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Sammanfattning 

Idag har logistik en stor betydelse för företag. Behovet av att ständigt arbeta med förbättringar och 

effektivitet har ökat. Hur företag väljer att utföra sina transporter har en stor betydelse för företagets 

lönsamhet och effektivitet. En stor utmaning för företag är att avgöra vilka logistiska verktyg och 

nyckeltal som ska användas. 

Syftet med denna studie är att effektivisera ett containerflöde ur ett logistiskt perspektiv. 

  

Metodiken i denna studie har varit en kombination av kvalitativ samt kvantitativ tillvägagångssätt. Den 

kvalitativa sidan innefattar observationer och intervjuer. Detta har använts i syfte att ta fram 

materialflödesschema och processflödesschema. Den kvantitativa sidan innefattar erhållen data från 

fallföretaget som har använts till att ta fram nyckeltal. Teori har även samlats in genom litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Alla dessa moment har tillsammans bidragit till studiens resultat och analys. 

  

Ett av de mer tydliga resultat som framkom i denna studie var avsaknad av ruttplanering samt användning 

av nyckeltal på ett effektivt sätt. Denna studie visar att det finns ett antal sätt att gå vidare för att 

effektivisera ett containerflöde. Det första är användning av flödesscheman för att få en helhetsbild av 

transporterna. Detta gör att mer underliggande problem kommer upp till ytan. Ett annat sätt att 

effektivisera i transporter är användning av nyckeltal. Nyckeltal kan hjälpa företag att få en mer 

djupgående syn i sin verksamhet och användning av nyckeltal ger dokumentation i form av mätvärden. De 

nyckeltal denna studie visat framkommer som utnyttjandegrad i form av tid och vikt samt fyllnadsgraden 

som syftar till utnyttjandet av volym i containrarna. 

Denna studie visar att det finns ett antal faktorer som spelar in när det kommer till effektivisering av 

containerflöde. Dessa faktorer sammanfattas som organisationell, det vill säga svårt att se helheten och 

kommunikationsproblem mellan avdelningar, yttre faktorer exempelvis köbildningar på grund av trafiken 

och användning av rätt nyckeltal. Det är även visat att de största faktorerna som bestämmer tiden för 

transport är avstånd samt köbildningar i trafiken. Studien har identifierat ett antal förbättringsförslag till 

fallföretaget. Ett av förslagen är implementering av ett ruttplaneringssystem vilket enligt teorin skulle leda 

till 10 % kortare transportsträckor. 

  

Nyckelord: Logistik, Effektivisering, Containerflöde och Nyckeltal. 

  



 

 

 

Abstract 

Today, logistics is of great importance to companies. The need to constantly work with improvements and 

efficiency has increased. How companies choose to carry out their transport is of great importance to the 

company's profitability and efficiency. A major challenge for companies is to determine which logistics 

tools and key performance indicators (KPI) are to use. 

 

The purpose of this study is to streamline a container flow from a logistical perspective. 

  

The methodology of this study has been a combination of qualitative and quantitative approaches. The 

qualitative part includes observation and interviews that have been used to develop a material flowchart 

and a process flowcharts. While the quantitative part includes the obtained data from the case company 

that has been used to generate KPI. Theory has also been collected through literature and scientific 

articles. All of these elements have contributed to the results and analysis of this study. 

 

One of the more clear results found in this study was the lack of route planning and the use of KPI in an 

effective way. This research has shown that there are a number of ways to proceed to streamline a 

container flow. The first is the use of flowcharts to get a overall picture of the transport. This allows more 

underlying problems to reach the surface. Another way of streamlining in transport is the use of KPI. 

These KPIs can help companies to gain a more in-depth view of its operations and use of these provides 

documentation in terms of measurement values. The KPIs this study shows is the utilization rate in terms 

of time and weight and the filling rate that aims at the use of volume in the containers. 

  

This study shows that there are a number of factors that matters when it comes to streamlining container 

flow. These factors is summarized as organizational, ie difficulties to see the overall picture and 

communication problems between departments, external factors such as queues due to traffic and the use 

of correct KPI such as utilazation rate. It has also been shown that the biggest factors that determine the 

time of transport are distance as well as queues in traffic. This study have identified a number of 

improvement proposals for the case company. One of the proposals is the implementation of a route 

planning system, which would according to theory lead to 10% shorter transport distances. 

  

Keywords: Logistics, Efficiency, Container flow and KPI. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Stanley et al. (1995) konstaterade redan 1995 att förståelsen för logistik har ökat markant. Företag 

eftersträvar lönsamhet och behovet av att utveckla logistik har ökat. Enligt Jonsson et al. (2016) handlar 

en del av logistiken om att skapa effektiva transportflöden genom planering, organisering och styrning av 

aktiviteter. 

Effektivitet innebär att utnyttja resurser på bästa sätt i syfte att uppnå lönsamhet. För att effektivisera 

transportflöden kan logistiska verktyg integreras för att bland annat reducera ledtider (Villarreal et al., 

2016). Effektivisering av transportflöden skulle gynna företag vilket Santén (2017) visar i sin studie. 

Genom att använda logistiska verktyg kan problem och möjliga lösningar identifieras. Nyckeltal kan 

användas för att beräkna effektivitet. Nyckeltal kan därför underlätta för företag i syfte att fokusera på rätt 

saker (Catasús et al. 2008). Nyckeltal och logistiska verktyg kan tillsammans uppfylla målen med 

effektiviseringen av transport. 

 

Det finns sedan tidigare många studier inom transportflöden, men det saknas forskning inom 

containerflöde inom återvinningsbranchen för lastbilar. Tidigare studier inom containerflöde är främst 

inom marina transporter eller containerflöden som inte berör återvinningsektorn. Det saknas även 

forskning inom intern containerflöde (Hsu, 2013). Därför avser denna studie att bidra till forskningen och 

företag som transporterar container med lastbilar inom återvinningsektorn. 

 

1.2 Problemformulering 

Problemet med implementering av logistik är att företag ser logistik som en tillfredsställande support 

istället för en stark lösningsmetod för olika transporter (Stanley et al., 1995). Vid effektivisering av 

transportflöden är det viktigt att först och främst få en helhetsbild av nuläget. Genom att använda nyckeltal 

kan konkreta siffror tas fram som visar hur lönsamt företaget egentligen är. Detta hjälper företag att få en 

insyn i verksamheten och detta är första steget i ett förbättringsarbete (Catasús et al. 2008). Logistik i 

återvinningsbranschen förekommer men vetenskaplig bakgrund och teori saknas. 

Effektivisering av transportflöden är en del av logistik, samt ett huvudmål i de flesta verksamheterna som 

exempelvis återvinningsbranchen. Enligt Lumsden (2012) styrs lönsamhet och effektivitet främst av 

transportflöde. Det innebär att företag måste få en insyn av nuläget genom att se över om transporterna 

utnyttjas maximalt, hur bemanningen ser ut, resursutnyttjande och vilka problem som kan uppstå i de 

bestämda transporterna. Efter detta kan effektivitet implementeras genom nyckeltal och logistiska verktyg, 
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vilket väcker frågan: Vad finns det för nyckeltal för att optimera containerflöden inom 

återvinningssektorn?  

1.2.1 Problemprecisering 

●        Vilka faktorer är viktiga för ett effektivt containerflöde inom återvinningssektorn? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att effektivisera ett containerflöde ur ett logistiskt perspektiv. 

 

1.4 Avgränsning 

Tillsammans med fallföretaget togs beslutet att utgångspunkt för denna studie skulle vara att effektivisera 

containerflöde genom att identifiera nyckeltal. Denna studie kommer inte att ta hänsyn till vilken sida 

öppning av containerluckor sker, kostnader kommer heller inte redovisas. Historisk data från fallföretaget 

har erhållits, även en uppdatering av dessa data erhölls vid ett senare tillfälle. En avgränsning till den 

uppdaterade data gjordes på grund av tidsbrist samt att resultatet redan analyserats. Det som ska 

analyseras är transporter endast till och från återvinningscentraler (ÅVC) och återvinningsstationer (ÅVS). 
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2 Metod 

2.1 Arbetsgång  

En beskrivning av studiens arbetsgång visas i figur 1. För att besvara problempreciseringen har analys av 

resultat i förhållande till teori gjorts. Enligt Olhager (2013) är det viktigt att förstå verksamhetens nuläge 

för att sedan kunna göra förbättringar. Detta utfördes genom att resultat formades med hjälp av 

observation, intervju och erhållen data från fallföretaget (se bilaga 3). Teori samlades in med hjälp av 

olika litteratur och vetenskapliga artiklar som har hämtats från Emerald, Digitala Vetenskapliga Arkivet 

(DIVA) och Google Scholar. Nyckelord och sökord som användes var till exempel: logistik, 

effektivisering och nyckeltal. Studien analyserades genom en kombination av viktig teori (se figur 5) och 

resultat. Detta har tillsammans bidragit till att förbättringsförslag och slutsats har framförts. 

 

 

 

Figur 1: Studiens arbetsgång.  
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2.2 Forskningsstrategi 

Vid val av forskningsstrategi är det viktigt att förstå vilken typ av studie som utförs för att sedan välja rätt 

strategi. Enligt Biggam (2008) finns det olika forskningsstrategier bland annat fallstudie. 

Forskningsstrategi ur logistisk synpunkt definieras som “Logistics research may be defined as the 

systematic and objective search for, and analysis of, information relevant to the identification and solution 

of any problem in the field of logistics” (Garland et al., 1994) 

I denna studie är målet att få en djupare förståelse och effektivisera containerflödet för ett 

återvinningsföretag. Därför är fallstudie en lämplig strategi att utnyttja och varför beskrivs nedan. 

 

2.3 Fallstudie  

En fallstudie enligt Voss et al. (2002) innebär en ingående undersökning av ett fall, till exempel en person, 

ett företag eller en händelse. Ejvegård (2009) beskriver att en fallstudie används för att förklara 

händelseförlopp. Vidare beskriver han att fördelen med en fallstudie är att problemformuleringen kan 

skjutas upp till ett senare skede av arbetet. En nackdel är att fallstudien inte kan representera hela företaget 

(Ejvegård, 2009).  

  

I detta arbete har fallstudie gjorts på en återvinningsföretag med fokus på transporter. Denna fallstudie har 

utförts i Gästrike Återvinnare (GÅ) i Gävle. I en fallstudie kan kombinationer uppstå av olika 

datainsamlingsmetoder och i denna studie har både observation och intervjuer utföras med anställda på 

fallföretaget. Information har även erhållits av fallföretaget i form av historisk data.  

Intervjuer har främst skett i företaget i form av möten med två kontorspersonaler och två chaufförer, detta 

i syfte att få en ökad förståelse för hur företaget fungerar. Observationer utfördes med ovan nämnda 

chaufförer och observations materialet har använts i syfte att kartlägga nuläget. Erhållen data har använts 

för att ta fram nyckeltal i syfte att få ökad förståelse för företaget.   

  

Denna fallstudie började med att erhållen data studerades och analyserades. Nästa steg var att bli bekant 

med alla mätvärden för att sedan koppla ihop dessa med teorin. Svaren till problempreciseringen har 

baserats på analys av teori och resultat.  
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2.4 Kvalitativ och kvantitativ 

En kvalitativ studie används vid ett specifikt ämne eller händelse där syftet är att få en djupare förståelse. 

Detta kan göras genom observation, intervju eller analys av text. Det betyder att i en kvalitativ studie 

ligger fokus på ord och inte siffror (Björklund et al., 2003). Detta leder till att författare måste utgå från att 

verkligheten kan uppfattas på olika sätt och att det inte finns en objektiv sanning, menar Malterud (2009). 

Problemet med kvalitativ forskning är att den är flexibel och varierande vilket leder till stor mångfald i 

resultatet. Lösningen på detta är att som forskare vara neutral genom hela processen (Backman, 2008). 

Enligt Bryman et al. (2013) är kvalitativa studier subjektiva och svåra att upprepa.  

I en kvantitativ studie ligger fokus på information som kan mätas i form av numerisk data. Detta kan göras 

genom frågeformulär, enkät eller experiment. Svaret är precist och är i form av siffror, tillfällen eller 

mängder. Det betyder att kvantitativa studier är upprepningsbara där exakt samma resultat kan uppnås 

(Backman, 2008).  

 

Enligt Sohlberg et al. (2014) innebär triangulering att använda olika typer av data i syfte att få en bred 

helhetsbild. Det vill säga att olika metoder och synsätt används för att besvara problemprecisieringnen.  

