interstil 

interiör AB. Kontakten med Ken Nilsson fick forskarna genom Martin Lind, släkting till en av 

forskarna. Genom denna kontakt upprättades en relation och ett samarbete inleddes, baserat 

på ett bekvämlighetsurval. Forskarna fick även kontakt med Duklas inköpsplanerare, Sanja 

Lukic via en av forskarna då Sanja och en av forskaren är släkt med varandra, detta samarbete 

baseras även de på ett bekvämlighetsurval.  

Snöbollsurval har en viss liknelse med bekvämlighetsurval. Forskaren ser till att få kontakt 

med ett antal personer som är relevanta för undersökningens syfte för att i sin tur använda sig 

av dessa personer för att komma i kontakt med ytterligare respondenter, (Bryman och 

Bell,2005). Detta är även denna uppsats arbetsförlopp. Den etablerade kontakten med Tommy 

Andrén på GG- handel ledde till att forskarna fick vidare kontakt med Hebert Martinez på 

Landolakes i USA som Tommy Andrén har kontakt med några gånger varje månad angående 

orders. Det var med andra ord kontakter som åstadkoms genom tidigare kontakter samtidigt 

som det var bekvämt då det var de lättast tillgängliga vid tidpunkten.  
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Frågan om hur stort och brett ett urval behöver vara är, inte alltid lätt att svara på. Det beror 

enligt Bryman och Bell (2005) på ett flertal faktorer och överväganden vilket gör att det inte 

finns några definitiva svar på den frågan. Beslut om urvalsstorlek brukar alltid utgöras av en 

kompromiss av pengar, tid, behov av precision med mera. Bryman och Bell (2005) menar att 

det är urvalets absoluta, totala, och inte dess relativa, föränderliga, storlek som är av 

betydelse. I denna studie utgick författarna från de tre personer som har bred erfarenhet inom 

området som studeras samt inköpsprocesserna på fallföretagen, d.v.s. Ken Nilsson, 

inköpspanerare på Interstil interior AB, Tommy Andrén, inköpare på GG-Handel AB, Herbert 

Martinez, key account manager på Landolakes samt Sanja Lukic inköpsplanerare på Dukla. 

 

 3.3 Kvalitativa intervjuer  

Det finns enligt Bryman och Bell (2005) två huvudsakliga typer av kvalitativa intervjuer:  

1. Ostrukturerade intervjuer: Forskaren använder sig mest av relativt lösa minnesanteckningar 

som är till hjälp vid genomgången av ett antal olika teman under intervjun. Intervjuaren kan 

ställa en fråga till intervjupersonen som i sin tur får svara samt associera fritt, intervjuaren 

ställer uppföljningsfrågor på de punkter som verkar vara värda att följa upp. Denna typ av 

intervju tenderar att vara lika vanliga som ett vanligt samtal, (Bryman och Bell, 2005).  

 

2. Semistrukturerande intervjuer: Forskaren har en lista över specifika teman som skall 

beröras, intervjuguide (se punkt 2.2.1), samtidigt som intervjupersonen fortfarande har en 

frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna som finns i intervjuguiden behöver inte 

ställas i den specifika ordningen samt att frågor som inte står med i den kan komma att ställas 

till intervjupersonen, (Bryman och Bell, 2005).  

 

Intervjuprocessen är flexibel samtidigt som även tonvikten ligger på hur intervjupersonen 

uppfattar och förstår frågor och skeenden. Med detta menar Bryman och Bell (2005) det som 

intervjupersonen upplever som viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser mönster 

och beteenden. Det finns utrymme för en avsevärd variation mellan helt omstrukturerande – 
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och semistrukturerande intervjuer dock ligger de flesta kvalitativa intervjuer nära någon av 

dessa två former, (Bryman och Bell, 2005).  

 

Forskarna i denna uppsats kommer att använda sig av semistrukturerade intervjuer då dessa 

tillåter en flexibel intervjuprocess som till viss del baseras på intervjupersonens svar. Det 

anses även vara en lämplig metod då forskarna av denna uppsats inte vill sätta någon ram, 

utöver den teoretiska ramen, för forskningen genom strukturerade intervjuer som inte tillåter 

den intervjuade att prata fritt. Samtidigt som intervjuguiden ger forskarna en vägledning 

under intervjun så att forskarna får svar på de frågor de anser vara viktiga utifrån den 

teoretiska ramen de fastställt. Då forskarna använde sig av semistrukturerade intervjuer hade 

de på förhand förberett frågor (sex frågor) med några möjliga följdfrågor och inriktningar 

beroende på intervjupersonens svar. Forskarna genomförde personliga interjuver med Ken 

Nilsson och Sanja Lukic då forskarna hade tillfälle att träffa de två kontaktpersonerna 

personligen. Dock försäkrade sig forskarna om att det gick bra med kontaktpersonerna att ha 

en kompletterande personlig eller onlineintervju om behov skulle uppkomma.   

Forskare behöver dock ibland kontakta intervjupersoner som inte befinner sig i närheten eller 

rentav i samma land som forskaren, detta innebär att intervjun genomförs i mindre personliga 

sammanhang genom en telefonintervju eller en ”online” intervju via e-post, (Bryman och 

Bell, 2005). Detta var fallet för forskarna i denna uppsats på grund av ett stort geografiskt 

avstånd med de två kontaktpersonerna på GG-handel samt på Landolakes.  När kvalitativt 

inriktade individuella intervjuer skall genomföras online är de frågeställningar som 

aktualiseras i huvudsak samma som vid personliga intervjuer. Forskarna i denna uppsats var 

därför tvungna att ta beslut om utfrågningen skall ske synkroniserat, samtidigt, eller 

asynkroniserat vid en online intervju. Om intervjun skulle ske asynkront, icke samtidigt, 

skulle den rymma en större risk för att respondenten hoppar av eller inte besvarar vissa frågor.  

