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Sammanfattning 
Rapporten bygger på en fallstudie som gjorts på Yilport Gävle AB och dess försörjningskedja 

gällande sågat virke. Informationsdelning mellan aktörer i en försörjningskedja är en viktig 

del i den dagliga verksamheten. Bristande informationsdelning påverkar flera delar i 

försörjningskedjan som personalplanering och ledtider. Syftet med denna studie är att 

kartlägga informationsflödet inom en bulk-terminals försörjningskedja och dess tillhörande 

aktörer, samt att se över vilka möjligheter som skapas om informationsdelning förbättras 

mellan aktörer i försörjningskedjan. 

 

Teoriavsnittet är uppbyggt med sekundärdata som samlats in via litteraturstudier, och de 

ämnen som behandlas är logistik, försörjningskedja, information, informationsdelning och 

hållbarhet. Empirin i studien är insamlad via observationer och intervjuer med Yilport Gävle 

AB, sågverk, speditör och transportör, vilket alla är aktörer i den aktuella försörjningskedjan. 

Kartläggningen visar att aktörerna i dagsläget enbart delar information till de som står närmast 

i försörjningskedjan. Genom att använda sig av gemensamma mål och skapa delaktighet kan 

arbetet med utökad informationsdelning förbättras. Vilket i sin tur skapar möjligheter för 

kostnadsreducering, minskade ledtider, lägre lagernivåer och effektivare 

produktionsplanering. Studien lyfter fram hållbarhet som en möjlig förbättring när det 

kommer till informationsdelning mellan aktörer i en försörjningskedja. Forskning har tidigare 

inte lyft hållbarhet som ett möjligt förbättringsområde vid förbättrad informationsdelning.  

 

 

Nyckelord: informationsflöde, informationsdelning, försörjningskedja, hållbarhet 

  



 

Abstract 
The report is based on a case study conducted at Yilport Gävle AB and its supply chain for 

saw timber. Information sharing between actors in a supply chain is an important part of the 

daily activities and if it lacks in any link it will influence, for instance, lead times and staff 

planning. The purpose of this study is to map the flow of information within a bulk-terminal 

supply chain and its associated actors, as well as to review what opportunities are created if 

information sharing is improved between actors in the supply chain. 

 

The theory section is structured with secondary data, collected through literature studies and 

the topics covered are logistics, supply chain, information, information sharing and 

sustainability. The empirical data in the study is collected through observations and interviews 

with Yilport Gävle AB, sawmill, freight forwarder and carrier, all of which are actors in the 

current supply chain. The mapping shows that actors currently share information only to those 

closest to them in the supply chain. By using common goals and creating participation, the 

work on expanded information sharing can be improved. This can create opportunities for 

cost reduction, reduced lead times, lower inventory levels and more efficient production 

planning. The study highlights sustainability as a possible improvement when it comes to 

information sharing between actors in a supply chain. Earlier research has not lifted 

sustainability as a possible improvement area when improving information sharing. 
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Ordlista  
Nedan förklaras hur författarna definierar ord i rapporten. 

 

Yilport  Företaget Yilport Gävle AB som bedriver bulk-verksamheten i 

Gävle hamn.  

 

Bulk-terminal En verksamhet som hanterar inkommande gods för samlastning i 

container eller på fartyg.  

 

Försörjningskedja Supply chain. 

 

Web-portal  En hemsida där information kan hämtas och rapporteras. 

 

Stuffa/stuffning Lasta i container. 

 

Closing  Datum som specifika aktiviteter ska vara utförda, exempelvis när 

godset ska vara stuffat eller tillgängligt för att lastas på fartyg. 
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1 Introduktion 

Informationsdelning har blivit allt mer viktigt på dagens marknad då det är en vital del i 

hantering av olika flöden. Logistik är i grunden ett ramverk och ett sätt att planera för hur 

flödet av information och produkter ska löpa genom organisationen. Ledning av 

försörjningskedjan bygger i sin tur på logistikens ramverk, och utifrån det försöka uppnå 

koordinering och länkar mellan processen och andra enheter i kedjan (Christopher, 2011).  

  

Information och materialflöde är två delar som är starkt sammankopplade och båda måste 

finnas med i försörjningskedjan (Prajogo & Olhager, 2012). Informationsflödet mellan 

medlemmarna i försörjningskedjan blir då en viktig mekanism för koordination av flödet (Lee 

et al., 1997). Den tekniska aspekten av informations-integrationen anses vara viktigt, men det 

som verkligen betyder något är frekvens, kvalitet och kvantitet på den information som delas 

(Prajogo & Olhager, 2012). Informationsdelning i försörjningskedjan kan ge fördelar samt 

förbättra resurser inom logistik, produktionsplanering, sänka lagerkostnader och minska 

ledtider genom hela försörjningskedjan (Kembro et al., 2017).  

 

Enligt Christopher (2011) är det är viktigt att informationsdelning fungerar så att det inte 

uppstår snedvridning av inkommande information för varje steg den passerar i 

försörjningskedjan. Oförutsedda och oplanerade händelser kan skapa konsekvenser 

kostnadsmässigt för alla i försörjningskedjan (ibid). Ofta är många av medlemmarna 

oberoende företag som fokuserar på sina egna vinster, och det kan därför vara svårt att uppnå 

fullständig och korrekt delning av information i hela försörjningskedjan (Huang et al., 2017). 

 

I denna studie är det företaget Yilport Gävle AB och tillhörande aktörer i försörjningskedjan 

när det kommer till stuffning, lastning i container, av virke som studeras. Figur 1 nedan 

beskriver nuläget av information- samt materialflödet hos Yilport Gävle AB och dess 

tillhörande aktörer i försörjningskedjan. Den streckade linjen beskriver informationsflödet 

medan den heldragna linjen beskriver materialflödet i försörjningskedjan.  

 

 
Figur 1. Nuläge, försörjningskedjans information- & materialflöde. 
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Informationsflödet samt informationsdelningen mellan aktörerna i Yilport´s 

försörjningskedjan blir allt mer viktigt. Information som delas mellan aktörer i 

försörjningskedjan kan ofta vara snedvriden vilket har lett till oförutsedda och oplanerade 

händelser, vilket också kan skapa kostnader. Aktörerna i Yilport´s försörjningskedja arbetar 

ofta för sina egna vinster vilket kan leda till att alla inte är villiga till att dela med sig all 

information. Yilport Gävle AB och aktörerna i försörjningskedjan kan genom att förbättra 

informationsdelningen mellan varandra uppnå möjligheter till förbättringar inom flera 

områden. Förbättringar inom bland annat lagernivåer, ledtider, kostnader och 

produktionsplanering. Dagens informationsdelning mellan aktörerna i Yilport´s 

försörjningskedja innehåller brister som kan påverka dessa områden.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga informationsflödet inom en bulk-terminals 

försörjningskedja och dess tillhörande aktörer, samt att se över vilka möjligheter som skapas 

om informationsdelning förbättras mellan aktörer i försörjningskedjan. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur överförs information idag inom Yilport Gävle AB´s försörjningskedja? 

 Vilka möjligheter skapas om informationsdelning förbättras mellan företag i 

försörjningskedjan? 

 

1.3 Avgränsning  

Studien avgränsas med att enbart studera informationsflödet kring virkeshanteringen på 

Yilport Gävle AB´s bulk-terminal som är belägen i Gävle hamn och dess tillhörande aktörer i 

försörjningskedjan. Yilport Gävle AB har i nuläget inte möjlighet att integrera affärssystem 

med alla aktörer i försörjningskedjan och därför kommer inte Yilport´s affärssystem betraktas 

i studien.  
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2 Metod 
Detta kapitel klargör vilka metoder som använts i arbetet för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Det redogörs även kring ämnena validitet, generaliserbarhet, reliabilitet 

och etik. 