För att besvara problempreciseringen har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts. 

Historisk data erhölls av fallföretaget som har använts till den kvantitativa delen i denna studie. Målet var 

att använda data för att få fram ett tydligt resultat samt olika nyckeltal. Kvalitativa metoder som intervjuer 

har använts för att få en djupare förståelse för verksamheten ur personalens synvinkel. Det innebär att 

resultatet kommer att presenteras i både ord och siffror.  Vid artikelsökning användes ett kvantitativt 

angreppssätt för att komma i kontakt med mycket information (mer om detta i avsnitt Analys). 

 

2.5 Insamling av data 

2.5.1 Intervju 

Ejvegård (2009) beskriver intervju som ett muntligt kommunikationssätt i syfte att ta reda på bland annat 

kunskap och åsikter. Vidare beskriver Ejvegård (2009) att intervjuer kan vara mer eller mindre 

strukturerade. Ett exempel där intervjuer är mindre strukturerade är gruppintervjuer till skillnad från semi-

strukturerade intervjuer. Patel et al. (2011) beskriver ostrukturerade intervjuer som öppna frågor ställs fritt 

utan bestämd ordning, där intervjun liknar mer ett samtal mellan två eller flera personer. Däremot innebär 

strukturerade intervjuer att frågor är förutbestämda och ställs i bestämd ordning. Semistrukturerad intervju 

bygger på bestämd ämnesområde, förberedda frågor samt möjlighet till följdfrågor finns (Patel et al., 

2011). 
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Tider för alla möten bokades genom mailkontakt därefter formulerades frågor till de intervjuade (se bilaga 

1). Intervjuerna utfördes på GÅ huvudkontor i Gävle för att få intervjupersonerna att känna sig bekväma 

och trygga. Två intervjuer gjordes med ekonomi- och produktionscontroller på företaget. Dessa intervjuer 

var en kombination av semi-strukturerade och ostrukturerade. 

Första intervjun var ett informativt möte mellan parterna, där syftet var att komma överens om studiens 

inriktning. Genom att diskutera kom alla inblandade överens om att detta examensarbete skulle handla om 

att identifiera nyckeltal för att beräkna nuläget, förbättra och effektivisera containerflöde, men även att 

belysa problem och ge förbättringsförslag till effektivisering. Efter intervjun erhölls excel filer med 

historisk data för 2017 från vecka 6-12. 

Även en karta av Gästrikland erhölls, där alla 13 ÅVC:er och fyra ÅVS:er var markerade (se bilaga 2).   

Syftet med andra intervjun var att få svar på frågor och funderingar, där ett bestämt ämne och mål styrde 

intervjun. Frågor hade förberetts i tid och dessa ställdes i första hand och därefter övergick intervjun till en 

öppen diskussion med ytterligare följdfrågor. Under första och andra intervjun antecknades svaren av båda 

intervjuare, detta jämfördes och transkriberades tillsammans. 

Den sista intervjun utfördes vid samåkning med två chaufförer. Varje författare utförde intervjun separat 

med varsin chaufför. Detta utfördes när tillfälle fanns, det vill säga i lastbilen på väg till tippen. Frågor 

hade bestämts i förväg men intervjuarna hade som syfte att även låta chaufförerna prata fritt utifrån vad de 

ville diskutera.  Författarna träffades efter intervjun och transkriberade båda intervjuerna tillsammans. 

Huvudsyftet med alla tre intervjuerna var att få mer information om företaget för att sedan kunna göra en 

nulägesanalys om det nuvarande transportflödet. 

2.5.2 Observation  

Observationer i denna studie har varit en viktig del av resultatet. Biggam (2008) menar att observation är 

viktig i studier för att iaktta hur människor arbetar när de utför sina aktiviteter. Syftet med observation är 

att få en bättre förståelse av bland annat processer eller innehåll (Bell, 2016). 

Efter första mötet med GÅ gjordes en kort rundvandring på ÅVC:en i Gävle. Detta gjordes för ökad 

förståelse för containers funktion och utseende. Samt när en container anses vara “full”. Författarna fick 

även se traktorn som pressar materialet i containern. 

Efter önskemål blev författarna erbjudna samåkning med två separata turer, detta utfördes för att förstå 

och kartlägga nuläget. Observationen utfördes med anteckningsblock och tidtagarur samtidigt utfördes 

intervju av båda chaufförerna. Vid observation i fordonen antecknades tiden med hjälp av tidtagarur och 

aktiviteten som observerades. Dessa aktiviteter var bland annat på koppling av container, transport, 

invägning, tömning, utvägning och lossning av container. Intervju och observation kombinerades på så 
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sätt från GÅ till slutdestinationen hade författarna möjlighet att intervjua chaufförerna. Möjlighet för 

frågor och följdfrågor fanns och det ledde till ökad förståelse för hur transportkedjan går till. 

Väl på plats i slutdestinationen beskrev chaufförerna vad som ska göras och hur det ska göras innan 

aktiviteten demonstrerades.  

 

2.6 Bearbetning av insamlad data 

Efter att författarna har kartlagt nuläget med hjälp av intervju, observation och erhållen data är det aktuellt 

att starta bearbetningsprocessen. Detta kan delas upp i två delar, där den kvalitativa delen innefattar 

intervju och observation och  den kvantitativa delen innefattar beräkning av erhållen data. 

 

Cohen et al. (2007) beskriver att det finns flera tillvägagångssätt för att bearbeta det insamlade materialet 

som hör till kvalitativ data. Vidare poängterar Cohen et al. (2007) att information som samlas in måste 

vara överskådlig och lättförståelig. 

Eftersom endast fyra personer intervjuades i denna studie blev det därför aktuellt att dessa intervjuer var 

djupgående för att få mer detaljerade och helhetstäckande svar. Samtliga intervjupersoner uttryckte sitt 

samtycke att publicera deras namn. Men författarna valde att inte namnge chaufförerna i syfte att vara 

objektiva.  

 

Målet med bearbetningsprocessen var att få en djup förståelse och en helhetsbild av det insamlade 

materialet för att sedan kunna sortera och behandla. Efter varje intervju jämfördes båda författarnas 

anteckningar som sedan analyserades. Tillsammans transkriberades det insamlade datan. Dessa lästes 

igenom flera gånger av båda författarna för att försäkra sig om att intervjusvaren har tolkats korrekt. 

Eftersom alla intervjuer skedde vid olika tidsperioder betyder det att bearbetning har skett en i taget och 

direkt efter varje intervju. Detta tillvägagångssätt har gjorts i syfte att minimera risken för utlämnande av 

viktig information. 

 

Den kvantitativa metodens första steg var att komma fram till vad som är viktigt att mäta och vad som kan 

mätas. Därmed analyserades erhållen data och observationsdata. Det som författarna hade i åtanke var att 

effektivisera containerflödet. 

I syfte att få en ökad förståelse användes observationsdata för att ta fram materialflödesschema. 

Cohen et al. (2007) föreslår att information är mer användbart ifall det insamlade materialet sorteras i 

olika kategorier, det vill säga genom att koda insamlad data. På så sätt blir det enklare att analysera. Denna 

metod gjordes i denna studie genom att identifiera olika aktiviteter och kategorisera dem med symboler 

(se figur 3). En vidareutveckling av materialflödesschema gjordes med hjälp av ett processflödesschema. 
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Samma data som materialflödesschema lades in men fokus här låg på att identifiera värdekoder för varje 

aktivitet. Utifrån erhållen data och litteraturstudie kunde nyckeltal tas fram. Genom matematiska formler 

och erhållen data kunde relevanta nyckeltal beräknas. 

 

2.7 Presentation av data  

För att behålla den röda tråden och underlätta för läsaren kommer presentation av data göras i form av 

figurer och tabeller. Intervjumaterialet presenteras genom löpande text men detta kommer att delas upp i 

mindre rubriker för att få en bättre struktur och underlätta för läsaren. Data som samlades in med hjälp av 

intervju och observation kommer att presenteras enklast genom materialflödesschema och 

processflödesschema. Erhållen data har använts i syfte att ta fram nyckeltal. Beräkningen av dessa 

nyckeltal kommer att presenteras men i syfte att förenkla för läsaren kommer dessa beräkningar att 

förklaras i både text och tabeller. 

 

2.8 Metodkritik  

Genom observationer och intervjuer fick författarna en helhetsbild av både verkligheten och personalens 

synvinkel. Det som kan kritiseras med den valda metoden är att endast fyra personer kom till tals av alla 

anställda på företaget. Enkätundersökning kunde göras för att få svar från flera personer inom företaget 

men nackdelen med detta är att svaren blir grundläggande och möjligheten för följdfrågor finns inte. Om 

det däremot fanns obegränsad med tid för denna studie skulle flera intervjuer utföras och data från ett år 

analyseras. 

  

Enligt Merriam (1994) finns risken att författarna tappar den röda tråden med läsarna. Detta orsakas av att 

författarna tar för givet att det som är skrivet är begripbart. För att motverka detta är det viktigt att varje 

kapitel hänger ihop. Det vill säga att nya stycken återkopplas med tidigare stycke. 

 

2.7.1 Reliabilitet  

Nackdelen med kvalitativa intervjuer är enligt Dalen (2007) att det är tidskrävande och svåra att analysera. 

Om syftet med studien är oklart för intervjupersonerna kan svaren vara missvisande. När författarna ska 

analysera insamlad material innefattar det en transkribering av intervjuerna. Det finns risk att 

missuppfattningar uppstår vilket leder till att viktig information går förlorad. Dalen (2007) menar att dessa 

nackdelar kan dra ner på studiens reliabilitet. Ett objektivt förhållningssätt har även upprätthållits på så 

sätt att författarna har inte inkluderat egna värderingar och åsikter.  
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I syfte att motverka Dalen (2007) teori om missuppfattningar och svårigheter att analysera har båda 

författarna analyserat intervjuerna tillsammans och samma dag som utförandet, detta för att minnet är som 

mest fräsch då. Båda författarna förde egna anteckningar under intervjun dessa jämfördes innan 

transkriberingen. 

Ejvegård (2009) föreslår att intervjuaren måste tänka på att inte ha personliga åsikter eller vara partisk mot 

några av de intervjuade vid pågående intervju. Dalen (2007) beskriver att på en arbetsplats finns risken att 

alla inte kommer till tals utan endast ett fåtal individers uppfattning nås fram. Vidare föreslår Ejvegård 

(2009) för att uppnå högre reliabilitet kan författarna utföra flera intervjuer inom företaget, om möjlighet 

finns. 

I denna studie har sammanlagt fyra intervjuer utförts. Två av dessa intervjuer var med två 

kontorspersonaler och resterande intervjuer var med två chaufförer. På så sätt har både kontorspersonal 

och chaufförer kommit till tals, det vill säga informationen som har erhållits är bred. Författarna anser att 

dessa fyra intervjupersoner är representativa för hela företaget. Kontorspersonalen var uppdragsgivare det 

betyder att deras samverkan har varit önskvärt vilket leder till ökad engagemang för studien. Chaufförerna 

däremot blev tilldelade men de uttryckte egen vilja till samverkan tydligt. Under intervjun framkom det 

tydligt att dessa chaufförer ville ha en förändring inom företaget och använde oss författare som en chans 

att få sin talan hörd. 

2.7.2 Validitet  

I kvalitativa studier är det viktigt att det insamlade materialet är både pålitligt och användbart. Validitet 

avser relevant metod för undersökningen, (Kylén, 2004). Det som kan påverka validiteten negativt enligt 

Weber (1990) är att författarna har en egen tolkning av materialet och genom intervjuerna försöker 

bekräfta detta. För att förhindra detta har båda författarna genomfört intervjuerna och transkriberat dessa 

tillsammans. En annan faktor som sänker risken för Weber (1990) teori är att författarna hade låg 

erfarenhet och kunskap inom återvinningsbranschen. Vilket påvisar att egen tolkning av materialet aldrig 

ägde rum. Vid senare skede av studien drogs slutsatsen med hjälp av teori och insamlad data. 

För att stärka validiteten av denna studie erbjöds fallföretaget att ta del av resultatet. 

2.7.3 Generaliserbarhet 

Extern validitet, även benämnt generaliserbarhet innefattar om denna studien kan användas på andra fall 

(Bryman et al., 2013). Metodiken och teorierna som använts i denna studie är oberoende av företaget. 