En online intervju kan dock skapa ömsesidig tillit och större möjligheter för längre 

engagemang från de intervjuades sida, samt som det kan vara lättare för forskarna att 

återkomma till intervjupersonen med kompletterande frågor och reflektionen, då detta 

tillvägagångssätt kan dra ut på tiden, (Bryman och Bell, 2005). Med bakgrund i detta 

bestämde sig forskarna för att använda sig av online interjuver med deras kontaktpersoner 

Tommy Andrén och Herbert Martinez under hela forskningsprocessen då tid, pengar och 

geografiska hinder utgjorde att personliga interjuver inte gick att genomföra. Innan online 
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intervjuerna försäkrade sig forskarna om att deras kontaktpersoner, Tommy Andrén och 

Hebert Martinez, förstod vad forskningens syfte var och till vilken nytta denna studie skulle 

vara för de inblandade företagen. Samtidigt som forskarna frågade om det gick bra med 

kontaktpersonerna att ha en kontakt via mail under forskningsprocessen om eventuella frågor 

skulle dyka upp för att på så vis försäkra sig om att kontaktpersonerna inte skulle dra sig 

undan mitt i studien. För att forskarna skulle vara förberedda med frågor om de områden de 

ville gå in på mer grundligt utformades en typ av frågeschema så att frågorna i intervjun 

skulle ha ett flöde där de olika teman kom i en naturlig ordning. På så vis underlättar det hela 

intervjuprocessen samtidigt som forskarna inte missar viktig information. När dessa frågor 

(sex frågor) var färdigställda skickades de ut till Tommy Andrén och sedan till Herbert 

Martinez som besvarade frågorna i mejlet. Alla intervjuverspersoner besvarade samma frågor 

så att forskarna på så vis kan få en rättvis bild av alla fallföretags inköpsprocess.  

 

3.3.1 Operationalisering av intervjuschema  

Det är skillnad mellan en indikator och ett mått. Då ett mått rör företeelser som är relativt lätta 

att beräkna eller räkna på en individnivå så som ålder, inkomst, samtidigt som måttet på en 

organisationsnivå beräknar eller räknar antal anställda och personalomsättning. Medan en 

indikator är något som tänkts ut eller som redan är för handen och används som om det vore 

ett mått på ett begrepp och uppfattas som ett indirekt mått på ett begrepp så som 

arbetstillfredställelse och intelligenstest. Det finns även direkta och indirekta definitioner på 

begrepp, då förhållande till de begrepp de relaterar till avgör om de är direkta eller indirekta 

indikationer. En indikator som rör arbetstillfredsställelse har ett mer indirekt förhållande till 

sitt begrepp än en indikator på civilstånd som har ett mer direkt förhållande på sitt begrepp, 

(Ejvegård, 1998). 

Operationell definiton används för att komma fram till ett mått på ett visst begrepp. För att ett 

mått skall kunna tas fram är det viktigt att ha en eller flera indikatorer för begreppet i fråga. 

Det finns enligt Ejvegård (1998) ett antal tekniker för utformning av indikationer: 

 

1. Forskaren konstruerar en eller flera teman som blir en del av ett strukturerat frågeschema 

eller en enkät som fylls i av respondenten. Frågan eller frågorna kan ta upp respondentens 
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beskrivning av en eller annan attityd så som till exempel arbetstillfredställelse, dess 

yrkesstatus så som yrkestitel, (Ejvegård, 1998). 

 

2. Individernas beteende till exempel hur cheferna beter sig beskrivs med hjälp av ett 

strukturerat intervjuschema, (Ejvegård, 1998). 

3. Mäter anställningspraxis via användning av offentlig statistik, (Ejvegård, 1998). 

 

4. Med hjälp av innehållsanalys gör forskaren en genomgång av innehållet i massmedia när 

forskaren vill avgöra förändringar när det gäller hur viktig en fråga anses vara i media, 

(Ejvegård, 1998). 

 

Som vi ser kan indikationer härstamma från många källor och formuleras med hjälp av olika 

tekniker. Det är därför viktigt att forskaren tar ställning till om det räcker med en indikator 

eller om fler indikationer behövs på ett begrepp. Forskaren kan ställa ett antal frågor om ett 

visst begrepp i en strukturera enkät eller intervju för att på så vis få information om begreppet, 

(Ejvegård, 1998). 

Den huvudsakliga anledningen till att använda sig av fler indikationer som mått på ett begrepp 

är att forskaren kan minska problem och missförstånd när den använder sig av fler 

indikationer än bara av en. Då en indikator kan klassificera personer på ett felaktigt sätt som 

till exempel kan bero på feltolkningar. Använder forskaren fler indikatorer kan dessa 

feltolkningar kompenseras, (Ejvegård, 1998). En indikator kan även fånga upp en del av det 

bakomliggande begreppet. ”En fråga behöver kanske formuleras på en synnerligen hög 

generaliseringsnivå och kan då inte spegla hur det verkligen är för de människor som skall 

svara på den samtidigt som en fråga bara täcker en viss aspekt av det aktuella begreppet”, 

Ejvegård (1998:44). Ställer forskaren många frågor får forskaren på så vis tillgång till fler 

aspekter av begreppet.  

Synsättet på mätning innebär att det begrepp forskaren är intresserad av omfattar flera olika 

dimensioner, för att forskaren skall få fram de olika dimensionerna ska denna ha de olika 

aspekterna och komponenterna av begreppet i åtanke. Begreppsdimensionerna skall göras 

utifrån teori och/eller utifrån forskning som gjorts utifrån begreppet, (Ejvegård, 1998). 
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Individer som får höga poäng på en dimension behöver nödvändigtvis inte få höga poäng på 

en annan dimension, vilket gör att en flerdimensionell profil kan göras för varje respondent. I 

vissa studier används en eller flera indikationer som mått på ett begrepp, det viktiga att tänka 

på är att måtten är reliabla samt att de utgör hållbara, valida, representationer av de begrepp 

de antas ge information om, (Ejvegård, 1998).  

Bryman och Bell (2005) menar att det är viktigt att forskaren meddelar respondenten hur 

viktigt deras svar är speciellt då intervjuer på internet fortfarande är ovant för många. 

Forskaren bör också ta ställning till om denna vill skicka ut alla frågor på en gång eller ta en i 

taget för att sedan vänta på svar innan nästa fråga skickas, (Bryman och Bell, 2005). Ett 

problem som kan ske genom att intervjupersonen får alla frågor på en gång är att denna kan 

läsa igenom de innan de besvarar första frågan eller att de väljer att bara besvara de frågor 

som är av intresse för dem. Det är därför mer reliabelt, pålitligt, att skicka frågorna en och en. 

Presumtiva, potentiella, intervjupersoner går ofta med på att delta om de på förhand får 

acceptera detta innan de första frågorna skickas till dem samt om forskaren berättar något 

personligt om sig själv genom att t.ex. förklara mer ingående om undersökningens syfte, 

lämna telefonnummer med mera, (Bryman och Bell, 2005). Forskarna började med att skicka 

både specifika och generella frågor till Tommy Andrén vars syfte var att få en grundlig 

förståelse för Tommy Andréns synsätt och Herbert Martinez synsätt på materialflödet mellan 

Landolakes och GG-Handel. När en förförståelse hade skapats skickades nya frågor baserade 

på de gamla svaren ut till respondenterna för att efter hand utveckla kunskap och förståelse 

för orderkedjan.  