 

2.1 Fallstudie  

Ejvegård (2003) nämner att fallstudier är mycket användbart i de flesta vetenskapliga 

undersökningarna. Enligt Jakobsson (2011) så beskrivs en fallstudie som ett angreppssätt där 

man analyserar en händelse över en viss tid. Denscombe (2010) beskriver fallstudier som ett 

sätt att undersöka händelser, relationer samt processer på ett djupgående sätt. Biggam (2008) 

menar också på att fallstudier är till för att få en djupare förståelse av något specifikt i ett 

större sammanhang. Jakobsson (2011) tillägger att fallstudier inte enbart syftar på att 

analysera den specifika händelsen utan även att analysera andra relationer och samband som 

påverkar den specifika händelsen, där datainsamlingen ofta sker i form av intervjuer och 

observationer. Yin (2003) menar på att en fallstudie i sig inte enbart är en datainsamlings 

taktik eller en designfunktion, utan att det är en omfattande forskningsstrategi. Yin (2003) 

nämner även att fallstudier är ett relevant tillvägagångssätt för att lösa eller förbättra en 

problemsituation. 

 

Studien har analyserat hur ett informationsflöde hanteras inom en försörjningskedja för virke. 

Företaget som undersöktes var Yilport Gävle AB i Gävle hamn och dess tillhörande aktörer 

när det kommer till bulk-verksamheten som hanterar stuffning av virke. Utifrån egna 

observationer, som kommit från att vi arbetat på Yilport, så har problemformuleringen, syftet 

och frågeställningarna tagits fram. Utifrån detta valde vi att utföra studien som en fallstudie då 

det är ett lämpligt tillvägagångsätt när datainsamlingen skett via intervjuer och observationer. 

Fallstudien valdes även då undersökningen av en specifik händelse skett djup gående och 

under en viss tid. I figur 2 nedan beskrivs vilka aktörer som är involverade i 

försörjningskedjan och i vilken ordning företagen i försörjningskedjan kommer.  

 

 
Figur 2. Fallstudiens försörjningskedja. 
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2.1.1 Kvalitativ- och kvantitativ forskning 

Eliasson (2010) nämner att intervjuer och observationer är det två vanligaste kvalitativa 

metoderna. Enligt Walliman (2011) så är kvalitativ analys ofta baserat på människors känslor, 

attityd och bedömningar. Medan kvantitativ analys oftast baseras på stora mängder av data. 

Eliasson (2010) beskriver skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder såsom att 

kvalitativa metoder beskrivs med ord medan kvantitativa metoder beskrivs med siffror. 

Kvalitativa metoder är lämpligt när det finns behov av att komma något ämne på djupet, när 

behovet av att generalisera kring ämnet inte är så stort. Detta till skillnad från kvantitativa 

metoder som passar bra när generaliseringar utifrån en mindre grupp ska utföras (ibid). 

Studien är inriktad på kvalitativ data då datainsamlingen skett via intervjuer och 

observationer. Den kvalitativa inriktningen kommer även från att studien inriktar sig på att 

beskriva data genom ord och för att beskriva ämnet på djupet.  

 

2.1.2 Primär- och sekundärdata 

Enligt Mälardalens Högskola (2016) så består primärdata av information som utredaren själv 

samlar in genom bland annat intervjuer eller observationer. Medan sekundärdata baseras på 

redan existerande information som samlats in tidigare av forskare inom samma område. Enligt 

Walliman (2011) används ofta primära källor när man utför en fallstudie. Medan alla 

forskningsstudier kräver sekundära källor för insamling av litteratur till studien (ibid). 

 

Studien behandlar primärdata i form av egen insamlad data. Denna data har samlats in via 

intervjuer samt observationer som gjorts på Yilport Gävle AB och berörda intressenter. 

Sekundärdata består av redan tidigare behandlad information, det i form av vetenskapliga 

artiklar, annan litteratur såsom böcker och relevant fakta från internet. 

 

2.1.3 Forskningsansats 

Jakobsson (2011) menar på att det finns två vanligt förekommande metoder inom 

vetenskapliga studier, där han syftar på induktiv samt deduktiv ansats. En induktiv ansats 

utgår från empirin och syftar på att skapa teori, medan en deduktiv ansats utgår från en teori 

för att testa empirisk data. En blandning mellan induktiv och deduktiv ansats blir en abduktiv 

ansats, och den utgår från både en induktiv och deduktiv ansats. Det vill säga att den 

abduktiva ansatsen utgår från teorin och empirin (ibid).  

 

Som tidigare nämnt så är observationer och intervjuer det primära angreppssättet under 

studien. Informationen som samlas in kommer stödjas med annan tidigare litteratur i ämnet.  

Utifrån det angreppsättet ansågs abduktiv metod lämpligast på grund av att varken ett 

induktivt eller deduktivt tillvägagångssätt angås tillräckligt för utförandet av studien. 
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2.2 Studiens genomförande 

Studien har följt följande strategi, figur 3, i den mån som gått för att utföra arbetet på ett så 

systematiskt sätt som möjligt. Figuren ger även en översikt över hur arbetet med studien har 

gått tillväga. 

 
 

Figur 3. Illustrering av arbetsföljd i studien. 
  

Första steget i studien var att formulera en problemformulering och ett tillhörande syfte med 

frågeställningar. Andra steget har bestått av observationer och intervjuer som i sin tur lett till 

empiri. Empirin i sin tur behandlade Yilport Gävle AB och dess aktörer när det kommer till 

informationsflödet som inkommer till bulk-verksamheten som hanterar stuffning av virke. 

Parallellt med observationer, intervjuer och empiri så gjordes det en litteraturgranskning som 

byggde upp den teoretiska referensramen om det aktuella ämnet. Empirin och teoretiska 

referensramen var senare grunden för analys och diskussion. Slutligen formades en slutsats till 

studien som svarade på syftet och frågeställningarna. 

 

Studien har samlat information på tre tillvägagångssätt, litteraturinsamling, intervjuer och 

observationer. Den informationen har senare analyserat och har ansetts som en viktig del av 

arbetet. Data och information som samlats in under studien presenteras tillsammans med 

resultatet i form av en skriftlig rapport och muntliga redovisningar. En öppen redovisning på 

högskolan i Gävle och en med berörd personal på Yilport Gävle AB. Resultatet har givit ny 

kunskap genom att lyfta fram att hållbarhet inom en försörjningskedja kan påverkas av 

informationsdelning. Resultatet har även givit Yilport Gävle AB underlag för framtida 

förbättringsarbete. 
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2.2.1 Litteraturinsamling 

Litteraturinsamlingen har skett som en löpande process under hela studien. Litteraturen har 

använts för att bygga upp en teoretisk referensram som senare kompletterades med 

information som samlas in under empirin. Litteraturen har främst bestått av vetenskapliga 

artiklar samt böcker som hanterar studiens ämne. En del av litteraturen har även bestått av 

information från relevanta internetsidor som behandlar det aktuella ämnet. 

Litteraturinsamlingen har även utförts för att skapa en bild och förståelse för läsaren när hen 

läser rapporten, och på så sätt undvika missförstånd eller misstolkningar om vad forskarna 

menar med ämnet ifråga. 

 

Teorin som valdes till referensramen var logistik, faktorer inom logistik, försörjningskedja, 

information, informationsdelning och hållbarhet. I slutet av teorikapitlet sammanställs teorin. 

Dessa valdes utifrån problembeskrivning, syfte och forskningsfrågorna, för att sedan ställas 

mot den insamlade empirin och utforma diskussion, analys samt slutsats.  

 

2.2.2 Intervjuer 

Intervjuer är en av de viktigaste källorna till information i en fallstudie (Yin, 2003). Enligt 

Eliasson (2010) så används öppna diskussioner om bestämda frågor och ämnen i kvalitativa 

intervjuer. Den som intervjuar bör dokumentera intervjun, ofta via inspelningar men om den 

möjligheten inte finns så bör intervjuaren föra anteckningar under intervjutillfället (ibid). När 

intervjun är färdig och dokumenterad är det bra att låta den intervjuade personen ta del av 

materialet för att undvika fel-svar och missförstånd (Eliasson, 2010) & (Ejvegård, 2003).  

 

Totalt består studien av tre intervjuer och en mail-korrespondens. Intervjuerna har skett med 

Yilport Gävle A, sågverk och transportör. Mail-korrespondensen utfördes med speditör då det 

inte fanns någon möjlighet till personligt möte. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1 i slutet av 

rapporten. Intervjurespondenterna valdes då de arbetar dagligen inom den aktuella 

försörjningskedjan med planering, bokningar och transporter.  