Resultatet i denna studie är däremot bunden till fallföretaget. Analys och diskussion samt slutsats och 

förbättringsförslag i denna studie kan användas av andra företag. Detta tyder på att generaliserbarheten i 

denna studie är hög och kan bidra till andra företag som har containerflöde samt transportflöde.  
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 2.9 Etik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskare vara medvetna om möjliga risker för berörda deltagare. Det 

finns riktlinjer att följa, syftet med dessa är att ge normer för förhållandet mellan forskare och deltagare. 

Det finns fyra huvudkrav på forskningen, dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet går ut på att forskaren ska ge den information som behövs för att deltagaren ska förstå 

forskningens syfte, samt att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att dra sig ur när de vill 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Detta gjordes exempelvis med chaufförerna, en kort beskrivning av studiens syfte presenterades och att 

deras medverkan och hur mycket information de väljer att dela med sig var frivilligt. 

 

Den andra huvudkravet är samtyckeskravet som går ut på att deltagarna i undersökningen har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie var det den som var ansvarig 

över alla chaufförer och som gav oss en tid att följa med i en rutt som frågade varje chaufför om de ville 

medverka i vår undersökning. Därefter har chaufförerna själva uttryckt sitt samtycke till deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarnas personuppgifter inte ska komma i kontakt med 

obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Vi anser att vi har följt denna krav på så sätt att vi har frågat berörda 

personer ifall vi får namnge dem i denna studie. Samtliga deltagare gav sitt godkännande. Excel filerna 

innehöll bilnummer men vi valt att hålla detta anonymt. Dessa bilnummer benämns om till Bil 1, Bil 2 och 

så vidare. 

 

Den sista kravet är nyttjandekravet och det innebär att insamlade personuppgifter får endast användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Det insamlade kvalitativa materialet samt erhållen kvantitativ 

data kommer endast att användas i denna studie. 
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3 Teori  

3.1 Effektivitet  

Effektivitet kan definieras på många olika sätt, Nationalencyklopedins definition av effektivitet beskrivs 

som en central egenskap, där olika ekonomiska systems förmåga är att utnyttja samhällets resurser på 

ändamålsenligt sätt. Effektivitet finns i många olika sammanhang och just Nationalencyklopedin täcker 

inte alla områden på samma sätt som Lumsden definition gör. 

Lumsden (2012) definierar effektivitet till den grad ett mål uppfylls. Med detta menas att effektivitet kan 

beskrivas som olika typer av nyckeltal där nyckeltalet kan vara olika nyttjandegrader. Jacobsen et al. 

(2008) däremot beskriver effektivitet som graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning. 

Vidare beskriver Jacobsen et al. (2008) att både produktivitet och kvalitet ingår i begreppet effektivitet. 

Detta för att när en organisation uppnår hög produktivitet och kvalitet anses vara effektiva. 

Produktiviteten beskrivs även som inre effektivitet och det innefattar de resurser som används jämfört med 

det som produceras. Yttre effektiviteten innefattar graden av måluppfyllelse. För att vidareutveckla är inre 

effektivitet de interna processer som att implementera lean och minska slöserier i exempelvis 

produktionen. Medan den yttre handlar om hur bra företaget kan utnyttja samhällets resurser på bästa sätt 

(Jacobsen et al., 2008). På samma sätt delar Catasús et al. (2008) upp nyckeltal i inre effektivitet och yttre 

effektivitet. Inre effektivitet innebär att göra saker på rätt sätt, det vill säga produktiviteten och yttre 

effektivitet innebär att göra rätt saker med andra ord uppfylla mottagarens behov. Begreppen yttre och inre 

effektivitet kan integreras inom olika områden som transport där båda delarna är lika viktiga. Det går 

varken att försumma den yttre eller den inre effektiviteten, utan för att uppnå en total effektivitet krävs det 

att båda sidor samspelar (Jacobsen et al. 2008). 

3.1.2 Kvalitet 

Transport är en typ av flöde och består av två olika delar som förklarats som förflyttning av gods och 

informationsöverföring. Vid godstransporter finns det behov att göra en analys av utförandet och kvalitet 

är ett sätt att mäta detta (Lumsden, 1989). Kvalitet delas upp i två delar och dessa benämns som 

kärnkvalitet (primär) och skalkvalitet (sekundär). Den primära beskriver hur godset förflyttas och den 

sekundära beskriver inställningen till kunden och uppdraget (Lumsden, 1989). Faktorer som spelar in när 

godset förflyttas (primär) enligt Lumsden (1989) är transporttid, frekvens, marknadstäckning, säkerhet och 

disciplin. De faktorer som påverkar inställningen till kunden och uppdraget (sekundär) är flexibilitet, 

tillgänglighet, ansvar, professionalism, profil och kringtjänster som nya produkter. Lumsden (1989) 

hänvisar till Tarkowski (1986) som förklarar transportkvalitens beståndsdelar: 
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● Frekvens: Exempelvis antal avgångar per tidsenhet. 

● Transporttid: Tiden påverkar alltid transportlagrets storlek samt mottagarens säkerhetslager. 

● Regularitet: Förmågan att hålla planerat eller utlovat tidsschema för avgång och ankomst. 

● Godskomfort: Skydd mot stötar,slag, fukt och kemisk påverka under transporten med olika 

transportslag. 

● Transportsäkerhet: Exempelvis stöldskydd. 

● Kontrollerbarhet: Transportköpare vill kunna använda sig av trackingsystem för att följa godset i 

syfte att identifiera eventuella avvikelser i leveranstid. 

● Flexibilitet: Förmågan för anpassning av bland annat tillflöde, storleken på godset samt 

sammansättningen. 

● Frikopplingsförmåga: “Om transporten kan genomföras med minskade insats av 

användarens/mottagarens hanteringsutrustning både absolut och förlagt i tiden ökar transportens 

frikopplingsförmåga (Lumsden 1989)”. 

● Expansionsförmåga: Visar transportsystemets förmåga att integrera andra delar i transportkedjan 

till sitt eget transportsystem (logistik förmåga). 

 

3.2 Nyckeltal  

Catasús et al. (2008) definierar nyckeltal som “ett sammanfattande index över några förhållanden”, det vill 

säga att mäta och jämföra. Nyckeltal används i syfte att hjälpa verksamheter genom att belysa nuläget och 

utvecklingen. Vidare kan den användas för att planera och styra verksamheten. Catasús et al.(2008) delar 

upp nyckeltal inom fyra användningsområden, två av dessa är kontroll och lärande. 

 

Kontroll: Kontrollnyckeltal används i syfte att kontrollera avvikelser och varna om företagets eget 

gränsvärde över- eller understigs. Det krävs en form av jämförelsebas för att kontrollnyckeltalet ska bli så 

effektivt som möjligt. Detta är ett sätt för att hålla verksamheten inom gränsvärdet och minimera 

kostnaderna (Catasús et al., 2008).  

 

Lärande: Lärandenyckeltal används i syfte att lära mer om verksamheten och hur vissa funktioner hänger 

ihop. Med hjälp av kontrollnyckeltal kan talen analyseras och jämföras med varandra. Genom detta 

identifieras samband och åtgärder, därefter kan effektivitet i verksamheten uppnås (Catasús et al., 2008).   

 

Catasús et al. (2008) nämner tre generella problemen som medföljer vid användning av nyckeltal. Det 

första problemet är att vissa data kan försvinna, till exempel att all viktig information inte ryms i en enda 
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nyckeltal. Lösningen till detta är att använda fler nyckeltal som täcker alla delar. Det andra problemet är 

att informationen kan bli omfattande och måste då "väljas ut" eller slås ihop vilket kan vara svårt att göra. 

Det tredje problemet är svårigheter vid korrigering av nyckeltalet ifall det har skett en förändring. Företag 

som väljer att börja med nyckeltal måste förstå att dessa problem inte går att undvika, därför är det viktigt 

att förstå nyckeltal bara är en förenkling av verkligheten som måste följas upp (Catasús et al., 2008). 

3.2.1 Fordonsutnyttjande 

Enligt Lumsden (1995) påverkas transportsystem av ett antal faktorer som inte alltid kan påverkas eller tas 

hänsyn till. Dessa faktorer kan däremot manipuleras i syfte att utnyttja tillgängliga resurser bättre. Figur 2 

är en egen tolkning av Lumsden (1995) som visar att fordon utnyttjas 100% när den transporterar gods 

från punkt A till punkt B. Om fordonet sedan vid returen från punk B till A är tomt räknas det som om 

fordonet har en total utnyttjandegrad på 50%. Detta fenomen stärks då Jonsson et al. (2016) beskriver 

samma teori, där han menar att vid beräkning av fordonsutnyttjande måste även returflödet tas hänsyn till.   

 

 

 

 

Figur 2: Figuren är en illustration av transportflöden mellan två punkter (Lumsden, 1995). 
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3.2.2 Nyttjandegrader 

Axxos (2017) definierar nyttjandegraden som hur stor del av tiden som är värdeskapande. Nyttjandegrad 

kan avse nästan vad som helst men de vanliga faktorer är nyttjandegrader i form av vikt, tid eller volym. I 

tid och vikt benämns det utnyttjandegrad medan volym har benämningen fyllnadsgrad. 

Enligt Jonsson et al. (2016) är fyllnadsgrad ett sätt att mäta kapacitetsutnyttjande, det som mäts är hur 

mycket som utnyttjas av ett fordons totala lastkapacitet. Detta kan mätas i volym, lastyta eller vikt 

beroende på fordonstyp. Desto högre kapacitetsutnyttjande desto effektivare utnyttjas fordonen vilket 

leder till att detta nyckeltal blir allt viktigare för företag att följa upp. Vid transporter på landsväg gäller 

lastvolymen samt lastytan som mer begränsat än vikten eftersom de beror på vad för material som 

transporteras. Det kan vara svårt att få en balans mellan volym, lastyta och vikt. Ett fordon kan uppnå sin 

maxvolym samtidigt som maxvikten inte är fullt utnyttjad. Eftersom fyllnadsgraden definieras på olika 

sätt kommer även värdet att variera.  

 

Utnyttjandegrad beräknas som verklig faktor genom normal faktor där faktor kan vara tid, vikt eller volym 

och beskrivs nedan av lumsden (2012): 

Utnyttjandegrad (Vikt): (Verklig Vikt / Normal Vikt) x 100 = Unyttjandegrad (%) 

Utnyttjandegrad (Tid): (Verklig Tid / Normal Tid) x 100 = Utnyttjandegrad (%) 

Fyllnadsgrad (%): (Verklig Volym / Normal volym) x 100 = Fyllnadsgrad (%) 

 

3.3 Logistik  

Logistiken är idag ett väldigt brett begrepp med många olika definitioner. Oskarsson et al. (2008) 

definition av logistik följer: 

“Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttning och lagring av material 

och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa kundens behov och önskemål. Dessutom 

innefattas det informationsflöde som behövs för att materialflödet ska fungera”.  

Detta är en av dom mer precisa definitioner som går att få tag på genom det svenska språket. Genom 

engelskan finns ett flertal olika definitioner och Oxford dictionary (2017) har tre stycken olika definitioner  

av logistik. Den nyaste definitionen lyder: The detailed coordination of a complex operation involving 

many people, facilities, or supplies," Vilket betyder detaljerad koordination av operation med komplexitet 

med anläggning, leverantörer eller människor involverade.  
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3.3.1 Materialflödesschema  

Enligt Jonsson (2016) är syftet med materialflödesschema att på ett enkelt sätt få en överskådlig bild som 

är läsbart. Olhager (2013) beskriver att materialflödesschema används för att få en bild över hur material 

flödar genom en verksamhet. Huvudsyftet är att få en överblick av av hur material samt information flödar 

genom en verksamhet, från punkt A till punkt B. Med hjälp av observationer och intervjuer kan en 

rimlighetsbedömning av de olika aktiviteterna och dess tider göras. Detta används i syfte att minska 

genomloppstiden eller effektivisera befintlig flöde och identifiera onödiga aktiviteter. Vid materialflödes 

kartläggning används följande symboler för olika aktiviteter (Olhager, 2013): 

 

 

Figur 3: Symboler för materialflödesschema 

 

● Operation: Operation syftar på en aktivitet av material eller information. Till exempel 

montering/demontering av av objekt. 

● Transport: Transport avser förflyttning av ett objekt.  

● Lager: Lager/lagring innebär att objektet ligger och väntar på nästa aktivitet.  

● Kontroll: I denna aktivitet utförs kontroll av tidigare aktiviteter.  Kontrollen sker genom att mäta, 

väga eller undersöka på något sätt.  

● Hantering: Hantering innefattar kortare transporter, lastning och lossning. 