 

Några grundläggande råd vid utformningen av intervjuguide är enligt Bryman och Bell (2005)  

följande:  

 

• Skapa ett mått av ordning i de teman som är aktuella så att frågorna följer varandra på ett bra sätt.  

Forskare bör också vara beredd att ändra ordningsföljden på frågorna under intervjun, (Bryman och  

Bell, 2005).  

 

• Intervjufrågor samt teman bör formuleras på så vis så att det underlättar svaren på 

undersökningen, (Bryman och Bell, 2005).  
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• Ledande frågor bör inte ställas, (Bryman och Bell, 2005).  

 

• Forskaren ska notera eller ställa frågor om bakgrundsfakta, t.ex. kön, namn, ålder (generell 

bakgrundsinformation) samt frågor om t.ex. position i organisationen, hur länge personen 

varit med i gruppen (specifik bakgrundsinformation). Denna typ av fakta är viktig för att 

forskaren skall kunna sätta in intervjupersonens svar i ett sammanhang, (Bryman och Bell, 

2005).  

 

Innan själva intervjun är det enligt Bryman och Bell (2005) vissa praktiska detaljer som är 

viktiga:  

 

• Bra om forskaren bekantar sig med den miljö intervjupersonen verkar i detta för att det kan 

underlätta tolkningen samt förståelsen av det intervjupersonen berättar, (Bryman och Bell, 

2005).  

 

• Forskaren skall ha en bra bandspelare för att kunna spela in intervjun för att sedan skriva ut 

den. Detta tillvägagångssätt används för att den detaljerade analysen är mycket viktig i 

kvalitativ analys. Om forskaren bara antecknar är det lätt att viktiga fraser och uttryck går 

förlorade, (Bryman och Bell, 2005).  

 

• Intervjun bör genomföras i en lugn miljö samt att intervjupersonen inte skall behöva oroa sig 

för att någon kan höra vad denna prata om under intervjun, (Bryman och Bell, 2005).  

 

• Forskaren skall förbereda sig inför intervjun genom att vara insatt, strukturerad, tydlig, visa 

hänsyn, öppen, styrande, balanserad, etiskt medveten mm, (Bryman och Bell, 2005).  
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 3.4 Organisationsdokument  

Organisationsdokument är enligt Bryman och Bell (2005) mycket heterogena, blandade. 

Källor är av speciell vikt för forskare i företagsekonomi, det finns många dokument så som 

offentliga dokument som årsberättelser, pressmedelanden, annonser och PR-material i tryckt 

form på Internet samt andra som är privata så som organisationsscheman, företagsinterna 

brev, mötesprotokoll, korrespondens, brevväxling, med personer utanför företaget. Denna typ 

av källor förser forskaren med viktig bakgrundsinformation om företaget och används därför 

av etnografiska forskare som studerar organisationer, (Bryman och Bell, 2005). Då 

forskningsprocessen i denna uppsats pågick under en period på åtta veckor var det inte möjligt 

för forskarna att personligen åka till företagen för att ta del av informationen som skulle 

behövas för forskningen. Forskarna använde sig därför av offentliga dokument, så som 

Landolakes hemsida, för att få mer företagsinformation att komplettera online intervjuerna 

med.  

 

 3.5 Analys av data  

Vid kvalitativa undersökningar får forskaren mycket snabbt ett stort och otympligt 

datamaterial genom till exempel beskrivningar så som fältanteckningar, intervjuutskrifter och 

dokument av skilda slag. Detta bidrar till att det inte är lätt för forskaren att hitta rätt väg 

genom den stora mängd data som fåtts fram vilket kan leda till att forskaren kan komma att 

ställa sig frågan ”Vad skall jag nu göra med allt detta?” Det finns få etablerade och allmänt 

accepterade metoder för kvalitativ dataanalys. Det kvalitativ analys ger är mer generella 

riktlinjer, en referensram vars syfte är att vägleda forskaren vid analys av data, (Bryman och 

Bell, 2005). Bryman och Bell (2005) nämner dock grundad teori som det absolut vanligaste 

synsättet för analys av kvalitativ data. Grundad teori kan förklaras som ”teori som härletts 

från data som samlas in och analyserats på ett systematiskt sätt under forskningsprocessens 

gång. I denna metod finns det ett nära samband mellan datainsamling, analys och den 

resulterande teorin”, (Bryman och Bell, 2005). Insamling och analys av data sker då parallellt 

och med en växelverkan med varandra.  

 

Grundad teori har två grundläggande drag, (1) en teori utvecklas på grundval av data (2) samt 

ett iterativt eller rekursivt, repeterbart, synsätt, som innebär att insamling och analys av data 
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sker parallellt och i en växelverkan med varandra. Vid grundad teori fortsätter forskaren enligt 

Bryman och Bell (2005) att samla in data via intervjuer, observationer samt insamling av 

skriftliga källor tills forskaren uppnått en teoretisk mättnad. ”Teoretisk mättnad innebär att 

forskaren på ett teoretiskt sätt fortsätter sitt urval tills en kategori mättats med data, tills (1) 

ingen ny eller relevant data framkommer om en viss kategori, (2) kategorin har utvecklats i 

termer av dess egenskaper och dimensioner och dess variation framkommit samt (3) 

relationerna mellan olika kategorier är etablerade och validerade på ett bra sätt”, (Bryman och 

Bell 2005:351). Inom grundad teori ligger en kategori på en högre abstraktionsnivå än ett 

begrepp, då en kategori kan beröra fler begrepp med samma egenskaper som kategorin 

påvisar. Det är inte enbart urval av människor som berörs i teoretiskt urval utan även urval av 

situationer, miljöer samt händelser, (Bryman och Bell 2005).  

 

Kodning är en av de viktigaste processerna i grundad teori och omfattar en genomgång av 

fältanteckningar/ utskrifter samt att sätta namn och etiketter på delar som verkar vara av 

teoretisk vikt eller av praktisk betydelse för personer som studeras. Kodning i kvalitativ 

analys fungerar som ett sätt att enkelt sätta etiketter, åtskilja, sammanställa samt organisera 

data samtidigt som kodning ständigt förändras och omvandlas, (Bryman och Bell 2005). 

Kodning i grundad teori skiljer mellan tre former av kodning:  

 

1. Öppen kodning: Denna process går ut på att bryta ner, studera jämföra, konceptualisera och 

kategorisera data för att kodningen i sin tur ska ge begrepp som i sin tur grupperas och 

omformuleras till kategorier, (Bryman och Bell, 2005).  

