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Sammanfattning
Linneuniversitetet, Växjö, 2FE02E, Våren 2014.
Författare: Madelene Breider, Fredrik Carlsson och Madelene Lööv.
Handledare: Roger Stokkedal.
Examinator: Åsa Gustavsson.
Titel: Bakomliggande orsaker och åtgärder till variation i transportledtiden.

Bakgrund: För de flesta framgångsrika företag är det viktigt att ha en leveransförmåga 
som är konkurrenskraftig för att kunna uppnå den servicenivån som marknaden kräver. 
Ledtid är benämning på den tid det tar från att företaget har lagt sin order till dess att 
ordern har levererats. Den tidsskillnad som uppkommer mellan den planerade ledtiden 
och den faktiska ledtiden gör att det uppstår en osäkerhet kring leveransplaneringen. 
Den största orsaken till osäkerheter eller variation i transportledtiden utgörs av 
transporterna av konsumentprodukterna. 

Syfte:Syftet med studien är att identifiera vad det kan finnas för bakomliggande orsaker 
till variationer som uppstår under transportledtiden då  konsumentprodukter 
transporteras från en leverantör fram till ett distributionscenter eller varuhus.  Det ska 
även undersökas ifall det finns några åtgärder för att kunna begränsa variationer i 
transportledtiden.

Metod: Detta är en fallstudie med en deduktiv inriktning, ett positivistiskt perspektiv 
och med en kvalitativ undersökningsdesign. Den vetenskapliga trovärdigheten är byggd 
på de sanningskriterium som tillhör fallstudien; trovärdighet och äkthet. 

Slutsats: De största bakomliggande orsakerna till variation är, konsolidering, 
volymskillnader över åren, transporter kommer förtidigt eller försenat, färjeförseningar, 
strejker, väderförhållanden, strejker, byte av transportör eller transportsätt, omlastning, 
kontroller i tullen, felaktiga dokument, hantering av stora volymer, IT-system. De 
åtgärder som finns för att kunna begränsa variationer är, automatiserade terminaler, 
bättre kommunikation, ökad flexibilitet, semi-trailrar, elektronisk deklaration, 
säkerställa korrekt tulldokumentation, koppla samman container till enheter, flexibelt 
IT-system. 

Nyckelord: Transport, Ledtid, Transportledtid, Variation 
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1 Inledning

Detta kapitel kommer att ge en generell bakgrund till vad variation i ledtiden innebär  

och vad det är som orsakar variationen. Därefter kommer en kort beskrivning av det  

fallföretag  som är valt  för studien.  En problemdiskussion kommer leda fram till  en  

problemformulering, vad syftet med studien är och studiens disposition. 

______________________________________________________________________

1.1 Bakgrund

För de flesta  framgångsrika  företag är det  viktigt  att  ha en leveransförmåga som är 

konkurrenskraftig för att kunna uppnå den servicenivån som marknaden kräver. Företag 

är beroende av att leverantör eller transportör upprätthåller den leveransservice som är 

bestämd, där leveransprecision, leveranssäkerheten och leveranstiden kan spela roll för 

att  företaget  själv  ska  kunna  upprätthålla  sin  konkurrenskraftiga  leveransförmåga 

(Jonsson, Mattsson, 2011).

Ledtid är benämning på den tid det tar från att företaget har lagt sin order till dess att 

ordern har levererats. Vanligtvis brukar det antas att ledtiden är konstant, men från att 

det görs en beställning till leverantören fram tills att produkten blir levererad finns det 

många olika orsaker som kan påverka hur lång den faktiska ledtiden blir (Björklund, 

2012).  Transportledtid  är  benämningen  på  den  tiden  det  tar  från  att  godset  lämnar 

leverantören fram tills dess det är levererat, det vill säga under den tiden som godset 

transporteras (Jonsson, 2008).

Variationen som uppkommer mellan den planerade ledtiden och den faktiska ledtiden 

gör att det uppstår en osäkerhet kring leveransplaneringen. Osäkerheten som orsakas av 

variationen i den faktiska ledtiden medför att företagets prognoser ofta inte stämmer 

helt,  trots  att  de  har  kännedom  om  variationen  under  sin  prognosuträkning. 

Transportledtids  variation  leder  i  sin  tur  till  att  företagen  kan  behöva  upprätta 

säkerhetslager  som  en  buffert  för  att  förbättra  leveransförmågan  vid  oplanerade 

leveransfördröjningar (Nahmias, 2009).

Den  största  orsaken  till  osäkerheter  eller  variation  i  transportledtiden  utgörs  av 

transporter av konsumentprodukter. Under transporten från företagets leverantörer finns 

det  oftast  planerade  rutter  som transportörerna kör,  men trots  det  kan transporttiden 
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variera  beroende på yttre  faktorer  som trafikförhållanden,  väder och fordonsproblem 

(Nahmias,  2009).  Andra  yttre  faktorer  som  kan  påverka  transportledtiden  är 

kapacitetsbegränsningar  i  bland  annat  hamnar,  missade  övergångar,  problem  vid 

terminaler och omfattningen av tull processen (Schvaneveldt, 2009).

1.2 Företagspresentation - IKEA

IKEA grundades  år  1943 av  17  årige  Ingvar  Kamprad  där  han  till  en  början  sålde 

pennor, klockor, ramar, plånböcker, nylonstrumpbyxor med mera till låga priser.   Det 

var  inte  förrän  under  år  1948  som  möbler  först  introducerades  i  IKEAs 

försäljningssortiment.  Möblerna  producerades  lokalt  av  tillverkare  i  skogen  kring 

Kamprads hem. För att kunna öka försäljningen lanserade Kamprad en produktkatalog. 

Inte långt efter detta föddes IKEAs kända idé med att använda de platta paketen där 

kunderna själva fick stå för monteringen av produkterna för att minska skadorna som 

kan  uppkomma  under  transporten  och  transportkostnaderna.  IKEAs  första  varuhus 

öppnade år 1958 i Sverige, placerat i Älmhult, Småland (ikeainalmhult.com).

Idag har IKEA visionen “att skapa en bättre vardag för de många människorna”. Deras 

affärsidé är att kunna erbjuda ett brett sortiment av heminredningsartiklar som är form- 

och funktionsriktiga till så låga priser som möjligt så att så många som möjligt kan köpa 

dem.  Deras  vision  sträcker  sig  bortom heminredningen,  IKEA  vill  skapa  en  bättre 

vardag för alla som berörs av företaget (IKEA.com). I tabell 1 visas det vad IKEA hade 

för nyckeltal för kalenderåret 2013.

Tabell 1 - IKEAs nyckeltal (IKEA.com).
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Den största  delen  av  IKEAs försäljning  äger  rum i  Europa  där  de  har  69% av  sin 

försäljning.  De  länder  som  sålde  mest  under  2013  är  Tyskland,  USA,  Frankrike, 

Ryssland och Sverige (IKEA.com). 

1.3 Problemdiskussion

Globalisering har medfört att värdekedjorna har blivit mer komplexa, sträcker sig över 

en längre distans samt att transportledtiden har ökat. Längre värdekedjor har resulterat i 

att osäkerheten har ökat och därmed lett till svårare planering av transportledtider. De 

bakomliggande  orsakerna  till  variation  i  transportledtiden  är  ofta  av  upprepande 

karaktär,  exempelvis  trafikstockning,  väderförhållanden,  missade  anslutningar  eller 

säkerhet och tullhantering. Begränsade hamnkapaciteter kan tvinga lastfartyg att vänta i 

flera  dagar  för  att  lasta  av.  Väg- och tåg rutter  kan  under  vissa  tider  ha begränsad 

framkomlighet,  något  som ökar  osäkerheten  och  gör  det  svårare  att  planera.  Dessa 

förseningsproblem kan resultera i att en container missar en omlastning till  ett annat 

fartyg, tåg eller lastbil och därmed blir stående tills nästa avgång (Schvaneveldt, Baer, 

2009).  Transportledtider  som  inte  är  korrekta  kan  orsaka  problem.  En  kortare 

transportledtid än planerat kan medföra onödig lagring och problem med begränsade 

ytor. För långa transportledtider kan medföra driftstopp eller att varor i kundlagret tar 

slut. Detta innebär att leveranspålitlighet, vilket är tillförlitligheten i ledtiden, behöver 

vara  så  korrekt  som möjligt  så  att  godset  levereras  vid den planerade  leveranstiden 

(Björklund, 2012).

Prognoser  är  en  viktig  del  i  ett  planeringssystem.  Här ingår  beslut  gällande 

resursanskaffning och resursanvändning men inkluderar också den löpande operativa 

verksamheten.  Prognoser  ger  viktig  information  om vilka  behov  som kan förväntas 

föreligga inom en rimlig tidsperiod. Detta för att effektivt kunna balansera tillgången 

och efterfrågan hos företagets produkter (Jonsson, Mattsson, 2011). 

IKEA har lager världen över som uppgår till cirka fyra miljoner kubikmeter vilket är en 

uppbunden kostnad på 1 000 euro per kubikmeter vilket blir fyra miljarder euro. Av 

hela  IKEAs  lager  består  en  fjärdedel  det  vill  säga  en  miljon  kubikmeter  av 

säkerhetslager för att kunna hantera osäkerheter i ledtider och efterfrågan. Hela 700 000 

kubikmeter av säkerhetslagret finns på grund av ledtidsvariationer där den största delen 

beror på transportledtids variationer. Den ledtidsvariation som IKEA har idag uppgår 

till nästan sju dagar där en mer korrekt ledtid med minskning av variansen med bara en 
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dag hade kunnat innebära besparingar lika stora som kostnaden att bygga ett helt nytt 

varuhus1. 

IKEA har idag kännedom om att det finns en variation mellan den planerade ledtiden, 

tiden det tar från att en order läggs till en leverantör tills dess att den är levererad på 

distributionscentral eller varuhus, och den faktiska ledtiden. IKEA har delvis kännedom 

om vad det är som är de bakomliggande orsakerna till att det skapas variation i ledtiden 

men  de  har  just  nu  inte  tid  eller  resurserna  som krävs  för  att  kunna  åtgärda  dem. 

Någonstans  i  deras  värdekedja  finns  det  orsaker  som  påverkar  utkomsten  av  den 

faktiska  ledtiden  vilket  antas  till  största  del  bero  på  transporten  av  deras 

konsumentprodukter.  De har som mantra  att  de ska reducera ledtiderna för att  få så 

optimala ledtider som det går men i praktiken är det inte alltid det är det bästa. Det är 

möjligt att en något längre ledtid, som till exempel ett tillägg på en eller två dagar, kan 

vara att föredra ifall det kan garantera att leveransen kommer att komma i planerad tid2.

1.4 Problemformulering

• Vad kan det finnas för bakomliggande orsaker till variation i transportledtiden?

• Vad kan det finnas för åtgärder för att kunna begränsa orsakerna till variation i 

transportledtiden?

1.5 Syfte

Syftet med studien är att identifiera vad det kan finnas för bakomliggande orsaker till 

variationer som uppstår under transportledtiden då   konsumentprodukter transporteras 

från  en  leverantör  fram  till  ett  distributionscenter  eller  varuhus.   Det  ska  även 

undersökas  ifall  det  finns  några  åtgärder  för  att  kunna  begränsa  variationer  i 

transportledtiden. 

1.6 Begränsningar

I Studien har begränsningar gjorts till att undersöka de transportledtids variationer som 

uppkommer på eller  omkring hanteringsplatserna, terminaler, hamnar, och tullkontor. 

För att begränsa området ännu mer kommer det endast att vara båt- och vägtransporter 

som studien tar fokuserar på. Då IKEA finns i hela värden har författarna valt att endast 

1 Paul Björnsson, Supply Planner IKEA, Möte 10 april 2014
2 Paul Björnsson, Supply Planner IKEA, Möte 11 mars 2014
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undersöka  de  transporter  som färdas  inom  Europa  samt  från  Europa  till  Ryssland.

1.7 Studiens disposition

Nedan sammanfattas studiens disposition, studien är uppdelad i två delar, där varje del 

syftar till att fokusera på en problemfråga.

Figur 1 - Studiens disposition (Egen illustration).
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2 Metod

I detta kapitel kommer val av metod för studien att presenteras. Inledningsvis kommer  

författarna  beskriva  det  vetenskapliga  perspektivet,  tillvägagångssätt  och  studiens  

undersökningsstrategi.  Därefter  kommer det  att  redogöras  hur urval  har  gjorts  och  

metoder för insamling av data.  Kapitlet  kommer att  avslutas med att  presentera en  

sammanställning av de metodval som gjorts för denna studie. 

______________________________________________________________________

2.1 Vetenskapligt synsätt

Inom företagsekonomisk forskning finns det ett antal överväganden att ta hänsyn till. 

Epistemologi, även kallat kunskapsteori, handlar om vad som är eller kan betraktas som 

godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. Inom epistemologin finns det två perspektiv 

av verkligheten att ta hänsyn till, dessa två är positivism och tolkningsperspektivet, även 

kallat hermeneutik. Positivism innebär en kunskapsteoretisk ståndpunkt som använder 

sig av naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten. Positivism 

fokuserar mer på siffror än på ord, detta för att forskaren har ett begränsat utrymme för 

hur  denne ska tolka  sitt  resultat.  Tolkningsperspektivet  utgår  från att  det  behövs en 

strategi  där  hänsyn  tas  till  skillnaderna  i  att  studera  människor  jämfört  med 

naturvetenskapliga  studieobjekt.  Tolkningsperspektivet  är  mer  fokuserat  på att  fånga 

den  subjektiva  innebörden  av  social  handling  och är  mer  inriktat  mot  att  skapa  en 

förståelse (Bryman, Bell, 2005). 

2.1.1 Val av vetenskapligt synsätt 

Studiens  mål  är  att  genom ett  positivistiskt  synsätt  genera  en objektiv  bild  över  de 

bakomliggande orsakerna  som finns  till  variation  i  transportledtiden  där  författarnas 

åsikter och värderingar utesluts. Det är viktigt att författarna använder det positivistiska 

synsättet för att sanningskriterier som trovärdigheten för studien ska uppfyllas. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns två olika angreppssätt att se sambandet mellan teori och empiri. Det första 

angreppssättet är deduktiv teori, som representerar den vanligaste uppfattningen om hur 

sambandet mellan teori och empiri ser ut. Deduktiv teori innebär att forskaren, utifrån 

den kunskap som finns inom ett visst område, härleder eller deducerar en hypotes som 

ska underkasta en empirisk granskning. Teorin och hypoteserna som deducerats fram 

6



analyseras och ligger sedan till grund för datainsamlingen, som ska ge ett resultat som 

antingen kan accepteras eller förkastas. Förkastas hypotesen kan det hända att teorin 

måste korrigeras. Det andra angreppssättet är induktiv teori vilket innebär att teorin är 

resultatet av en forskningsinsats. Processen innebär att det dras generella slutsatser på 

grund av observationer (Bryman, Bell, 2005).

2.2.1 Val av vetenskapligt angreppssätt

Studien är av deduktiv karaktär med anledning av att ett problem inom ett ämnesområde 

har studerats med hjälp av teori. Jämförelser mellan teori och den insamlade empirin har 

utförts för att säkerställa att det är relevant teori som studien tar upp. 

2.3 Forskningsmetod

Bryman  och  Bell  (2005)  beskriver  två  typer  av  forskningsstrategier:  Kvalitativ 

forskningsstrategi  och  kvantitativ  forskningsstrategi.  Kvalitativ  forskningsstrategi 

lägger mer tyngd på ord istället för på siffror vid insamling och analys av data. Som 

forskningsstrategi är den vanligtvis induktiv samt tolkande. Datainsamlingen sker bland 

annat  genom  deltagande  observationer,  kvalitativa  intervjuer  och  fokusgrupper. 

Kvalitativ strategi lägger sin tyngd på förståelsen av den sociala verkligheten utifrån 

individens uppfattningar och tolkningar. Den ståndpunkt som en kvalitativ studie tar är 

konstruktionistisk, vilket innebär att sociala egenskaper är resultat av ett samspel mellan 

individer och inte av företeelser som finns. Kvantitativa forskningsstrategier handlar om 

att  behandla  numerisk  data.  Data  kan  samlas  in  genom  exempelvis  enkäter, 

strukturerade intervjuer och strukturerade observationer. Vid kvantitativ forskning utgår 

forskare  från  ett  naturvetenskapligt  synsätt  där  synen  på  verkligheten  ska  vara  så 

objektiv som möjligt.  Till  skillnad från den kvalitativa forskningsstrategin utgör den 

kvantitativa  forskningsstrategin  en linjär process,  vilket  innebär  att  forskaren arbetar 

med förutbestämda steg, från teori till formulering av resultat och slutsats.

2.3.1 Val av forskningsmetod

Studien fokuserar på en kvalitativ forskningsansats. Detta genom att semi-strukturerade 

och ostrukturerade intervjuer har genomförts inom de berörda områdena på IKEA samt 

hos en av IKEAs transportörer DFDS för att hitta anledningarna till de bakomliggande 

orsakerna till variation i  transportledtiden. För att få större inblick i tullverksamheten 

har det gjorts en ostrukturerad intervju med tullverket.
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2.4 Undersökningsdesign

En  undersökningsdesign  utgör  en  ram  för  insamling  av  analys  av  data.  Valet  av 

undersökningsdesign  beror  på  vilka  ställningstaganden  som  forskaren  har  gjort 

angående  forskningsmetod  och  vetenskapligt  synsätt  samt  hur  datainsamlingen  har 

utförts.  Det  finns  tre  metoder  som vanligtvis  tillämpas  vid  en  studie,  experimentell 

design, tvärsnittsdesign och fallstudie (Bryman, Bell, 2005).

• Experimentell  design  är  en  undersökningsdesign  som  utesluter  alternativa 

förklaringar av de resultat som härstammar från experimentet. Detta för att sedan 

jämföra med faktorer som inte utsätts för experimentet. Syftet är att identifiera 

olika  faktorer  och  effekten  av  dessa  i  undersökningen.  Experimentella 

undersökningar får ofta fungera som kriterium då de skapar en stark tilltro till  

trovärdigheten i kausala slutsatser (Bryman, Bell 2005).

• Tvärsnittsdesign syftar till att komma fram till en uppsättning kvantifierbar data 

som har koppling till två eller fler variabler som sedan granskas så att forskaren 

ska kunna upptäcka ett mönster. Detta innebär att forskaren samlar in data från 

mer än ett fall, vid en viss tidpunkt (Bryman, Bell 2005).