 

Intervjuerna var upplagda så att respektive respondent fick frågorna skickade via mail innan 

intervjun, detta för att senare kunna diskutera frågorna vid det personliga mötet. Vid mail-

korrespondensen diskuterades frågorna fram och tillbaka via mail. Intervjuunderlaget har 

tagits fram för att skapa en förståelse om problemet, och för att kunna resultera i ett resultat 

till arbetet. Exempel på intervjufrågor har varit: 

 

 ”Hur ser informationsprocessen ut idag gällande virkesbokningar och tillhörande 

transporter?” 

 ”Hur skulle ett utökat informationsflöde skapa mervärde för er?” 

 ”Vilka hinder och möjligheter ser du med arbetet i att förbättra 

informationsdelning?” 

 ”På vilket sätt tror du att ett bättre informationsflöde kan leda till bättre 

hållbarhet?” 
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Intervju-tekniken har varierat från intervju till intervju, beroende på om det fanns möjlighet 

att träffa intervjurespondenten eller om det var mail-korenspondens. I de fall som intervjuerna 

utfördes i mötesform så gjorde inga ljudinspelningar och det var ett medvetet val. Det valet 

gjordes för att minska pressen på intervjurespondenten och skapa en mer avslappnad 

diskussion. Vid intervjuerna fördes anteckningar för att dokumentera svaren på frågorna, som 

efter intervjutillfället sammanställdes. Detta skickades tillbaka till respektive respondent för 

att säkerställa att sammanställningen av intervjuerna stämmer överens med vad den 

intervjurespondenten menade.  

 

2.2.3 Observationer 

Genom att utföra en fallstudie så skapas det en direkt möjlighet till observationer (Yin, 2003). 

Information som insamlas under observationer är ofta användbar för att ge ytterligare 

information och stödja ämnet som studeras (ibid). Enligt Jakobsson (2011) så används 

observationer i en kvalitativ studie som en datainsamlingsmetod där det sker en direkt 

iakttagelse av det specifika fallet som undersöks. Observationer har tendens till att innehålla 

stora mängder av information och kan därför vara svårt att hantera och analysera på ett 

systematiskt sätt (ibid). Det är därför viktigt att dokumentera observationerna för att 

säkerställa att rätt information hanteras (Eliasson, 2010). 

 

I studien har observationer skett i samband med att vi har arbetat på Yilport Gävle AB. 

Observationerna har utförts genom att vi arbetat med informationsdelningen som sker mellan 

aktörerna i försörjningskedjan. Genom att observera under en längre tid, cirka ett år, på 

arbetsplatsen så har problembeskrivningen formulerats. Observationerna har också givit oss 

en tydligare bild på hur försörjningskedjan ser ut när det kommer till sågat virke som hanteras 

av Yilport´s bulk-terminal. Detta har även tydliggjort för oss om hur hanteringen av 

informationsflödet sker inom försörjningskedjan. Observationerna har också bidragit till 

formuleringen av intervjufrågorna som använts i studien. 

 

2.2.4 Analysmetod 

Enligt Jakobsson (2011) så är ordet analys ett samlingsbegrepp för olika sätt hur man 

bearbetar data/information. Att analysera data/information har ansetts som viktig del av 

arbetet. Studien grundar sitt resultat i empiri och i den teoretiska referensramen. För att få 

fram ett relevant och bra resultat i empirin samt litteraturinsamlingen till den teoretiska 

referensramen så krävs det att analysen av data/informationen utförts korrekt. Enligt 

Denscombe (2010) så kan kvalitativ data analysera på flera olika sätt samt att det inte finns 

något tillvägagångssätt som kan appliceras inom alla olika förhållanden som kan uppstå.  

 

I kapitlet analys och diskussion är strukturen uppbyggd utifrån forskningsfrågorna. Varje 

forskningsfråga är en rubrik för att på ett enkelt sätt påminna läsaren om vad kapitlet kommer 

att diskutera. Analysmetoden i studien har utförts på ett abduktivt tillvägagångssätt. Det vill 

säga genom att hoppa mellan den framtagna empirin med den teori som samlats in till studien 

för att skapa en analys och diskussion. Analys- och diskussionsdelen ledde senare till en 

slutsats till studien.  
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2.3 Forskningskvalitet  

I avsnittet forskningskvalitet ingår validitet, reliabilitet och etik. Delarna diskuterades för att 

ge studien en högre trovärdighet. De ska även skapa förståelse för hur tillvägagångsättet varit 

i vissa delar av studien. Rapporten kommer även föra en kort diskussion angående källkritik. 

 

Enligt Ejvegård (2003) så är det nödvändigt att vara källkritisk för att forskaren ska kunna 

skapa sig en egen uppfattning om källan är förvriden. Det är också viktigt att vara kritisk mot 

den egna forskningen så att den inte blir vinklad åt forskarens egenintresse (ibid).  

 

Vi anser att källkritik är något som man ska beakta i en studie. Kommer studien bli vinklad 

till någons fördel eller är det trovärdigt det som studien tar fram och beskriver. Att använda 

sig av litteratur som är granskad är ett sätt att öka trovärdigheten på teoretiska referensramen 

och minska risken för vinklat resultat. Vid insamling av empiri som i vårt fall är intervjuer 

och observationer kan trovärdigheten ökas genom att säkerställa att den insamlade 

informationen är korrekt. Detta kan göras genom att intervjua personer som arbetar inom det 

specifika området som studeras och har en förståelse för hur processerna ser ut. 

 

2.3.1 Validitet 

Validitet handlar om trovärdigheten på det resultat som ska mätas samt om forskaren 

verkligen mäter det som är avsett att mätas (Ejvegård, 2003; Eliasson, 2010; Jakobsson, 

2011). Validitet i en kvalitativ undersökning kan handla om hur resultatet kan generaliseras 

till liknande miljöer som den miljön som undersökts (Eliasson, 2010). 

 

Genom att forma ett bra och relevant syfte med tillhörande frågeställningar så anses 

validiteten höjas. Även genom att säkerställa rätt data/information till arbetet i form av 

vetenskapliga artiklar, annan litteratur, observationer och intervjuer så anses validiteten 

styrkas ytterligare. För att säkerställa validiteten i intervjuerna så har forskarna ifrågasatt om 

rätt frågor har ställts till rätt personer på de företag intervjuerna utförts på. Intervjuunderlaget 

har även skickats tillbaka till berörda personer för att säkerställa ytterligare att intervjusvaren 

är korrekt. Dock anses validiteten minskas då en av intervjuerna är utförd via mail-

korrespondens, vilket inte var det önskade tillvägagångssättet till studien. Det har skett en 

kontinuerlig själv-kontroll under studiens gång för att följa upp om arbetet har följt syftet, och 

för att kontinuerligt säkerställa att rätt data/information använts. 

 

Enligt Jakobsson (2011) så är extern validitet ett sätt att mäta en studies generaliserbarhet, det 

vill säga hur väl ett resultat kan överföras till en liknande studie. Extern validitet eller 

generaliserbarhet är ett stort problem när det kommer till fallstudier, oftast så har fallstudier 

inte det underlag som krävs frö att uppnå hög statistisk generalisering (Yin, 2003).  

 

Vi anser att generaliserbarhet har varit svårt att uppnå, studien grundar sig på ett specifikt fall 

och därför anser vi att det är svårt att uppnå liknande resultat i en liknande studie. Företagen, 

intervjuerna, observationerna ändras ständigt beroende på olika faktorer vilket försvårar för 

studien att uppnå generaliserbarhet.  
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2.3.2 Reliabilitet 

Enligt Yin (2003) så är målet med reliabilitet att minimera fel och fördomar i en 

forskningsstudie. Jakobsson (2011) menar att reliabilitet handlar om hur exakt en mätning 

skett i en forskningsstudie. Ejvegård (2003) tillägger att reliabilitet handlar om hur tillförlitlig 

mätningen är men även hur användbar själva mätningen är för forskningen. 

 

För att kunna uppnå en hög reliabilitet i arbetet så har forskarna förklarat hur arbetet utförts. 

Det för att nästa forskare ska kunna uppnå liknande resultat om studien skulle återskapas. 

Forskarna har i den mån som gått beskrivit hur de samlat in och bearbetat data/information till 

studien på ett intressant, pålitligt och begripligt sätt. Dock anses det svårt att uppnå fullständig 

reliabilitet i studien då den har en kvalitativ inriktning och är en fallstudie. En annan faktor 

som påverkar reliabilitet i studien är att alla företag är olika och arbetet i företagen ständigt 

förändras. Reliabiliteten kan även ha minskat eftersom vi båda har arbetat på Yilport Gävle 

AB, vilket i sin tur kan snedvrida den information vi presenterar i rapporten. Vi anser att 

reliabiliteten stärks då studien tillför något nytt och användbart till framtida forskning.  