 

2. Axial kodning: Data efter den öppna kodningen förs samman på nytt sätt genom att 

forskaren skapar kopplingar mellan kategorier, detta genom att koder kopplas till kontexter, 

konsekvenser, samspelsmönster och orsaker, (Bryman och Bell, 2005).  

 

3. Selektiv kodning: Forskaren väljer ut en kategori för att sedan systematiskt relatera till 

andra kategorier, validerar dessa relationer samt fyller på med kategorier som ytterligare 
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behöver utvecklas och bearbetas. Kärnkategorin utgör den centrala fokus utifrån alla andra 

kategorier sammanställs, (Bryman och Bell, 2005).  

 

 ”De tre olika typerna av kodning utgör olika kodningsnivåer där var och en dem händer 

samman med olika faser i bearbetningen av kategorier i grundad teori”, Bryman och Bell 

(2005:450)  

 

Analytisk induktion valdes bort som metod för analys av data, då den eftersträvar universella 

förklaringar till olika företeelser genom att samla in data till dess att inga avvikande eller 

negativa fall av en företeelse hittas, vilket inte var fallet i denna studie. Forskarna i denna 

uppsats använde sig istället av teorier för att besvara sin forskningsfråga, varför det föll sig 

naturligt att använda grundad teori. Efter de första intervjuerna med de tre respondenterna 

påbörjade forskarna sin första kodning, öppen kodning, då de kategoriserade data för att i sin 

tur kunna skapa begrepp för att på så vis veta vilka områden forskningen skall rikta in sig på, 

vilket visade sig bli materialflödets leveranstider. Efter det skapades kopplingar mellan 

begreppen och kategorierna för att se olika mönster mellan Herbert Martinez och Tommy 

Andréns synpunkter på materialflödet i förhållande till Ateljé MB:s materialflöde från sina 

leverantörer från England samt i förhållande till Duklas materialflöde från sin leverantör i 

Polen. I den selektiva kodningen valde forskarna ut en kategori, ett område, för att 

systematiskt relatera denna till andra kategorier som är av teoretisk vikt eller av praktisk 

betydelse för forskningsfrågan. Det visade sig bli potentiella förbättringsmöjligheter för att 

minska leveranstiderna.  

 

3.5.1 Analysens struktur  

Denna studie har grundat sig på problemformuleringen: ”Hur kan exporterande företag 

förbättra sin leveransservice gentemot sina importerande kunder i form av kortare 

leveranstider?” som sedan har kopplats samman med teori och empiri från de tre fallföretagen 

GG-Handel, Ateljé MB samt Dukla. Den valda analysmetoden grundad teori tillämpats för 

analysen av problemformuleringen. Till slutdiskussionen har det, genom analysen, dragits 

slutsatser som ligger till grund för kommande diskussion. 
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Figur 3.1 Struktur av analysmetod (Egendesign, 2013).  

 

3.6 Kvalitetsmått  

Det är nödvändigt att specificera termer och metoder för att på så vis etablera och bedöma 

kvaliteten i kvalitativ forskning. Två grundläggande kriterier föreslås (1) trovärdighet som har 

fyra delkriterier och (2) äkthet som har fem delkriterier, (Bryman och Bell, 2005).  
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• Trovärdighet:  

1. Tillförlitlighet: Om det finns många olika beskrivningar av en social verklighet är det 

trovärdigheten i den beskrivning som forskaren kommer fram till som avgör hur pass 

acceptabel den är i andra personers ögon, (Bryman och Bell, 2005).  

 

2. Överförbarhet: Kvalitativ forskning inbegriper ofta ett intensivt stadium av en liten grupp 

eller av individer som har vissa egenskaper gemensamt. Detta bidrar till att kvalitativa resultat 

har fokus på det kontextuellt unika. Bryman och Bell (2005) menar att det är en empirisk 

fråga hur resultaten går att applicera i någon annan kontext eller situation. Detta gör att 

kvalitativa forskare uppmanas att producera ”thick descriptions” vilket innebär fylliga 

redogörelser i de detaljer som ingår i en kultur. På så vis förses någon annan med en databas 

med vars hjälp de kan bedöma hur överförbar resultatet är i en annan miljö, (Bryman och 

Bell, 2005).  

 

3. Pålitlighet: Forskaren skall här anta ett granskande synsätt för att på så vis bedöma 

undersökningen, detta för att säkerställa att en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla 

faser i forskningsprocessen är tillfredställande. Denna typ av granskning kan vara mycket 

krävande då kvalitativa studier ofta genererar stora mängder data, (Bryman och Bell, 2005).  

 

4. Möjlighet att styrka och konfirmera: Det skall vara uppenbart att forskaren inte medvetet 

låtit personliga värderingar eller dess teoretiska inriktning påverka utföranded samt 

slutsatserna av sin undersökning, (Bryman och Bell, 2005).  

 

Tillförlitligheten och pålitligheten i forskningen kommer forskarna att sträva efter uppnå med 

så högt resultat som möjligt i de onlineintervjuer de genomför med Tommy Andrén, Hebert 

Martinez, samtidigt som forskarna hoppas på en kontinuerlig kontakt mellan de själva och 

deras tre kontaktpersoner under forskningsprocessen. Målet med forskningen är att kunna 

uppnå effektiviserade ledtider mellan exportör och importör, oavsett företag, land eller 

bransch. Forskarna har därför strävat efter att hålla forskningen så generell som möjlig för att 
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andra företag inom andra branscher i andra länder ska kunna applicera resultatet i sina 

materialflöden. Landolakes och GG-Handel samt Ateljé MB har därför använts som 

caseföretag för att illustrera forskningsproblemet. Forskarna genomför denna studie utan 

påverkan av deras personliga värderingar eller den teori som är vald för forskningen.  

 

3.7 Etiska överväganden  

Diskussion om etiska principer i samhällsforskningen brukar enligt Bryman och Bell (2005) 

kretsa kring vissa frågeställningar som uppträder i olika skepnader, dessa skepnader är (1) 

skada för deltagarnas del, (2) samtycke, (3) inkräktar på privatliv samt (4) undanhållande. har 

delats upp i fyra kategorier: 

1. Skada för deltagarnas del: Forskning som kan anses som oacceptabel, här kan ett 

flertal aspekter vara aktuella så som fysisk skada, hinder för personlig 

utveckling, sämre självkänsla, stress samt att deltagarna tvingas utföra 

klandervärdiga handlingar, (Bryman och Bell, 2005). 