• Fallstudier är den metod som generellt används när frågor om “hur” och “varför” 

ställs vid tillfällen då forskaren genomför detaljerade och ingående studier av ett 

fall.  Fallstudier  avser  ett  enstaka  fall  som en viss  plats,  eller  exempelvis  ett 

företag.  Inom  fallstudier  finns  det  dock  även  flerfallsdesign,  där  forskaren 

använder  sig  av  flera  fall  för  datainsamling.  En  flerfallsdesign  brukar  vara 

starkare än en enfallsdesign och därför bör två- eller flerfallsdesign eftersträvas. 

Trots detta kan enfallsdesign på olika grunder vara att föredra, exempelvis ifall 

det enstaka fallet representerar en kritisk prövning av en viktig teori. Ett annat 

skäl  till  enfallsdesign  är  när  forskaren  har  tillgång  till  en  helt  ny  och  unik 

situation som inte tidigare varit tillgänglig för vetenskapliga observationer (Yin, 

2007). 

2.4.1 Val av undersökningsdesign

I denna studie har författarna valt att använda sig av designen fallstudier där de utfört en 

enfallsstudie för att se hur det valda problemområdet påverkar det valda fallföretaget. 
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Det var författarnas egna val att endast göra studien på ett fallföretag då detta företag 

intresserar författarna även om en flerfallstudie oftast ger en mer generell utgång. 

2.5 Datainsamling

För att samla in data till analys finns det två tekniker eller tillvägagångssätt, primär- och 

sekundärdata. Primärdata är en benämning på ny data som är insamlad av forskaren. 

Sekundärdata bygger på data som forskaren själv inte har samlat in, utan är insamlad av 

någon annan forskare eller organisation (Bryman, Bell, 2010).

Enligt  Arbnor  och  Bjerke  (1994)  finns  det  tre  tillvägagångssätt  för  att  samla  in 

primärdata.  Direkt  observation,  intervju  och  experiment.  Direkt  observation  är  ett 

lämpligt tillvägagångssätt för att skapa sig en förståelse för hur nuläget ser ut. Enligt 

Bryman och Bell (2005) utgör intervjuer en viktig och ofta förekommande strategi för 

både  kvantitativa  och kvalitativa  studier.  Intervjuerna  kan vara  strukturerade  i  olika 

grader  beroende på vilken  flexibilitet  författarna  önskar ha för  att  ställa  följdfrågor. 

Utfrågningen  av  respondenten  ska  vara  så  standardiserade  som möjligt  samt  att  de 

procedurtala  skillnaderna ska vara så små som möjligt.  Detta för att  svar från olika 

respondenter ska kunna jämföras. Arbnor och Bjerke (1994) säger att experiment som 

tillvägagångssätt  innebär att  forskarna försöker kartlägga varians samband genom att 

utföra experiment.

Enligt  Bryman och Bell  (2010) finns det tre olika sorters intervjuer för att  samla in 

primärdata.  Strukturerad  intervju  är  en  intervjuform  där  alla  respondenterna  får 

identiska frågor i samma ordning. Vid semi-strukturerade intervjuer brukar vanligtvis 

intervjuaren ställa ett antal frågor utifrån en generell lista med ett specifikt tema. Det 

finns även möjlighet att ställa följdfrågor under intervjun ifall det skulle bli aktuellt. Vid 

ostrukturerad  intervju  har  intervjuaren  en  lista  över  teman  som ska  tas  upp  under 

intervjun, men ordningen eller sättet att ställa frågorna är rätt informellt och kan variera.

Sekundärdata bygger på data som andra har samlat in. Det kan exempelvis röra sig om 

studier från andra forskare, marknadsundersökningar, statistik från statliga myndigheter 

eller information från andra organisationer. Det finns många fördelar med att använda 

sig av sekundärdata,  några  av fördelar  är  att  författarna  sparar  både tid  och pengar 

genom att direkt få tillgång till  data istället för att genomföra studien på egen hand. 
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Nackdelarna eller begränsningarna med sekundärdata är att det insamlade materialet kan 

vara vinklat och därför inte tillförlitligt. Datamängden kan även vara för komplex, samt 

att  författarna inte har kontroll över kvaliteten som datamängden har (Bryman, Bell, 

2010).

Den här studien har innefattat både insamling av primär- och sekundärdata. Nedan finns 

beskrivet vad som har tillhört de olika insamlingarna för denna studie:

2.5.1 Insamlad primärdata

Primärdata har insamlats genom semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer med 

olika personer anställda på IKEA, en intervju med DFDS vilket är ett transportbolag 

anlitat av IKEA samt en intervju med tullverket. Denna primärdata har gett en större 

förståelse för den sekundära data som används.

2.5.2 Insamlad sekundärdata

Sekundärdata som har använts är litteratur, vetenskapliga artiklar, och företagsspecifik 

information från IKEAs hemsidor. Författarna är medvetna om att det finns bristande 

teori om ämnet men trots detta tagit sig an problemformuleringarna för den teori som 

finns vilket kan styrkas av den empiri som den insamlade primärdata bidrar med. 

2.6 Urval

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två olika metoder att göra urvalen på. Dessa är 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 

Sannolikhetsurval  -  är  ett  urval  som valts  på slumpmässig  grund,  vilket  betyder  att 

forskaren känner till sannolikheten för att respektive enhet i populationen ska väljas ut. 

Syftet  med  ett  sannolikhetsurval  är  att  få  ett  representativt  urval  samt  att  undvika 

urvalsfel. Enligt Bryman och Bell (2005) finns det inom sannolikhetsurvalet fyra olika 

urvalssätt.

• Obundet slumpmässigt urval - Den mest grundläggande formen och innebär att 

att varje enhet i populationen har samma möjlighet att komma med i urvalet .
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• Systematiskt urval - En variant av det obundna slumpmässiga urvalet där enheter 

väljs  direkt  från  urvalsramen,  det  vill  säga  utan  att  använda  någon 

slumptalstabell.

• Stratifierat slumpmässigt urval - Ett urval där enheter valts ut slumpmässigt från 

en population som delats upp i kategorier eller skikt. 

• Klusterurval  i  flera  steg  -  En  urvalsmetod  där  en  forskare  i  första  steg 

bestämmer  sig  för  olika  urvalsområden  (kluster)  och  därefter  gör  urvalet  av 

enheter från dessa kluster. 

Icke-sannolikhetsurval  – är  ett  urval  som  är  framtaget  på  andra  sätt  än  genom en 

slumpmässig  urvalsteknik.  Det  innebär  att  vissa  enheter  i  populationen  har  större 

sannolikhet än andra att komma med i urvalet. Enligt Bryman och Bell (2005) finns det 

inom icke-sannolikhetsurval tre olika urvalssätt.

• Bekvämlighetsurval - Innebär att forskaren väljer ut personer som för tillfället 

finns  tillgängliga.  Problemet  med  urvalsstrategin  är  att  det  är  omöjligt  att 

generalisera resultaten eftersom vi inte vet vilken population detta stickprov är 

representativt för. Detta urval gör sig lämpligast för pilotstudier som senare kan 

leda till vidare forskning.

• Snöbollsurval  -  I  viss  bemärkelse  lik  bekvämlighetsurvalet.  Forskaren  tar 

kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningen. 

Forskaren frågar sedan vederbörande personer om det kan finnas andra personer 

i deras krets som kan vara relevanta för undersökningen.

• Kvoturval -  Målet  för  ett  kvoturval  är  att  ge  ett  stickprov  som  speglar  en 

population i termer av den relativa fördelningar av individer i olika kategorier, 

till  exempel  kön.  Urvalet  används  sällan  i  akademisk  samhällsvetenskaplig 

forskning men är desto vanligare i kommersiella undersökningar.

2.6.1 Val av urval 

Valet  av  fallföretaget  IKEA  gjordes  utifrån  författarnas  intresse  för  företaget  samt 

kontakter  sedan tidigare  vilket  innebär  att  ett  bekvämlighetsurval  gjordes för val  av 

fallföretag. Vid denna studie har semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer utförts 

och författarna har valt  ut intervjurespondenterna genom snöbollsurvalet  vilket är ett 

icke-sannolikhetsurval. Genom en kontakt på IKEA har vidare kontakter med relevanta 
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personer inom området tagits. Urvalet av studiens respondenter visas i tabell 2 där namn 

på personerna som intervjuats samt Datum vid intervjutillfället resovisas.

Tabell 2 - Studiens respondenter (Egen illustration).

2.7 Sanningskriterier

Kvalitetsmåttens  betydelse  skiljer  sig  åt  mellan  kvalitativ  och  kvantitativ  forskning, 

detta eftersom mätning inte är det främsta intresset för kvalitativa forskare. Detta har sin 

förklaring i att kvalitativa studier ofta syftar till att avspegla en bild av verkligheten. Det 

är ofta inte möjligt att komma fram till en absolut bild av den sociala verkligheten vid 

kvalitativa  studier,  men  den  sociala  verkligheten  kan  utgöras  av  flera  hållbara 

beskrivningar (Guba, Lincoln, 1994). Kvalitativ forskning brukar bedömas med kriterier 

som äkthet och trovärdighet (Bryman, Bell 2005).

Enligt Bryman och Bell (2005) kan trovärdighet delas upp i fyra kategorier:

• Tillförlitlighet - Eftersom att det kan finnas flera tänkbara beskrivningar av den 

sociala verkligheten blir trovärdighetskriteriet en viktig aspekt. Att forskningen 

utförts i enlighet med de regler som finns och att resultaten rapporteras till de 

personer  som  ingått  i  studien  är  viktigt  för  att  skapa  en  tillförlitlighet  till 

forskningen.  Detta  måste  göras  för  att  bekräfta  om  forskaren  har  uppfattat 

verkligheten på rätt sätt och kallas därför för respondentvalidering. Ibland kan 

det finnas många olika beskrivningar på en social verklighet och då är det nivån 
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på  trovärdigheten  som  forskaren  kommer  fram  till  som  avgör  hur  pass 

acceptabel den är i andra personers ögon. 

• Överförbarhet  -  Är ett  kriterium som avser  hur vida forskningsresultatet  kan 

överföras till  en annan situation.  Kvalitativa studier tenderar  att  gå på djupet 

samt vara unika på det område som forskaren fokuserar på. Detta gör att det kan 

vara intressant att se hur pass överförbara resultaten är på en annan miljö.

• Pålitlighet -  Detta innebär att  genom säkerställning skapas en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av alla faser inom forskningsprocessen. Forskaren tar upp 

problemformuleringen,  urvalet  av  undersökningspersoner,  fältanteckningar, 

intervjufrågor  och slutsatser.  Kollegor  kan sedan fungera  som granskare  och 

bedöma kvaliteten på de procedurer som valts. 

• Möjlighet att styrka och konfirmera - Forskaren ska säkerställa att han eller hon 

har agerat i god tro. Det vill säga forskaren får inte medvetet påverka med sina 

egna  personliga  åsikter  eller  sin  teoretiska  inriktning  på  de  slutsatser  under 

undersökningen.

Bryman och Bell (2005) tar även upp ett antal kriterier på äkthet. Dessa kriterier rör 

frågor som handlar om forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet och dessa är:

• Rättvis  bild -  Ger  undersökningen en tillräckligt  rättvisande bild  av de olika 

åsikterna och uppfattningar som finns i den grupp människor som studerats. 

• Ontologisk autenticitet - Hjälper undersökningen de personer som medverkat i 

undersökningen att komma fram till en bättre förståelse av sin sociala situation 

och av den sociala miljö som de lever i. 

• Pedagogisk autenticitet  - Har undersökningen bidragit till att deltagarna får en 

bättre bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting.

• Katalytisk  autenticitet  -  Har  undersökningen  bidragit  till  att  personerna  som 

deltagit i undersökningen kan förändra sin situation.

• Taktiskt autenticitet  - Har undersökningen bidragit till att deltagarna fått bättre 

möjligheter att vidta de åtgärder som krävs.

2.7.1 Val av sanningskriterier

Trovärdighet  och  äkthet  är  två  viktiga  sanningskriterier  som författarna  till  den  här 

studien har hållt sig till. Tillförlitligheten har i studien säkrats genom att respondenterna 
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efter  avslutad  intervju  har  erbjudits  möjlighet  att  läsa  igenom  och  bekräfta 

intervjusvaren. Respondentvalidering stärker även äktheten och kriteriet  att  återge en 

rättvis  bild.  Via  handledningar  och opponeringar  har  studien  granskats  av  andra  på 

universitetet  för  att  upprätthålla  en  hög  kvalitet  och  öka  graden  av  pålitlighet. 

Författarna har antagit det positivistiska synsättet för att undvika att subjektiva åsikter 

och värderingar påverkar studien, detta ger möjlighet att styrka och bekräfta att kriteriet 

uppfylls.  Även om intervjufrågorna har sett lika ut har de ställts till  respondenter på 

olika  avdelningar  och därför  kan  svaren  inte  riktigt  komplettera  varandra.  Detta  på 

grund av att vissa respondenter inte kan svara på alla frågor då de inte tillhör deras 

avdelning eller område. De svar som givits på frågorna har gjort det svårt att få ett klart 

strukturerat mönster på hur det ser ut i verkligheten. 

2.8 Generaliserbarhet

Teoriutveckling underlättar den datainsamling som görs under en fallstudie samtidigt 

som en passande teori  avgör vilken  nivå som resultatet  från fallstudien  kommer  att 

generaliseras.  Det  är  en  utmaning  att  kunna  fastställa  ifall  studien  ger  plats  för 

generalisering.  Det  finns  två  typer  av  generalisering,  analytisk  och  statisk 

generalisering.  Analytisk  generalisering  -  Denna  generalisering  går  att  använda 

oberoende ifall fallstudien är en enfallsstudie eller flerfallstudie. Statisk generalisering - 

Vid denna generalisering dras slutsatser om en population utifrån empirisk data som 

genom urval samlats in. Detta är det vanligaste sättet för generalisering när det görs 

surveyundersökningar eller analyserar experiment. Men den är av mindre relevans när 

det gäller fallstudier. När en fallstudie genomförs är målet att man ska utveckla samt 

generalisera  teorier,  vilket  är  en  analytiska  generalisering  istället  för  att  beskriva 

frekvenser vilket är en statisk generalisering (Yin, 2007).

2.8.1 Val av generaliserbarhet

Eftersom  studien  är  en  enfallsstudie  har  författarna  valt  att  tillämpa  analytisk 

generalisering. Anledningen är att ändamålet inte har varit att dra slutsatser om en hel 

population utan att göra en generalisering utifrån de analyser som skapats. Då det är en 

enfallsstudie  finns  risk att  den slutsats  författarna  kommit  fram till  saknar  eller  har 

någon orsak utöver hur det generellt ser ut på området. 
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2.9 Forskningsetiska överväganden

Vid samhällsvetenskaplig forskning ställs forskare inför etiska överväganden som de 

behöver  ta  ställning  till.  Forskning är  viktigt  för  utveckling,  både  för  individer  och 

samhället  i  stort.  Därmed finns det  ett  berättigat  krav på att  forskning som bedrivs, 

inriktar  sig på väsentliga frågor och håller  hög kvalitet.  Detta samhällsvetenskapliga 

intresse får inte på något sätt göra intrång på individers privatliv eller utsätta deltagare 

för  fysisk  skada,  förödmjukelse  eller  kränkning.  Huvudsakligen  handlar  etiska 

frågeställningar  om hur författare  ska förhålla  sig till  de individer som berörs under 

studiens  gång  samt  hur  konfidentiell  information  behandlas.  Vid  varje  vetenskaplig 

undersökning ställs forskare inför en avvägning av det förväntade kunskapstillskottet 

mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare 

(codex.se).

Det grundläggande individskyddskravet består enligt Bryman och Bell (2005) av fem 

allmänna  etiska  principer.  Dessa  etiska  principer  benämns  informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar.

• Informationskravet  -  Forskaren ska  informera  de berörda personerna  om den 

aktuella  forskningens  syfte.  Det  är  viktigt  att  forskaren  informerar 

undersökningsdeltagaren  om  deras  uppgift  i  projektet  och  vilka  villkor  som 

gäller  för  deltagandet.  Det  väsentliga  är  att  det  framgår  att  deltagandet  är 

frivilligt och att det existerar en rättighet för deltagaren att när som helst avbryta 

sin medverkan.

• Samtyckeskravet -  Deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Forskaren  behöver  samtycke  från  deltagare  och  i  vissa  fall  innefattar  detta 

samtycke  från  förälder  eller  vårdnadshavare.  Primärt  gäller  denna  regel 

undersökningar med en aktiv insats ifrån deltagaren. I vissa fall kan forskaren 

göra ett undantag från denna regel. Exempelvis vid forskning där inhämtandet av 

uppgifter om deltagare hämtas från existerande myndighetsregister.

• Konfidentialitetskravet -  Uppgifter om samtliga deltagare i undersökningen ska 

behandlas  konfidentiellt  och  personuppgifterna  skall  förvaras  säkert  ifrån 

obehöriga. Forskning som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter bör 

kännetecknas av undertecknad tystnadsplikt för samtliga involverade personer. 
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• Nyttjandekravet - Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål.  Detta betyder  att informationen inte får utlånas till  en 

tredje part för marknadsföring eller kommersiellt bruk.

• Falska förespeglingar - Forskarna får inte ge någon felaktig eller vilseledande 

information till respondenterna som kan påverka utkomsten av studien. 

2.9.1 Val av forskningsetiska överväganden

I studien har hänsyn tagits till de individer som har ställt upp på att intervjuas under 

fallstudien  på  IKEA. Hänsyn  har  tagits  genom att  informera  respondenterna  om att 

intervjuerna kommer att användas till denna studie och att medverkan är frivillig. Den 

information  fallföretaget  givit  till  författarna  kommer  inte  spridas  vidare  utan 

medgivande från IKEA. Med detta sagt har författarna varit  medvetna om de etiska 

överväganden under  forskningsprocessens  gång och har  förmedlat  dessa  till  berörda 

personer i studien.
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2.10 Sammanfattning av metodval

Nedan sker en presentation över studiens valda metoder.

Tabell 3 – Studiens val av metod (Egen illustration).
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2.11 Studiens Analysmodell

Nedan i figur 2 illustreras det hur författarna har valt att lägga upp analyserna för denna 

studie.