 

Genom att anteckna och sammanställa intervjuerna som har gjorts så har reliabiliteten på den 

insamlade data/informationen stärkts. För att minimera antal svarsfel eller snedvridningar så 

har forskarna tydliggjort för de intervjuade personerna att de är helt anonyma. 

Intervjufrågorna finns tillgängliga som bilaga i rapporten, detta som komplement till empirin.  

 

2.3.3 Etik  

Enligt Jakobsson (2011) finns det fyra regler inom etik som forskare ska förhålla sig till, dessa 

är: 

 

1. Autonomiprincipen: vilket innebär att forskaren ska respektera andra förmågor, ge rätt 

till självbestämmande och integritet. Principen innefattar även personers rätt att 

bedöma och ta ställning till information och handlingsalternativ. 

 

2. Godhetsprincipen: innebär att forskaren ska sträva efter att förhindra eller förebygga 

skada samt att försöka göra gott. 

 

3. Principen att inte skada: innebär att forskaren inte ska utsätta personen ifråga för skada 

eller risk för att skadas. 

 

4. Rättviseprincipen: innebär att alla personer ska behandlas lika, om det inte finns 

orsaker till att inte göra det. 

 

Enligt Ejvegård (2003) handlar etik om vad man får och inte får göra ur en principiell 

synvinkel. Forskaren ska inte ha moraliska synpunkter samt att dem inte ska vara subjektiva 

enbart objektiva (ibid). 

 



10 
 

 

Intervjurespondenterna i denna studie är helt anonyma och detta för att säkerställa att ingen 

ska komma till skada utifrån vad som sagts under intervjutillfället. Anonymiteten har 

förhoppningsvis lett till att intervjurespondenterna vågat ta ställning och självständigt bedömt 

hur vidare företaget arbetar med frågorna som är ställda i intervjun. Vi anser att anonymiteten 

i intervjuerna har hjälpt till att den information som behandlas följer de fyra principer inom 

etik som forskare ska förhålla sig till. Vi har även förhållit oss till att vara objektiva och inte 

haft några moraliska synpunkter på den information som behandlats.   
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel klargör teorier och begrepp som är relevant för studien. Områden som 

diskuteras är logistik, faktorer inom logistik, försörjningskedja, information, 

informationsdelning och hållbarhet. I slutet av kapitlet sammanställs teorin för att ge en 

förenklad bild av vad forskarna menar.  

  

3.1 Logistik 

Flödet av material har ökat markant under de senaste decennierna vilket har ökat behovet av 

effektivisering. Sättet att se på logistik har förändrats under årens lopp och gått från att vara 

ett instrument för att minska kostnader till att också innefatta leveransservice och 

kapitalbindning. Under olika perioder har olika delar vart prioriterade inom logistiken och de 

senaste åren är det kundens krav som är i fokus. Information och kvalitet är också delar som 

är viktiga i logistiken då det har en stor inverkan på effektiviteten i företagets flöde (Lumsden, 

2015). 

 

Logistik kan definieras på många olika sätt men alla har ett samband och utifrån det har en 

kondenserad definition tagits fram. Denna definition beskriver logistik som organisering, 

planering och styrning av flöden och alla dess aktiviteter. Det kan ses som strävan efter att 

”styra rätt artikel eller individ, i rätt skick, till rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt 

kostnad” (Lumsden, 2015). Det finns också en koppling mellan logistik och transporter, både 

interna och externa transporter. Externa transporter går att se ur olika perspektiv, varuägarens-

, transportörens- och transportinfrastrukturens perspektiv. Varuägaren är enbart intresserad av 

att produkten flyttas från en lastkaj till en annan, medan transportörens perspektiv är mer 

komplex. Komplexiteten i detta fall uppstår när gods från flera olika platser ska samlastas och 

även i vissa fall omlastas. Transportinfrastrukturen syftar till vägar och järnvägar som är 

avgörande för att transportören ska kunna utföra sina transporter (Oskarsson et al., 2013). 

  

3.1.1 Faktorer inom logistik 

Logistik använder sig av flera olika begrepp och i detta kapitel kommer ledtid, lager, 

kostnadsreducering, produktionsplanering, integrerad logistik och tredjepartslogistik att 

redogöras.  

 

 Ledtid 

Ledtid kan beskrivas som den sammanlagda tiden från beställning till leverans med 

fokus på kunden. Leveranstid kan beskrivas som den totala tiden men också brytas ner 

till mindre segment, exempelvis från idé tills produkten eller tjänsten introduceras på 

marknaden. De olika aktiviteterna som ledtiden innefattar kan vara, ordermottagning, 

planering, behandling av order, tillverkning och transport (Lumsden, 2015). Olhager 

(2013) beskriver tre olika typer av ledtid, ledtid inom produktion, kundens perspektiv 

av leverans och utveckling av en ny tjänst eller produkt. 
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 Lager 

Enligt Lumsden (2015) så skapar alla lager någon form av kostnad. Lager kan bland 

annat binda upp kapital, skapa behov för större lagerytor och kräver personal för 

hantering. Oskarsson et al. (2013) menar på att de flesta företag har olika lager men att 

företagen bör undvika lagring i den mån det är möjligt. Samt att bygga upp ett lager 

ska vara den sista lösningen på ett problem.  

 

Lagrets utformning har stor påverkan när det kommer till hantering av lagrade 

produkter. En effektiv hantering kräver att det finns god möjlighet att komma åt 

produkterna (Lumsden, 2015). Låga nivåer i lagret kan leda till försenade leveranser 

till kunder, medan höga nivåer kan leda till onödig kapitalbindning (Olhager, 2013). 

Total utnyttjande av lagerytan gör att åtkomligheten av produkterna blir svår åtkomligt 

(Lumsden, 2015).  

 

 Kostnadsreducering  

Christopher (2011) skriver att den verkliga kostnaden för lager kommer från bland 

annat kapitalkostnad, lagring, hantering, och förvaltningskostnad. Olhager (2013) 

menar på att kostnader kan vara volymrelaterade eller komplexitetsrelaterade. De 

volymrelaterade kostnaderna kan bland annat bestå av antal arbetstimmar, antal 

maskintimmar och antal producerade enheter. Medan komplexitetsrelaterade 

kostnader kan uppkomma från antalet kundorders, antal kvadratmeter på lagerytan och 

antalet leverantörer (ibid).  

 

 Produktionsplanering  

Produktionsplanering har gått från att styra produktionen efter en planering som 

ledningen upprättat och rapportera avvikelser så dessa kan åtgärdas. Idag är 

produktionsplanering mindre planering och mer fokuserat på att styra och skapa 

förutsättningar för produktionssystemen. Materialstyrningen är också en del av 

produktionsplanering och det för att kunna styra materialflödet från att order är lagd 

till att leverans sker hos slutkund (Hågeryd et al., 2005) 

 

 Integrerad logistik 

Enligt Lumsden (2015) så är integrerad logistik ett bra sätt att förbättra samarbete 

mellan olika företag. Integrerad logistik kräver att företagen har ett välutvecklat samt 

effektivt informationsflöde (ibid). Integration i försörjningskedjan skapar möjligheter 

för flera källor till kommunikation mellan företag i försörjningskedjan (Mangan et al., 

2008). Prajogo & Olhager (2012) menar på att både information- och materialflödet 

har stor påverkan på prestandan när det kommer till integrerad försörjningskedja. 

Enligt Prajogo & Olhager (2012) så kan informationsintegration inte uppnås om inte 

relationerna mellan medlemmar i försörjningskedjan sträcker sig längre än en relation 

som bara delar informations med varandra. 
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 Tredjepartslogistik  

Det grundläggande konceptet i tredjepartslogistik är att de logistiska aktiviteter som 

företag tidigare själv utförde, nu utförs av en extern tredjepart (Lieb et al., 1993). 

Exempel på aktiviteter som kan flyttas från egen regi till en tredjepart kan vara 

transporter och lagring. För att det ska kunna klassas som tredjepartslogistik måste 

vissa kriterier uppfyllas mellan kund och leverantör. Dessa kriterier baserar sig på att 

man tillsammans arbetar för en ihållande och utvecklande kooperation, och lösningar 

som är specialanpassade för just den specifika produkt eller tjänst. En annan viktig 

aspekt på detta samarbete är att risker och fördelar jämnt fördelas mellan parterna 

(Skjøtt-Larsen, 2000). 