2. Samtycke: Här fokuseras det mycket på dold eller hemlig observation där 

omgivningen inte känner till forskarens egentliga roll. Frågan om samtycke och 

godkännande att delta i en undersökning stor i fokus, (Bryman och Bell, 2005). 

3. Inkräktar på privatlivet: Denna kategori berör i vilken utsträckning det kan tolereras 

att forskaren studerar undersökningspersonens privatliv, (Bryman och Bell, 

2005). 

4. Undanhållande: ”Att forskaren för undersökningspersonen bakom ljuset eller utgår 

ifrån falska förespeglingar är aktuellt då en forskare beskriver sin undersökning 

som något annat än vad den är”, (Bryman och Bell 2005). 

 

Innan intervjuns början diskutera forskarna noggrant med intervjupersonerna på varje 

fallföretag om hur intervjuerna skulle gå till samt till vilket syfte intervjuerna görs. Det 

kommer även att förklaras för varje intervjuperson att frågorna som kommer ställas samt 

redogörelsen av de svar forskarna får in inte kommer inkräkta på intervjupersonens privata 

person samt att de kan välja att vara anonyma och att redogörelsen inte kommer vara till 

företagets nackdel.  
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4 Empiri  

4.1 GG-Handels materialflöde från Landolakes  

GG-Handel som är ett litet företag beläget i Skara, importerar livsmedel från hela världen. 

Tommy Andrén som är inköpare på GG-Handel, säger att företaget som har en omsättning på 

ca 200 miljoner kronor säljer sina produkter till svenska kunder såsom livsmedelsbutiker, 

restauranger och pizzerior. En av deras största leverantörer av ostsås är Landolakes och finns i 

USA. Landolakes är det näst största kooperativa företaget i USA med cirka 9.000 anställda, 

(Landolakes, 2013). Landolakes är en partner till många av USA:s främsta livsmedelsföretag 

och tillverkare. Företaget gör affärer i mer än 50 länder, däribland med GG-Handel i Sverige.  

 

4.1.1 Orderförfarandet 

Materialflödet mellan GG-Handel och Landolakes börjar enligt Herbert Martinez (2013) med 

att GG-Handels inköpare Tommy Andrén lägger en order på ostsås via fax eller mejl till 

Landolakes som faxar eller mejlar tillbaka en orderbekräftelse när de har mottagit ordern. När 

Landolakes mottager order från GG-Handel lägger de in ordern i sitt system. Herbert 

Martinez (2013) berättar att Landolakes kollar samtidigt så att de kan leverera enligt GG-

Handels önskemål gällande leveransdag, produktmix och volym. Därefter skickar de en 

orderbekräftelse till GG-Handel som talar om att de har fått ordern samt att de kan leverera 

enligt deras önskemål. Tommy Andrén berättar att GG-Handel då bekräftar eventuella 

ändringar. När det är gjort så berättar Herbert Martinez att Landolakes bokar transport och 

färja. När Landolakes får bekräftelse och detaljer angående transporten från deras lager till 

färjan och från färjan till Göteborg, så mejlar de detaljerna till GG-Handel så de har all 

information som berör deras order. Tommy Andrén berättar att GG-Handel därefter bokar 

transport från Göteborg till Skara.  

 

Landolakes lagerhåller enligt Herbert Martinz inte några varor, de producerar efter GG-

Handels orders. Landolakes har ett kvantitetskrav mot GG-Handel som säger att när GG-

Handel lägger order till Landolakes så måste de enligt Herbert Martinez köpa minst 225 

kartonger och högst 5102 kg, vilket blir en container per artikel. Dessa kvantitets-krav 

existerar på grund av de transportkostnader som Landolakes har för att frakta varorna från 
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USA till Sverige, (Hebert Martinez 2013). När all ostsås är producerad packas den i container, 

(Herbert Martinez, 2013).  

 

4.1.2 Leveransen 

Herbert Martinez berättar att när de två artiklarna ostsås är packade i två containers levereras 

de från Landolakes fabrik till en hamn i USA där de lastas på en båt för transport till Sverige. 

Landolakes bokar alla transporter i USA och även sjötransporten med ett rederi som heter 

Atlantic. Sjötransporten tar åtta veckor. Två dagar innan färjans avgång från USA så faxar 

Landolakes enligt Herbert Martinez ett kvitto till GG-Handel samtidigt som de kontrollerar 

sin fraktsedel som talar om alla detaljer som rör ordern såsom artiklar och volymer samt 

datum för leverans m.m. När varorna lämnar Landolakes lager berättar Tommy Andrén att 

Landolakes meddelar detta till GG-Handel. Leveransen anländer till Göteborg där 

containrarna tullas in av företaget Infranordic i Göteborg. GG-Handel har sedan tidigare bokat 

transport från Göteborg till Skara där deras lager ligger. När containrarna anländer till Skara 

så berättar Tommy Andrén att deras lagerarbetare pallar om kartongerna, då dessa inte ligger 

på färdiga pall i containrarna. Därefter lagras oståsen in på GG-Handels lager i Skara och är 

redo att säljas till GG-Handels kunder. Från det att Tommy Andrén lägger order till 

Landolakes, tar det åtta veckor innan de har artiklarna på plats i sitt lager. Av dessa åtta 

veckor tar sjötransporten som tidigare nämnt två veckor. Herbert Martinez förklarar att det 

som tar lång tid i orderprocessen är alltså själva tillverkningen av ostsåsen då Landolakes inte 

lagerlägger den. Detta påverkar i sin tur GG-Handel negativt då Tommy Andrén säger att 

GG-Handel varken har hög produktmixflexibilitet eller volymmixflexibilitet då de måste 

lägga en container per artikel eller hög leveransflexibilitet då de har lång leveranstid.  

När GG-Handels kunder lägger order på ostsåsen så tar kundtjänst på GG-Handel emot ordern 

och registrerar den för utlastning. Transporten sköts via ett externt fraktbolag som 

transporterar varorna till GG-Handels kunder som i detta fall är grossister. Grossisten 

levererar sedan till slutkunden som konsumerar ostsåsen, (Tommy Andrén, 2013).  

4.2 Interstil interiors materialflöde från Indien 

Inretts Interior består av flera företag som samarbetar i flera olika länder. Interstil Interior AB 

säljer i Sverige interiörer samt trädgårdsmöbler till bland annat Mio. Företaget som startades 

år 2005 sponsrar bland annat Arga Snickaren samt Sofias änglar som är inredningsprogram 
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som visas på Kanal 5 i Sverige. På kontoret som ligger i Eslöv, arbetar tio personer med att 

importera möbler från hela världen. Interstil Interior AB (Interstilinterior.se, 2013) säger 

själva: 

 

”Vi har för länge sedan lärt oss hur man kan använda globaliseringen för att tillverka rätt 

produkter till rätt pris, i rätt kvalitet och i rätt tid”.  