Figur 2 - Studiens analysmodell (Egen illustration). 

Efter  framtagning  av  studiens  problemformuleringar  studerades  teori  och  empiri 

insamlades.  Teorin  och empirin  vävdes  ihop i  första  analysen  för  att  en  jämförelse 

skulle kunna göras och därmed besvara studiens första problemfråga. När variationerna 

i  transportledtiden  var  identifierade  påbörjades  en  ny  teoristudie  för  att  undersöka 

åtgärder som kan begränsa orsaker till  variation i transportledtiden. Eftersom att den 

andra problemfrågan bygger på den första användes teori och empiri  tillhörande den 

första  problemfrågan  i  den  andra  analysen.  Slutligen  grundades  utifrån  de  båda 

analyserna författarna sina slutsatser.
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3 Vad  kan  det  finnas  för  bakomliggande  orsaker  till 

variation i transportledtiden?

______________________________________________________________________

3.1 Teori

Detta  avsnitt  kommer  att  ta  upp  relevant  teori  för  att  kunna  besvara  den  första  

problemfrågan som studien har. Genom att börja lite bredare kommer teorin till slut  

mynna ut till en förståelse om orsakerna till variation i transportledtiden.

• Vad  kan  det  finnas  för  bakomliggande  orsaker  till  variation  i  

transportledtiden ? 

______________________________________________________________________

3.1.1 Distributionssystem

Syftet  med  ett  distributionssystem  är  att  förflytta  gods  från  den  platsen  där  det 

producerats till den plats där godset efterfrågas. Utöver själva förflyttningen är det även 

viktigt att hänsyn tas till andra kriterier, som till exempel att leverera rätt produkt till rätt 

kund i rätt kvantitet och vid rätt plats och tid (Lumsden, 2012). Distribution går ut på att 

förse kunder med produkter. För att detta ska fungera måste distansen mellan leverantör 

och kunder kopplas samman (Björklund, 2012).

I distribution är det viktigt att veta exakt vad kunden efterfrågar, och baserat på den 

informationen var, när och hur artiklarna ska levereras. Långa ledtider från order till 

leverans kan vara problematiskt. Långa ledtider skapar osäkerhet i försörjningskedjor 

och det blir  således påtagligt  att  i  mån av möjlighet  förkorta ledtiden från order till 

leverans. Vid uppbyggnaden av ett distributionssystem existerar osäkerhet i system. En 

av de vanligaste orsakerna till osäkerhet är direkt kopplat till kundens efterfråga. Då det 

ligger i varje företags intresse att tillfredsställa kundernas behov och krav, är det inte 

den  första  ansatsen  att  förändra  kundens  beteende  (Lumsden,  2012). När  ett 

distributionssystem ska illustreras görs det vanligtvis med noder och länkar. Noderna 

symboliserar en form av förädling eller vertikal hantering, till exempel vid lagring och 

terminalhantering. Länkarna symboliserar den horisontella förflyttningen, det vill säga 

transporten.  För  att  det  ska  bli  så  ekonomiskt  lönsamt  som möjligt  att  transportera 

godset är det för företag eftersträvsamt att ha hög fyllnadsgrad vilket kan uppnås genom 

att samlasta godset med andra sändningar från andra varuägare. Idag är det ovanligt att 
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företag  själva  ombesörjer  sina  transporter,  istället  köps  dessa  tjänster  in  av 

logistikföretag, som finner lönsamhet i att samlasta godset och finna lämpliga rutter. 

Vid samlastning minskar kostnaderna då fyllnadsgraden blir större och transportslaget 

utnyttjas mer effektivt. Nackdelar med samlastning är att transportledtiderna blir längre, 

det  blir  en  ökad  hantering  av  godset  vilket  kan  leda  till  godsskador  samt  att 

transportavstånden ökar (Björklund, 2010).

3.1.2 Transport

Transportsystem är svaret på det ständigt växande behovet av kontakt mellan individer 

och samhällen och för rörligheten av handelsvaror. Alla dessa förflyttningar av individer 

och gods skapar en efterfråga som uppfylls av transportföretag. En produkt som blivit 

producerad har inget egentligt värde på den geografiska platsen, värdet uppkommer när 

den  når  lokaliseringen  där  kunden  finns  (Björklund,  2010).  Transport  är  en  viktig 

aktivitet som bidrar till att upprätthålla logistikens infrastruktur. Transport innebär en 

förflyttning  av  mänskliga  eller  materiella  resurser  från  ett  ställe  till  ett  annat,  detta 

inkluderar  både  operationella  och  upprätthållande  aktiviteter.  När  en  utvärdering  av 

transporten ska göras utgår företagen från vissa faktorer. Enligt Blanchard (2004) finns 

det fyra olika utvärderingsområden som transportföretagen utgår ifrån, dessa är:

• Transportrutter, där distans, geografiska områden, antal nationaliteter, krav från 

kunder, ledig arbetskraft, politiska och sociala faktorer är väsentligheter. 

• Transportförmåga och kapacitet, där typ och volym av varor som transporteras, 

antal och frekvens på lastningarna, ton/mil per år/månad, typ av transportmedel, 

lagliga former av containrar, säkerhet och bevakning är relevanta faktorer. 

• Transporttid,  där  kort-  kontra  lång frakttid,  genomsnittlig  leveranstid,  tid  per 

transport, tid per container är faktorer. 

• Transportkostnader,  där  kostnad  per  frakt,  kostnad  för  transport  per 

mil/kilometer,  kostnad  för  packning  och  hantering  är  de  faktorerna  som 

utvärderas.

Det finns fem grundtyper av transportsätt varav fyra är de mest vanliga som lastbil, båt, 

järnväg  och  flyg.  Det  femte  transportsättet  är  transport  i  rörledningar,  även  kallat 

pipeline (Björklund  2010).  Intermodala  transporter är  ett  samlingsbegrepp  för 

kombinationer av olika transportslag. Ett exempel på det är när en produkt först skeppas 
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till  en hamn och därifrån  sedan transporteras  vidare  med  lastbil  till  sin  destination. 

Genom  att  utnyttja  olika  transportsätt  kan  kostnader  sparas  genom  att  samlastning 

utnyttjas  på  de  olika  sträckorna  (Blanchard,  2004).  Det  finns  många  aspekter  som 

påverkar vilket transportsätt som ska användas för en specifik transport. Några aspekter 

som kan avgöra är infrastrukturen, frekvensen, leveransprecisionen eller produktvärdet 

(Björklund 2010). Nedan i figur 3 finns det illustrerat vad det finns för olika steg som 

ingår i transportledtiden. Med internationell handel är det många olika hanteringssteg 

som godset passerar från säljare till köpare. Förutom själva transporten hanteras godset 

på terminaler, hamnar och passerar tullar. 

Figur 3 – Hanteringssteg för en transport (if.se).

För att en transport ska fungera finns det enligt Jonsson och Mattsson (2011) aktörer 

som behöver  ansvara  för  olika  delar  för  att  själva  transporttjänsten  ska  skapas  och 

fungera. Först behövs en transportsamordnare vilka själva inte förflyttar något gods utan 

har i uppgift att ansvara för uppläggning och genomförande av transporten. De sköter 

planeringen och köper in de transportresurser som behövs. Sedan behövs en transportör, 

det  är  de  som  fysiskt  transporterar  godset.  Transportsamordnarna  köper  in 

transportörernas  tjänster  från  olika  transportörer  som  är  specialiserade  på  de  olika 

trafikslagen.  Sist  behövs  infrastrukturhållare,  som  trafikverket,  för  att  kunna 

tillhandahålla med vägar och järnvägar som behövs.

3.1.3 Transportledtider 

Enligt  Björklund (2012) är  ledtid  benämning på den tiden  det  tar  från att  företaget 

lägger sin order fram tills dess att ordern är levererad. Transportledtid är benämningen 

på tiden det tar från att godset lämnar leverantören fram tills dess det är levererat, det 

vill säga under den tiden som godset transporteras. I transportledtiden precis som i den 

allmänna ledtiden finns det olika orsaker som kan påverka ifall den faktiska ledtiden blir 

det samma som den planerade ledtiden.

21



Tillverkningsföretag  fokuserar  i  sin  verksamhet  på  att  minska  ledtider  och 

kapitalbindning.  Företagen  har  börjat  inrikta  sig  på  en  efterfrågestyrd  produktion. 

Parallellt med detta minskar produkters livscykel och på grund av detta ställs allt högre 

krav på att snabbare nå ut till marknaden. För att öka tillgängligheten på produkterna 

ställer det krav på en snabb distribution (Lumsden, 2012).

Som det gick att utläsa ur figur 3 är det många olika hanteringssteg som ingår i en 

transport vilket gör att de olika stegen ingår i själva transportledtiden. Det är fler eller 

färre  hanteringssteg  beroende  på  ifall  det  är  nationell  handel,  EU  handel  eller 

internationell handel. I den nationella handel eller handel mellan EU länderna behöver 

medlemsländerna  inte  genomgå  någon  tull då  det  inte  finns  några  tullar  mellan 

medlemsländerna. Däremot finns en gemensam tullmur mot omvärlden (Tullverket.se).

3.1.4 Transportledtidens olika delar 

3.1.4.1 Terminal

Terminaler fyller en viktig funktion i ett distributionssystem då de möjliggör omlastning 

mellan  olika  transportslag  och  omfördelar  godsströmmar  (Lumsden,  1989).  För  att 

minska de problem som uppstår vid direkta transporter placeras en eller flera terminaler 

i det externa materialflödet. I en terminal samlas gods in från omgivningen och olika 

leverantörer.  Det  finns  olika  sorters  terminaler  bland  annat  terminaler  där  gods 

samlastas  varefter  transporter  sker  i  större  enheter  och  på  transportmedel  som  är 

speciellt anpassade för längre sträckor. Terminaler placeras nära kunderna, där godset 

lastas  av  vid  ankomsten  och  sprids  ut  i  mindre  enheter  som  sedan  skickas  till 

mottagaren. Terminaler syftar även till att överföra godset från ett transportmedel till ett 

annat  till  exempel  från  fjärrfordon  till  distributionsfordon  eller  från  fartyg  till 

landsvägsfordon (Lumsden, 2012).

Till  terminaler  anländer  olika  typer  av  transportslag  vid  olika  tidpunkter.  För  att 

terminalen ska bli en effektiv nod i transportkedjan krävs det samordning av fordonen. 

Samordningen  skall  primärt  innebära  en  tidsmässig  planering  av  ankomst  och 

avgångstider för olika transportmedel något som sker med hjälp av tidtabeller. Det är 

också viktigt  att de olika transportslagens kapaciteter samordnas så att  problem med 

fördröjningar kan undvikas, till exempel kan det vara ifall det är ett stort inflöde av gods 

till terminalen samtidigt som det är en liten utleverans eller tvärt om (Lumsden, 2012).
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Enligt  Lumsden (2012) utformas terminaler  på olika sätt  beroende på vilken typ  av 

flöde  som  är  planerat  att  passera  igenom  terminalen.  Något  som  påverkar  vilken 

utformning  terminalen  får  är  vilken  flexibilitet  som  krävs  av  terminalen.  Om 

godsflödena inte kan prognostiseras på ett tillförlitligt sätt ökar behovet av flexibilitet på 

terminalen för att kunna hantera variationerna.

Cross-docking är ett  begrepp som på svenska betyder  att  fulla  laster från leverantör 

kommer in till  en terminal.  Godset lastas sedan om och distribueras  därifrån i  fulla 

lastbärare till lager eller till ett större antal butiker. Både inhämtning och utkörning från 

cross-docking terminalen görs vid samlastning där stora lastbilar föredras vilket ger låga 

fraktkostnader per godsenhet. På så sätt får lastbilar en bättre nyttjandegrad (Björnland, 

Persson, Virum, 2003). Cross-docking syftar till att samlasta och snabbt omlasta varor 

med olika ursprung till olika destinationer. En vanligt förekommande orsak till problem 

vid terminaler är platsbrist. På grund av platsbrist tvingas ankommande lastbilar vänta 

tills en dockningsstation blir ledig (Choy, Gunasekaran, 2012). För att framgångsrikt 

utnyttja terminaler krävs det att utbudet är tillförlitligt med korta ledtider, eftersom det 

ofta  inte  finns  något  lager  tillgängligt  för  att  jämna  ut  balansen  mellan  utbud  och 

efterfrågan  vid  terminalen.  Det  innebär  att  godset  måste  anlända  vid  rätt  tid,  i  rätt 

kvantitet  och  rätt  kvalitet.  Potentiella  fördelar  med  cross-docking  är  reducerade 

lagerkostnader, kortare ledtider, förbättrad kundservice och förbättrade relationer med 

leverantörer (Roodbergen, Vis, 2008).

En komplicerad administrativ funktion medför ofta en sänkt hastighet för materialflödet 

genom terminalen. Resultatet från terminalverksamheten beror inte bara på den fysiska 

hanteringen utan också på de administrativa rutinerna. Därför är det viktigt att göra en 

översyn  av  de  administrativa  rutiner  som berör  terminalen  vid  varje  förändring  av 

hanteringsrutiner eller transportmetoder (Lumsden, 2012).

Några administrativa rutiner som förekommer i terminalverksamheten vid ankommande 

gods är bekräftelse på att gods av viss mängd har mottagits och tidpunkten för detta 

samt bekräftelse på att det är dokumenterat var godset har placerats. Vid avlämning av 

gods  till  terminalen  ska  det  lämnas  uppgifter  om  godsets  identitet,  destination, 

mottagare samt tidpunkt för avsändare. Från terminalen ska det vid avlämning av gods 
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lämnas uppgifter om bland annat att kvantiteten och kvaliteten är den rätta, vikt, antal 

kolli, märkning och transportsätt. När det sedan gäller exportleveranser tillkommer det 

ett antal andra dokument som måste vara klara innan dess att godset kan sändas iväg 

(Lumsden, 2012).

3.1.4.2 Tull 

Regeringar i de flesta länder är intresserade av internationell handel och internationella 

transporter  av  flera  anledningar.  Generellt  producerar  varje  land  utifrån  landets 

förutsättningar det som landet är bäst på att erbjuda. De flesta länderna har en vilja att  

exportera  mer  än  vad  landet  importerar  för  att  generera  ett  positivt  överskott  i 

handelsbalansen  vilket  kan stödja den inhemska arbetssysselsättningen.  På grund av 

detta försöker länder begränsa importer genom att lägga på tullavgifter, bland annat för 

att skydda de lokala producenterna (Wood, et al, 2002).

Svenska tullverkets jobb är att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så 

att bestämmelser om in- och utförsel från landet av varor följs. Tullverkets uppgifter 

innebär också att underlätta för svenska företag att handla med länder utanför EU samt 

att  motverka  illegal  smuggling  och  kriminell  verksamhet.  Vid  gränspassagen  utförs 

varukontroller och i efterhand granskas tulldeklarationer samt utförs tullrevisioner för 

att kontrollera att rätt belopp betalats in (Tullverket.se).

En rapport som Wilson (2007) framställt för Organisation For Economic Co-Operation 

And Development, OECD, framhävs bevis för att tull och administrativa processer har 

väsentlig effekt på handelsflödet inom EU. Trots att tull och administrativa procedurer 

är nödvändiga för tillämpning av handel inom EU kan det orsaka en mer begränsad 

handel mellan landgränserna. För både import och export finns det tre typer av mått som 

mäter effektiviteten i tull och administration. Dessa är enligt Wilson (2007):

• Antal dokument som krävs för att passera en gräns. Dokumenten som ingår här 

är olika typer av registreringsdokument, tulldeklaration, tillståndsdokument och 

andra dokument som utväxlas mellan handelsparterna. 

• Antal signaturer som är nödvändiga. Här ingår signaturer, stämplar och andra 

godkännanden som är nödvändiga för att uppfylla de legala krav som föreligger. 

• Dagar vid landgränserna. 
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Rapporten  visar  på  att  det  finns  ett  kraftigt  samband  mellan  måtten  och  att  länder 

tenderar  att  hantera import  och export på liknande sätt.  Det finns även ett  samband 

mellan antal dokument som krävs och antal dagar vid landgränsen (Wilson 2007).

3.1.4.3 Hamn

Kusthamnar  är  områden  där  ankring  och  förtöjning  är  möjligt  för  skepp  och  där 

utrustning finns för omlastning från skepp till skepp eller skepp till land. Hamnar kan 

räknas  som en  av  de  mest  avgörande  aspekterna  när  det  kommer  till  transportens 

infrastruktur.  De  utgör  den  viktigaste  länken  mellan  bytespartners  trots  en  ökad 

betydelse för motor- och järnvägar. Eftersom hamnen är en plats där gods ankommer i 

stora mängder och lastas om för vidare transport, kan det uppkomma problem i olika 

typer. Värdet på godset i hamnen är starkt koncentrerat vilket kan leda till skador och 

stöld. Stora delar av de extra kostnader som orsakar förseningar, kan bero på att hamnar 

är  en plats  där  många kontroller  är  påtvingade,  som till  exempel  dokumentkontroll, 

finansiell kontroll och importkontroll. Av uppenbara skäl har hamnar utvecklat områden 

för att  kunna lagra gods som via transport  ska vidare i  distributionen för ytterligare 

bearbetning eller fortsatt förflyttning (Alderton, 2008).

I en hamn är det många orsaker som kan påverka ifall godset lämnar den i planerad tid. 

En av de bakomliggande orsakerna är att godset inte kommer in till hamnen när det ska 

vilket gör att hela transportkedjan blir försenad. Det ankommer inte hela tiden ett jämnt 

kontrollerat  inflöde  till  hamnen  utan  tiden  mellan  ankomst  av  fartyg  eller  lastbilar 

varierar. Hur lång tid det tar innan godset kan hanteras beror på hur lång tid det tar 

innan ledig truck eller kran finns tillgänglig. Detta kan i sin tur skilja sig i tid beroende 

på vad det är för sorts lastbilar,  hur många lastbilar samt vilken sorts container som 

används. Andra saker som kan påverka transportledtiden är hur lång tid det tar att lasta 

eller lossa en container från en lastbil eller fartyg, tiden det tar för att koppla på eller av 

släpen,  hastigheten  på  lyftkranarna  samt  hur  snabbt  det  går  att  få  tag  i  en  ledig 

containerhanterare. Flödet i en hamn ser olika ut beroende på ifall lastbilar kommer för 

att hämta eller lämna gods, det är fler steg ifall lastbilen ska lämna gods (Bichou, Bell, 

Evans, 2007).
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3.1.4.4 Administration

I en transport från leverantör och genom hela transportkedjan fram till kunden finns det 

många aktörer som alla har speciella uppgifter och ansvar i förflyttningen av godset. De 

olika ansvarsområdena är avsändare, avlastare och mottagare. Avsändaren är de som 

avtalar med transportören om ett transportavtal, avlastare är de som lämnar sin last till 

transportören och mottagaren är den part som godset ska lämnas till efter transporten 

(Lumsden, 2012).