 

3.2 Försörjningskedja 

Christopher (2011) förklarar försörjningskedjan som ett nätverk av olika organisationer som 

samverkar för att skapa ett högre värde till produkter och/eller tjänster. För att det ska finnas 

en möjlighet till att skapa ett högre värde åt slutkunden så samverka dessa försörjningskedjor 

både uppströms och nedströms (ibid). Öppen kommunikation, tillit och motivation är några 

element för fungerande relationer inom försörjningskedjan (Schary & Skjøtt-Larsen, 2001). 

Många företag på marknaden strävar efter att uppnå så bra prestanda som möjlig inom deras 

försörjningskedja genom att fokusera på exempelvis ökad informationsdelning, 

planeringsverktyg för försörjningskedjan, prognoser via samarbete med andra aktörer i 

försörjningskedjan (Selldin & Olhager, 2007). 

 

Enligt Arshinder et al. (2008) så kan gemensamt beslutsfattande hjälpa till att reda ut 

eventuella konflikter som uppstår mellan aktörer i försörjningskedjan, och i hanteringen av 

specifika undantag i framtida osäkerheter rörande frågor i försörjningskedjan. Det är många 

faktorer som måste uppnås och som påverkar sammanhängande beslutsfattande, det är 

faktorer såsom människor, teknologi, strategi, relation, delning av kunskap, delnings fördelar 

samt anpassade mål för alla aktörer i försörjningskedjan (ibid). 

 

Enligt Qian et al. (2011) så har flexibilitet i försörjningskedjan blivit allt mer kritiskt för att 

överleva i den komplexa marknaden som råder. Mer information behövs för att klara av de 

problem som uppstår i form av osäkerhet och komplexitet. Informationsdelning har visat sig 

att vara en effektiv strategi för att förbättra informationsflödet i hela försörjningskedjan. För 

att uppnå flexibilitet så måste företag ständigt kommunicera information om tillgång och 

efterfråga med deras partners. Flexibilitet kan leda till förbättringar inom exempel hantering 

av osäkerheter och skapa hållbara konkurrensfördelar (ibid). 

 

3.3 Information 

Att utbyta information är idag en central del mellan kunder och leverantörer. Det handlar om 

att kommunicera dubbelriktat, det är då vad leverantören erbjuder, vad kunden vill ha och vad 

som kommer att levereras. Även avvikelser som är av betydelse är viktigt att det 

kommuniceras så åtgärder kan vidtas. Ett fungerande informationsflöde som ständigt 
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utvecklas och förbättras är nödvändigt om en konkurrenskraftig logistikverksamhet ska kunna 

bedrivas (Lumsden, 2015).  

 

Ett sätt att öka samt förbättra informationskapaciteten är att dela information med alla aktörer 

i försörjningskedjan (Zhou & Benton, 2007). Mangan et al. (2008) menar på att synlighet när 

det kommer till informationsflödet borde vara mycket önskvärt för alla företag, men det kan 

vara svårt att uppnå. 

 

Information kan delas på flera olika sätt, horisontellt, vertikalt eller totalt. Horisontell delning 

syftar till, kund till kund-information eller säljare till säljare-information, och vertikal delning 

är kund till säljare-information. Total Informationsdelning är en kombination av det två 

förstnämnda, och kan bidra till bättre prestanda och ökad lönsamhet genom hela 

försörjningskedjan. Svårigheter med att dela total information kan vara att försörjningskedjan 

är för decentraliserad, varje del är då bara intresserad av sin egen vinst (Huang et al., 2017). 

  

3.3.1 Informationsdelning 

Enligt Barratt & Oke (2007) så definieras informationsdelning som en aktivitet där 

information delas mellan olika aktörer i försörjningskedjan. Effektiv informationsdelning kan 

skapa fördelar för alla aktörer, såsom minskade ledtider och snabbare respons på orders från 

kunder. Informationsdelning kan även minska onödiga lagernivåer, öka kundservice, förbättra 

koordinationen och samarbeten mellan olika partners i försörjningskedjan (Chen et al., 2007). 

Kembro et al. (2017) menar på att om man uppnår informationsdelning genom hela 

försörjningskedjan så kan man få fördelar inom utnyttjande av logistikresurser, förbättra 

produktionsplanering, minska lagerkostnader, öka kundservice och minska ledtider. 

 

Efterfrågan och lagernivåer är information som är vanligast förekommande inom 

informationsdelning. Det är också den informationen som kan bidra till en minskning av 

lagernivåerna hos ett företag (Lee & Whang, 2000; Reddy & Rajendran, 2005; Kauffman & 

Mohtadi, 2009). Huang et al. (2017) menar på att informationsdelning har stor inverkan 

gällande vinstökning samt minskning av lager, och Khan et al. (2016) tillägger att det även 

påverkar kostnadsreduceringar. Arshinder et al. (2008) gör ytterligare tillägg att det även har 

inverkan på ledtider, produktionsplanering och kapacitet. Fler forskare stödjer att 

informationsdelning har påverkan på lagernivåer och kostnadsreduceringar (Hall & Saygin, 

2011; Lee et al., 2000; Prajogo & Olhager, 2012; Yu et al., 2002).  

 

Enligt Zhou & Benton (2007) är effektiv informationsdelning en viktig del i arbetet med att 

förbättra försörjningskedjan. Informationsdelning kan delas upp i tre kategorier, teknik som 

stödjer informationsdelning, innehållet i informationen som delas samt informationskvalitet. 

Informationsteknik kan delas upp i två kategorier hårdvara samt programvara, dessa behövs 

för att stödja informationsdelning. Informationsinnehåll handlar om informationen som delas 

mellan aktörerna i försörjningskedjan. Informationskvalitet handlar om kvaliteten på den 

information som delas (ibid).  
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Informationssystem hanterar inte alla gånger all informationsdelning som sker mellan företag, 

eftersom det inte enbart är ett tekniskt problem. Det uppstår ofta problem med att företagen 

inte kan kommunicera med varandra genom att prata. Information kommer inte delas om 

chefer på de olika företagen inte skapar tillit för varandra (Mohammad et al., 2017). Många 

chefer misstar sig och tror att informationsdelning enbart handlar om olika system och 

ignorerar beslutsfattandet i informationsdelningsprocessen (Zhou & Benton, 2007). 

 

Om aktörerna är villig att dela information direkt och effektivt så kan den totala prestandan 

öka i hela försörjningskedjan. Dock är många aktörer inte villiga att dela med sig all 

information med deras partners eftersom de kan vara rädd för att förlora sina egna fördelar. 

Därför måste ledande aktörer i försörjningskedjan vara tydliga med fördelarna som kan 

skapas genom väl fungerade informationsdelning (Chen et al., 2007). När en aktör i 

försörjningskedjan ständigt fortsätter att utveckla informationsdelning med andra parter, är det 

extra viktigt för den redan befintliga aktören att dela information för att bibehålla ett bra 

samarbete (Yu et al., 2002). 

 

Förtroende är en kritisk faktor när det kommer till informationsdelning. Förtroende möjliggör 

samarbeten mellan aktörer i försörjningskedjan och leder till bättre prestanda för alla parter. 

Dock är det fortfarande väldigt oklart hur förtroende ska etableras och utvecklas mellan 

aktörerna (Wang et al., 2014). Inom informationsintegration är de teknologiska aspekterna 

viktiga men också kostsamma, och de är inte avgörande för hela integrationen. De viktigaste 

och avgörande delarna är kvaliteten och kvantiteten på informationen och hur frekvent den 

delas. Svårigheterna som företag ofta stöter på är att skapa en fungerande kommunikation och 

att bygga ett förtroende inom försörjningskedjan (Prajogo & Olhager, 2012). 

 

En av de vanligaste blockaderna för informationsdelning är bristande tillgång på formella 

informationssystem som hanterar informationsdelningen mellan aktörerna (Mohammad et al., 

2017). Ett annat vanligt problem när det kommer till informationsdelning är svårigheten att 

förutse framtida efterfrågan. Det i sin tur kan leda till bristande information eller information 

som har dålig kvalitet. Låg informationskvalitet när det kommer till informationsdelning kan 

också bero på fördröjning av information, misstolkad information samt svårigheten med att 

samla in informationen (Kembro et al., 2017). 