 

I materialflödesschemat läggs in alla aktiviteter i form av symboler och hur lång tid varje aktivitet har 

tagit. För att skapa den totala processen kan flera olika flödesvägar illustreras samtidigt till exempel 

material- och informationsflöde (Olhager, 2013). 
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3.3.2 Processflödesschema  

Syftet med denna metod är i första hand att kartlägga nuläget och följa en arbetsgång mer detaljerat. Det 

finns ett specifikt schema att följa för kartläggning av processflödesschema som innehåller: steg, 

beskrivning, aktivitet (operation, transport, lager, kontroll och hantering), tid (timmar eller minuter), 

avstånd (meter eller kilometer) och värdekod (V/I/S). Det som är svårt med processflödesschema är att 

bedöma värdekoden för varje aktivitet. Dessa koder anger om aktiviteten är värdeskapande (V), icke 

värdeskapande (I) och stödjer värdeskapande aktivitet (S) (Olhager, 2013). 

Värdeskapande innebär att det fysiskt händer något med produkten, till exempel bearbetning av materialet. 

Icke värdeskapande är när det inte händer något med produkten, till exempel när den står i kö och väntar 

på nästa aktivitet eller transporter. Det är oftast icke värdeskapande aktiviteter som orsakar tids- och 

kostnadsförluster. Den sista värdekoden är aktiviteter som måste göras för att nödvändiga aktiviteter ska 

kunna utföras, som planering och leverans (Olhager, 2013). 

3.3.3 Flaskhals 

Ett begrepp som används i logistiken är flaskhals. En flaskhals är en ineffektivitet i ett system och 

enligt Olhager (2013) begränsar en flaskhals flödet i hela värdekedjan. En flaskhals gör att flödet för 

exempel en container går långsammare eller stannar upp helt. Ett exempel på en flaskhals är att en maskin 

i ett produktionsflöde krånglar vilket i sin tur leder att hela flödet stannar upp. Olhager (2013) nämner 

även att flaskhalsar kan se ut på olika sätt. Om en produktion stannar upp på grund av tillgång till material 

är detta en flaskhals. Marknaden kan även ses som en flaskhals. Olhager (2013) menar att företaget 

producerar men inte lyckas sälja sina produkter. På samma sätt kan överproduktion ses som en flaskhals.  

3.3.4 Digitalisering  

Hagberg et al. (2016) nämner att Digitalisering definieras som:  

“Digitalization: Integration of digital technologies into everyday life by the digitization of everything that 

can be digitized”. 

Med andra ord går digitalisering att beskrivas som att olika organisationer eller företag genom användning 

av digital teknik förenklar eller moderniserar samhällets vardag.  

De olika verktyg som användes för att effektivisera är bland annat olika typer av E-handelslogistik och 

automation. Det är idag många organisationer eller företag som implementerar digital teknik och detta är 

ett kännetecken i ledande företag. De använder sig av digitalisering på så sätt att dom har infört olika typer 

av automatiska inköpsfunktioner eller självincheckning. Detta leder i sin tur att de administrativa arbetet 

minskar både hos företag och kund eftersom det sker per automatik (Olhager, 2013). 

Digitalisering har under de senaste 50 åren ändrat betydelse och det saknas tydliga definitioner i 



 

17 

 

begreppet. Bortsett från Hagberg finns de ytterligare en definition av Virtualheritage (2017) som 

definierar digitalisering som:  

“Digitalisering innebär att något analogt (exempelvis ett pappersfoto) blir digitalt (fotot scannas in vilket 

leder till bildfil på datorn)”. Detta är ett argument för digitalisering eftersom det blir mindre papper att 

hålla reda på då det sparas i digital form. Detta leder i sin tur till mindre administrativt arbete. Ett annat 

argument på varför digitalisering behövs är för att förenkla processer.  

Khan (2016) säger att vid digitalisering förändrades det digitala objektet till det bättre och detta går att 

jämföras med självincheckning. Patienter på ett sjukhus slipper gå till receptionen för att checka in sig 

vilket gör att personalen kan lägga fokus på andra uppgifter. 

Digitalisering beskrivs av Khan (2016) som en det mittersta steget av en process som har tre steg: 

 

1. Digitisering (tidsperiod 1). 

Med digitisering menas när en analog (binärt-språk) blir till ett digital objekt. 

2. Digitalisering (tidsperiod 2) 

Skillnaden mellan digitalisering och digitisering är att vid digitalisering utvecklas det digitala 

objektet till det bättre och detta stadie beskrivs som en process-fas just för att produkten utvecklas. 

3. Digital transformation (tidsperiod 3). 

Digital transformation är slutstadiet då produkten har utvecklats färdigt och beskrivs som en total 

effekt av digitalisering ur synpunkt för samhället.  

 

Alla dessa steg tar otroligt lång tid och kan jämföras med hur telefonen en gång vägde flera kilo men idag 

endast väger ett par gram. 

 

3.4 Lean och kommunikation  

Lean är ett koncept eller filosofi som har grundats i företaget Toyota genom åren. När man talar om lean 

talar man om den mjuka och hårda sidan där den mjuka sidan innebär hur kommunikationen sker inom 

företaget, men även relationen till kunderna. Hårda sidan innebär hur man effektiviserar produktionen så 

den blir “lean”. Två viktiga begrepp inom den mjuka sidan av lean är kaizen och genchi genbutsu. Kaizen 

innebär att man varje dag kommer till arbetet med en attityd om att vilja lära sig mer och att aldrig ge upp 

medan genchi genbutsu betyder att gå till källan för att upptäcka problem. Kaizen är bra för att hålla uppe 

motivationen hos de anställda medan genchi genbutsu hjälper till med att identifiera problem och leder till 

ökad förståelse mellan avdelningar. Detta kan vara svårt för cheferna att identifiera problem som pågår ner 

i produktionen om de inte ser det med egna ögon och på så sätt skapas kommunikation och kontakt 

 mellan de som arbetar i produktion och cheferna (Olhager 2013). 
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3.4.1 Kommunikation och informationsdelning 

Sörqvist (2013) beskriver att en del av ledarskap innefattar informationsdelning. Information till 

medarbetarna måste vara tydligt och begripligt i syfte att budskapet ska nås fram. Pierce et al. (2010) 

menar att ett företags effektivitet påverkas starkt av öppenheten som finns inom företaget. Christopher 

(2011) beskriver informationsdelning som en länk mellan medarbetare och ledare vilket är en avgörande 

faktor för ett företags framgång och effektivitet. 

Rother (2013) poängterar att förändring inom ett företag kräver att medarbetarna förstår orsaken till 

förändringen innan det görs och att företag bör göra en förändring åt gången. Rother (2013) kopplar till 

Toyota och ger förslaget att förbättringsarbete kan göras genom mindre delmål tills det slutliga målet 

uppnås. Förändring inom organisationer medför motstånd, anledningen är dels på grund av egenintresse, 

missförstånd, brist på tillit och låg tolerans för förändring. 

3.4.2 Kommunikation och utbildning  

Kotter et al. (2008) föreslår att organisation måste förbereda sina medarbetare innan förändringen sker, 

genom kommunikation och utbildning. Kommunikation hjälper medarbetare att förstå orsaken till 

förändringen, medan utbildning innefattar diskussioner mellan två parter, presentation i grupp eller i form 

av rapport. Vid mer utbildad personal utnyttjas kreativitet vilket i sin tur leder till att varje medarbetare 

blir en större resurs för företaget. 

Inom varje företag finns ett motstånd för förändring och ett annat sätt att motverka motståndet är att 

involvera samtliga parter i förändringsprocessen, på så sätt skapas en känsla av sammanhang (Kotter et al., 

2008). 

Det är viktigt för företag att träna samtliga medarbetare i form av utbildning (Johansson et al., 2013). 

Johansson et al. (2013) poängterar vikten av att ständigt utbilda sin personal även den duktigaste 

medarbetaren behöver utbildning. 
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3.5 Transportnätverk 

3.5.1 Noder och länkar 

En nätverksmodell visar geografiska punkter som är sammankopplade med transporter. Nätverksmodellen 

klargör förflyttningen av varor mellan olika aktörer.  Dessa geografiska punkter kallas noder och 

representerar efterfrågan eller utbud av gods. Beroende på nätverksmodellen kan dessa noder vara ett land, 

en lager eller station. De aktiviteter som kan ske på noderna är bland annat lagring, sortering och lastning, 

det vill säga bearbetning av olika former (Lumsden, 1995). 

Sammankopplingen mellan noder kallas för länkar och representerar transport eller förflyttning av gods. 

Varje länk har en start- och slutpunkt med bestämda platser.  Noder och länkar bildar tillsammans ett 

nätverk som resulterar i att ett flöde tydliggörs. För att urskilja och definiera flöde delas det upp i två 

typer, nämligen godsflöde och resursflöde. Godsflöde är ensidig transport av gods från punkt A till punkt 

B. Resursflöde däremot är tvåsidig transport av gods det vill säga åt båda hållen (Lumsden, 1995). 

3.5.2 Cykeltid 

Cykeltid är tiden det tar att utföra en nod samt en länk. Cykeltid kan delas upp i nodtid och länktid för att 

göra det tydligare vid analyser. Nodtid är den tid det tar att hantera godset, det kan även vara 

lagringstiden. Länktid däremot är när godset är i rörelse, det vill säga transport (Lumsden, 1995). 

3.5.3 Nätverksanalys 

När nätverket är identifierat med alla tillhörande noder och länkar kan nätverksanalys utföras. Syftet är att 

med hjälp av nätverksanalys få reda på var den effektivaste vägen mellan punkt A och punkt B är (Birkin 

et al., 1996).  

För att beräkna närmaste, snabbaste eller alternativ väg mellan två noder kan geografiska vägdatabaser 

användas. Det som ska tas hänsyn till är gator, vägar, motorvägar och landsväg samt rörelse av fordon och 

gods. Analysen kan göras antingen med hjälp av förutbestämd metod som till exempel Geographic 

Information System (GIS) eller algoritmer (Eklundh et al., 2003). Generellt sätt kan nätverksanalys 

användas på olika sätt beroende på vilka problem företag står inför. Exempel på användningsområden för 

nätverksanalys kan vara att förkorta transporttiden och/eller reducera kostnader (Chou, 1997). 
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3.5.4 Transportkostnader  

Det finns många faktorer som påverkar kostnaderna för en transport och det finns flera ineffektiviteter när 

det kommer till operationella transporter som definieras av Crowley (1998) på följande sätt: 

  

● Förseningar på grund av den valda rutten. 

● Ta andra rutter som är längre som leder till högre transportkostnad. 

● Ändring av den valda destination. 

● Förskjuter transporter till senare tid vilket leder till högre vänte- och ledtider. 

● Att inte göra transporteringen alls. 

 

Inom ekonomistyrning finns ett begrepp som heter nollpunkt även benämnt break-even. Nollpunkt är när 

intäkterna är lika som fasta kostnader och rörliga kostnader. Det betyder att resultatet är lika med noll, 

vinsten och förlusten tar ut varandra (Andersson, 2013). I syfte att förenkla detta har en egen illustration 

gjorts (Se figur 4). 

 

Figur 4: Figuren är en illustration av nollpunkt. 
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3.5.5 Ruttplanering 

Utifrån givna efterfrågan, kända kunder och avstånd kan antalet rutter och fordon bestämmas. Dessa rutter 

måste ha hög kapacitetsutnyttjande av fordon, så många kundbesök som möjligt samtidigt som den totala 

körsträckan och körtiden är minimal (Jonsson et al., 2016). Enligt Lumsden (2012) är ruttplanering 

effektivt där antalet bilar minskas med 15%, även antal körda kilometer kan minskas med 5-10%.  

Manuella metoder används vid begränsat antal kunder och liten grad av komplexitet. Jonsson et al. (2016) 

beskriver att datorbaserade metoder används vid ruttplaneringsproblem där många kunder är inblandade 

samt att komplexiteten är stor.  

 

Det är flera nyckelord som behövs för att lösa ett ruttplaneringsproblem bland annat, geografisk data, 

kundbehov, transportsträcka och transporttider. Geografisk data innehåller oftast kartor som visar 

kundernas lokalisering i förhållande till lager/terminal samt vilka transportvägar det finns mellan dessa. 

Kundbehov innebär information om kundens antal, vikt, volym eller datum och tid (Lundgren et al.,1993). 

Det är viktigt att ta hänsyn till lastkapaciteten för att uppnå så hög utnyttjandegrad som möjligt. Med 

lastkapacitet menas fyllnadsgraden av ett fordon. Detta mäts som utnyttjande andel av den totala 

tillgängliga lastvolymen eller maxvikten (Jonsson et al., 2016).  