Konossement,  fraktsedlar och andra transportdokument beskriver transportavtalet  och 

visar  de  olika  åtagandena  som  transportören  har  gentemot  transportkunden. 

Transportkunden kan vara antingen avsändaren, avlastaren eller mottagaren. Speciellt 

för dessa dokument är att de oftast endast är underskrivna av transportören. Utöver de 

vanliga transportdokumenten finns det många olika varierande standardformulär som 

behövs till spedition. Det finns tre huvudtyper av transportdokument som alla har olika 

syften. Certeparti ger uttryck för hur fraktavtalet ser ut, det vill säga hur uppgörelsen om 

transporten ser ut och vad som ingår i avtalet. Fraktsedlar kan se olika ut beroende på 

vilket transportslag som används, det är inget värdepapper utan mer ett  kvitto på att 

godset har mottagits och att det ska lämnas till mottagaren. Konossement är utöver ett 

bevis på vad avtalsvillkoren är ett kvitto på att godset har tagits emot för lastning eller 

att det har lastats ombord. Det har även rollen som ett värdepapper som ger innehavaren 

av det rätt att enligt vad som står i lagen förfoga över godset (Lumsden, 2012).  De olika 

transportdokumneten och vad de syftar till att upprätta finns illustrerat i figur 4.

 

Figur 4 - Transportdokumenten och deras funktion (Lumsden, 2012).
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3.1.5 Teorisammanfattning

Nedan presenteras de viktiga delarna i respektive avsnitt som senare kommer att beröras 

i studien samt vilka författare det är som har bidragit till den teoretiska referensramen.

Tabell 4 – Teorisammanfattning 1 (Egen illustration).
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3.2 Empiri 

Detta  avsnitt  kommer  att  ta  upp  relevant  empiri  för  att  kunna  besvara  den  första  

problemfrågan som studien har. Genom att börja lite bredare kommer empirin till slut  

mynna ut till en förståelse om orsakerna till variation i transportledtiden. 

• Vad kan det finnas för bakomliggande orsaker till variation i transportledtiden ?

______________________________________________________________________

3.2.1 Distribution 

Enligt  Jonsson (2008) finns det många delar  som ingår i  IKEAs distribution för att 

säkerställa  att  deras  varuhus  och  distributionscentraler  vid  behov  blir  påfyllda  med 

varor. Det finns olika servicedelar som kan tillhöra distributionen och påverka hur dess 

upplägg ser ut. Nedan finns fyra av dessa servicedelar namngivna och med beskrivande 

aktiviteter som tillhör varje del.

• Transportrelaterade tjänster. Erbjuda och kontakta transportörer, bevakning och 

spårning av gods under transport.

• Distributionscentral  och  terminal  verksamhetstjänster.  Cross-docking  på 

terminaler,  packning,  ompackning  och  etikettera,  uppackning  och 

kvalitetskontroll. 

• Administrativa  tjänster  som  är  relaterade  till  distributionscentraler  och 

terminalverksamheter.  Order  administration  och  kundservice,  inventering, 

leveransplanering och uppföljning. 

• Administration av logistikaktiviteter som inte är direkt kopplade till fysisk gods 

förflyttning,  implementering  av  logistikupplägg,  ta  hand  om  och  kontakta 

logistikservice  försörjare,  kundservice,  finansiella  tjänster  och 

försäkringstjänster (Jonsson, 2008). 

3.2.1.1 Problem i distribution 

Vid  transport  av  styckegods  transporteras  gods  från  många  leverantörer  genom 

samlastning.  Det  är  inte  ovanligt  att  transportörerna  vid samlastning  har  någonstans 

mellan  fem till  tio  olika  lastplatser.  Det  räcker  att  lastningen hos  en  leverantör  blir 

försenad för att det ska bli svårt att hålla den överenskomna transportledtiden för hela 

transportrutten3. 

3 Tomas Persson, International Transport Manager DFDS, Intervju 12 maj 2014
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3.2.2 Transport 

Enligt Göransson4 är  transportörerna ett tredjeparts företag som IKEA har outsourcat 

transporten till.  IKEA hanterar inköpen och avtalen men det finns inga transportörer 

direkt anställda av IKEA. När fel uppkommer handlar det oftast om leveransledtiden 

men det behöver inte alltid vara den ledtiden som felar. Avsändarens ledtid kan också 

bli fel då det till exempel tar längre tid att producera vilket påverkar den totala ledtiden. 

IKEA har felaktigheter i sitt system som de känner till, men planeringen blir ändå rätt i 

slutändan.  

Transportören tar emot en prognos efter slutförandet av anbudet från avsändaren för att 

veta hur många containrar som ska lastas varje månad. Avgångar med fartyg sker varje 

vecka men trots det finns det en stor variation i prognoserna. I avtalet står det hur många 

containrar som ska skeppas på en viss rutt till en särskild fraktkostnad. Om mottagaren 

då ökar sin försäljning,  ökar även prognosens antal.  I  det läget finns det inget extra 

utrymme  i  containrarna  som redan är  bokade.  Detta gör  att  godset  får  lastas  i  nya 

containrar som inte sedan tidigare var bokade så de kan bli kvar i hamnen till  nästa 

lediga  fartyg  avgår.  Om  avsändaren  är  en  VIP-kund,  vilket  IKEA  är,  finns  det 

möjligheter  att  transportören  försöker  lasta  fler  containrar  än  prognostiserat.  Detta 

innebär att en annan kund kan bli bortprioriterad. Vissa transportörer prioriterar extra 

stora volymer5. 

3.2.2.1 Problem i transport 

Det uppstår allvarliga problem om transporterna kommer fram tidigare eller senare än 

planerat. IKEAs varuhus är inte byggda för att lagerhålla och därför behöver ledtiderna 

vara precisa. Om det blir en variation på en eller två dagar är det överkomligt, så länge 

det inte inträffar allt för ofta, men en irritation uppstår inom IKEA. IKEA räknar sin 

transportledtid  i  dagar  medan  transportörerna  räknar  i  timmar  vilket  kan  orsaka 

missförstånd. Vid planering av ledtider erhåller de stora volymerna mer fokus6. 

Enligt Göransson7 förekommer det “case by case” situationer, detta innebär att ovanliga 

problem kan uppkomma vilka är för små och händer för sällan för att  räknas med i 

4 Ida Göransson, Business Developer Transport IKEA, Intervju 5 maj 2014
5 Konstantinos Efstathopoulos, Transport Manager Inter IKEA, Mail intervju 12 maj 2014
6 Ida Göransson, Business Developer Transport IKEA, Intervju 5 maj 2014
7 Ida Göransson, Business Developer Transport IKEA, Intervju 5 maj 2014
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transportledtiden.  Ett  exempel  är  när  transportörer  som kör  upp lastbilar  från  södra 

Europa ibland kör med två chaufförer istället för en. Detta leder till att de kommer fram 

tidigare än planerat. Problemet är svårt att åtgärda då transportörerna inte kan garantera 

att  de  alltid  kör  med  två  chaufförer.  De  flesta  avtal  som  IKEA  upphandlar  med 

transportörerna är på en chaufför men på grund av olika anledningar kan det ibland vara 

fördelaktigt för transportörerna att snabbt kunna köra tillbaka lastbilarna då de ibland 

kan  frakta  exempelvis  frukt  på  tillbakavägen.  Två  chaufförer  resulterar  i  att 

transportledtiden  halveras  vilket  gör  en  ganska  stor  skillnad  i  den  planerade 

transportledtiden. 

3.2.3 Transportledtider 

IKEA har definierat sin ledtid som den tid det tar från att behovet för lagerpåfyllnad 

uppkommer i ett IKEA varuhus tills dess att behovet har blivit tillfredsställt. Den totala 

ledtiden är uppdelad i fem stycken del-ledtider. Det är endast den första och den sista 

del-ledtiderna som är definierade och mätta av IKEA. De fem del-ledtiderna som IKEA 

har är beställnings-, avsändarens-, avsändnings-, leverans- och mottagningsledtid.  De 

tre sista del-ledtiderna tillhör transportledtiden (Jonsson, 2008). IKEA har en ledtid som 

de kallar för transportledtid. Transportledtiden sträcker sig från att godset är redo för 

avsändning fram tills att godset finns på plats i varuhuset. Den är uppdelad i tre del-

ledtider,  avsändnings-,  leverans-  och mottagningsledtid8.  IKEAs transportledtid  finns 

illustrerad i figur 5.

Figur 5 - IKEAs transportledtids definition (Egen illustration).

I varje land som IKEA har en leverantör  i  finns det en transportkoordinator  som är 

ansvarig  för  de  del-ledtider  som  finns  för  respektive  land.  IKEA  är  ett  stort  och 

komplext företag vilket gör att alla måste fokusera på sina ansvarsområden. De har en 

ansvarig  person  på  varje  ledtid  som  syftar  till  att  bevaka  leveranserna.  För 

8 Ida Göransson, Business Developer Transport IKEA, Intervju 5 maj 2014
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avsändningsledtiden har IKEA en supply planner som ansvarar operationellt för varje 

leverantör. Detta underlättar samarbete då de ofta har kontakt med samma personer eller 

företag. Det övergripande ansvaret för den totala transportledtiden innehar personalen 

vid  huvudkontoret  i  Pratteln,  Schweiz.  IKEA  har  även  en  ledtid  som  kallas 

mottagningsledtid som vanligtvis varar en till två dagar. Denna ledtid kartlägger ifall de 

behöver  lagra  godset  i  varuhusets  lager  eller  om  det  ska  gå  ut  direkt  till 

försäljningsplatsen i varuhuset. Det varierar ofta mellan hur varuhuset väljer att hantera 

godset9. 

Transportledtiden är viktigt för den sätter upp ramverket för gällande överenskommelser 

som transportörerna ska förhålla sig till. Transportledtiden är även viktig för den interna 

planeringen.  En  mer  exakt  ledtid  underlättar  planeringen  för  de  körningar  som ska 

göras. På senare år har det blivit mer fokus på att ha en tidslastning och en tidslossning, 

således  erhålls  en  mer  exakt  tid  när  transportören  ska  vara  på  plats.  Tidigare  fick 

transportörer ett tidsintervall under en dag att infinna sig på för lastning och lossning. 

Det  nya  tidsorienterade  fokuset  har  genererat  mer  press  på  transportörerna  att  hålla 

tider10. 

Enligt  Göransson11 finns  variationer  mellan  den  planerade  och  den  faktiska 

transportledtiden. Hur stor variationen är beror på vad orsaken bakom den är. Ibland 

uppstår variationer vid byte av transportör på en viss nominerad rutt. Detta kan innebära 

byte av transportsätt vilket i sin tur innebär att transporttiden kan ta längre eller kortare 

tid än planerat då transportledtiden inte har hunnit bli uppdaterad. Variationer kan även 

bero på matrisförändringar som görs globalt. Till exempel kan gods som tidigare gått 

via ett distributionscenter, skickas direkt till varuhuset. Följden av att IKEA väljer att 

hoppa över ett steg blir att leveransledtiden blir kortare eller längre beroende på vilken 

plats godset skall transporteras till. 

3.2.3.1 Problem i transportledtider 

Transportledtiden  påverkas  beroende  på  årstid.  Under  högtider  är  det  vanligt  att 

transporterna  tar  lite  längre  tid  än  normalt  då  det  är  mycket  trafik  på  de  allmänna 

vägarna. Under högtider kan lastbilar nekas tillträde på vissa sträckor för att ge extra 

9 Ida Göransson, Business Developer Transport IKEA, Intervju 5 maj 2014
10 Tomas Persson, International Transport Manager DFDS, Intervju 12 maj 2014
11 Ida Göransson, Business Developer Transport IKEA, Intervju 5 maj 2014
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utrymme för allmänheten. Under de varma sommarperioderna är det förekommande att 

trafikverken i  södra Europa stänger av vissa vanligt olycksdrabbade vägar.  Trots att 

detta inte är något som transportörerna kan påverka förväntar sig fortfarande IKEA att 

transportledtiderna ska hållas som överenskommit. Inför katalogsläpp bygger IKEA upp 

ett extra lager för att kunna möta den ökade efterfrågan. Problem kan då uppkomma i 

och med att det blir en ökad hantering av en större volym gods12. 

De  vanligaste  orsakerna  till  variation  i  transportledtiden  beror  på  antingen  själva 

transportören  eller  yttre  faktorer  som  inte  går  att  påverka.  Transportören  kan  vara 

försenad till leverantören vilket innebär att lastningen av godset blir försenad vilket i sin 

tur påverkar lossningen. Transportörerna förhåller sig till  detta genom att räkna med 

variationer  i  transportledtiden  för  att  kunna  garantera  att  leverera  i  tid.  De  yttre 

faktorerna som kan påverka transporten är färjeförseningar, strejker, trafikolyckor eller 

väderförhållanden13.

Det  är  näst  intill  omöjligt  att  undvika  variation  mellan  den  faktiska  och  planerade 

transportledtiden  då  det  finns  många  faktorer  som  kan  påverka  en  transport.  Att 

förebygga variationer helt skulle innebära väldigt långa transportledtider, men eftersom 

långa transportledtider är kostsamma och transportledtid är en stark konkurrensfaktor 

blir det orimligt. För de transporter som DFDS kör för IKEA upplever transportörerna 

att  de  lever  upp till  97-98% korrekt  ledtid,  vilket  betyder  att  det  bara  är  2-3% av 

transporterna som avviker från den planerade transportledtiden14. 

3.2.4 Transportledtidens olika delar 

3.2.4.1 Terminal 

De  terminaler  som  utnyttjas  är  i  de  flesta  fall  omlastningsterminaler  eller 

konsolideringspunkter. Antingen utför transportören själv aktiviteterna i terminalen eller 

har IKEA sina egna terminaler där de utför hanteringen internt. I Baltikum existerar det 

många  terminaler  där  godset  omlastas  från  en  vägburen  transport  till  transport  via 

järnväg15. 

12 Ola Ståhl, Customs Manager Europe IKEA, Intervju 5 maj 2014
13 Ida Göransson, Business Developer Transport IKEA, Intervju 5 maj 2014
14 Tomas Persson, International Transport Manager DFDS, Intervju 12 maj 2014
15 Tomas Persson, International Transport Manager DFDS, Intervju 12 maj 2014
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3.2.4.2 Problem i terminalen 

Ett  stort  problem för  terminaler  är  när  flöden sporadiskt  omfördelas.  Istället  för  att 

skicka  lastbilen  till  en  konsolideringspunkt,  skickas  den  direkt  till  varuhuset  eller 

tvärtom.  Det  blir  således  svårt  att  beräkna  hanteringstiden.  Den  här  avvikelsen  är 

förhållandevis lätt att åtgärda då orsaken är enkel att spåra16. Vid omlastning mellan de 

olika  transportsätten  kan platsbrist  på det  nya  transportsättet  utgöra ett  problem,  till 

exempel kan det saknas tillräckligt många järnvägsvagnar vid omlastningsterminalerna 

vilket gör att godset inte kan gå med nästa tågavgång17. 

3.2.4.3 Tull

Svenska  tullverkets  uppdrag  är  att  förenkla  det  legala  varuflödet  samtidigt  som de 

arbetar med att motverka det illegala varuflödet. Inom EU föreligger inget krav på att 

varor  ska  deklareras  men  ankommer  gods  ifrån  ett  icke  EU  land  behöver  lasten 

deklareras och anmälas till tullverket. Deklareringen sköts oftast av det transportföretag 

som kör lasten där de har erhållit en fullmakt att agera för importörens räkning. När 

tullverket mottagit en korrekt deklaration är godset i fri förbrukning, vilket betyder att 

godset  har  nått  EU  status,  och  kan  distribueras  vidare  till  en  kund.  Tidigare  var 

godsdeklarationen en pappersdeklaration som transportören hade med sig och lämnade 

på tullkontoret men på senare år har den här processen blivit allt mer elektroniskt, vilket 

har  inneburit  att  hanteringstiden  i  tullen  har  minskat.  Hela  95%  av  Sveriges 

pappersdeklaration har blivit elektroniskt18. 

Det finns ett antal orsaker till att det ibland tar extra lång tid i tullen för till exempel en 

lastbil. Regelbundet genomför tullverket kontroller på fordon som kör igenom, det kan 

antingen vara en rutinkontroll eller att de har blivit tipsade om att det skulle kunna vara 

något  brottsligt  med  transporten.  De  två  sorters  kontroller  som  tullverket  gör  är 

brottsbekämpningskontroller och varukontroller. Det finns även risk att dokumenten till 

varorna  som  ska  deklareras  är  felaktiga,  dock  har  den  företeelsen  minskat  sedan 

förändringen till elektronisk deklaration infördes19. 

16 Ida Göransson, Business Developer Transport IKEA, Intervju 5 maj 2014
17 Tomas Persson, International Transport Manager DFDS, Intervju 12 maj 2014
18 Sofia Hellqvist, Tullverket, Intervju 7 maj 2014
19 Sofia Hellqvist, Tullverket, Intervju 7 maj 2014
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Enligt Göransson20 är det leverantören som ska se till att alla dokument är i ordning 

inför tullen innan de släpper iväg sändningen. Tullen i Ryssland är striktare och kräver 

mer utförliga dokument samt att vikterna på lasten är precisa. På grund av detta har 

transportören större krav på sig att inneha korrekta dokument när de ska passera ryska 

gränsen. Skulle dokumenten ej godkännas tvingas lastbilen att vänta vid gränsen tills att 

nya dokument har utfärdats. Ibland är det långa köer för att få köra igenom tullen, vilket 

gör att väntetiden för att få deklarera godset tar längre tid. De Ryska och Schweiziska 

gränserna  utmärker  sig  extra  mycket  när  det  gäller  långa  väntetider  i  tullen. 

3.2.4.4 Problem i tull 

EU ländernas tullmyndigheter skiljer sig ifrån Sveriges. De lokala tullkontoren som är 

placerade i de andra EU länderna har begränsad handlingsfrihet vilket betyder att de 

olika länderna måste kontakta huvudkontoret till tullen för att fatta beslut21.