 

Kembro et al. (2017) skriver: 

”När efterfrågan frekvent ändras så är hastigheten på informationsdelning från en sida till 

den andra kritisk för konkurrenskraften över hela försörjningskedjan”  

 

En viktig del när företag ska koordinera i försörjningskedjan är informationsflödet mellan 

parterna i försörjningskedjan (Lee et al., 1997). Enligt Prajogo & Olhager (2012) är 

användningen av informationsteknologier och informationsdelning i försörjningskedjan 

beroende av vilken nivå av strategisk relation de olika partnerna har. Informationsdelning som 

är välorganiserad möjliggör för företag att förbättra deras försörjningskedja. Det möjliggör 

även för att förbättra deras strategier för att kunna maximera deras vinster (Chen et al., 2007). 
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3.4 Hållbarhet 

Hållbar utveckling beskrivs som ständig utveckling som strävar efter att människors behov 

tillgodoses, och detta utan att kommande generationers behov riskeras. Sociala, ekonomiska 

och miljömässiga aspekter är ofta det som nämns när hållbarhet diskuteras. Den miljömässiga 

delen som också kan ses som den ekologiska, och anses som den viktigaste av dessa tre 

aspekter. Fungerar inte den kommer det inte heller vara något behov för social- eller 

ekonomisk hållbarhet i framtiden (Ammenberg, 2004). Figur 4 nedan visar hur de tre 

aspekterna i hållbarhet påverkar varandra.  

 

  
Figur 4. Aspekter inom hållbarhet. 

 

Tidigare har definitionen av hållbarhet varit smal och ett problem som luftföroreningar har 

enbart setts från den ekologiska synvinkeln. På senare tid har detta breddats och ett problem 

som just luftföroreningar också har inverkan på den sociala delen av hållbarhet. Det blir då en 

överlappning av hållbarhetsproblem (figur 3). De lägger också till ytterligare två dimensioner 

inom hållbarhet och det är jämställdhet och hälsa. En för snäv definition kan medföra vissa 

risker, som att individuella lösningar framhävs. En bredare definition skapar bättre 

förutsättningar för ekonomisk stimulans, förbättrade alternativ för transporter och att bli mer 

lösningsorienterad (Litman & Burwell, 2006).  

 

Hållbarhet med fokus på logistik fokuserar på att förbättra godstransporter så att inverkan på 

miljö och andra liknande aspekter minskas. Hållbarhet är till för att försäkra oss om att 

besluten som tas idag inte har någon påverkan på framtida generationer (Mangan et al., 2008). 

Framtida forskning bör fokusera på gröna initiativ i försörjningskedjan, det är viktigt för att 

skapa bättre förståelse hur olika partner i försörjningskedjan påverkar miljön och för att kunna 

förbättra kontrollen av hållbarhet (Evangelista et al., 2017).  
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3.5 Sammanfattning av teori 

Lumsden (2015) beskriver att logistik ska sträva efter att ”styra rätt artikel eller individ, i rätt 

skick, till rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad”. Logistik är beroende av 

information, då information kan ha stor påverkan på effektiviteten i företagens flöden (ibid).  

Många företag stävar efter att uppnå så bra prestanda som möjligt i deras försörjningskedja, 

ett sätt att förbättra prestandan är att öka informationsdelningen (Selldin & Olhager, 2007). 

Zhou & Benton (2007) menar på att dela information med alla aktörer i försörjningskedjan 

kan företag öka samt förbättra informationskapaciteten. Enligt Lumsden (2015) så är ett 

fungerade informationsflöde som ständigt förbättras och utvecklas nödvändigt om en 

konkurrenskraftig logistikverksamhet ska kunna bedrivas.  

Fyra förbättringsområden som enligt teori förbättrad informationsdelning kan leda till är 

kortare ledtider, minskade kostnader, förbättrad produktionsplanering samt minskade 

lagernivåer. Dessa områden visas i figur 5 nedan. 

 

Figur 5. Möjligheter med förbättrad informationsdelning enligt teori. 
 

Flera forskare påpekar att förbättrad informationsdelning kan leda till dessa förbättringar. 

Kembro et al. (2017) tar upp att informationsdelning genom hela försörjningskedjan kan ge 

fördelar inom bland annat produktionsplanering, minskade lagerkostnader och minskade 

ledtider. Hall & Saygin (2011), Lee et al. (2000), Prajogo & Olhager (2012) och Yu et al. 

(2002) menar på att informationsdelning har påverkan på lagernivåer och 

kostnadsreduceringar.  
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Enligt Wang et al. (2014) så är förtroende en kritisk faktor när det kommer till 

informationsdelning. Dock är det fortfarande väldigt oklart hur förtroende ska etableras och 

utvecklas i försörjningskedjan. Om medlemmar i försörjningskedjan är villig att dela 

information så menar Chen et al. (2007) på att det kan öka den totala prestandan i hela 

försörjningskedjan. Wang et al. (2014) menar på att förtroende möjliggör för samarbeten som 

kan förbättra prestandan för alla medlemmarna i försörjningskedjan. Enligt Mohammad et al. 

(2017) så delas inte information om inte cheferna på de olika företagen i försörjningskedjan 

inte skapar tillit till varandra.  

 

Hållbarhet handlar om tre aspekter social, ekonomisk och ekologisk (Ammenberg, 2004). 

Mangan et al. (2008) nämner att hållbarhet i fokus på logistik handlar om att förbättra den 

miljömässiga aspekten när det kommer till godstransporter. Enligt Evangelista et al. (2017) så 

bör framtida forskning fokusera på hur hållbarhet kan förbättras när det kommer till olika 

partner i försörjningskedjan.  
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4. Empiri/Resultat 
I detta kapitel behandlas den insamlad data som tagits fram via intervjuer som utförts på 

berörda företag i försörjningskedjan. Den insamlade informationen utgår ifrån frågor som 

ställts till berörd personal på de olika företagen. Frågorna går att hitta i bilaga 1.  

 

I empirin har studien samlat in information från följande företag. Yilport Gävle AB´s bulk-

verksamhet, sågverk, transportör och speditör som även visas i figur 6. 

 
Figur 6. Aktörer i försörjningskedjan. 

 

 

4.1 Yilport Gävle AB´s bulk-terminal 

4.1.1 Branschbeskrivning 

Inom en bulk-terminal bedrivs bulk-verksamhet och med det menas att godset lastas direkt på 

transportmedlet utan någon form av lastbärare, exempelvis direkt i lastutrymmet på ett fartyg 

(Transportstyrelsen, o.å). Bulk-terminalen som detta arbete har observerat ägs och drivs av 

Yilport Gävle AB. Det är en terminal på 390 000 kvm och 4 kajer på sammanlagt 1150 m. 

Gods som passerar terminalen är bland annat sågade trävaror, vindkraftverk, kol, lera och 

pappersmassa (Yilport Gävle, o,å).  

  

4.1.2 Nuläge av informationsdelningsprocessen 

I dagsläget tas bokningar av stuffning av virke emot via mail från flera olika speditörer. Dessa 

bokningar innehåller bland annat information om hur många containrar den innefattar och 

vilken dag det är closing, datum som specifika aktiviteter ska vara utförda, exempelvis när 

godset ska vara stuffat eller tillgängligt för att lastas på fartyg. All kontakt med speditörer sker 

via mail eller telefon och det är enbart speditörerna som Yilport har kontakt med i hela 

försörjningskedjan. Att utöka det till flera skulle vara till fördel för alla inblandade parter, 

oavsett om det är via mail, web-portaler, en hemsida där information kan hämtas och 

rapporteras, eller telefon. Skulle informationsflödet utökas så kan mervärde skapas då man 

kan få bättre kontroll på flödet, leverera bättre kvalitet till kunden, arbeta mer proaktivt, 

minska ledtider, skapa bättre relationer med leverantörer och förbättra den interna 

resurskapaciteten. 
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Att förbättra informationsflödet skulle kunna utföras genom en bättre dialog med de som 

redan är inkluderade, vilket kan leda till djupare informationsflöde. Utifrån detta kan 

föraviseringar upprättas vilket gör det lättare att skapa prognoser och planera utefter det. 