Vid ruttplanering finns det flera restriktioner att ta hänsyn till, följande är ett par exempel ur Aronsson et 

al. (2013): 

 

● Fordonens lastkapacitet 

● Antal fordon 

● Arbetstid 

● Utnyttjandetid av fordonen 

● Vägnät 

● Leveranstidsintervall 

● Antal leveranstillfällen 

● Samlastnings möjlighet 

● Prioritering av vissa kunder  
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3.6 Miljö 

3.6.1 Transportsektorns miljöpåverkan 

Lastbilarna står för en tredjedel av de totala utsläppen av koldioxid i Sverige (Volvotrucks, 2017).  

Att minska koldioxidhalten i atmosfären och andra utsläpp är inte bara viktigt ur miljöperspektiv, utan 

även för att det hjälper företag att reducera sina transportkostnader. Det finns flera transportfaktorer som 

påverkar bränsleförbrukningen som exempelvis luftens motstånd och friktion (rullmotstånd), dock är den 

största faktorn till bränsleförbrukningen lasten som med andra ord beskrivs som utnyttjandegraden per 

transport (Volvotrucks, 2017). Volvotrucks har tagit fram 7 stycken punkter om hur bränsleförbrukningen 

förändras vid olika typer av körningar: 

 

● Körning i kuperad terräng och i tätort med många stopp och starter kan öka bränsleförbrukningen 

med mer än 50 procent. 

● Om du kör i motvind med en vindhastighet på 10 meter/sek kan bränsleförbrukningen öka med 18 

procent. 

● Om det är regn eller snö på vägbanan ökar rullmotståndet och därmed även bränsleförbrukningen 

med 10-20 procent 

● Om hastigheten sänks från 90 km/h till 80 km/h minskas bränsleförbrukningen med 6 procent 

● Ett extra stopp var 10:e km ökar bränsleförbrukningen med cirka 35 procent. 

● 10 stopp och accelerationer var 10:e km ökar bränsleförbrukningen med 130 procent 

● Bränsleförbrukningen kan öka med upp till 10 procent om fordonet inte servas regelbundet 

och/eller om icke godkända reservdelar används (Volvotrucks, 2017). 

3.6.2 Fossila bränslen 

Makarova et al. (2016) nämner tyngden av att minska förbrukningen av fossila bränslen. Förbrukningen 

av fossila bränslen sker mest inom industrin och är det bränsle som används mest globalt. Den faktor som 

påverkar växthuseffekten i störst utsträckning är förbränning av fossila bränslen. Utsläpp av fossila 

bränslen leder till förstärkning av växthuseffekten vilket leder till att jordens temperatur blir högre än vad 

som är normalt. Klimatet förändras alltså till det negativa på grund av luftföroreningar som framkom via 

utsläppen av exempelvis lastbilar (Naturvårdsverket 2017).   
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3.7 Summering av teori 

Nyckeltal: Nyckeltal betyder “ett sammanfattande index över några förhållanden”, det vill säga att mäta 

och jämföra. Ett exempel på nyckeltal som kan hjälpa verksamheter med effektivisering är 

utnyttjandegrad samt fyllnadsgrader.  

  

Nyttjandegrader: Är ett sätt att mäta effektivitet. Exempel på tre olika nyttjandegrader är fyllnadsgrad, 

utnyttjandegrad tid och vikt. Detta beräknas genom (Verklig X / Normal X) x 100 = Nyttjandegrad (%) 

där X kan vara tid, vikt eller volym. 

  

Transportkostnader: Ett sätt att reducera transportkostnaderna är att planera sina rutter. För att få ökad 

förståelse av verksamheten och transportkostnaderna kan företag börja mäta transportkvaliteten genom 

Transportkvalitens beståndsdelar. Dessa sammanfattas som frekvens, transporttid, regularitet, 

godskomfort, transportsäkerhet, frikopplingsförmåga, kontrollbarhet och flexibilitet. 

 

Nätverksanalys: Nätverksanalys används för att beräkna den kortaste och snabbaste sträckan via väg-

databaser. Exempel på detta är GIS. Nätverksanalys användningsområden innebär förkorta ledtider eller 

att minska transportkostnaderna. 

 

Lean: Den mjuka sidan av Lean är en filosofi som grundades hos Toyota och beskriver företagets 

synpunkt av den sociala aspekten som skall via motivation och förbättrad kommunikation göra företaget 

mer enat. 

  

Kommunikation: Ett företags effektivitet påverkas starkt av kommunikationen som finns inom företaget 

och är en viktig framgångsfaktor. 

 

Digitalisering: Digitalisering betyder att göra något analogt till digital form, exempelvis scanna in en bild 

(papper) till en dator så att pappret blir till exempelvis jpeg (bildfil på datorn). Detta behövs för att minska 

det administrativa arbetet och ett sätt att digitalisera är att automatisera, exempelvis självincheckning. 

 

Flödesanalys: Flödesanalys används för att kartlägga och analysera olika typer av flöden. Exempel på 

detta är ett materialflödesschema och processflödesschema. Flödesanalys är bra för att underliggande 

problem som identifierar flaskhalsar kommer upp till ytan. 
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Flaskhals: Flaskhals kan exempelvis vara en maskin som i ett produktionsflöde krånglar vilket i sin tur 

leder att hela flödet begränsas.  

  

  

 

 

Figur 5. Figuren ovan beskriver  viktiga begrepp av teorin vilket är studiens  analysunderlag tillsammans med 

resultatet.  
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4. Nulägesbeskrivning 

4.1 Företagsbeskrivning 

GÅ:s har funnits sedan 1997 och huvudkontor är placerad i Gävle på Sörby Urfjäll. Den är även en av 13 

ÅVC:er som är utspridda i fem kommuner i Gästrikland. Dessa 13 ÅVC:er är placerade i Gävle, 

Forsbacka, Hamrånge, Hedesunda, Hofors, Järbo, Kungsgården, Ockelbo, Sandviken, Torsåker, Årsunda, 

Österfärnebo samt Skutskär som egentligen tillhör Uppland. Anledningen till att Skutskär tillhör GÅ är på 

grund av ur ett logistisk perspektiv är Gävle närmare till hands. GÅ, räddningstjänsten, Gävle energi och 

Gästrike vatten har alla hand om Skutskär. ÅVC:er tar emot sorterade grovsopor och farligt avfall. GÅ har 

även fyra ÅVS:er. Vid Forsbacka avfallsanläggning utförs omlastning av hushållsavfall, sortering och 

krossning av industriavfall, kylmöbler, järnskrot, avloppsslam, träavfall med mera. ÅVS:en vid Johannes 

kraftvärmeverk sker hantering av bark och returflis. I Mullbacka kompostanläggning hanteras matavfall. 

Anläggningen Dewatech hanterar förorenade oljor och emulsioner med mera (Gästrike Återvinnare, 

2016).  

 

GÅ har ansvar för den kommunala avfallshanteringen i de fem kommunerna, vilket motsvarar  

162 000 människors avfall. Ansvaret som GÅ bär på är insamling, behandling, planering och information 

när det gäller hushållsavfall. Insamlingen från ÅVC:erna till ÅVS:erna sker med GÅ:s egna bilar. På sidan 

av att hantera avfall har GÅ även bidragit till att en tre års utbildning i Miljöteknik  startat upp. Detta är ett 

sätt för GÅ att vara säkra på att välutbildade medarbetare finns tillgängliga i framtiden (Gästrike 

Återvinnare, 2017).  

GÅ samarbetar med flera organisationer i syfte att återbruka material, bland annat Human Bridge, 

Gränslöst, Erikshjälpen, Biståndsgruppen, Röda Korset, ReDo, Erik Edins stiftelse, Ria, Missionskyrkan 

Secondhand i Ockelbo, Viggen och Ånyo. Personer som besöker ÅVC:er får möjligheten att välja ifall de 

har saker och kläder till återbruk. 
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På ÅVC:erna finns container placerade på led (Se figur 6). Dessa container väger cirka tre ton och 

innehållet får väga mellan 10-12 ton.  

 

 

 

Figur 6. Container. Fotograf: Varia Kakahama 

 

För att använda så mycket containervolym som möjligt används speciella traktorer (se figur 7) för att 

pressa in materialet och utnyttja volymen bättre. De ÅVC:er som har en traktor är Gävle, Sandviken, 

Skutskär, Ockelbo och Hofors.   

 

 

 

Figur 7. Traktor som pressar material i container. Fotograf: Varia Kakahama 
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GÅ har sex lastbilar och dessa bilar får lasta maximalt tre containrar (Se figur 8).  

 

 

 

Figur 8. Lastbil med tre container. Fotograf: Varia Kakahama 
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5. Resultat 

5.1 Sammanställning av intervjuer 

Dagligen fyller chaufförer i blanketter där de skriver vilken rutt de har slutfört, hur många container de 

kört och hur mycket dessa har vägt. Dessa data sparas och analyseras. Bilaga 3 visar en sammanställning 

av körningar utförda 2017 från vecka 6-12. Det som ingår i excel filen är antal körda kilometer per lastbil, 

vikt per lastbil, summa av antal container per lastbil och summa av antal timmar per vecka som lastbilen 

varit i rörelse. 

GÅ har redan tagit fram ett antal nyckeltal (se bilaga 3), genomsnittlig timmar per container, genomsnitt 

mil per container, mil per timme, genomsnitt container per dag, andel transport med släp, andel containrar 

som körts med genomsnittlig intäkter per container och slutligen förlust per container. Det är även möjligt 

att få ut information om varje lastbil och vecka separat. 

5.1.1 Intervju med kontorspersonal 

Intervju 1  

Vid intervjun framkom det att kravet är att varje kommun i landskapet ska ha minst en ÅVC. Det 

framkom under första intervjun att det finns två sorter LVC, där vissa containerluckor öppnas åt vänster 

och vissa åt höger.  

GÅ förklarar att i nuläget har de ett break-even tal som är åtta stycken containrar per dag. GÅ eftersträvar 

att höja break-even antalet genom att implementera effektivare processer i sin verksamhet.  

 

Intervju 2 

I andra intervjun med GÅ framkom det att en container väger cirka tre ton och innehållet får väga mellan 

10-12 ton. Chansen är liten att passera denna gräns eftersom alla container blir fulla innan den har nått 

maxvikt. Alla 13 ÅVC:er har inte en traktor som pressar materialet i containern. De ÅVC:er som har en 

traktor, har i sin tur olika traktorer och de pressar olika hårt. Detta leder till att volymen och vikten på 

container är väldigt varierande.  

Det senaste året har chaufförerna fått i uppgift att fylla i blanketter i slutet av dagen där de ska rapportera 

rutt, tid och vikt. Detta har inte kommit igång riktigt eftersom alla chaufförer inte fyller i dessa blanketter, 

av olika anledningar. Det framkom även att möten med chaufförerna utförs en gång per månad. 

Break-even är analyserad och satt till åtta stycken containrar per dag. Men detta kan variera eftersom alla 

chaufförer inte rapporterar sina körningar saknas data. Ibland kan fordonen även utnyttjas för till exempel 

andra containerkörningar istället för att hämta och lämna container vid ÅVC:er.  
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GÅ delar ett år på hög- och lågsäsong, där högsäsong är under vår- och sommarmånaderna när folk 

slänger mycket. Lågsäsong är vintermånaderna när folk slänger mindre. Om GÅ går i förlust vid 

lågsäsong finns det möjlighet att ligga över break-even på hög säsongerna. Därför räknas break-even över 

ett år. Ett mål som är satt är att minska antal aktiva bilar samt att öka antal container i rörelse per dag. 

5.1.2 Intervju med chaufförer 

Intervju 3 

Chaufför 1: Chaufför 1 har jobbat som chaufför i cirka 30 år varav åtta år hos GÅ. Det som kan påverka 

deras dag är köbildning och antalet ordrar. Det framkom att olika ÅVC:er har olika typer av köbildning. 

Detta betyder  att vid mer trafikerade stationer kan kötiderna vara upp till två timmar, medan vid mindre 

trafikerade stationer finns det inga köbildningar alls. Det framkom även att dessa köbildningar varier från 

dag till dag, där fredagar är mer trafikerad än de andra dagarna. Längre köbildningar sker i genomsnitt 

varannan dag då transporterna står stilla och väntar på att få tippa. Risken för köbildningar är högre vid 

större ÅVS:er. Chaufför 1 förklarade att cirkatider för att koppla av och koppla på container till ett fordon 

tar i genomsnitt fem minuter. Detta bekräftades med tidtagarur vid utförandet.  