När transporterna stannar upp fastnar transportledtiderna. Ofta beror det på hur landets 

tolkning av EUs regelverk ser ut. Ett exempel på detta var när en stor containerterminal 

i norra Tyskland “korkade igen” då varken IKEA eller tullkontoret visste hur de skulle 

förhålla sig till en kommande lagförändring. Godset skulle styrkas med olika dokument 

och under tiden fastnade godset vid terminalen. Dålig ansvarsfördelning mellan enheter 

utlöste en så kallad “ping pong” diskussion om vem som skulle göra vad, vilket de 

ansvariga personerna borde tänkt på innan22. 

Att vara ett stort globalt företag är inget som underlättar för att erhålla snabbare hjälp 

med  frågor  rörande  tullen  eller  på  annat  sätt  påskynda  hanteringstiden  av  vissa 

brådskande ärenden. Det kan delvis vara negativt då en del länders tullverk vägrar att 

föra en kommunikation med företag. Vissa länders tullverk vägrar att prata med företag, 

och inte ens leverantörerna eller IKEA varuhusen kan ta kontakt med dem. IKEA får 

själva inte rätta till  de fel som upptäcks eller  påpeka dem till  tullverket,  utan de får 

notera att de upptäckt felet och fortsätta göra fel fram tills att landets tullverk upptäcker 

felet och påpekar det23. 

20 Ida Göransson, Business Developer Transport IKEA, Intervju 5 maj 2014
21 Ola Ståhl, Customs Manager Europe IKEA, Intervju 5 maj 2014
22 Ola Ståhl, Customs Manager Europe IKEA, Intervju 5 maj 2014
23 Ola Ståhl, Customs Manager Europe IKEA, Intervju 5 maj 2014
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Under export från ett EU land till ett icke EU land är det viktigt att tulldokumenten är 

under kontroll. Det är inte ovanligt att det blir problem vid gränsövergångarna då det är 

mycket trafik som ska igenom vilket kan ge långa köer och väntetider samtidigt som 

tullkontoren  kontrollerar  att  allt  stämmer.  Tullen  väger  godset,  kontrollerar  bilens 

axeltryck, letar efter fel i dokumenten. Ibland är det nästan som att tullverket inte slutar 

leta förrän de hittat något fel att påpeka. Därför är det viktigt att kontrollera allt innan 

transporten påbörjas. Det är bättre att få stå en dag extra i Sverige än att behöva vänta 

veckor  vid  landgränsen24.  Eftersom att  större  delen  av deklarationen i  nuläget  sköts 

elektroniskt  är  det  enklare  att  upptäcka  fel  innan transporten  påbörjas.  Innan IKEA 

påbörjar  en  import  från  ett  land  är  det  IKEAs ansvar  att  kolla  upp att  alla  värden 

stämmer och att de vet vad som krävs för just den transportrutten.  På grund av nya 

lagändringar  eller  felaktig  setup  kan  det,  trots  rätt  värden  i  datasystemen,  komma 

igenom felaktigheter i systemet som orsakar problem under transporten. Den negativa 

konsekvensen som kan uppstå är att transporterna inte kommer igenom tullen, något 

som kan ta upp till  veckor att lösa beroende på vad som är fel och i vilket land det 

inträffar i25. 

3.2.4.5 Hamn 

Under godstransporter över hav är det vanligt förekommande att transportören lämnar 

av en semi-trailer i hamnen som sedan förs över på båten med dragkranar som finns på 

båten. Efter båttransporten förs  semi-trailern av båten och placeras i hamnområdet. Där 

hämtar transportören upp godset för fortsatt transport till kund. Detta är det vanligaste 

tillvägagångssättet att frakta gods via hamn men i vissa tillfällen låter transportörerna 

hela lastbilen med trailer och chaufför åka med båten. På DFDS som är en av IKEAs 

transportörer är det bara 15% av de transporter som körs via båt där chaufförer åker med 

på båten26. Efter den globala finanskrisen har sjöfartsnäringens struktur förändrats. Inom 

sjöfartsnäringen  föreligger  en  större  hänsyn  till  kostnader  och  marginaler  efter 

finanskrisen.  Rederierna har på senare tid bildat allianser  i  syfte om att  slå samman 

tjänster och kapacitet, med målet att leverera en bättre service för en lägre kostnad till 

sina kunder. Detta har ökat fördelarna för kunderna men det har även lett till ett mindre 

utbud  av  tjänster.  En  ny  allians,  P3,  håller  på  att  bildas  med  de  tre  största 

24 Tomas Persson, International Transport Manager DFDS, Intervju 12 maj 2014
25 Ola Ståhl, Customs Manager Europe IKEA, Intervju 5 maj 2014
26 Tomas Persson, International Transport Manager DFDS, Intervju 12 maj 2014
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containerfartygsföretagen  MSC,  Maersk  och  CMA.  Detta  kommer  påverka 

transportledtider över hela världen27. 

3.2.4.6 Problem i hamn 

I  hamnar  förekommer  en  efterfrågevariation  på  båttransporter,  under  hösten  brukar 

volymerna öka något och då finns det risk för platsbrist på fartygen. På en del rutter kan 

det vara platsbrist året om och bland annat på sträckan Karlshamn-Klaipeda har andelen 

transporter ökat under de senaste åren. Med en hög efterfrågan på en sträcka brukar 

rederierna  minska  transportörernas  fasta  reserverade  trailrarplatser  vilket  innebär  att 

platserna fördelas till de först inkomna lasterna. Under hösten och vintern är det vanligt 

med stormar på haven vilket gör att  vissa avgångar blir  inställda.  Detta ökar trycket 

ännu mer på de avgångar som avgår. Det har en hög påverkan på transportledtiden men 

det finns inte mycket som går att göra åt de yttre faktorerna28. 

Enligt  Efstathopoulos29 kan  det  uppkomma  problem  mellan  lastningshamnen  och 

avlastningshamnen när det inte finns någon ledig service  i form av lediga fartyg eller 

hanteringsutrustning.  Då  måste  transportörerna  byta  lastningshamn  för  att  kunna 

komma med ett annat fartyg. Till exempel ifall gods ska skeppas från Polen till Kuwait 

transporteras godset via två omlastningshamnar som ligger i Hamburg och Jebel Ali. 

Vid omlastningen i Hamburg kan nästa avgång till Jebel Ali dröja i flera dagar beroende 

på faktorer såsom hur hårt belastad hamnen är. I värsta fall kan samma sak hända i Jebel 

Alis omlastningshamn vilket gör att transportledtiden blir längre än planerad.

3.2.4.7 Administration

Enligt  Göransson30 utför  transportkontoret  i  Älmhult  bokningar  och reservationer  av 

transporter.  När det handlar om leveransledtiden har de en transportkoordinator  som 

ansvarar  för  varje  land.  Transportplanerare  utför  själva  bokningen  och  hanterar 

ombokningar vilket innebär att det är transportplanerarna som uppmärksammar ifall det 

finns  avvikelser  i  rutterna.  Transportledtider  som IKEA  och  transportörerna  har  är 

inlagda i ett IT-system som används när bokningarna av transporten ska göras. Varje 

gång det sker en förändring tar  det cirka tre veckor för systemet  att  anpassa sig till 

förändringen. När en förändring ska göras i transportledtiderna, som till exempel lägga 

27 Konstantinos Efstathopoulos, Transport Manager Inter IKEA, Mail intervju 12 maj 2014
28 Tomas Persson, International Transport Manager DFDS, Intervju 12 maj 2014
29 Konstantinos Efstathopoulos, Transport Manager Inter IKEA, Mail intervju 12 maj 2014
30 Ida Göransson, Business Developer Transport IKEA, Intervju 5 maj 2014
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in en längre transportledtid på en speciell rutt behöver denna förändring göras tre veckor 

innan transporten ska bokas.

Efter att ha avtalat om transporten med transportören är det viktigt att transportören får 

kännedom om vad som ska fraktas varje vecka eller månad för att  kunna erhålla en 

säkrare prognos31. IKEA arbetar dagligen med ledtiderna och gör uppföljningar för att 

se  hur  den  planerade  ledtiden  avviker  från  den  faktiska.  IKEA  har  många  olika 

transportledtider att ta hänsyn till och arbetet med ledtiderna är så omfattande att det 

skulle  kräva  en  heltidstjänst  som  enbart  fokuserar  på  transportledtiderna.  I  nuläget 

bevakas  transportledtiderna  i  det  operationella  arbetet  i  samband  med  det  dagliga 

arbetet.  Hur  mycket  transportledtiderna  uppmärksammas  beror  på  hur  mycket  tid 

respektive  person  har  att  lägga  på  att  analysera  transportledtiderna  utöver  det 

operationella arbetet32.

3.2.4.8 Problem i administration

Att det tar tre veckor att ändra transportledtiden i systemet som används innebär att det 

inte går att utföra små temporära ändringar som kan vara aktuella under högtider. Hade 

systemet varit mer flexibelt när det gäller temporära ändringar skulle det vara enklare att 

anpassa transportledtiderna för de dagar eller perioder som företaget har vetskap om att 

de förutsatta transportledtiderna inte kommer kunna hållas33. 

31 Konstantinos Efstathopoulos, Transport Manager Inter IKEA, Mail intervju 12 maj 2014
32 Ida Göransson, Business Developer Transport IKEA, Intervju 5 maj 2014
33 Ida Göransson, Business Developer Transport IKEA, Intervju 5 maj 2014
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3.2.5 Empirisammanfattning

Nedan syftar tabell 5 till att ge läsaren en kort sammanfattning över de bakomliggande 

orsakerna i transportledtiden som senare kommer att ingå i analysen.

Tabell 5 – Empirisammanfattning (Egen illustration).
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3.3 Analys 

Detta  avsnitt  kommer  att  göra  en  koppling  mellan  den  teori  och  empiri  som  

presenterats under tidigare avsnitt. Analysen inleder brett med distributionssystem för  

att sedan smalna av på specifika delar inom transportledtiden. Till varje del identifieras  

orsaker till variationer på transportledtiden.

• Vad kan det finnas för bakomliggande orsaker till variation i transportledtiden?  

______________________________________________________________________

3.3.1 Distribution 

Enligt Björklund (2012) illustreras distributionssystem med noder och länkar. Noderna 

symboliserar  lager  eller  terminaler  medan  länkarna  symboliserar  transporten.  Dessa 

delar  återspeglar  hur  distributionssystemet  på  IKEA  ser  ut.  IKEA  har  gods  som 

transporteras  från sina  leverantörer  ut  till  varuhusen men ibland med  mellansteg  på 

noder som konsolideringspunkter  eller  distributionscenter  (Jonsson, 2008). Björklund 

(2012) säger även att det är ovanligt att företag själva hanterar sina transporter vilket 

stämmer  in  på  IKEA  då  de  använder  sig  av  tredjepartsföretag  som  ansvarar  för 

transporten. IKEA har även på vissa platser överlåtit tredjepartsföretag att ansvara för 

servicedelar i distribution, dessa aktiviteter är bland annat transportrelaterade tjänster, 

distributionscentrals  och terminal  godshantering,  administrativa  tjänster  kopplade  till 

distributionscentraler och terminal verksamheter, och administration av logistiktjänster 

som inte är kopplade till själva förflyttningen av gods (Jonsson, 2008). För att minska 

transportkostnader är det enligt Björklund (2012) vanligt att företag konsoliderar laster 

med  andra  företag  vilket  ger  en  ökad  fyllningsgrad  för  transporten  samtidigt  som 

transportslaget utnyttjas på ett bättre sätt. Det resulterar oftast i en längre transportledtid 

samt risken för godsskador och försenade transporten ökar då det blir en ökad hantering 

av godset. 

Enligt  International  Transport  Manager  Persson  är  det  inte  ovanligt  att  IKEAs 

transportörer  kan ha fem till  tio  olika lastningsplatser  för en transport.  Detta  för att 

samlasta och hålla höga fyllnadsgrader i lastbilarna. Företeelsen ökar variationerna då 

fler  lastningsplatser  ökar  risken  för  förseningar  från  leverantören  för  transportören. 

Tidigare hade IKEAs transportörer ett tidsintervall under en dag att utföra lastning eller 

lossning på vilket ökade sannolikheten att kunna hålla transportledtiderna. I nuläget har 

transportörerna en utsatt tid under dagen som de måste infinna sig under för att hantera 
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lastningen eller lossningen på vilket ökar risken för en tidsavvikelse och därav ökad 

variation i transportledtiden. I tabell 6 visas det att två orsaker inom distributionssystem 

har identifierats som resulterar i variationer i transportledtiden.

Tabell 6 – Orsaker till variationer i distributionssystem (Egen illustration). 

3.3.2 Transport 

Transport är en viktig aktivitet som syftar till att förse kunder med produkter som är 

producerade på en annan geografisk plats  (Björklund, 2012).  För att  transporter  ska 

fungera  krävs  det  aktörer  som  ansvarar  för  de  olika  delarna  som  ingår  i 

transportledtiden. En transportsamordnare har i uppgift att ansvara för att planera in de 

olika  transportslagen  som  behövs.  När  behovet  är  kartlagt  kontaktar 

transportsamordnaren transportören och delger  vederbörande ansvaret för transporten 

(Jonsson, Mattsson 2011).

Enligt Transport Manager Efstathoploulos ökar försäljningen under vissa perioder och 

därav ökar efterfrågan på att större volymer som ska transporteras. Detta kan resultera i 

platsbrist på fartyg och således finns risken att delar av godset blir kvar i hamnen, något 

som  kan  utgöra  variationer  i  IKEAs  transportledtider.  Enligt  Blanchard  (2004)  är 

transportförmågan ett viktigt kriterierum för att utvärdera transportföretagen. För IKEA 

är det således viktigt att utvärdera transportföretagens transportförmåga under perioder 

då efterfrågan ökar. De olika hanteringsstegen i en hamn finns illustrerade i figur 6. 

IKEA utnyttjar kombinationer av transporter och det är ett koncept som Blanchard 

(2004) kallar för intermodala transporter. Detta för att utnyttja olika transportsätt genom 

samlastning. Figuren nedan visar att platsbrist uppstår under en specifik transport, 

nämligen på fartyg. Detta resulterar i att gods blir kvar blir kvar i hamnen och därav inte 

kan levereras som planerat. Detta orsakar variationer i transportledtiden. 
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Figur 6 – Hanteringssteg hamn (Egen illustration)

Enligt  Business  Developer  Göransson  kan  det  ibland  vara  svårt  att  beräkna 

transportledtiden  då  det  förekommer  ”case  by  case”  situationer.  Detta  innebär  att 

orsaker  till  variationer  kan  uppkomma  vilka  är  för  små  för  att  ta  hänsyn  till  i 

transportledtiden. Ett exempel är när transportörer kör med två chaufförer istället för en. 

Detta  leder  till  att  transportörerna  anländer  tidigare  än  planerat  vilket  innebär  en 

variation i IKEAs transportledtider. Oftast är alla transportavtal som IKEA upphandlar 

på en chaufför men på grund av olika anledningar kan det ibland vara fördelaktigt för 

transportörerna att  snabbt kunna köra tillbaka lastbilarna då de fraktar färskvaror på 

tillbakavägen. När variationer uppkommer i transportledtiden handlar det vanligtvis om 

avvikelser  i  leveransledtiden.  När  den  genomsnittliga  transporttiden  avviker  uppstår 

problem när leveranserna är sena eller kommer för tidigt. IKEAs varuhus är inte byggda 

för  att  lagerhålla  och  därför  är  det  viktigt  att  transportörerna  håller  de  planerade 

transportledtiderna. En variation på en till två dagar kan IKEA ha överseende med, så 

länge det inte upprepar sig alltför ofta. I tabell 7 visas det att två orsaker inom transport 

har  identifierats  som  resulterar  i  variationer  i  transportledtiden.

 

Tabell 7 – Orsaker till variationer i transport (Egen illustration).
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3.3.3 Transportledtider 

Eftersom  företag  anlitar  leverantörer  från  allt  avlägsnare  destinationer  kommer 

transportledtiden  ta  allt  längre  tid.  Att  ha  långa  ledtider  skapar  en  osäkerhet  i 

transportkedjan vilket gör att i mån av möjlighet är det bra att förkorta ledtiden från 

order till leverans (Lumsden, 2012).  IKEA definierar sin transportledtid från att godset 

är redo för avsändning fram tills att godset finns på plats i varuhuset. Aktiviteterna som 

ingår  i  transportledtiden  är  lastning,  transport,  och  lossning.  Figur  7  visar  att 

Transportledtiden sträcker sig från att godset är redo för avsändning fram tills att godset 

finns på plats i varuhuset. Den är uppdelad i tre del-ledtider, avsändnings-, leverans- och 

mottagningsledtid

Figur 7 - IKEAs transportledtids definition (Egen illustration).

Enligt Business Developer Göransson finns det många olika delar i en transportledtid 

som beror  på  hur  ruttplaneringen  är  upplagd.  IKEA har  en  transportsträcka  där  en 

leverantör skickar gods från Baltikum till ett distributionscentral i Sverige där det under 

den sträckan finns  nio hanteringssteg för  transporten.  Under den här  sträckan lastas 

godset  upp  på  en  vägburen  lastbärare  hos  leverantören  och  körs  till  transportens 

lastningshamn. I lastningshamnen kopplas trailern av från lastbilen och lämnas i väntan 

på att färjan som ska transportera godset ska last upp trailern innan avfärd. När färjan 

ankommer till lossningshamnen lastas trailern av färjan och ställs i hamnen i väntan på 

den vägburna transporten som sedan transporterar godset till slutdestination. Detta är en 

vanlig transportstruktur för IKEA men det är inte ovanligt att det tillkommer fler steg än 

de nämnda. Vid längre sträckor kan transportslag behöva bytas flera gånger och om 

transportsträckan fortlöper från ett icke EU land till ett EU land tillkommer tullkontroll i 

transportledtiden. Lumsden (2012) menar på att längre transportledtider skapar en större 

osäkerhet  då  godset  ska  omlastas  fler  gånger.  Detta  innebär  att  risken  för  ökade 

variationer  i  transportledtiden  ökar  ju  avlägsnare  leverantören  är.  De  röda 

markeringarna  på  figuren  nedan  symboliserar  aktiviteterna  lastning,  transport  och 
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lossning och ju längre transportledtiden är desto fler blir dessa aktiviteter. I figur 8 visas 

det vad för steg som kan finnas under en transportsträckat Det är olika omlastningar 

som behövs göras under en transport.