 

4.2.1 Orderförfarandet 

Ett av Interstil interiors materialflöden kommer enligt Ken Nilsson, inköpsplanerare på 

Interstil interior, från Indien. En leverantör som Interstil interior handlar av heter Rajid. När 

Interstil interior ser ett behov kontaktar de Rajid för att diskutera pris för den aktuella 

produkten samt fraktkostnader, då det skiljer sig från varje specifik order. Dessa summor 

diskuteras i dollar. När detta är gjort berättar Ken att Intestil Interior gör en kostnadskalkyl 

där de lägger på sin marginal för att få ett ungefärligt pris att ge till sina kunder. De diskuterar 

även vilket kvantkrav som gäller för den aktuella ordern, samt vilken storlek som blir aktuell 

på containern. Interstil interior importerar enligt Ken Nilsson (2013) i containers som är 

antingen 20 eller 40 fot stora. Vad som avgör storleken på dessa containers är priset samt 

behovet och efterfrågan på varorna. När detta är klart gör Interstil interior en skarp order via 

mejl till Rajid. I detta mejl, som deras affärssystem skapar, finns information om Rajids 

artikelnummer, Interstil interiors artikelnummer, pris i dollar samt leveransdatum. När Rajid 

får ordern kontaktar han Interstil interior för eventuella ändringar. När båda parter är överens 

skickar Rajid tillbaka en orderbekräftelse via mejl till Interstil interior. Interstil interior lägger 

då in ordern i sitt affärssystem där deras spedition får ta del av information som berör 

leveransen. Interstil interior anlitar Transportsektionen Bjärnum som sköter hela deras 

lagerverksamhet. Interstil interior har sina produkter på ett lager i Osby, Ken Nilsson (2013).  

 

 

 

4.2.2 Leveransen 

Leveranstiderna kan variera kraftigt, men Ken berättar att Rajid brukar leverera på ungefär 60 

dagar från det att order läggs från Interstil interior. Interstil interior har ett system som delar 

information med DHL som kör leveranserna åt Interstil interior, där de kan följa leveransen 

och se information som rör alla deras sändningar. Alla avikande leveransdatum ska ändras i 
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Interstil interiors affärssystem så att även deras kunder kan ta del av informationen. Under 

rådande lågkonjunktur har farttygen som kör levernsen sänkt hastigheterna till halva mot vad 

de höll tidigare. Detta för att spara pengar. Det betyder enligt Ken Nilsson (2013) att Interstil 

Interiors ledtider har förlängts kraftigt mot tidigare. Är det stora förseningar mitt i t.ex. En 

julkampanj kan delar av leveransen flygas till Interstil interior från Indien. Den volymen 

fördelas då ut till deras kunder, resten kommer med container som avtalat. Då flyg är mycket 

dyrare än transport med fartyg, brukar Interstil interior få dela kostnaden med leverantören, 

Ken Nilsson (2013).  

 

Ken Nilsson berättar att ca två-tre veckor innan utlovad utlastning från leverantör, följer 

Interstil interiors logistikavdelning upp hur aktuell order ligger till tidsmässigt. Kommer den 

att hålla utlovat leveransdatum? Kommer den att produceras så att den klarar att skeppas i tid?  

Tidigare brukade de flesta leverantörer lagerhålla råvaror för att kunna starta produktionen 

direkt när en order kom in från kund. Idag har de flesta leverantörer dock inte råd med att 

lagerhålla kapital på obestämd tid. Även detta förlänger ledtiderna från Indien väsentligt.  

 

Innan skeppning från Indien har Interstil interior en anställd på plats i Indien som gör så 

kallade kvalitetskontroller (Quality controls= QC’s). Dessa görs enligt Ken Nilsson (2013) för 

att säkerställa att varorna håller den standard som har avtalats. Det är främst för att säkerställa 

att det faktiskt är samma glas som de har köpt, så att de inte innehåller rost eller är slarvigt 

tillverkade. När kvalitetskontrollen är godkänd lastas godset från Rajids lager i New Deli. 

Containers lastas på tåg som går till hamnen i Mumbai. Där lastas containrarna över till 

fartyg. När lasten befinner sig på tåg, som tar ca 7-14 dagar, mellan New Deli och Mumbai 

går ordern inte att spåra. När ordern befinner sig på farttyg, som det gör i ungefär fyra veckor, 

är det möjligt för Interstil interior att spåra information genom DHL som sköter transporten. 

Farttyget går från Mumbai till anläggningshamn i Rotterdam och sedan fortsätter lasten till 

Helsingborg. I Helsingborg lastas containern över till lastbil som kör till Interstil interiors 

lager i Osby som sköts av Transportsektionen Bjärnum. Transportsektionen Bjärnum har avtal 

med ett litet åkeri som kör sträckan Helsingborg- Osby. Ken Nilsson (2013) berättar att lagret 

där lossar containern och lastar in lasten på lagret.  
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4.3 Dukla tradings materialflöde från Polen  

Dukla trading är ett importerande grossistföretag som startades år 1996 i Belgrad, Serbien. 

Dukla trading importerade till en början endast tyska varor som de sedan sålde vidare till 

livsmedelsaffärer i Serbien. Dukla trading expanderade med tiden sin verksamhet till att även 

sälja sina importerade varor till Montenegro. För att expandera sin verksamhet ytterligare 

köpte Dukla trading 10 lastbilar samt 7 lastbilar med frys för att på så vis kunna sköta sin 

transport själva för att undvika att anlita externa logistikfirmor som kostar mer. År 2005 

startade Dukla trading upp ett huvudkontor i Slovenien, vilket bidrog till att Dukla tradings 

varor även började säljas i Slovenien samt Kroatien. Detta betyder att Dukla trading idag 

tillhandahåller europeiska livsmedelsprodukter till alla länder i forna Jugoslaven. Dukla 

trading var enligt Economy Board in Serbia på plats 47 av de mest framgångsrika företagen i 

Jugoslavien, (Dukla tradings, 2013). 

 

En av Duklas leverantörer av choklad är ZWC Millano Krzysztof Kotas som exporterar från 

Polen. ZWC Millano Krzysztof Kotas producerar enbart choklad och de säljer över 1000 

artiklar i sitt sortiment. De kan även tillverka chokladkakor utefter kundens specifika 

önskemål. Dukla importerar 30 artiklar av ZWC Millano Krzysztof Kotas till sitt lager i 

Modrica, Bosnien. Allt ifrån exklusiv choklad (Excellent Baron) till chokladkakor till barn 

(Hibbi) samt chokladpraliner.  