 

Chaufför 2: Chaufför 2 har jobbat som chaufför i 23 år och samtliga år varit anställd hos GÅ. Det 

framkom att GÅ har sex chaufförer och varje chaufför har ett eget ansvarsområde, som de besöker 

dagligen. Ifall en chaufför är frånvarande, eller inte hinner med dagens ordrar brukar de hjälpa varandra. 

Till exempel om en chaufför har fått order om att transportera fyra container till Forsbacka 

avfallsanläggning men har endast plats för tre. Då kan en annan chaufför ställa upp och transportera den 

extra containern till Forsbacka avfallsanläggning, det vill säga om den har vägarna förbi. Alla sex 

chaufförer jobbar som ett team och ställer upp för varandra även fast alla har sina egna ansvarsområden. 

Chaufför 2 påpekade att alla chaufförer får själva bestämma hur de ska köra. Genom åren har de lärt sig 

hur de ska köra effektivt. Det är svårt för nya chaufförer att sätta sig in i arbetssättet. När de får nya 

chaufförer brukar de andra “lära” den nya chauffören att tänka ur ett logistiskt perspektiv. Även fast dessa 

chaufförer inte har en bakgrund inom logistik utan det de vet idag har de fått lära sig genom åren. De 

erfarna chaufförerna lär den nya chauffören hur hen kan köra på bästa sätt och vad hen ska tänka på. Det 

framkom även att det är endast chaufför 2 som har en fjärrstyrd stånghöjning av de sex chaufförerna. En 

fjärrstyrd stånghöjning tillåter chauffören att koppla på/av en container utan att gå av från lastbilen. 

Anledningen att det är endast hen som har detta är på grund av hens ansvarsområde som är ÅVC i Gävle. 

Denna ÅVC är den största av alla 13 ÅVC:er med mest antal container att tömma dagligen. Med den 

fjärrstyrda stånghöjningen sparas mycket tid och pengar, för att det går snabbare att koppla på/av en 

container. Den minskar även risken för ryggskador.  
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Gemensamt för båda intervjuerna: Vid båda intervjuerna ställdes frågan om varför alla transporter inte 

rapporteras in. Chaufförerna ansåg att det saknas nödvändighet eftersom all data redan finns i form av 

kvitton. 

Båda chaufförerna påpekade att andra faktorer som kan påverka en dag är köbildningar i trafiken särskilt 

på eftermiddagen när chaufförerna är på väg tillbaka för att lämna tomma container. En annan faktor som 

kan påverka dagen är att det kan bildas kö vid invägning/utvägning. Svårigheter som kan uppstå för 

chaufförerna är att alla ÅVC:er har olika öppettider och alla container i dessa ÅVC:er blir fulla med ojämn 

takt. Det är svårt för chaufförerna att hålla koll på dessa faktorer. En annan svårighet är att 

containeröppningen kan frysa fast under vintern, det leder till förseningar då det tar tid att tina upp 

containern i tippen innan den ska tömmas. 
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5.2 Sammanställning av flödesscheman 

5.2.1 Materialflödesschema 

Figur 9 och 10 visar alla moment som ingår i en tur från ÅVC i Gävle till ÅVS, i detta fall Johannes 

kraftvärmeverk och Forsbacka avfallsanläggning . 

Transportsträcka 1 och 2 innehöll samma moment men vissa av dessa tog olika lång tid på grund av flera 

faktorer. Till exempel avståndet mellan GÅ och Johannes kraftvärmeverk jämfört med Forsbacka 

avfallsanläggning är olika långa.  

 

 

Figur 9. Transportsträcka 1: Gästrike Återvinnare - Johannes kraftvärmeverk. 

 

 

Figur 10: Transportsträcka 2: Gästrike Återvinnare - Forsbacka avfallsanläggning.  

 

En sammanfattad beskrivning av alla moment är: 

1) Hantering där containers kopplades till fordonet. 

2) Transport av sträckorna GÅ - Johannes kraftvärmeverk eller GÅ - Forsbacka avfallsanläggning. 

3) Kontroll, invägning av fordonet och container med godset. 

4) Transport inom området från kontrollvägning till tippen. 

5) Operation, där containers tömdes. 

6) Transport inom området från tippen till kontrollvägning. 

7) Kontroll, utvägning av fordonet och container utan gods. 
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8) Transport av sträckorna Johannes kraftvärmeverk - GÅ eller Forsbacka avfallsanläggning - GÅ. 

9) Hantering där containers kopplas från fordonet. 

 

Det som materialflödesschema visar är en överskådlig bild över transporten mellan GÅ och Johannes 

kraftvärmeverk samt Forsbacka avfallsanläggning. Denna metod användes i syfte att få en djupare 

förståelse om hur en transport av container går till och hur lång tid varje moment tar. För att sedan 

analysera alla moment och identifiera möjliga problem med flödet. Denna metod användes för att bekräfta 

excel filen tillförlitlighet.  

5.2.2 Processflödesschema  

Tabellen nedan visar varje steg i en tur, hur lång tid det tar och vilken värdekod varje moment har fått.  

En förklaring till steg 1 är: 

Det som händer under steg 1 är angivet under beskrivning och i detta fall är det koppla på container till 

fordon. Symbolerna avser vilken typ av aktivitet som utförs, om det är operation eller transport och så 

vidare. Tiden som det har tagit för steg ett kan ses under tid vilket är 15 minuter. Hänsyn till avstånd har 

inte tagits i denna studie. Värdekoden som denna steg fick av författarna är S, stöder värdeskapande 

aktivitet.  

 

Tabell 1: Processflödesschema för transportsträcka 1: Gästrike Återvinnare - Johannes kraftvärmeverk. 
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Tabell 2: Processflödesschema för transportsträcka 2: Gästrike Återvinnare - Forsbacka avfallsanläggning. 

 

 

Det tabell 1 visar är att turen till Johannes kraftvärmeverk tog 89 minuter sammanlagd, av dessa var 

endast 25 minuter värdeskapande. 10 minuter var icke värdeskapande och resterande 54 minuter var stöder 

värdeskapande aktivitet (se tabell 3). Av alla nio moment var endast en operation, fyra transporter, två 

kontroller och två hanteringar.  

  

Tabell 2 visar turen till Forsbacka avfallsanläggning hade samma moment som Johannes kraftvärmeverk 

men summan av tiden var betydligt mer, 124 minuter. Av dessa var endast 30 minuter värdeskapande, 8 

minuter var icke värdeskapande och 86 minuter var stöder värdeskapande aktivitet. Vid värdekod för båda 

transporterna kan vi konstatera att det finns två stycken icke värdeskapande aktiviteter, sex stycken stöder 

värdeskapande aktiviteter samt en aktivitet som är värdeskapande (se tabell 3).  

 

Tabell 3: En sammanfattning av processflödesschema. 

Värdekod Antal Tid Johannes Tid Forsbacka 

V 1 25 30 

I 2 10 8 

S 6 54 86 
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När författarna skulle ange värdekod för varje aktivitet togs hänsyn endast till containern. Det som är 

huvudsyftet med denna transport är att tömma containern. De aktiviteter som gynnar tömning av container 

fick därför värdekoden värdeskapande. De aktiviteter som stöder tömning av container fick därför 

värdekoden stöder värdeskapande aktivitet. De aktiviteter som varken gynnar eller stöder tömningen av 

container fick värdekoden icke värdeskapande.  

 

5.4 Sammanställning av nyckeltal  

För att beräkna utnyttjandegraden för vikt och tid används erhållen data från GÅ (se bilaga 3). 

5.4.1 Utnyttjandegrad (Vikt)  

Utnyttjandegraden för vikt anger hur väl GÅ har utnyttjat container vikter. 

 

Utnyttjandegrad (Vikt): (Verklig Vikt / Normal Vikt) x 100 = Utnyttjandegrad %  

Verklig vikt: Baserad på en tidsperiod av 7 veckor i  början av 2017 där data erhölls ur excel filer.  

Normalvikt: Vikt kapacitet för en container. 

 

Ett exempel av detta beräknas för bil 1 enligt nedan: 

Formel: (Verklig Vikt / Normal Vikt) x 100 = Utnyttjandegrad %  

Steg 1:  Verklig vikt = 2,4 ton totalt av 4 containrar = 0.6 ton per container (Se bilaga 3) 

            Normal vikt = 10 ton kapacitet för en container. 

Steg 2:                       

Resterande värden följer samma formel och steg. 

 

Tabell 4. Tabellen nedan visar vikt utnyttjandegraden  för tre lastbilar.  

Fordon Utnyttjandegrad (Vikt) % [ton/dag] 

Bil 1 6 % 

Bil 2 10 % 

Bil 3 18 % 

Medelvärde utnyttjandegrad 11% 
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Anledningen till att endast tre bilar är beräknade är på grund av att data saknades för resterande bilar. Det 

som kan ses enligt tabell 4 är utnyttjandegraden (vikt) för tre bilar, medelvärdet av dessa tre bilar är 11%.  

5.4.2 Utnyttjandegrad (Tid) 

Den utnyttjandegrad som beräknats är hur ofta ett fordon utnyttjas i tid för GÅ. Detta inkluderar alla 

aktiviteter för fordonet vid användning som är transport eller hantering av containrarna på lasten. Data för 

verklig tid erhölls genom historisk data från företaget och tilläggstiden genom samåkning med tidtagarur. 

 

Utnyttjandegrad (Tid): (Verklig Tid / Normal Tid) x 100 = Utnyttjandegrad %  

Verklig Tid: Körtiden för fordonen utifrån en tidsperiod på 7 veckor. Den verkliga tiden innebär den tid 

fordonet har varit aktivt.  

Hanteringstiden för varje container är antal containers multiplicerat med 10 minuter. Detta eftersom varje 

container tar i genomsnitt 5 minuter att koppla på/av. 

Normal tiden: 8 timmars arbetstid per dag för 7 veckor ger = 7 7 8 = 392 timmar. 

 

Ett exempel av detta beräknas för bil 6 enligt nedan: 

Formel: (Verklig Tid / Normal Tid) x 100 = Utnyttjandegrad %  

Steg 1: Verklig Tid: körtid + hanteringstid: 

           Körtid (Se bilaga 3) = 168 h 

           Hanteringstid (Se bilaga 3) = 128 container  x ( 10 min / 60 ) = 21 h 

Steg 2: Normal tid: 392 timmar. 

Steg 3:                             

 

Resterande värden följer samma formel och steg, dock andra kör- och hanteringstider. 
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Tabell 5: Tabellen nedan visar tids utnyttjandegraden för sex lastbilar.  

Fordon Utnyttjandegrad (Tid) % 

Bil 1 10 % 

Bil 2 67 % 

Bil 3 40 % 

Bil 4 56 % 

Bil 5 11 % 

 Bil 6  42 % 

Medelvärde utnyttjandegrad 38% 

 

Det som kan ses enligt tabell 5 är utnyttjandegraden (tid) för tre bilar, medelvärdet av dessa tre bilar är 

38%. 
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6. Analys och diskussion  

Detta kapitel är analyserat med hjälp av viktiga begrepp från teorin (figur 5) samt resultatet.  

Analysen skrivs i löpande text eftersom vissa bubblor hör ihop med varandra och återkommer under 

analysens gång. 

 

6.1 Nyckeltal och kommunikation 

Med hjälp av nulägesanalys och den teoretiska bakgrunden anses det saknas viktiga nyckeltal i GÅ:s 

verksamhet. De nyckeltal som vid tillämpning skulle ge en bredare syn i verksamheten är 

utnyttjandegraden (vikt) och utnyttjandegraden (tid) för fordonen. Ett nyckeltal som inte gick att mäta är 

fyllnadsgraden (volymen) av containers eftersom data saknas från erhållen material.  

Varför vi anser att fyllnadsgrad är viktigt att mäta är på grund av att i nuläge har GÅ endast fem traktorer i 

sina 13 ÅVC:er. Det betyder att i 8 ÅVC:er pressas inte materialet vilket leder till att det finns mycket 

onödigt luft i containers som transporteras dagligen. Dessa container fyller snabbt upp maxvolym men inte 

maxvikt. Genom att pressa materialet i container ökar tillgänglig volym och maxvikten kan utnyttjas mer 

effektivt. Detta är bara ett förslag från författarna och detta måste analyseras vidare därför föreslås 

fortsatta studier på just detta område.  