Figur 8 - Hanteringssteg för en transport (if.se).

Enligt Transport Manager Persson på DFDS är transportledtiden viktig då den sätter 

upp riktlinjer för transportörerna. Transportledtiden är även viktig internt då den utgör 

möjligheten att planera. På senare år har det blivit ett större fokus på en mer specifik tid 

då  transportören  ska  vara  på  plats  för  att  utföra  lastning  och  lossning.  Det  nya 

tidsorienterade fokuset syftar till att sätta större press på transportörerna att anlända i 

rätt tid, varken för tidigt eller för sent. Detta innebär dock en ökad risk att för variationer 

i transportledtiden då transportörerna har ett kortare tidsintervall att ankomma och lossa 

lasten. Transportörernas tidsmarginaler har blivit lägre.  

Enligt  Lumsden  (2012)  är  en  snabb  distribution  ett  krav  för  att  kunna  öka 

tillgängligheten på företags produkter. IKEA menar dock att är det inte bara en snabb 

distribution  som  är  viktig  utan  även  korrekta  transportledtider  där  den  faktiska 

transportledtiden  har  så  små  variationer  som  möjligt  från  den  planerade 

transportledtiden.  För  IKEA utgör  variationerna  ett  problem för  planeringen  av  det 

operationella arbetet.

Enligt Business Developer Göransson märker IKEA idag av att det finns variationer 

mellan den planerade och den faktiska ledtiden. De vanligaste orsakerna till variation i 

transportledtiden är kopplade till transportörerna. Ofta rör det sig om yttre faktorer som 

är  svåra  att  påverka  såsom  färjeförseningar,  strejker,  väderförhållanden  eller 

trafikolyckor. Ibland kan variationen vara stor och ibland kan det röra sig om bara en 

timmes försening. En annan orsak till att variationer uppstår är vid byte av transportör 

på en viss rutt, vilket kan innebära byte till ett snabbare eller långsammare transportsätt. 

Således påverkas den planerade transportledtiden då den inte hunnit bli uppdaterad i 
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IKEAs  IT-systemet  för  transportledtider. Variationer  kan  även  bero  på 

matrisförändringar som sker. Till exempel kan gods som tidigare transporterats via ett 

distributionscenter  skickas  direkt  till  ett  IKEA  varuhus.  Under  högtider  kan 

transportörerna  nekas  tillträde  på  en  del  sträckor  för  att  ge  extra  utrymme  för 

allmänheten.  Det  händer  även  att  trafikverken  i  södra  Europa  stänger  vissa 

olycksdrabbade  vägar  under  sommarperioderna.  Trots  att  detta  är  faktorer  som 

transportörerna inte kan råda över förväntar sig IKEA att transportledtider ska hållas. 

Inför  katalogsläpp  kan problem uppkomma då  det  blir  en  ökad hantering  av  större 

volymer.

Enligt International Transport Manager Persson på DFDS är det omöjligt att undvika 

variationer mellan den planerade och faktiska transportledtiden då det finns många olika 

orsaker som kan påverka en transport. Transportörerna försöker ta med alla variationer 

som  kan  uppstå  i  beräkningarna  för  att  minimera  avvikelserna  till  den  planerade 

ledtiden.  En  strävan  efter  att  helt  förebygga  variationerna  skulle  innebära  att 

transportledtiden tvingas till en förlängning. Dock är långa transportledtider kostsamma 

och eftersom transportledtiden är en stark konkurrensfaktor blir detta orimligt. För de 

transporter som DFDS kör för IKEA upplever transportörerna att de lever upp till 97-

98% korrekt  transportledtid, vilket betyder att det bara är 2-3% av transporterna som 

avviker  från  den  planerade  transportledtiden. Tabell  8  påvisar  att  fem  orsaker  i 

transportledtiden har identifierats som påverkar variationerna i transportledtiden.

Tabell 8 – Orsaker till variationer i transportledtider (Egen illustration).
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3.3.4 Olika delarna i transport 

3.3.4.1 Terminal 

Business  Developer  Göransson  menar  att  de  terminaler  som  IKEA  till  störst  grad 

utnyttjar  är  omlastningsterminaler  och  konsolideringspunkter.  IKEA  sköter  själv 

aktiviteterna på de terminaler som de själva förfogar över medan transportörerna har 

ansvaret  på  de  allmänna  terminalerna.  En  bakomliggande  orsak  till  avvikelse  från 

transportledtider uppkommer när transportflödena ändras. Till exempel när gods som 

från  början  var  planerad  att  gå  via  en  terminal  istället  skickas  direkt  till  ett  IKEA 

varuhus. 

En annan orsak till  variation är när gods ska omlastas till  ett annat transportsätt  och 

platsbrist  uppstår när godset ska  samlastas till  det nya transportsättet.  Godset blir då 

kvar i terminalen och får således vänta tills nästa avgång. Choy och Gunasekaran (2012) 

påpekar  att  platsbrist  är  vanligt  förekommande  när  lastbilar  tvingas  vänta  på  att  en 

dockningsstation blir ledig för att cross-docking ska bli möjlig. Enligt Lumsden (2012) 

krävs det noggrann samordning mellan de olika transportslagen för att terminalen ska 

bli en effektiv nod i transportkedjan. Samordningen syftar till en tidsmässig planering 

kring ankomster och avgångar samt att de olika transportslagens kapaciteter  samlastas 

för att undvika att delar av godset blir kvarlämnat på terminalerna. För att underlätta 

samordningen  är  det  väsentligt  att  in-  och  utflödet  i  terminalen  är  balanserat. 

Godsflöden som är svåra att prognostisera på ett tillförlitligt sätt är i ett större behov av 

en terminal med en hög flexibilitet för att kunna hantera variationerna. Roodbergen och 

Vis (2008) menar på att för att få samordningen till att fungera måste godset anlända i 

rätt tid och rätt kvantitet, vilket transportörerna är ansvariga för. I tabell 9 visas det att 

två orsaker till variationer i terminaler har identifierats. 

 Tabell 9 – Orsaker till variation i terminaler (Egen illustration). 
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3.3.4.2 Tull 

Enligt svenska tullverket finns det ett antal orsaker till att variationer kan uppstå i tullen. 

Tullverket genomför kontroller på fordon som passerar gränsen. Det kan antingen vara 

en rutinkontroll av varor eller brottsbekämpnings kontroller. Det förekommer även att 

dokumenten till varorna som ska deklareras är felaktiga, något som på senare tid har 

minskat  på  grund  av  att  elektroniska  deklarationer  blivit  vanligare.  Enligt  Business 

Developer  Göransson är det leverantören som ska se till  att  tulldokumenten är i  sin 

ordning innan de släpper iväg sändningen.

Enligt Customs Manager Ståhl finns det en skillnad mellan EU ländernas, Rysslands 

och Sveriges  tullmyndighet  i  den  aspekten  att  de  lokala  tullkontoren  har  begränsad 

handlingsfrihet att fatta beslut. Detta kan innebära variationer i transportledtiden när de 

lokala tullmyndigheterna ska kontakta huvudkontoren för vägledning inför ett beslut. I 

vissa  europeiska  länder  vägrar  tullverket  föra  en  dialog  med  företag,  och  inte  ens 

leverantörerna  eller  de  lokala  IKEA varuhusen  kan  ta  kontakt  med  tullverket.  Den 

företeelsen skapar en större osäkerhet än nödvändigt. I en del länder är tullen betydligt 

striktare  och  således  kräver  mer  utförliga  dokument.  Två  länder  som  utpekas  är 

Ryssland  och  Schweiz.  Icke  godkända  dokument  får  konsekvensen  att  lastbilarna 

tvingas  vänta  vid  landgränsen tills  att  nya  dokument  har  utfärdats.  En striktare  tull 

innebär  en  större  risk  för  att  godset  fastnar  i  tullen  vilket  innebär  variationer  i 

transportledtiden.  Något som Wilson (2007) påpekat i sin rapport är att  det finns ett 

samband  mellan  hur  strikta  tullen  är  och  antal  dagar  som  godset  genomsnittligt 

spenderar  vid  tullen.  Risken  för  att  godset  stoppas  i  tullen  och  således  orsakar 

variationer i transportledtiden ökar vid gränser till länder som har strikta tullagar. 

De Ryska och Schweiziska tullarna utmärker sig extra när det gäller långa väntetider i 

tullen.  Med anledning  av detta  är  det  viktigt  att  kontrollera  allt  innan transporterna 

påbörjas. Det kan löna sig att stå en dag extra i Sverige än att bli väntande vid tullen i  

veckor.  När  transporterna  stannar  beror  det  ofta  på  hur  landets  tolkning  av  EUs 

regelverk ser ut. Ett exempel på detta var när en stor container terminal i norra Tyskland 

“korkade igen” då varken IKEA eller tullkontoret visste hur de skulle förhålla sig till en 

kommande lagförändring. Godset skulle styrkas med olika dokument och under tiden 

fastnade godset vid terminalen. Dålig ansvarsfördelning mellan enheter utlöste en “ping 

pong” diskussion om vem som skulle göra vad, vilket de ansvariga personerna borde 
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tänkt på innan. I tabell 10 visa s det att det har framkommit 5 orsaker till variationen i 

transportledtider som uppstår inom tull processen. 

 Tabell 10 – Orsaker till variationer i tull (Egen illustration).

3.3.4.3 Hamn 

Enligt Alderton (2008) utgör hamnen den viktigaste delen i transportens infrastruktur. 

Hamnar utgör en viktig länk mellan leverantör och kund där stora volymer hanteras och 

omlastas.  Eftersom stora volymer  hanteras  finns  det  risker  att  problem uppstår  som 

orsakar  variationer  i  transportledtiden.  Några  av  problemen  är  risken  för  stöld  och 

skador. En orsak som försvårar hanteringen är de många kontroller som hamnarna är 

påtvingade att utför till  exempel dokumentkontroll och importkontroll.  Enligt Bichou 

Bell och Evans (2007) finns det en rad orsaker som påverkar ifall godset lämnar hamnen 

inom utsatt tid. En av förklaringen är att godset har blivit försenat in till hamnen vilket 

innebär  att  hela  transportkedjan  blir  försenad.  Inflödet  till  hamnar  varierar  under 

årstiderna vilket innebär att det blir svårt att planera in ledig hanteringsutrustning såsom 

gaffeltruckar och kranar under de perioder då hamnarna är hårt belastade. Detta kan leda 

till att hanteringen av godset tar längre tid än planerat och således orsaka variationer i 

transportledtiden. 

Enligt Transport Manager Efstathopoulos skeppas majoriteten av IKEAs gods innan de 

med lastbil anländer till varuhusen. Hamnar är under perioder utsatta av oväder som kan 

försvåra omlastningsprocesserna och i värsta fall leda till inställda avgångar. 
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Efterfrågan på båttransporter varierar under årstiderna. Under hösten brukar volymerna 

öka  och då uppstår  det  risk för  platsbrist  ombord på fartygen.  Rederierna  har  även 

minskat  på antal  fasta  reserverade  trailrarplatser  på  de mest  eftertraktade  sträckorna 

något som kan resultera i att större volymer kan tvingas lagras i hamnen, vilket som har 

en stark påverkan på transportledtiden. I tabell 11 visas det fyra orsaker till variationer i 

transportledtiden som inträffar i hamnar.

 Tabell 11 – Orsaker till variationer i hamn (Egen illustration).

3.3.4.4 Administration

Enligt Lumsden (2012) finns det i en transport från en leverantör fram till ett varuhus 

många aktörer som har olika ansvarsområden när det gäller förflyttning av gods. De 

olika ansvarsområdena är avsändare, avlastare och mottagare. Avsändaren är de som 

avtalar med transportören om ett transportavtal, avlastare är de som lämnar sin last till 

transportören och mottagaren är den part som godset ska lämnas till efter transporten. 

Administrationen  ska  säkerställa  att  det  finns  transportavtal,  att  alla  dokument  som 

behövs för tull  och själva transporten är förberedda och uppdaterade samt se till  att 

bokningarna  och  reservationer  av  transporten  utförs.  Planering  om  hur  själva 

transporten  går  till  står  transportören  för.  Det  är  viktigt  att  alla  dokument  som 

transporten kräver är förberedda och uppdaterade för annars kan det uppstå problem vid 

lastning, i tullen samt vid lossningen. 

Enligt  Business  Developer  Göransson utför  transportplanerare  själva  bokningen och 

hanterar ombokningar vilket innebär att det är transportplanerarna som uppmärksammar 
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ifall  det  finns  avvikelser  i  rutterna.  Enligt  Transport  Manager  Efstahopoulos  är  det 

viktigt att IKEAs transportörer får kännedom om vad som ska fraktas varje vecka eller  

månad för att kunna erhålla en säkrare prognos. Enligt Business Developer Göransson 

arbetar IKEA dagligen med transportledtiderna och gör uppföljningar för att se hur den 

planerade ledtiden avviker från den faktiska. IKEA har många olika transportledtider att 

ta  hänsyn  till  och  arbetet  med  ledtiderna  är  så  omfattande  att  det  skulle  kräva  en 

heltidstjänst  som  enbart  fokuserar  på  transportledtiderna.  I  nuläget  bevakas 

transportledtiderna i det operationella arbetet i samband med det dagliga arbetet. Hur 

mycket ledtiderna uppmärksammas beror på hur mycket tid respektive person har att 

lägga på att analysera ledtiderna utöver det operationella arbetet. De transportledtider 

som  IKEA  har  med  sina  leverantörer  är  inlagda  och  bevakas  i  ett  IT-system.  IT-

Systemet  används när bokningarna av transporterna ska göras.  Ett  problem med IT-

systemet är att varje gång det sker en ändring i transportledtiden tar det cirka tre veckor 

för ändringen i IT-systemet att gå igenom. När en förändring måste göras, exempelvis 

när en transportledtid måste förlängas under en högtid måste ändringen ske tre veckor 

innan transporten  ska  bokas.  Detta  skapar  en onödig avvikelse  mellan  de planerade 

ledtiderna  och  de  faktiska  då  IKEA  faktiskt  inser  att  de  planerade  ledtiderna  inte 

kommer att hållas men är för nära inpå händelsen för att kunna ändra i IT-systemet. I 

tabell 12 visas det två orsaker till variationer inom transportledtiden som uppstår inom 

administration.

 Tabell 12 – Orsaker till variation inom administration (Egen illustration).  
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3.3.5 Analyssammanfattning

Analyssammanfattningen  nedan  visar  vilka  orsaker  till  variationer  inom 

transportledtider  som  har  identifierats  av  författarna  till  studien.  Vidare  i  studien 

kommer  det  att  undersökas  vilka  åtgärder  det  finns  för  att  begränsa  dessa.

 Tabell 13 – Analyssammanfattning 1 (Egen illustration).
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4 Vad kan det finnas för åtgärder för att kunna begränsa 

orsakerna till variation i transportledtiden?

______________________________________________________________________

4.1 Teori

Utifrån resultatet från föregående avsnitt kommer detta avsnitt att ta upp relevant teori  

för att kunna besvara den andra problemfrågan som studien har. Det kommer fokusera  

på  hanteringsplatser  där  orsaker  till  variationer  i  transportledtiden  uppkommer.

• Vad kan det finnas för åtgärder för att kuna begränsa orsakerna till variation i  

transportledtiden ? 

_______________________________________________________________

4.1.1 Terminaler 

Terminaler  syftar  till  att  binda  ihop  olika  transportslag  i  en  transportkedja  för  att 

tillfredsställa leverantörers och kunder krav på frekvens och kapacitet i flödet. Således 

behöver terminaler överbygga problem som skapas av olikheter till exempel frekvens, 

kapaciteter och transportslag. Ett stort problem i terminaler är köproblem och en orsak 

starkt kopplad till köproblem är ankomst- och avgångsfördelningen som varierar över 

året.  Variationerna  är  såpass  osäkra att  det  har varit  svårt  att  beräkna terminalernas 

optimala  storlek.  Eftersom  terminaler  tjänar  pengar  på  transporter  som  går  via 

terminalen så finns det inga incitament för terminalen att inte acceptera transporterna 

trots att det kan leda till överbelastning (Lumsden 2012). 

Variationerna  i  ankomst  och  avgång  är  mest  påtaglig  för  gods  vid  vägtransporter 

eftersom antalet kunder med mindre volymer är stort vid samlastning. En åtgärd och 

något som försöker utnyttjas i allt större utsträckning är användandet av semi-trailrar. 

Fordonet kan direkt vid ankomst till terminalen koppla av trailern och sedan fortsätta. 

Det gör att stilleståndskostnader minskar i väntan på att avlastning ska ske. Terminalen 

får  således  ett  jämnare  godsflöde  och  ett  konstant  utnyttjande  av  lossning  och 

lastningsutrustning genom att lasten finns tillgänglig för lossning och lastning under en 

längre tid. Ett högre nyttjande från transportörernas sida av semi-trailrar skulle därmed 

resultera i minskade hanteringsvariationer vid terminaler (Lumsden 2012). 
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Containerterminaler har blivit viktiga noder i dagens försörjningskedjor vilket gör att 

det  hela  tiden  uppstår  nya  metoder  för  hur  terminalerna  ska  designas,  hur 

materialhanteringen ska gå till och hur den forskning som görs om verksamheten ska 

kunna tillämpas. Det har blivit vanligt att företag försöker att automatisera terminaler då 

de  blir  mer  effektiva  och  mindre  kostsamma  processer  än  vad  icke-automatiserade 

terminaler är. Automatiserade transportfordon eller terminaler har många fördelar, bland 

annat blir kommunikation, kontroll, och prognostisering enklare samt minskar risken för 

den  mänskliga  felfaktorn.  De automatiserade  terminalerna  är  dyrare  och kräver  mer 

välutvecklade  datasystem,  trots  det  ökar populariteten  och automatiserade  terminaler 

blir allt vanligare (Carlo, 2014).

4.1.2 Tull 

En åtgärd som har blivit allt vanligare för att förenkla tullprocessen är övergången till 

elektronisk  deklaration  istället  för  pappersdeklaration.  Förenklingarna  innebär  att 

företag vid export kan ansöka om tillstånd för lokala förtullnings förfarande elektroniskt 

vilket innebär att exportdeklareringen av godset kan göras direkt vid det egna lagret. 