 

4.3.1 Orderförfarandet 

Inköpsprocessen mellan Dukla och ZWC Millano Krzysztof Kotas börjar med att en inköpare 

hos Dukla lägger en order till leverantören när denne ser ett behov. När Duklas 

inköpsplanerare ser att befintligt lagersaldo räcker i ca 10-15 arbetsdagar framåt i tiden lägger 

denne en order. Ledtiden är enligt avtal 10 arbetsdagar. När leverantören får ordern från 

Dukla trading startar de sin produktion av choklad. Då Dukla trading har 30 specifika 

produkter hos ZWC Millano Krzysztof Kotas börjar företaget att tillverka den choklad Dukla 

efterfrågar vid det tillfället direkt. Detta bidrar till att själva orderprocessen inte tar lång tid då 

Duklas inköpare lägger orden via mail till det polska företaget som får det direkt och börjar 

tillverka i utsatt tid (Sanja Lukic, delägare i Dukla Trading, 2013).  

Dock har själva tillverkningsprocessen under det senaste året inte varit så effektivt som i 

början av samarbetet. Då de beställda varorna inte hinner bli klara i utsatt tid har detta bidragit 

till att Duklas inköpare den senaste tiden blivit tvungna att lägga inköpsordrar 5-6 veckor i 
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förväg, istället för 10 arbetsdagar i förväg, för att på så vis kunna försäkra sig om att ordern 

kommer vara färdig i någorlunda uttalad tid, (Sanja Lukic, delägare i Dukla Trading, 2013).  

 

4.3.2 Leveransen  

Leveransen ska enligt avtal ske 10 arbetsdagar efter att Duklas inköpsplanerare har skickat 

order via meja och fått denna bekräftad av ZWC Millano Krzysztof Kotas. Dock har inte 

Dukla fått någon leverans i tid. Leveranserna har heller inte varit kompletta det senaste året. 

Leverantören har haft stora resningar. Leveranserna har varierat från att vara mellan en till tre 

veckor sena. Då ZWC Millano Krzysztof Kotas exporterar sina produkter till hela 

världsmarknaden samt att de har ett oändligt stort utbud av produkter bidrar det tyvärr till att 

de inte hinner tillverka alla chokladkakor/praliner som Dukla efterfrågar på utsatt tid. Dukla 

har dessutom inte fått alla artiklar som de efterfrågat i tid fastän de fått bekräftat att alla 

beställda artiklar skall komma tillsammans.  Detta medför stora problem för Dukla då de 

ibland står utan några varor att leverera till sina kunder, livsmedelsbutiker, (Sanja Lukic, 

2013). Detta medför även att slutkunden inte kan köpa den choklad de efterfrågar. Det uppstår 

även komplikationer när livsmedelsaffärerna har kampanj på Duklas importerande choklad 

och leveransen inte kommer i tid. Chokladen transporteras med Duklas egna lastbilar till 

Duklas grossistlager i Modrica, Bosnien från Polen transporten tar två dagar. Då det är Dukla 

som betalar leveransen av chokladen bidrar detta till att leveranskostnader blir större då de 

måste betala minst två leveranser från Polen istället för en leverans om alla artiklar skulle 

varit klara i tid. Detta är ingen situation som Dukla trading accepterar vilket gör att de under 

nästan ett års tid nu har försökt avtala fram ett nytt avtal och lösningar på problemet så att en 

effektivare leverans och inköpsprocess blir möjlig, (Sanja Lukic, delägare i Dukla Trading, 

2013). 
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5 Analys  

Det är enligt Chun-Jen och Hui-Ming (2007) allt mer kostsamt för exporterande företag att 

möta alla kunders önskemål om leveranser i takt med att kraven på kundanpassning och 

flexibilitet ökar. Kuo and Hsu (2012) menar dock att lägre kostnader och bättre 

leveransservice går att uppnå genom att använda tid som ett verktyg. Das (2011) menar dock 

att saker då måste göras rätt från början, om tiderna ska kunna minskas, då det inte finns 

utrymme för korrigeringar. Internationella leveranser som skeppas mellan olika världsdelar 

tar  dock längre tid än inhemska leveranser. Det är ofrånkomligt. I takt med att världshandeln 

ökar upplever dock både Ken Nilsson och Sanja Lukic att deras importerande leveranser tar 

allt längre och längre tid. Då den totala leveranstiden består av många olika delmoment kan 

det enligt Kuo och Hsu (2012) ibland vara svårt för importören att alltid få leverans när denne 

önskar. En metod för att minska ledtiden från order till leverans, är att medlemmarna i en 

försörjningskedja ingår i ett samarbete för att stärka konkurrensen genom att snabbare bemöta 

importörens behov på flexibla leveranser. Ett sådant samarbete innebär enligt Chun-Jen och 

Hui-Ming (2007) att leverantör och importör för en dialog med varandra gällande 

information, resurser och eventuell vinst. Kuo och Hsu (2012) menar att denna dialog mellan 

parterna förs för att kunna utveckla ett snabbare gensvar på slutkonsumentens efterfråga i 

importörens hemland samt även för att kunna utveckla en mer kostnadseffektiv produktion.  

 

Wang och Wei (2008 menar att den metod som är vanligast i samarbeten mellan leverantör 

och kund är Just-In-Time (JIT) som strävar efter att leverera exakt rätt mängd varor vid exakt 

den tidpunkt som efterfrågas av kunden. För att minska den osäkerhet som kan finnas i 

efterfrågan och i det utbud som finns för att bemöta den, menar Chun-Jen och Hui-Ming 

(2007) att JIT delar information mellan importör och exportör. Ökad effektivitet, kvalitet och 

produktivitet kan enligt Zhang och Tsung (2009) då uppnås. För att kunna arbeta med JIT 

krävs det att leverantören har råvaror på lager så att denna kan starta sin produktion direkt. 

Detta är något som varken Duklas, GG-Handels eller Interstil Interiors leverantörer har. När 

Landolake, Rajid och ZWC Millano Krzysztof Kotas får in order från GG-handel, Interstil 

Interior samt Dukla Trading, startar de orderprocessen med att beställa råvaror från sina 

leverantörer bakåt i ledet. Detta förlänger de totala ledtiderna väsentligt mot om dessa råvaror 

redan funnits på lager. Även om det kostar mer pengar för ZWC Millano Krzysztof Kotas, 

Landolake eller Rajid att binda kapital i råvaror som ligger i lager, får de en mer 



 

41 

kostnadseffektiv produktion och snabbare leveranser till sina kunder. Nöjda kunder= 

Återkommande kunder. 