  

4.1.3 Hinder och möjligheter med informationsdelning 

Hinder som kan ses vid utökad informationsdelning är att brister blir mer synliga för 

utomstående. Om fler blir inkluderade i informationsdelningen blir automatiskt mer 

information i omlopp vilket kan bidra till att viktig information riskerar att försvinna i 

mängden. Möjligheterna är många och några har redan nämnts som djupare relationer och 

prognoser, minskade samt bättre kontroll på lagernivåer, hållbarhet och bättre kundservice. 

Idag gällande virkesbokningar är det den ekonomiska delen som det arbetas mest med. Den är 

i detta sammanhang lättast att urskilja i verksamheten. Att klara closingar är prioritet då det 

annars skapar följdproblem med rederier och dess avgångar. Här kan ett bättre 

informationsflöde skapa förutsättningar för bättre miljö både ekologiskt och socialt. Genom 

prognoser kan personal planeras så arbetsbördan blir jämnare fördelad, men också minska de 

interna transporterna. 

 

4.2 Sågverk 

4.2.1 Branschbeskrivning 
Företaget producerar och levererar trävaror. De förädlar råvara från ansvarfullt brukade 

skogar till sågade trävaror vid flera anläggningar som sedan levereras på den globala 

marknaden med fartyg och lastbil. 

 

4.2.2 Nuläge av informationsdelningsprocessen 

Företaget delar information till sina speditörer gällande virkesbokningar via webb-portaler, 

mail och telefon. Informationen innehåller bland annat tidsintervall för när virket ska 

transporteras från sågverket till hamnen, kvantitet, closing-datum, destination, märkningar på 

virkespaketen, vart det ska stuffas och vägning av containers.  

 

4.2.3 Hinder och möjligheter med informationsdelning 

Ett utökat informationsflöde skulle inte skapa något mervärde direkt till företaget, men att det 

kan skapa möjligheter till mervärde för andra delar i försörjningskedjan. Då de enbart delar 

information vidare till andra aktörer och inte påverkar hur de hanterar informationen. Något 

som kan ses som en möjlighet med ett mer effektivt informationsflöde genom hela 

försörjningskedjan är att det kan skapas resurseffektivitet. Med resurseffektivitet skulle 

företaget kunna bemanna utefter variationerna i försörjningskedjan, vilket resulterar i ökat 

resursutnyttjande som bidrar till minskad negativ klimatpåverkan och ökad lönsamhet. 
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4.3 Speditör 

4.3.1 Branschbeskrivning 

Speditörer arbetar mellan olika företag som mellanhänder, de fixar bland annat med 

aviseringar av ankommande gods, lastning, lossning och förtullning. Speditörer kan också 

fungera som en transportförmedlare mellan kund och lämplig transportör (Lumsden, 2015). 

Företaget tar emot kundorder från sågverken och utifrån det så utför de bokningar med 

Yilport Gävle AB och med transportörer. 

 

4.3.2 Nuläge av informationsdelningsprocessen 

I nuläget tar speditören emot information från de olika sågverken via mail och olika web-

portaler. Informationen berör bokningar av virke som ska lastas i container, och den 

innehåller bland annat datum och referensnummer som beskriver vilken bokning den tillhör. 

Speditören delar senare vidare information till rederier som ska skeppa godset med fartyg och 

till Yilport Gävle AB som ska lasta godset i containrar. Den information som speditören delar 

med Yilport Gävle AB innehåller datum för när olika aktiviteter ska va utförda och 

registrerade samt referensnummer eller bokningsnummer. Speditören delar även med sig av 

lastlistor som beskriver vilka virkespaket som ska lastas i samma container. Informationen 

delas till Yilport Gävle AB via mail, men kan också ske via telefon i enstaka fall om 

förändringar sker och det är ont om tid. 

 

Att utöka informationsdelningen till fler aktörer skulle inte påverka företaget nämnvärt i deras 

dagliga verksamhet. Men de kan se andra positiva effekter med utökad informationsdelning. 

Skulle fler aktörer i försörjningskedjan få tillgång till mer information kan hela flödet 

optimeras. Här nämns också att det kan uppnås förbättringar ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Genom ett mer integrerat arbetssätt så kan alla företag arbeta mot ett mer hållbart flöde, inte 

bara ekonomisk utan också ur en miljömässig synvinkel. 

  

4.3.3 Hinder och möjligheter med informationsdelning 

Hinder som kan identifieras är att vissa aktörer i försörjningskedjan får ta emot information 

som är irrelevant för dem själva. Det kan i sin tur skapa onödigt arbete genom att företagen 

behöver identifiera vilken information som de behöver eller inte av det totala 

informationsflödet. Möjligheterna är bland annat att felinformation kan minskas, vilken bidrar 

till minskning av onödiga kostnader som kan uppstå. Att möjliggöra snabbare och bättre 

kommunikation med Yilport Gävle AB kan också bidra till förbättringar, som snabbare 

beslutsfattande när problem uppstår.  

 

4.4 Transportör 

4.4.1 Branschbeskrivning 

Transportörer kan bedrivas på två olika sätt, verkställande transportör och avtalande 

transportör. Den verkställande transportören är den som gör den faktiska transporten, och 

avtalande transportören är den som åtar sig att utföra den kommande transporten (Lumsden, 

2015). Transporter i detta sammanhang menas att en produkt flyttas från en punkt till en 
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annan utan att påverka dess egenskaper (Olhager, 2013). Företaget bedriver åkeriverksamhet 

som bland annat transporterar sågat virke från sågverk till Yilport Gävle AB´s virkesstuff.  

  

4.4.2 Nuläge av informationsdelningsprocessen 

I dagsläget får företaget information från speditörer i form av bokningar och lediga virkeslass. 

Bokningarna och virkeslassen kommer till företaget via mail eller web-portal. Informationen 

går ut till cirka 200–300 åkerier. Utifrån informationen kan åkeriet själv välja vilket virkeslass 

de vill transportera och bokar det med speditörerna. Informationen som finns i de utskickade 

mailen eller i web-portalen kan variera beroende på vilken speditör som ansvarar för 

bokningarna, men i stort sätt innehåller de liknande information. Det är vilket sågverk, hur 

mycket, vart det ska och vilken dag det ska vara levererat. 

  

Transportören är enbart mottagare av information och delar inget vidare till andra men kan 

ändå se stora möjligheter med att inkludera fler i informationsflödet. Ett utökat och bättre 

informationsflöde kan minska väntetider, detta då mottagaren kan vara mer förbered för 

högtryck av inkommande material. 

  

Som situationen uppfattas nu så är det några nyckelpersoner hos speditörerna som innehar 

mycket information som inte förmedlas vidare. Det skulle kunna lösas med små medel, som 

upprättande av en kontakt mellan speditör och mottagaren (Yilport). Det finns också 

möjligheter i att mottagaren börjar ställa krav på speditörerna. Det kan vara att delge 

information om inkommande transporter med sågat virke, som hur många lastbilar som är 

bokade och vilken dag de kommer att lasta på sågverket. 

  

Tyvärr kan de inte påverka informationsflödet då de är för små i sammanhanget. De följer de 

anvisningar som finns gällande transporten och mycket mer än så kan de inte göra. De är 

enbart anlitade att utföra en transport från punkt A till punkt B och göra det så effektivt och 

kvalitetssäkert som möjligt. 