Företagen  kan  även  ansöka  om  att  få  tillstånd  att  utfärda  sprungintyg  genom 

fakturadeklaration oavsett vad sändningen har för värde, det vill säga att de kan själva 

utfärda intyg för handel mellan ett EU land och ett icke EU land. Förenklingarna som 

tillkommer import vid elektronisk deklaration är att företaget slipper skicka in styrkande 

handlingar  så  som fakturor  till  tullverket.  I  de  fall  där  företaget  har  kredittillstånd 

slipper de betala kontant, istället skickas det en tullräkning (Tullverket.se). 

Genom system som Authorised Economic Operator, AEO, vilket på svenska benämns 

Godkänd Ekonomisk Aktör, är ett EU gemensamt certifieringsprogram med syfte att i 

EU skapa en effektiv och enhetlig tullhantering samt en ökad säkerhet i världen. I de 

länder  som är  EU medlemmar  kan  företag  ansöka  om att  erhålla  AEO-status.  Alla 

företag  som  ingår  i  en  transportkedja  som  tillverkare,  lagerhållare,  exportörer, 

tullombud, importörer och transportörer kan ansöka om att få AEO-status. AOE-status 

innebär en rad fördelar för företagen. Dessa är enligt tullverkets hemsida:

• Lägre risk att godset blir kontrollerat i någon av tullarna.

• Företagen får begära önskemål av plats för kontroll.

• Reducerade förpliktelser i uppgiftslämnande för föranmälan.
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• Får enklare tillståndshantering samt möjligheter till olika förenklingar som kan 

ge ett snabbare och säkrare godsflöde.

I rapporten Examing the trade effect of certain customs and administrative precedures 

kom Wilson (2007) fram till att alla länder kan dra fördelar av en mer effektiv tull och 

administrativ hantering men att länderna med störst ineffektivitet är de som har mest att 

tjäna på de fördelar som genereras via en förenklad tullprocess. Godsförflyttningar över 

gränser är en process som är känslig för komplicerade och långa hanteringstider i tullen, 

och  således  finns  det  stora  fördelar  att  utvinna  i  att  förenkla  processen.  Ur  ett 

helhetsperspektiv visar studien att reducering av antal dokument och signaturer är mer 

kostnadsbesparande än reducering av antal dagar vid gränsen samt att det finns ett starkt 

samband mellan antal dokument som krävs i tullen och antal dagar väntandes vid tullen 

(Wilson 2007). 

4.1.3 Hamn 

Ett fartyg har vanligtvis en stor kapacitet att förflytta gods från hamn till hamn. Detta 

innebär stora volymer som ska hanteras vid lastning och avlastning vid hamnar. Den 

stora skillnaden mellan fartygens kapacitet och de landbaserade transportslagen utgör en 

stor utmaning och måste överbyggas. Det brukar åtgärdas av en kraftig ansamling av 

lastbilar vid fartygets ankomst eller med godslagring i hamnen. Dock blir det kostsamt 

och kräver noggrann planering för att frigöra lastbilar. Det är därför vanligt att hamnar 

håller ett godslager där lastbilarna ges större utrymme i ankomsttiden (Lumsden 2012).

Den forskning som har gjorts om hantering i hamnar handlar mest om den operativa 

förvaltningen  av  hamnen  som  utförs  av  containerterminals  operatörer  som 

schemaläggning  av  kranar,  göra  effektiv  analys  av  lagnings-  och 

hämtningsverksamheten  samt  hur  förtöjningsfördelningen  av  fartygen  i  en 

containerterminal med flera användare ska hanteras. Detta för att de transportörer som 

arbetar i hamnområdet oftast tänker ur sin synvinkel när förbättringar ska göras. Viktigt 

är att tänka på kunden, vilket är avsändaren av godset. Den operativa förvaltningen är 

viktig för transporten, det bästa sättet att förbättra prestandan av en container transport 

är genom att förbättra verksamheten i containerterminalen (Hsu, 2013). 
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I hamnar finns det primärt två typer av förflyttningar av gods, horisontella förflyttningar 

och vertikala förflyttningar. Horisontella förflyttningar innebär förflyttningar utan några 

lyft och går att utföra på ett effektivt sätt genom olika transportslag och -upplägg. De 

vertikala  förflyttningar  flyttar  gods  från  en  nivå  till  en  annan  och  kräver 

specialutrustning  som  gaffeltruck  och  containerkranar.  Vertikala  förflyttningarna  är 

således mer komplicerade, dyrare och går inte att utföra med samma effektivitet som de 

horisontella  lyften.  I  hamnar  är  det  de  vertikala  förflyttningarna  som  begränsar 

godshanteringen och där det råder brist på ledig service (Lumsden 2012).

I takt med utvecklingen av snabbare fartyg blir det nödvändigt att hanteringsrutinerna i 

hamnarna blir mer effektiva. Det innebär att nya metoder för vertikala förflyttningar av 

gods måste utvecklas. En åtgärd för att reducera hanteringstiden för lyft av containrar är 

att utveckla ett system där fyra containrar lastas sammansatta till en enhet. Detta skulle 

resultera i att antal lyft minskas vilket leder till snabbare lastning och avlastning vilket 

möjliggör att hamnar kan hantera fler fartyg och därav minskar platsbristen (Lumsden 

2012).

4.1.4 Administration 

Det  är  viktigt  att  flexibilitet  finns  med  i  de  beslut  som  tas  inom  området 

transportplanering och dess system så att det vid speciella situationer som kan vara en 

dag eller fler går enkelt att ändra planeringen för dessa dagar (Juan, 2012).

När gods ska transporteras är det mycket som ska knytas till den specifika transporten. 

Storleken, förpackning, etiketter, lastning ska bekräftas samt transportdokument som 

fraktsedlar eller ursprungsintyg ska genereras. När detta sköts manuellt är det enkelt att 

det sker misstag, därför är det viktigt att datasystem sköter detta åt företag. Misstag är 

oftast det som orsakar avvikelser i distributionssystemet. Genom att automatisera 

transporten med elektroniska dokument minskar risken och kostnaderna samtidigt som 

sändningsinformationen stämmer bättre (cdcsoftware.com).
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4.1.5 Teorisammanfattning

Nedan presenteras en kort förklaring till vad respektive avsnitt berör och vilka författare 

som har bidragit till den teoretiska referensramen.

Tabell 14 – Teorisammanfattning (Egen illustration).
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4.2 Analys 

Detta avsnitt kommer att göra en koppling mellan den teori som presenterats under  

tidigare avsnitt i syfte för att undersöka eventuella åtgärder samt dra vissa paraleller  

till föregående kapitels empiri avsnitt.

• Vad kan det finnas för åtgärder för att kunna begränsa orsakerna till variation i  

transportledtiden?

______________________________________________________________________

4.2.1 Terminal 

Terminaler  utgör  som  Lumsden  (1989)  beskriver  en  viktig  funktion  i 

distributionssystem. Terminaler möjliggör att omlastning mellan olika transportslag kan 

ske  samt  omfördelar  godsströmmar.  Enligt  Lumsden  (2012)  finns  terminaler  för  att 

tillfredsställa leverantörers och kunders krav på frekvens och kapacitet i flödet. 

Samlastning är kanske inte den vanligaste transportformen på IKEA men här är risken 

större  för  variationer  än  i  full-last  transporter. Vid transporter  av små volymer  från 

leverantör till terminal hämtas gods upp på fem till tio lastplatser där det räcker med en 

försening  på  någon  av  lastplatserna  för  att  hela  transporten  ska  blir  försenad  till 

lossning.  Då det  tidigare  var  vanligare  med  daglossning istället  för  tidslossning vid 

samlastning kan  detta  vara  något  att  tänka  på  att  införa  igen  för  transporter  som 

samlastar gods från olika leverantörer eller levererar gods till flera varuhus. Kunderna 

kräver att  godset ska komma på utsatt  tid men det är enklare för transportörerna att 

utlova en dag istället för en viss tid när det är många faktorer som måste hänga ihop för 

att det inte ska bli några förseningar. En återgång till daglossning skulle innebära att 

avvikelserna mellan den planerade transportledtiden och den faktiska transportledtiden 

skulle minska.

Vid  terminaler  som  enligt  Carlo  (2014)  har  blivit  viktiga  noder  i  dagens 

försörjningskedjor har det blivit vanligare att försöka automatisera terminalerna för att 

minska påverkan av de mänskliga faktorerna samt öka kontrollen. De automatiserade 

terminalerna är idag välutvecklade och kan göra mycket utan direkt  övervakning. Det 

innebär att de kan arbeta dygnet runt och därav hantera godset snabbare för att undvika 

platsbrister  i  terminaler.  En  bättre  kommunikation  samt  prognostisering  är  viktiga 
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verktyg  för  att  överbygga  kapacitetsbrister  som  uppstår  vid  omlastning  på  nya 

transportslag. Enligt Lumsden (2012) är det viktigt att utforma terminaler på ett flexibelt 

sätt för att underlätta samordningen vid omlastning för att minska de problem som kan 

uppstå när transportslagens olika kapaciteter ska matchas. 

Enligt  Lumsden (2012) är ett  av de stora problemen vid terminaler  köerna eftersom 

fördelningen av transporter varierar över året. Att uppmana transportörerna att använda 

semi-trailrar minskar köerna då transportörerna kan lämna lasten för att sedan fortsätta 

och  terminalerna  får  ett  jämnare  hanteringsflöde.  I  tabell  15  visas  det  vilka 

åtgärdsförslag  som  är  lämpliga  för  att  begränsa  orsakerna  till  variationer  inom 

terminaler. 

Tabell 15 – Åtgärder för Terminal (Egen illustration). 

4.2.2 Tull 

Att det kan vara flera dokument som krävs för att  passera en landgräns har Wilson 

(2007) uppmärksammat. När en transport ska passera igenom en tull finns det delar som 

hade kunnat vara mer effektiva än vad de är idag för att förenkla tullprocessen. I Sverige 

är det enligt tullverket endast 5% av all tulldeklaration som inte görs elektroniskt. Men 

det är ingen garanti att det är lika enkelt i andra länder. Med elektronisk deklaration kan 

företag göra en stor del av sin deklaration själva,  de registrerar godset på sina lager 

istället för på tullkontoret. Enligt Customs Manager Ståhl är detta viktigt för IKEA då 

de under en period blev av med rätten att  själva deklarera det ankommande godset, 

vilket  med  dålig  information  om detta  till  sina  transportörer  slutade  i  många  extra 

körningar  från  lager  till  tullkontoret  och  tillbaka  innan  lossning kunde ske.  När  ett 
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företag har erhållit en sådan fördel är det viktigt att de sköter sig så de inte blir av med 

den. 

AEO är ett gemensamt certifieringsprogram för att kunna skapa en effektiv och enhetlig 

tullhantering  i  världen.  Genom  att  ha  AEO-status  på  sitt  företag  finns  det  många 

fördelar att ta del av som enklare tillståndshantering (Tullverket.se). Däremot finns det 

olika regler beroende på vad det är för gods samt till  vilket land varorna förs in till.  

IKEA har enligt Customs Manager Ståhl IT-program som går igenom de olika regler 

som varje specifikt land har för att undvika att det ska uppkomma några felaktigheter 

när  förtullningen  ska  göras.  Det  är  IKEA  som  förbereder  innan  en  transportrutt 

godkänns,  men  det  är  leverantörens  samt  transportörens  ansvar  att  se  till  att  alla 

dokument är i sin ordning innan transporten avgår. Därför är det viktigt att hålla sig 

uppdaterad  på  ifall  det  inträffar  lagändringar  i  något  land  som  kan  påverkar 

förtullningen. 

När en lastbil står vid tullen och inte kommer igenom kan det ta allt ifrån timmar till  

dagar innan problemet är löst och lastbilen har förfogande för att köra in i landet med 

sitt gods. Detta kostar pengar vilket gör att det kan vara bättre att stanna kvar en dag 

extra i Sverige och se till att dokumenten stämmer istället för att behöva stå flera veckor 

vid en landgräns. Enligt Wilson (2007) skulle en förenklad tullprocess kunna underlätta, 

allra mest för de länder som har en ineffektiv hantering av tull. Godsförflyttningar över 

landgränser  är  en  känslig  och  komplicerad  process  med  långa  hanteringstider.  En 

förenkling av tullprocessen,  vilket skulle kunna vara en reducering i antal dokument 

som krävs  i  tullen,  skulle  kunna  vara  mer  kostnadsbesparande  än  ifall  antal  dagar 

lastbilarna tvingas vänta i skulle minskas. Det finns även ett starkt samband mellan antal 

dokument som krävs i tullen med antal dagar som lastbilarna tvingas vänta i tullen.  I 

tabell  16  visas  det  vilka  åtgärdsförslag  som  möjligen  kan  begränsa  orsakerna  till 

variationer inom tull.
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Tabell 16 – Åtgärder för tull (Egen illustration).

4.2.3 Hamn 

Hamnen  är  en  plats  där  omlastning  sker  och  utgör  den  viktigaste  länken  mellan 

bytespartner. Stora mängder gods behandlas i området kring hamnen vilket innebär att 

problem kan uppstå kring godshanteringen. Värdet på godset är starkt koncentrerat och 

detta kan tillsammans leda till  skador och stöld. Detta har hamnarna försökt minska 

genom att minska genomströmningen och leverera fulla containrar, vilket ska försvåra 

stöldprocessen (Alderton, 2008).

I hamnar används främst  två typer  av förflyttningar  vilka kan vara horisontella eller 

vertikala. Horisontella förflyttningar innebär förflyttningar utan några lyft, medan det 

vertikala kräver specialutrustning för att kunna flytta godset från en nivå till en annan. 

De är mer komplicerade, dyrare och kan inte utföras lika effektivt som en horisontell 

förflyttning (Lumsden, 2012). Det är många faktorer som påverkar ifall godset lämnar 

hamnen i planerad tid. En orsak kan vara att godset anländer senare än tänkt och det blir 

en försening i transportkedjan. Det ankommer inte hela tiden ett jämt och kontrollerat 

flöde utan tiden mellan ankomst av fartyg eller lastbilar varierar. Detta kan bero på om 

det finns någon ledig service i hamnen i form av truckar och andra hjälpmedel för att 

flytta containrar (Bichou, Bell, Evans, 2007). I takt med utvecklingen av snabba fartyg 

blir det ett större tryck på att hanteringsrutinerna ska ske mer effektivt. Nya metoder för 

vertikal  förflyttning  av  gods  måste  utvecklas.  En  åtgärd  som  kan  reducera 

hanteringstiden är att  utveckla  ett  system där flera  containrar  kan sättas  ihop till  en 

enhet.  Detta  hade  minskat  antal  lyft  och  kortat  ner  hanteringstiden.  Av-  och 

pålastningsprocessen hade gått  snabbare och hamnen skulle kunna hantera fler fartyg 

(Lumsden, 2012). I tabell 17 visas det vilka åtgärdsförslag som möjligen kan begränsa 

orsakerna till variationer inom hamn.
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Tabell 17 – Åtgärder för hamn (Egen illustration).

4.2.4 Administration 

Flexibilitet är en viktig del i planeringen av transport (Juan, 2012). Detta då det är känt 

att det finns perioder över året då den faktiska ledtiden inte kommer stämma överens 

med den planerade på grund av högtider och liknade perioder. Enligt Business Manager 

Göransson är de bokningssystem som IKEA använder sig av idag är inte tillräckligt 

flexibla för att  det ska gå att  kunna göra temporära förändringar.  En lösning för att 

bokningarna ska göras med de tillfälliga tiderna hade varit att ändra dem i IT-systemet 

men tyvärr använder sig IKEA av ett icke lättföränderligt IT-system. Det tar tre veckor 

för en ändring att gå igenom i IT-systemet vilket är en lång tid att förbereda en period 

som  kanske  bara  är  några  dagar  eller  en  vecka.  Andra  företag  kanske  har  mer 

lätthanterliga system vilket underlättar  dessa perioder,  något IKEA med hade behövt 

ha.  Att  kunna  ha  ett  IT-system som enkelt  går  att  ändra  transportledtiderna  i  hade 

minskat  antalet  ombokningar  och möjligen antalet  förseningar som sker under dessa 

perioder.  Det  är  viktigt  för  företag  att  använda  sig  av  rätt  sorts  IT-system  för  att 

underlätta  planeringen och förberedelserna  av transporter.  Enligt  Cdcsoftware är  det 

oftast  de  mänskliga  misstagen  som  påverkar  ifall  det  blir  avvikelser  i 

distributionssystemet. IKEA har idag ett bra och avancerat IT-system men ifall de hade 

kunnat byta till ett mer flexibelt hade de gjort det operationella arbetet lättare. 

Enligt Business Developer Göransson arbetar IKEA varje dag med sina ledtider men 

tiden som läggs ner på att undersöka dem beror på hur mycket tid de anställda kan ta 

från det dagliga arbetet. Det är endast vid stora variationer det märks tillräckligt tydligt 

för att det ska uppmärksammas i det dagliga arbetet. För att kunna ha full kontroll över 

transportledtiden skulle kräva en heltidstjänst vilket i vissa fall inte hade varit helt fel 

för att få en större förståelse och inblick i hur verkligheten ser ut.  Det är vanligt att 
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variationer i transportledtiden försöker mätas men det är mycket svårt ifall företaget inte 

har  någon  som  sitter  och  arbetar  med  det  konstant.  Vid  de  tillfällen  då 

transportledtiderna  har  stora  avvikelser  prioriteras  problemet  och  lyfts  fram  och 

diskuteras under möten tillsammans med alla som är inblandade i hela transportledtiden 

för att se vad som är orsaken och åtgärden till variationen. I tabell 18 visas det vilka 

åtgärdsförslag  som  är  lämpliga  för  att  begränsa  orsakerna  till  variationer  inom 

administration.

Tabell 18 – Åtgärder för administration (Egen illustration). 
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4.2.5 Analyssammanfattning

Analyssammanfattningen nedan illustrerar åtgärdsförslag som författarna till studien har 

identifierat  samt  vilka  åtgärder  som  kan  begränsa  respektive  orsak  till  variation  i 

transportledtiden.

Tabell 19 – Analyssammanfattning 2 (Egen illustration).
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5 Slutsats 

Det  avslutande kapitlet  inleder  med att  besvara studiens  två  problemformuleringar.  

Därefter presenteras författarnas egna reflektioner och studiens etiska överväganden.  