 

Ett annat alternativ är att hela försörjningskedjan arbetar enligt cross-organisational 

workflows (COW). Schütz och Tomasgard (2011) nämner att fokus då ligger på 

interorganisatoriska flöden som arbetar med att försöka integrera företagen i 

försörjningskedjan och utveckla deras samarbete. På så sätt får leverantören information om 

importörens lagersaldo. När t.ex. ZWC Millano Krzysztof Kota ser att Dukla Tradigs 

lagersaldo börjar bli lågt kan de höra av sig till Dukla och be om en ungefärlig prognos på när 

de tror att nästa leverans blir och hur stor den i så fall blir. Detta är något som just Dukla hade 

haft nytta av då ZWC Millano Krzysztof Kotas inte ens håller de ledtider som sätts vid 

orderbekräftelsen. Da Xu (2011) nämner interorganisatoriska flöden som passande för just 

företag som Dukla och ZWC Millano Krzysztof Kotas supply chain management då det 

fokuserar på genomförandet av interoperabilitet mellan företag och affärsprocesser i 

försörjningskedjan. Den synliga informationen bidrar enligt Schütz och Tomasgard (2011) till 

att parterna i kedjan kan vara uppdaterade med upp-to-date information om de kritiska 

aktiviteter och processer så som inköp, tillverkning samt distribution.  

 

Många leverantörer binder även kapital i själva transporten. Då det är betydligt dyrare att 

frakta varor med flyg än med båt är det vanligare att leverantören väljer att leverera genom 

båt. Även om båtfrakten är billigare, tillkommer kostnader för kapitalbindning då frakt med 

båt tar längre tid än frakt med flyg. Den extra tiden kostar pengar. Frakt med båt kan även 

kräva ett större säkerhetslager så leveransdatum blir osäkert. Detta är inget som Dukla Tradig 

påverkas av då de hämtar sina varor själva. GG-Handel och Interstil Interior är dock båda 

berörda av detta då båda företagen får leverans med båt. Både GG-Handels och Interstil 

Interiors ledtider har förlängts de senaste åren då fartygen numera kör på halvfart mot vad de 

tidigare har gjort, för att spara pengar. Det kostar mindre pengar att köra på lägre hastighet. 

Det betyder dock att kapitalet binds under en längre tid. För Landolakes och Rajids del, som 

båda äger frakten i transportledet, är det värt att överväga kostnaderna för att binda kapital 

mot kostnaderna för att frakta varorna med flyg. 
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Vid upphandling av avtal är det enligt Frenander (2009) viktigt för det importerande företaget 

att försäkra sig om att deras leverantör kommer kunna tillhandahålla den beställda kvantiteten 

av varor vid den uppsatta tiden. Så att importören på så vis försäkrar sig om att de inte står 

utan sina varor som de i sin tur inte kan sälja vidare till deras slutkunder. Dukla har haft 

problem med sin leverantör av choklad, ZWC Millano Krzysztof Kotas, då leverantören inte 

uppfyller kraven för leverans i utsatt tid samt att beställd kvantitet inte har hunnit tillverkas i 

utsatt tid. Detta bidrar till att Duklas leverans blir kraftigt försenad ibland vilket leder till att 

de står utan varor att leverera till sina kunder. Frenander (2009) nämner att dessa problem går 

att lösa genom bättre upphandlingar mellan Dukla och ZWC Millano Krzysztof Kotas. För att 

Dukla ska kunna försäkra sig om att denna företeelse inte sker kan de i avtalet med 

leverantören lägga till att ZWC Millano Krzysztof Kotas får stå för kostnaden som 

uppkommer av den sena transporten samt att en straffavgift ges för att utlovat leveransdatum 

missas. ZWC Millano Krzysztof Kotas kommer då med större sannolikhet att göra allt de kan 

för att tillverka chokladen i tid. 
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6 Slutsats  

Syftet med denna uppsats var att beskriva hur exporterande företag kan förbättra sin 

leveransservice till importerande kunder i andra länder i form av kortare leveranstider. 

Resultatet visar att exporterande företag kan minska ledtiderna till importerande kunder i 

andra länder genom att arbeta utifrån Just-In-Time (JIT) som strävar efter att leverera exakt 

rätt mängd varor vid exakt den tidpunkt som efterfrågas av kunden. För att minska den 

osäkerhet som kan finnas i efterfrågan och i det utbud som finns för att bemöta den, menar 

Chun-Jen och Hui-Ming (2007) att JIT delar information mellan importör och exportör. Ökad 

effektivitet, kvalitet och produktivitet kan enligt Zhang och Tsung (2009) då uppnås. För att 

kunna arbeta med JIT krävs det att leverantören har råvaror på lager så att denna kan starta sin 

produktion direkt.  

Exporterande företag kan även tillsammans med de andra företagen i försörjningskedjan 

arbeta enligt cross-organisational workflows (COW). Schütz och Tomasgard (2011) nämner 

att fokus då ligger på interorganisatoriska flöden som arbetar med att försöka integrera 

företagen i försörjningskedjan och utveckla deras samarbete. På så sätt får leverantören 

information om importörens lagersaldo, samtidigt som importören får tillgång till exportörens  

möjligheter till produktion och leverans och därav kan planera sina orders därefter. För att 

försäkra sig om att exportören levererar på utsatt tid kan det avtalas att leverantören får stå för 

de eventuella kostnader de orsakar för importören när de inte levererar i tid. Exportören blir 

då mer benägna att leverera varorna i tid.  

 

Vad gäller själva transporten i materialflödet minskar ledtiderna betydligt med flyg jämfört 

med färja. Även om det är betydligt dyrare med flyg, binds under en längre tid vid leverans 

med färja. Det är därför värt att överväga kostnaderna för att binda kapital mot kostnaderna 

för att frakta varorna med flyg, allt för att leverera enligt kundens önskemål på snabba 

leveranser. 
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8 Bilagor  

8.1 Intervjufrågor till fallföretagen  

 

1. Hur går det till när order skickas från företag X till företag Y?  

2. Har leverantören produkterna i lager eller produceras dem efter order?  

3. Hur lång tid tar det att producera en order?  

4. Hur lång tid tar själva orderprocessen?  

5. Har ni några kvantitetskrav gällande storleken på ordern?  

6. Hur stora är de i så fall och av vilken anledning har ni dem?  

 

 

  

 

  

 

 
 