Varje företag måste själva se vilka nyckeltal som är viktiga för just dem och enda sättet att göra det är 

genom att implementera nyckeltalen och testa sig fram. Bara för att ett nyckeltal är viktigt för ett företag 

betyder det inte att de är viktigt för ett annat företag. Därav är förslag till effektivisering för företag att 

vara medvetna om riskerna med nyckeltal och användning av dessa. 

 

Catasús et al. (2008) belyser tre viktiga problem med användning av nyckeltal. Den första är att en viss 

data kan försvinna vilket försvårar användningen vilket har hänt hos GÅ. Både Lumsden (1995) och 

Jonsson et al. (2016) beskriver att vid fyllnadsgrad måste returflödet räknas in. Dokumentation för både 

tur och returflöden och för att ytterligare kunna effektivisera transport av returerna bör dokumentation av 

fyllnadsgrader för containers påbörjas för att få en helhetsbild av transportflödet. 

I resultatet vid sammanställning av intervjun 2 framkom det att vissa av de 13 ÅVC:erna saknar traktor 

som pressar materialet i containers. Ett effektiviseringsförslag för att hjälpa GÅ öka fyllnadsgraden är 

implementering av traktor som  pressar materialet på alla ÅVC:er. Detta skulle leda till förbättrad 

utnyttjad av containervolymer vilket skulle göra GÅ mer effektiva i sina transporter. 
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De andra två presenterade nyckeltalen i form av utnyttjandegrader har ett antal faktorer som gör resultatet 

missvisande. Ett exempel är data som saknas som inte tar hänsyn om en lastbil används för andra 

körningar än transporter mellan ÅVC och ÅVS. Med detta kan en utnyttjandegrad för fordon som är 10 % 

men i själva verket är 99 % för att hänsyn inte tas till andra körningar inom företaget. Vid  intervju 

framkom det tydligt att chaufförerna inte rapporterar in alla sina körningar. Detta leder till att 

utnyttjandegraden blir lägre eftersom data för utnyttjandegraden (tid) och utnyttjandegrad (vikt) saknas för 

de transporter som inte blir inrapporterade. 

När samåkningen med chaufförerna utfördes tog författarna tid med tidtagarur för att sammanställa 

hanteringstider. En felkälla här är att dessa tider enbart är tagna från två transporter. 

GÅ utför dagligen flera transporter vilket gör att just den dagen kartläggningen av flödet utfördes kan ha 

varit en avvikelse. En annan avvikelse är att de båda utförda samåkningar med chaufförer skedde från 

ÅVC i Gävle. Resultatet kanske skulle se annorlunda ut om rutten började vid en annan ÅVC. Dessa 

faktorer ger en felaktig bild av resultatet om transporterna avviker från standarden. 

 

Om hanteringstider ska mätas mer noggrant bör data samlas i både låg och högsäsong. 

Detta betyder att break-even inte är det enda som skall mätas säsongsbundet utan även annan transportdata 

som exempelvis antal körda kilometer.          

  

GÅ har satt ett genomsnitt för transport av container per dag där de varken går i vinst eller förlust. Break-

even skiljer sig mellan säsongerna då ett mindre värde är normalt vid lågsäsong och ett högre värde är 

normalt för högsäsong. För att vara mer effektiva och kunna se var exakt GÅ gör förluster bör detta break-

even tal justeras från låg och högsäsong eftersom perioderna ser olika ut. En annan faktor som påverkar 

resultat av utnyttjandegraderna är att siffrorna baseras på en 7 veckors period i början av 2017 då avfall 

för containers är säsongsbunden (lågt break-even tal). Människor renoverar och slänger mer under 

vår/sommar perioden än på vintermånaderna. Genomsnittliga container per dag för ett fordon under vecka 

sex till tolv är 5.43 styck. Det innebär att företaget ligger under break-even talet som är åtta container per 

dag. Anledningen att GÅ ligger under break-even är på grund av att vecka 6-12 motsvarar februari-mars 

vilket är lågsäsong. Data för tidigare år är inte lika utvecklat som data för i år vilket betyder att GÅ redan 

idag är på rätt väg för att effektivisera containerflödet. Det går inte göra en jämförelse till högsäsong 

eftersom samma data för detta saknas och denna data kan påbörjas att mäta under sommarmånaderna i 

juni 2017. 

  

Catasús et al. (2008) menar att om nyckeltalen ska komma till nytta måste människorna bry sig om 

siffrorna och ha en uppfattning om hur de kan styras i en positiv riktning. Lean principerna av den mjuka 
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sidan kan implementeras i verksamheten då detta stärker kommunikationen mellan avdelningarna 

(Olhager 2013). Utbildning av personal är en viktigt ståndpunkt för företaget i syfte att få chaufförerna 

inse vikten av att exempelvis all data rapporteras. Det framgår både i intervjumaterialet och excel filerna 

att det saknas data på grund av rapporterings problem. Digitalisering beskrivs bland annat av Khan (2016) 

och Virtualheritage (2017) som ett sätt att bli mer effektiva via modernisering i företaget. Kasta bort alla 

papper och digitalisera pappret till en bildfil vilket sparar både utrymme och förenklar det administrativa i 

företaget. Därmed följer det logiskt att ett effektiviseringsförslag för att underlätta rapportering för 

chaufförerna är att digitalisera informationen. Det vill säga istället för att chaufförerna ska fylla i 

rapporterna för hand på ett papper bör olika typer av appar eller digital teknik införas för att underlätta 

sammanställningen av transport för chaufförerna. Detta anses leda till att flera chaufförer blir benägna att 

fylla data för varje transport eftersom de slipper att göra detta på papper förhand. 

  

Under intervju 3 framkom det att chaufförerna verkar sakna uppfattning om varför det är viktigt att fylla i 

data och att det bara tar tid. Detta tyder på kommunikationsbrist mellan kontorspersonalen och chaufförer. 

Rother (2013) beskriver gäller att de anställda förstår problemet och är på samma plan i verksamheten. En 

åtgärd GÅ kan göra för att bli mer effektiva är att införa teambuilding eller möten för att stärka de sociala 

banden och på så sätt kommunicera bättre. Christopher (2011) beskriver att kommunikationen mellan 

avdelningar i företaget (I detta fall chaufförer och kontorspersonal) är avgörande faktor för företagets 

framgång och effektivitet. Tidigare nämns det att ett sätt att lösa detta är via digitalisering, men även en 

förbättrad kommunikation skulle leda till förbättring. 

 

6.2 Material- och flödesschema 

Syftet med att använda materialflödesschema är för att kunna se varje enskild process och minska dess 

totala genomloppstid. Det går även att identifiera flaskhalsar i flödet genom att analysera tiderna för 

aktiviteterna samt att titta på de olika värdekoderna. En faktor som syns i  materialflödesschemat är den 

köbildning som sker för de båda transporterna. Dessa köbildningar sker först och främst vid invägningen, 

med andra ord är in- och utvägningen en flaskhals. Köbildningar kan även ske i den dagliga trafiken, 

särskilt på fredagar. Ett sätt att effektivisera detta är att öka antalet ingångar för lastbilarna till 

återvinningscentralerna för att undvika att köbildning uppstår samt att låta chaufförerna lasta av sitt 

material inom ett bredare område. Ett sätt att göra detta är att analysera vågen under flera dagar för att se 

hur och när köbildningen uppstår och utifrån det göra förbättringar och justeringar. 

 

Målet med processflödesschema är att kunna eliminera dessa icke-värdeskapande aktiviteter. Det går att 

urskilja två icke-värdeskapande aktiviteter, Icke värdeskapande aktiviteterna för ett fordon är invägning 
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respektive utvägning av containers. För att minska genomloppstiden bör dessa aktiviteter försöka 

elimineras helt. Med att eliminera aktiviteter menar inte författarna att de skall sluta väga containrarna 

utan att de endast skall försöka flytta aktiviteten invägning i flödet så att invägning ingår i en annan 

aktivitet. Ett förslag för att GÅ ska bli mer effektiva i sin transportering är att kunna utveckla sin 

utrustning så att in och utvägning av godset inte påverkar transporttiden negativt. 

 

Via analys för processflödesschemat konstateras att totaltiden för de båda rutterna skiljer sig med 35 

minuter. Detta är främst på grund av att rent geografiskt ligger Forsbacka längre bort. Vid alla 

delprocesser ser vi att tiderna är likvärdiga för de båda rutterna, en genomsnitt hanteringstid för varje 

container vid påkoppling är cirka fem minuter och varje vägning av tre container är fem minuter. Med 

hjälp av ett material- eller processflödesschema går det dra slutsatsen att största faktor till att en transport 

tar längre tid är köbildning vid stationerna för avlastningen och transportsträckorna till respektive ÅVC. 

Därmed ger de två presenterade flödesscheman en tydlig helhetsbild av vad som borde förbättras 

(Eliminera kötider och hanteringstider) och som Rother (2013) säger måste företaget fokusera på att 

förbättra en process åt gången för att vara effektiva. 

 

6.3 Effektiviseringsförslag 

Lumsden (1989) beskriver att mäta kvalitet för en transport är ett sätt att analysera transporter. Att 

använda sig av de olika transportkvalitetens beståndsdelar är ett sätt för företag som GÅ att bli mer 

effektiva i sina transporter. Ett effektiviseringsförslag utifrån detta är att börja mäta dessa beståndsdelar 

för att få ökad helhetsbild i verksamheten vilket i sin tur skulle leda till att lättare upptäcka felkällor. 

  

När målet av studiens inriktning skulle bestämmas förklarade GÅ att de behövde hjälp med hur deras 

chaufförer kunde köra på bästa sätt för att kunna vara effektiva i sina körningar. Volvotrucks (2017) 

sammanfattar bränsleförbrukningen i sju punkter (se 3.6.1 Transportsektorns miljöpåverkan) för 

effektivare körning. Att vara medveten om dessa punkter hjälper att förstå hur kostnader skiftar mellan 

årstider på grund av exempelvis rullmotståndet. 

En viktigt punkt som tas upp är: 10 stopp och accelerationer var 10:e km ökar bränsleförbrukningen med 

130 procent (Volvotrucks, 2017). Ett sätt att eliminera dessa stopp som sker i dagliga trafiken är 

ruttplanering för att undvika exempelvis högt trafikerade vägar där risken för att utsättas för köbildning 

eller är hög. 

 

Vid intervjuer framkom det att GÅ hade som mål att effektivisera fordonen vilket betyder att kan minska 

antalet fordon i rörelse men att uppnå ett högt break-even. Lumsden (2012) förklarar att genom 
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implementering av ruttplanering minskar antal fordon med 15 %, men även antal körda kilometer minskar 

med 10 %. Detta betyder att om GÅ hade implementerat ruttplanering i sin verksamhet de veckorna i 

början av 2017 där data erhölls hade de sparat in hela 1611.2 kilometer (10% av den totala som är 16112). 

 

Crowley (1998) visat att det inte bara är antal körda kilometer som sparas in utan även generella 

transportuppgifter som bränslekostnad. Han förklarar att det finns olika faktorer som påverkar kostnaderna 

som förseningar på grund av rutten, felaktiga rutter som är längre, ändring av den valda destinationen, 

förskjuter transporten till en senare tid eller att inte utföra transporten alls. Chou (1997) nämner även att 

ett sätt att effektivisera och minska kostnaderna i transporter är att köra kortare rutter. 

Därav är ett sätt för både företag generellt och GÅ att bli mer effektiva i sina transporter är att 

implementera ruttplanering i sin verksamhet för att de leder till kortare transporter. 

Ett sätt att eliminera sina transporter är för chaufförerna att försöka samåka med containrar om antalet är 

mindre än tre stycken. I resultat framgår det att kapacitet för en lastbil är tre container med släp. Med detta 

menar författarna att lastbilarna kan åka och hämta containers till närliggande stationer för att eliminera 

rutter och utnyttja fordonet mer effektivt. Ett exempel på detta är ÅVC:erna i Bergby och Ockelbo (se 

bilaga 2). Dessa stationer ligger nära varandra och GÅ skulle tjäna in på att plocka upp närliggande 

containers istället för att köra flera rutter.  

  

Effektivitet delas upp i inre- och yttre effektivitet enligt Catasús et al. (2008). Författarna föreslår att GÅ 

ska i första hand fokusera på att göra rätta saker, det vill säga välja rätta nyckeltal. Därefter göra saker på 

rätt sätt det vill säga använda nyckeltal på rätt sätt och följa upp. 
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7. Slutsats 

Syftet med denna studie är att effektivisera ett containerflöde ur ett logistiskt perspektiv. Vad som 

undersöktes i denna studie var vilka faktorer som var viktiga för ett effektivitet containerflöde och vilka 

verktyg/arbetsmetoder som skulle komma till nytta för att uppnå effektivt i detta. 