Slutligen presenteras kritik till studien och förslag till vidare forskning. 

______________________________________________________________________

5.1 Resultat 

5.1.1 Vad  kan  det  finnas  för  bakomliggande  orsaker  till  variation  i 

transportledtiden?

Inom  distributionssystem strävar  företag  efter  att  hålla  höga  fyllnadsgrader  i 

transportfordonen genom exempelvis  samlastning. Företeelsen leder till fler lastplatser 

och  ökad  godshantering,  något  som  ökar  risken  för  förseningar  vilket  innebär 

variationer från den planerade transportledtiden. Andra negativa konsekvenser som kan 

uppstå på grund av samlastninge är att godset utsätts för ökad risk för stöld och skador, 

vilket kan resultera i att godset inte kan levereras i tid. I  transporter  existerar det två 

generella problem som kan orsaka variationer. Det första problemet är att efterfrågan på 

godset varierar över årstiderna. Under perioder då större volymer ska transporteras finns 

risken att platsbrist uppstår på exempelvis fartyg. Det kan resultera i att gods kan bli 

kvarlämnat  vid  hamnen.  Det  andra  problemet  uppstår  när  transportörerna  av  olika 

anledningar  anländer  förtidigt  eller  försenat.  Variationer  i  transportledtiden  är  ett 

problem därför att IKEAs varuhus inte är konstruerade för att lagerhålla. Variationer 

inom transportledtider är ofta kopplade till transportörerna. Ofta handlar det om yttre 

faktorer  som  är  svåra  att  påverka.  Exempelvis  färjeförseningar,  strejker, 

väderförhållanden  eller  trafikolyckor.  En annan orsak  till  variationer  är  vid  byte  av 

transportör på en viss rutt där den nya transportören har ett snabbare eller långsammare 

transportsätt. Matrisförändringar orsaker också variationer i transportledtiden när gods 

till  exempel  skickas  direkt  till  ett varuhus  istället  för  att  transporteras  via  ett 

distributionssystem. 

I terminaler ska gods omlastas till olika transportsätt och då kan variationer uppstå när 

transportslagens olika kapaciteter ska matchas. Platsbrist kan uppstå och då kan gods bli 

kvar  i  terminalen.  Variationer  uppstår  även  när  tullverk  genomför  kontroller  iför 

brottsbekämpade ändamål.  Fel  i  dokument  kan  hindra  fordonen  att  passera  som 

planerat.  En  del  tullverk  i  andra  länder  är  betydligt  striktare  och  skapar  en  större 
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osäkerhet  då  de  kräver  mer  utförliga  dokument.  Olika  länders  tolkningar  av  EUs 

regelverk och byråkrati kan också orsaka variationer när lagförändringar leder till att 

gods fastnar  på  exempelvis  tullkontoren.  I  hamnar  hanteras  stora volymer  vilket  är 

problematiskt då stora volymer försvårar hanteringen vilket ökar risken för variationer. 

Platsbrister är vanligt förekommande i hamnar när utrustningar som kranar kan vara 

hårt belastade. Detta kan leda till att hanteringen av godset tar längre tid än planerat och 

således  orsakar  variationer  i  transportledtiden.  Väderförhållanden  kan  resultera  i 

inställda avgångar och under vissa perioder brukar volymerna öka och då finns det risk 

för platsbrist ombord på fartygen. Det är viktigt för administrationen att alla dokument 

som  transporten  kräver  är  förberedda  och  uppdaterade  för  annars  kan  det  uppstå 

problem vid lastning, i tullen samt lossning. De transportledtider som IKEA har med 

sina leverantörer är inlagda och bevakas i ett IT-system. Ett problem med systemet är att 

varje gång det sker en ändring i transportledtiden tar det cirka tre veckor för ändringen i 

IT-systemet  att  gå  igenom.  När  en  förändring  måste  göras,  exempelvis  när  en 

transportledtid måste förlängas under en högtid måste ändringen ske tre veckor innan 

transporten ska bokas. Detta skapar en onödig avvikelse mellan de planerade ledtiderna 

och de faktiska då IKEA faktiskt inser att de planerade ledtiderna inte kommer att hållas 

men är för nära inpå händelsen för att kunna ändra i systemet. 

5.1.1.1 Summering slutsats 1

De största bakomliggande orsakerna till variation är, samlastning, volymskillnader över 

åren,  transporter  kommer  förtidigt  eller  försenat,  färjeförseningar,  strejker, 

väderförhållanden,  strejker,  byte  av  transportör  eller  transportsätt,  omlastning, 

kontroller i tullen, felaktiga dokument, hantering av stora volymer och IT-system. 

5.1.2 Vad  kan  det  finnas  för  åtgärder  för  att  kunna  begränsa  orsakerna  till 

variation i transportledtiden?

Det finns många variationer som kan uppstå under en transport som det inte finns några 

åtgärder på, speciellt när det gäller ovanliga händelser eller yttre faktorer som IKEA inte 

kan påverka. Men det finns åtgärder som IKEA kan göra för att kunna åtgärda eller 

förebygga att det ska kunna minska de tänkbara variationerna.

För att överbygga problemen i  terminaler med platsbrist vid hantering av gods samt 

matcha transportslagens olika kapaciteter går utvecklingen mot att försöka automatisera 
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terminalerna. De automatiserade terminalerna kan hantera godset dygnet runt och därav 

hantera  godset  snabbare  för  att  undvika  platsbrister  i  terminaler.  En  bättre 

kommunikation  samt  prognostisering  är  viktiga  verktyg  för  att  överbygga 

kapacitetsbrister  som  uppstår  vid  omlastning  på  nya  transportslag.  Att  utforma 

terminalerna på ett flexibelt sätt underlättar samordningen vilket är en viktig åtgärd när 

transportslagens olika kapaciteter ska matchas. Flödet av fordon varierar över året vilket 

kan orsaka köer. Att uppmana transportörerna att använda semi-trailrar minskar köerna 

då  transportörerna  kan  lämna  lasten  för  att  sedan  fortsätta  och  terminalerna  får  ett 

jämnare hanteringsflöde.

I Sverige har övergången till elektronisk deklaration resulterat i att tullprocessen blivit 

effektivare samt att antalet felaktiga dokument minskat. I andra länder är tullprocessen 

betydligt mer ineffektivare och  byråkratiskt. För IKEAs del är det viktigt att anpassa 

sig till  respektive lands tullregler  och presentera den utförliga dokumentationen som 

ibland krävs för att undvika att fastna vid gränserna. Det är bättre att låta en lastbil bli 

stående i  Sverige en dag extra  för  att  noggrant  kontrollera  att  all  dokumentation  är 

färdigställd,  för  att  inte  riskera  att  fastna  i  tullen  ett  flertal  dagar.  Att  minska 

dokumentationen som krävs skulle innebära färre dagar stående i tullen då det finns ett 

starkt samband där emellan. 

I  hamnar omlastas  stora  volymer  vilket  öppnar  upp  för  variationer  när  godset  ska 

hanteras. En åtgärd för att effektivisera hanteringen är att utveckla ett system där flera 

containrar kan kopplas samman till en enhet. Detta skulle minska antal lyft och korta 

ner  hanteringstiden.  För  att  minska  skador  och  stöld  bör  även  containrarna  vara 

fullastade. Väderförhållanden kan resultera i inställda avgångar vilket orsakar platsbrist 

på de nästkommande avgångarna. Detta skapar variationer i transportledtiden men går

inte att påverka.

IKEAs administration är i behov av ett flexibelt IT-system som är anpassningsbart för 

att möjliggöra uppdateringar av transportledtiden vid exempelvis högtider. Idag måste 

förändringarna registrerats i systemet tre veckor före händelsen vilket orsakar onödiga 

variationer från den planerade transportledtiden. Detta därför att IKEA har uppfattat att 

den faktiska transportledtiden kommer att avvika men är för nära in på händelsen för att 

registrera den nya transportledtiden i systemet. 
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5.1.2.1 Summering slutsats 2

De åtgärder som finns för att kunna begränsa variationer är, automatiserade terminaler, 

bättre  kommunikation,  ökad  flexibilitet,  semi-trailrar,  elektronisk  deklaration, 

säkerställa  korrekt  tulldokumentation,  koppla  samman  container  till  enheter  och  ett 

flexibelt IT-system. 

5.2 Användbarhet 

Studien  bidrar  genom  att  identifiera  och  uppmärksamma  orsaker  som  påverkar 

variationer i transportledtiden.  Eftersom att  transportkedjan är uppbyggd på liknande 

sätt för många företag råder det en betydande användbarhet för andra företag som kan få 

större  insikter  i  varför  variationer  uppkommer  i  sina  egna  transportledtider. 

Problematiken som förekommer gällande variationer i transportledtider är att det ofta 

rör sig om externa faktorer. Med anledning av detta är flertalet av åtgärderna externa. 

De större företagen är ofta stora kunder till exempelvis terminal- och hamnverksamheter 

och kan således lägga fram skäl för ett kontinuerligt förbättringsarbete där flera åtgärder 

nämns i den här studien.

5.3 Egna reflektioner 

Uppsatsen visade sig bygga på en praktiskt problem som är företagsinriktat.  Av den 

anledningen drar författarna slutsatsen att den begränsade teorin beror på att problemet 

inte intresserar den akademiska världen. Det är möjligt att företag gör undersökningar 

internt som de är ovilliga att dela med sig av för att inte förlora konkurrensfördelar.

5.4 Etiska överväganden 

I  studien  tar  författarna  hänsyn  till  etiska  överväganden  genom  att  informera 

intervjurespondenterna om studiens syfte  och tillvägagångssätt.  Deltagandet  har varit 

frivilligt  samt  att  respondenterna  bara behövde dela  med sig av den information  de 

kände sig trygga i  att  ge. Författarna har inte gett  felaktig  information eller  vilselett 

intervjurespondenterna  för  att  påverka  utkomsten  av  intervjun.  De  uppgifter  som 

respondenterna lämnat har behandlats på det vis som godkänns av respondenterna. Inga 

känsliga uppgifter har framkommit under studien. 
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5.5 Kritik till eget arbete 

Som författarna var oroliga för innan studiens början var att det är en brist på teori inom 

detta  område  vilket  gör  det  till  ett  svårt  område  att  studera.  Studien  handlar  om 

transportledtider men den mesta teori som finns är om antingen endast ledtider eller 

transport inte om transportledtider. Det är inte ett område som är väl utforskat samt att 

det skiljer sig från företag till företag även om det i största del borde vara det samma 

oberoende vad det är för företag som undersöks. Författarna hade velat ha en forskare 

eller studie som visar på vad transportledtider innebär och vad det finns för variationer 

som kan påverka utkomsten men detta finns inte. Hade fallstudien gjorts på flera företag 

samt längre tid för studien är det möjligt att utkomsten hade blivit en annan men för den 

tid som var avsatt till arbetet tycker författarna att de kommit fram till den utkomst som 

är realistisk för denna studie. Ett annat område som författarna hade önskat att hitta mer 

teori  om är administration vilket  är ett  område där det finns lite teori  om då ämnet 

tidigare inte studerats tillsammans med variationer i transportledtiden. Stor del av denna 

studie  bygger  på  empiri  som  insamlats  via  semi-strukturerade  och  ostrukturerade 

intervjuer. 

5.6 Förslag till vidare forskning 

Det är välkänt att det finns problem i transport och att de faktiska ledtiderna inte lever 

upp till  de planerade  ledtiderna.  Denna studie har avgränsat  sig från hela  företagets 

ledtid till transportledtiden. För vidare forskning hade det kunnat vara intressant att följa 

en eller ett antal produkter från orderläggning fram tills dess att det är levererat för att se 

vad det är för variation i ledtiden. Alla IKEAs fem steg i dess ledtidsdefinition, för att 

hitta  fler ställen variationer kan uppkomma. Sedan hade det även varit  intressant att 

undersöka hur denna ledtidsvariation påverkar IKEA ekonomiskt  med säkerhetslager 

och prognoser. 

Ett annat intressant forskningsområde hade kunnat vara att fokusera mycket på just en 

av delarna som till  exempel terminaler  och jämföra olika terminaler hur de hanterar 

variationer i transportledtider och om det finns något som skulle kunna gå att optimera 

för att från sin sida försöka undvika att vara en orsak till varianser i transportledtider. 

67



Referenser 

Vetenskapliga artiklar 

 Carlo,  H.  (2014)  Transport  operations  in  container  terminals:  Literature 

overview,  trends,  research  directions  and  classification  scheme.  European 

Journal of Operational Research. 236(1), s1-13

• Gunasekaran,  A.,  Choy,  K.  (2012)  Industrial  logistics  systems:  theory  and 

applications. International Journal of Production Research. 50(9), s2377-2379.

• Hsu,  W-K.  (2013) Improving  the  service  operations  of  container  terminals. 

International Journal of Logistics Management. 24(1), s101-116. 

• Juan,  C.  (2012)  Flexible  strategic  planning  of  transport  systems.  Transport  

Planning & Technology. 35(6) s629-662.

• Shane J. Schvaneveldt & Steven D. Baer (2009) Transport delay. Encyclopedia 

of Business in Todsy´s World.

• Vis, I, F, A., Roodbergen, K, J. (2008) Positioning of goods in a cross-docking 

environment. Computers & Industrial Engineering. 54(3), s677-689. 

• Wilson,  N.  (2007)  Examing  the  trade  effect  of  certain  customs  and 

administrative  procedures.  Organisation  for  Economic  Co-operation  and  

Development.

Litterära källor

 Alderton,  Patrick.  (2008)  Port  management  and  operations. Third  Edition. 

Infroma: London.

• Arbnor,  I.  Bjerke,  B.  (1994)  Företagsekonomisk  metodlära.  Studentlitteratur 

AB: Lund.

• Björklund, M. (2012) Hållbara logistiksystem. Upplaga 1. Studentlitteratur AB: 

Lund.

• Blanchard,  B.  (2004)  Logistics  engeneering  and  management.  Sixth  Edition. 

Pearson education Inc: New Jersey.

• Bryman, A., Bell, E. (2005) Foretagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 1. 

Liber AB: Malmö.

68



• Bryman,  A.,  Bell,  E.  (2010)  Foretagsekonomiska forskningsmetoder.  Upplaga 

1:2. Liber AB: Malmö.

• Bichou,  K.,  Bell,  M  G.H.,  Evans,  A.  (2007)  Risk  management  in  port  

operations,  logistics  and  supply  chain  security.  Interactive  Sciences  Ltd: 

Glouvester, Great Britain. 

• Björnland,  D.,  Virum,  H.,  Persson, G. (2003) Logistik  -  för konkurrenskraft. 

Upplaga 3. Liber AB: Lund.

• Jonsson,  P.  (2008)  Logistics  and  supply  chain  management.  McGraw-Hill 

Education (UK): Great Britain. 

• Jonsson,  P.,  Mattsson,  SA. (2011)  Logistik.  Upplaga  2.  Studentlitteratur  AB: 

Lund.

• Lincoln,  Y.S.,  Guba,  E.  (1994)  Handbook  of  qualitative  research.  Thousand 

Oaks: California Sage, USA. 

• Lumsden, K. (1989) Transportteknik. Studentlitteratur AB: Lund.

• Lumsden,  K.  (2012)  Logistikens  Grunder.  Upplaga  3.  Studentlitteratur  AB: 

Polen.

• Nahmias,  S.  (2009)  Production  and  operations  analysis.  McGraw-Hill: 

Singapore.

• Stark, J. (2005) Production lifecycle management, Springer: London.

• Wood, D., Barone, A., Murphy, P., Wardlow, D. (2002) International logistics. 

Amacon: USA.

• Yin, R. (2007) Fallstudier: design och genomförande. Liber AB: Slovenien.

Elektroniska källor

• www.ikeainalmhult.se (2014-03-31) 

http://www.ikeainalmhult.com/sv/about-ikea-and-almhult/history-redigerad/ 

• www.ikea.se (2014-03-31) 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/pdf/yearly_summary/ikea-group-yearly-

summary-fy13.pdf 

• www.ikea.se (2014-03-31)

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html 

• www.codec.se (2014-04-12)  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

69



• www.if.se (2014-04-23) 

http://www.if.se/web/se/SiteCollectionDocuments/Commercial/Transport/Incote

rms_2010.pdf 

• www.tullverket.se (2014-04-24) 

http://www.tullverket.se/download/18.4ab1598c11632f3ba9280005518/1380200

604152/import+av+varor+tv790.6.pdf  

• www.tullverket.se (2014-05-16) 

http://www.tullverket.se/innehallao/a/aeo/authorisedeconomicoperatoraeo.4.7eb

d8a201190f9e732f8000145.html 

• www.tullverket.se (2014-05-16) 

https://www.tullverket.se/download/18.2bfaa48c13036155bb680003904/transpo

rt+av+gods+mellan+sverige+och+norge+tv790.77.pdf

• www.cdcsoftware.se (2014-05-19)

 http://www.cdcsoftware.com/sv/L%C3%B6sningar/CDC-Supply-Chain-

Management-SCM/L%C3%B6sningar/Transportation-

Management/Transportadministration 

70

https://www.tullverket.se/download/18.2bfaa48c13036155bb680003904/transport+av+gods+mellan+sverige+och+norge+tv790.77.pdf
https://www.tullverket.se/download/18.2bfaa48c13036155bb680003904/transport+av+gods+mellan+sverige+och+norge+tv790.77.pdf
http://www.cdcsoftware.se/


Bilaga
Bilaga 1 Intervjumall 
- Namn ? 

- Position/Titel ? 

- Vad är det för avdelning som ni jobbar på ?

- Vad göra denna avdelningen ? 

- Hur ser transportflödet ut för er avdelning ? Vilka delar finns med ? 

- Hur ser ni på begreppet transportledtid ? Kallas oftast för leveransledtid enligt IKEA 

definition. 

- Upplever ni att det idag finns en varians mellan den faktiska och den planerade 

transportledtiden? 

- Om ja, vet ni var i transportflödet denna varians uppkommer? 

- Vet ni varför det uppkommer variationer?

- Vet ni ungefär hur stor denna varians är ? Hur mycket/stora förseningar är det?

- Hur påverkar denna varians er ? 

- Är det någon skillnad beroende på årstid? 

- Ser ni någon förbättring/förändring som skulle kunna minska denna varians? 

- Finns det något ni inte räknar med idag under transportledtid som hade kunnat vara 

relevant att ta med?
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