Denna studie visar viktiga faktorer för ett effektivt containerflöde inom återvinningssektorn. Faktorer kan 

delas upp i mjuka och hårda faktorer och de hårda faktorerna riktar sig mer åt det praktiska: 

 

● Resursutnyttjande, som betyder hur bra företaget utnyttjar sina tillgängliga fordon/containrar för 

ett transportsystem, dessa beskrivs som nyttjandegrader. 

● Studien föreslår 3 stycken nyckeltal: Utnyttjandegrad med avseende tid och vikt samt 

fyllnadsgrad. 

 

Mjuka faktorer beskriver hur företag som organisation kan ändra sig. Detta handlar om att kommunikation 

mellan avdelningar sker på rätt sätt och hur den sociala aspekten påverkar företag. De mjuka faktorerna är: 

 

●        Implementera mjuka lean principer för att öka medvetenheten inom företaget vilket i sin tur leder 

till att problem med exempelvis containerflödet lyfts till ytan som tidigare inte varit möjligt 

(Kaizen och Genchi genbutsu). 

●        Containerflöde kan effektiviserars genom implementering av ruttplanering.  

●        Förmågan att samarbeta och dela information mellan avdelningar. 

 

7.1 Praktiskt bidrag 

Vad som visade sig vara bristande hos fallföretaget var kommunikationsbarriärer mellan företaget och 

anställda vilket krymper helhetsbilden. Företaget är medvetna om sina problem och är i rätt riktning att 

vilja effektivisera sina flöden. De har redan börjat med att implementera nyckeltal i sin verksamhet. 

Vidare föreslår författarna ett antal förbättringsförslag att effektivisera containerflöde.  

  

●        För att vara effektiva i sitt arbetssätt bör GÅ fokusera på utveckla en process åt gången. 

●        GÅ ska använda sig av nyckeltalen: utnyttjandegrad (tid), utnyttjandegrad (vikt) samt 

fyllnadsgrad av container. 

●        GÅ ska vara medvetna om riskerna med nyckeltal (användning av rätt nyckeltal för företaget och 

inte meningslösa). 
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●        Ett effektiviseringsförslag för nyckeltalet fyllnadsgrad är att implementera press traktor på alla 

ÅVC:er. 

●        För att vara mer effektiva och kunna se var förluster sker bör break-even justeras från låg och 

högsäsong eftersom perioderna för genomsnittlig container per säsong ser så olika ut. 

●        Implementera en ruttplanering vid transport av container. 

●        Att införa frekventa möten eller att utföra teambuilding för att stärka de sociala banden och på så 

sätt öka kommunikationen mellan avdelningarna. 

●        Exempelvis införande digital teknik för att underlätta sammanställningen av transport för 

chaufförerna. 

●      Våg på containerplatserna i ÅVC:erna. 

●        För att eliminera kötider kan GÅ öka antalet ingångar för lastbilarna vid ÅVC:er samt att låta 

chaufförerna lasta av sitt material inom ett bredare område istället för att vänta på sin egen tur att 

lasta av containern. 

●        Mäta kvalitetet i transporter med hjälp utav kvalitetens beståndsdelar. 

●        Samåka med containrar där container antalet för ett fordon är mindre än tre stycken för 

närliggande stationer så att antalet släp per fordon utnyttjas. 

 

Genom att tillämpa ovan nämnda logistiska faktorer och nyckeltal finns det förutsättningar att 

effektivisera containerflödet. 
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7.2 Vetenskapligt bidrag  

På grund av det gap som finns i teorin inom containerflöde för företag i återvinningsbranschen bidrar 

denna studie till metod bidrag för hur man går tillväga vid exempelvis kartläggning av containerflöde med 

hjälp flödesanalyser samt nyckeltal. 

 

7.3 Förslag till fortsatta studier  

Efter att ha arbetat med detta examensarbete under 10 veckors tidsperiod väcktes många frågor och ideer. 

Dessa ideer summeras som förslag till fortsatta studier enligt följande: 

  

 För att fastställa om dessa förbättringsförslag går att implementera hos andra företag föreslås 

framtida forskning genom test av förbättringsförslagen i andra företag än GÅ. 

 Fortsatta studier om att effektivisera containertransporter med lastbil genom tillämpling av dessa 

studieförslag på faktorer. 

 Att göra studier om säsongsvariationer i containerflöden för att hitta mer optimala flöden. 

 I analysavsnittet nämns ett effektiviseringsförslag att öka antalet ingångar för lastbilarna till 

återvinningscentralen skulle leda till minskad kötbildning. Ett förslag tilll fortsatta studier är att se 

genom att analysera vågen av inkommande transporter under flera dagar för att se hur och när 

köbildningen uppstår och utifrån det göra förbättringar ochjusteringar. 

 Ge förslag på fortsatta studier om hur press av i avfallet påverkar fyllnadsgrad och 

utnyttjandegrad i containrar. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervju material 

Intervju 1:  

Datum: 10-04-2017 

Respondent: Maria Qvist 

Befattning: Ekonomicontroller 

Respondent: Emil Lindbom 

Befattning: Produktionscontroller 

 

Syfte: Komma överens om rapportens inriktning och få allmän information om GÅ. 

Intervjuform: Första besök.  

 

Det som framkom under intervju 1 var: 

● GÅ har 13 ÅVC:er utspridda i Gästrikland samt Skutskär. 

● Varje kommun måste ha minst en ÅVC. 

● Öppettider, antal LVC som ska hämtas, lastvikter och fraktion är exempel på sådant som påverkar 

rutten. 

● Gå har fem övergripande mål för 2017, där det behövs olika nyckeltal för att uppnå. 

● I nuläget är break-even åtta container per dag. 
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Intervju 2: 

Datum: 08-05-2017 

Respondent: Maria Qvist 

Befattning: Ekonomicontroller 

Respondent: Emil Lindbom 

Befattning: Produktionscontroller 

 

Syfte: Få svar på frågor och funderingar. 

 

Intervju frågor och svar:  

Fråga 1: Kan vi få följa med chaufförerna en dag för att kartlägga deras rutiner? 

Svar: Ja, det skulle nog gå att ordna. 

 

Fråga 2: Finns det möjlighet att vi får material för maxkapacitet för en LVC? 

Svar: Vi har olika LVC:er men den som ni kommer att behandla väger tre ton och innehållet får väga 

mellan 10 till 12 ton. 

 

Fråga 3: Hur relevant är de siffror vi har fått från er i excel, stämmer alla körningar? 

Svar: Nej, vi tjatar ständigt på att att de ska rapportera men alla chaufförer rapporter inte in sina dagliga 

avstämningar med vilka rutter och tider de utfört.  

 

Fråga 4: Hur kommer det sig att ni har hand om Älvkarlebys avfall när de ingår i en annan kommun? 

Svar: Ur ett logistisk perspektiv är Gävle närmare till hands, det gäller inte bara GÅ utan även 

räddningstjänsten, Gävle energi och Gävle vatten. Så har det alltid varit. 

 

Fråga 5: Har alla 13 stationer en traktor/maskin som pressar materialet i container? 

Svar: Nej det har vi inte utan det saknas på vissa stationer. De ställen som har press är Gävle, Sandviken, 

Skutskär, Ockelbo och Hofors. 

 

Fråga 6: Ni har talet break-even men i materialet för 2017 framkom det att ni endast har ca 5 container per 

dag, betyder detta att ni går i förlust? 

Svar: Eftersom alla chaufförer inte stämmer sina körningar saknas material, samt att fordonen utnyttjas på 

andra sätt och kör andra LVC körningar än att hämta och lasta av vid ÅVC:er. Även så skiljer sig hög och 
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låg säsongerna, om vi går i förlust vid lågsäsong så ligger vi över break-even på hög säsongerna. På grund 

av att det skiljer sig på låg- och högsäsong mäts break-even över ett år. 

 

Intervju 3: 

Datum: 12-05-2017 

Respondent: Chaufför 1 

Befattning: Chaufför 

Rutt: GÅ - Johannes kraftvärmeverk  

Respondent: Chaufför 2 

Befattning: Chaufför 

Rutt: GÅ - Forsbacka avfallsanläggning  

 

Syfte: Se med egna ögon hur en rutt kan se ut och intervjua chaufförerna.  

 

Intervju frågor och svar med chaufför 1:  

Fråga 1: Hur länge har du varit chaufför?  

Svar: I cirka 30 år. 

 

Fråga 2: Hur länge har du jobbat hos GÅ? 

Svar: Åtta år.  

 

Fråga 3: Har varje chaufför ett eget ansvarsområde?  

Svar: Ja, men vi alla hjälps åt. 

Följdfråga: Vad händer om någon blir sjuk och inte kan jobba en dag? 

Svar: Då gäller det att jobba hårdare och försöka hinna ikapp. 

 

Fråga 4: Hur planerar ni er dag? 

Svar: Vi går efter order. 

 

Fråga 5: Vilka faktorer kan påverka er dag? 

Svar: Köbildningar är det stora problemet för oss chaufförer idag. Ibland upp till två timmar och ibland 

inga alls. 
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Fråga 6: Har ni fått utbildning om hur ni kan köra på bästa sätt? 

Svar: Nej. 

Följdfråga: Får nyanställda chaufförer utbildning?  

Svar: Nej. 

 

Intervju frågor och svar med chaufför 2:  

Fråga 1: Hur länge har du varit chaufför?  

Svar: I 23 år. 

 

Fråga 2: Hur länge har du jobbat hos GÅ? 

Svar: Sedan jag var 17 år gammal, det blir 23 år i år. 

 

Fråga 3: Har varje chaufför ett eget ansvarsområde?  

Svar: Ja, vi är sex chaufförer och alla chaufförer har ett eget ansvarsområde men vi hjälper varandra 

mycket. 

Följdfråga: Vad händer om någon blir sjuk och inte kan jobba en dag? 

Svar: Vi jobbar som ett team om någon inte kan jobba en dag då blir det mer jobb för oss andra att utföra. 

Vi gör så gott vi kan, vi hamnar såklart efter men då jobbar övertid och ibland sparar vi vissa ordrar till 

dagen efter. Vi samarbetar även om alla sex chaufförer jobbar, det kan hända att vi måste transportera fyra 

container då ringer vi upp varandra och frågar vem som har tid eller vägarna förbi att hjälpa med den extra 

containern. 

 

Fråga 4: Hur planerar ni er dag? 

Svar: Vi har alltid headset i örat och det ringer nästan hela tiden om vart man ska och vad som ska göras.  

 

Fråga 5: Vilka faktorer kan påverka er dag? 

Svar: Köbildningar i trafiken och vid in- och utvägningen. 

 

Fråga 6: Har ni fått utbildning om hur ni kan köra på bästa sätt? 

Svar: Nej, sättet vi kör på idag har vi lärt oss genom erfarenhet och vi tar dagen som den kommer.  

Följdfråga: Får nyanställda chaufförer utbildning?  

Svar: Vi hade nyligen en kille som var nyanställd. Det tog lite tid att lära honom men han har kommit in i 

vårt sätt att köra. Det är inte lätt att vara ny chaufför hos oss men vi alla hjälps åt.  
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Bilaga 2 - Karta 
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Bilaga 3 - Erhållen data 

 

Radiketter Summa av antal 

körda km 

Summa av vikt Summa av antal 

containrar 

Summa av antal 

timmar/vecka 

Bil 1 247 2,4 4 40 

Bil 2 5 539,7 161,4 154 240 

Bil 3 4 074 170,1 94 152 

Bil 4 2 624 _ 169 192 

Bil 5 613 _ 21 40 

Bil 6 3 014 _ 123 168 

Totalsumma 16 111,7 333,9 565 832 

 

 Tid/mil/st/% Kostad per 

timme 

Kostnad per mil Kostnad per cont. 

Genomsnitt 

timmar per cont. 

1,47 950 _ 1 399 

Genomsnitt mil 

per cont. 

2,85 _ 380 1 084 

Mil per timme 

 

1,94 _ _ _ 

Genomsnitt 

cont./dag 

 

5,43 _ _ _ 

Andel transport 

med släp 

36% _ _ _ 
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Andel cont. som 

körts med släp 

51% _ _ _ 

Genomsnitt 

intäkter per cont. 

_ _ _ 987 

Förlust per cont. 

 

_ _ _ 412 

 