  

4.4.3 Hinder och möjligheter med informationsdelning 

De hinder som kan ses i att utöka informationsflödet är bland annat företagshemligheter, 

exempelvis vilka transportörer som kör vilket gods. Det kan vara känslig information då 

transportörerna kan vara konkurrenter på samma linje. Möjligheterna kan vara många men det 

som ses som viktigast är att minska väntetiderna hos Yilport Gävle AB. Sågverken och 

speditörerna vet långt innan vad de producerar och när det ska skeppas med fartyg från 

hamnen. Kan denna information nå Yilport i god tid kan personal planeras mer optimalt och 

väntetiderna kortas. Respondenten beskriver att det är de som får stå för kostnaden när en 

lastbil blir stående i köer hos mottagaren, detta gör att de i vissa fall hellre kör utan last än 

lastar sågat virke. Detta kopplar respondenten också till miljö och ekonomi. Att köra en lastbil 

tom är varken ekonomiskt eller miljömässigt hållbart, men ibland blir det ändå ”billigare” än 

väntetider. 
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4.5 Sammanfattning av empiri/resultat  

Sammanfattningsvis ser alla aktörer att ett utökat informationsflöde kan skapa mervärde för 

försörjningskedjan, även som det inte alla gånger sker specifikt för vissa aktörer. Att bli mer 

resurseffektiv, produktionsplanering, kötider/väntetider, personalplanering och förbättra 

hållbarhet inte bara ekonomisk utan också socialt och miljömässigt är några mervärden som 

respondenterna nämner. Dock så visar intervjuerna på att alla aktörer i försörjningskedjan 

enbart ansvarar för sin egen del av informationsflödet samt att de enbart delar med närmsta 

aktör. Nedan beskriver figur 7 fördelar aktörer i försörjningskedjan ser med förbättrad 

informationsdelning  

 

 
Figur 7. Möjligheter med förbättrad informationsdelning enligt empirin. 
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5. Analys och diskussion 
Detta kapitel kommer att analysera och diskutera teori samt empiri mot varandra för att 

besvara studiens frågeställningar.  

 

5.1 Hur överförs information idag inom Yilport Gävle AB´s försörjningskedja? 

5.1.1 Yilport Gävle AB´s bulk-terminal 

Informationsdelningen som sker idag kring flödet som hanterar virke utförs via mail och 

telefon, det gäller både ingående och utgående information. I flödet så har Yilport Gävle AB 

enbart kontakt med speditörerna. Kontakt med bara en aktör i försörjningskedjan kan leda till 

brister i den information som delas och når fram till Yilport Gävle AB. Det i sin tur skapar 

fler följdproblem som kan drabba alla aktörer i försörjningskedjan. Det nämns flera 

möjligheter med förbättrad informationsdelning som minskar problemen som uppstår. Enligt 

Chen et al. (2007) är det viktigt att det ledande företaget i försörjningskedjan är tydlig med 

fördelarna som kan uppstå med förbättrad informationsdelning. Yilport Gävle AB sitter på en 

position där de ser problemen, vilket sätter företaget i en ledande roll i försörjningskedjan när 

det kommer till att se möjligheterna med informationsdelning.  

 

5.1.2 Sågverk 

Sågverket är den första aktören i försörjningskedjan och delar enbart vidare information till 

speditörer. Informationsdelningen sker via web-portaler, mail och telefon. Här uppkommer 

samma problem att sågverket enbart delar information med en aktör i försörjningskedjan. 

Sågverken innehar information i ett tidigt skede i försörjningskedjan och skulle kunna 

påverka senare steg i samma försörjningskedja genom att dela informationen till fler aktörer. 

Sågverket ser att det finns möjligheter för andra i försörjningskedjan men förbättra 

informationsdelning, men inget eget mervärde. En möjlighet som nämns är resurseffektivitet 

vilket Kembro et al. (2017) nämner som en förutsättning som kan skapas av att dela 

information till alla aktörer i försörjningskedjan.   

 

5.1.3 Speditör 

Speditören tar emot information från sågverk och delar senare vidare informationen till 

transportörer och Yilport Gävle AB. Tillvägagångssättet för mottagning av information sker 

via mail och web-portaler. Medan delningen av information sker via mail, vid undantag sker 

det via telefon. Speditören sitter på en viktig position i försörjningskedjan då all information 

passera och delas vidare via dem. Det är viktigt att den information som delas innehåller rätt 

information och vid rätt tidpunkt för att resterande företag i försörjningskedjan ska kunna 

sköta sin verksamhet. Det är även viktigt att den information som delas har hög kvalitet, rätt 

kvantitet och delas frekvent till berörda aktörer i försörjningskedjan, vilket Prajogo & Olhager 

(2012) nämner som något viktigt när företag som är integrerade.  Speditörens position i 

försörjningskedjan gör att företaget är ofrivilligt integrerad med alla aktörer.  
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5.1.4 Transportör  

Transportören tar emot information från speditörer, det sker via mail eller web-portal. 

Transportören delar ingen information vidare till någon annan aktör i försörjningskedjan. 

Dock kan transportören se möjligheter med att förbättra informationsdelning, fördelar såsom 

minskade väntetider, förbättringar inom hållbarhet i fokus på den ekonomiska och 

miljömässiga aspekten. Transportörer i sig sitter på mycket viktig och bra information som 

skulle kunna förenkla flera delar i försörjningskedjan. Information som berör ankomsttider, 

vad som levereras med mera. I transportsektorn är konkurrensen stor och marginalerna små 

vilket leder till att planering kan vara avgörande för verksamhetens lönsamhet. Enligt Kembro 

et al. (2017) så är hastigheten på informationsdelningen en kritisk faktor för att vara 

konkurrenskraftiga. Mer delaktighet i informationsflödet och informationsdelningen från 

transportörer skulle skapa möjligheter för flera aktörer i försörjningskedjan. 

 

5.1.5 Försörjningskedjan som helhet  

Aktörerna i försörjningskedjan som studien har analyserat arbetar idag på olika sätt gällande 

informationsdelning, beroende på mellan vilka information delas. Informationsdelning är en 

effektiv strategi för att förbättra informationsflödet i försörjningskedjan (Qian et al., 2011). 

Utifrån intervjuer och observationer framgår det att varje aktör arbetar enskilt, trots att alla 

lyfter upp möjligheter som kan skapas med förbättrad och utökad informationsdelning. Vilket 

kan kopplas till Zhou & Benton (2007) som beskriver att informationskapaciteten ökar samt 

förbättras om information delas till alla aktörer i försörjningskedjan. Selldin & Olhager (2007) 

nämner att många företag fokuserar på att öka sin informationsdelning för att uppnå bättre 

prestanda i försörjningskedjan. Företagen skulle kunna uppnå bättre prestanda på flera 

punkter genom att förbättra deras gemensamma informationsdelning. Ett gemensamt synsätt 

på informationsdelningen skulle skapa flera möjligheter i hela försörjningskedjan. 

 

5.2 Vilka möjligheter skapas om informationsdelning förbättras mellan företag i 

försörjningskedjan? 

Teoriavsnittet tar upp möjligheter som förbättrad informationsdelning kan leda till, bland 

annat ledtid, produktionsplanering, lagernivå och kostnader. Empirin som framställdes genom 

intervjuer och observationer fick liknande resultat som teorin, men det uppkom även 

skillnader. Relationer, ledtid, lagernivå, resurseffektivitet, transporter och hållbarhet lyfts 

fram som möjligheter med förbättrad informationsdelning. Möjligheterna som framkom i 

empirin kommer att diskuteras tillsammans med teorin för att skapa en analys och diskussion 

som resulterar i en slutsats. Alla aktörer i försörjningskedjan ser möjligheter med förbättrad 

informationsdelning men det framkom också svårigheter. Aktörerna arbetar för sin egen 

vinning trots att allas prestanda kan förbättras med total informationsdelning, vilket stärks av 

Huang et al. (2017).  

 

Att bygga upp förtroende och djupare relationer mellan aktörer i en försörjningskedja kan 

vara ett sätt att förbättra informationsdelningen. Chen et al. (2007) menar på att om aktörerna 

i en försörjningskedja är villig att dela information så kan det ha påverkan på den totala 

prestandan. Dock är företag ofta rädd för att förlora sina egna fördelar genom att dela 
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information. Förtroende och relationer är två faktorer som kan leda till att företag uppnår 

förbättringar inom informationsdelning, som i sin tur kan leda till ytterligare förbättringar 

inom andra områden. För att bygga upp förtroende och relationer krävs det att arbeta aktivt 

med aktörerna i försörjningskedjan. Wang et al. (2014) menar på att förtroende är en kritisk 

faktor när det kommer till informationsdelning och att det fortfarande osäkert hur förtroende 

ska etableras samt utvecklas mellan aktörer i en försörjningskedja. Ett sätt att utveckla bra 

relationer samt förtroende mellan aktörerna i försörjningskedjan, kan vara att skapa 

gemensamma mål och få alla delaktiga i den befintliga informationsdelningen.  

 

Schary & Skjøtt-Larsen (2001) nämner öppen kommunikation, tillit och motivation som några 

viktiga faktorer när det kommer till relationer i en försörjningskedja. Företag stöter på 

problem när det kommer till kommunikation och skapa förtroende inom en försörjningskedja 

(Prajogo & Olhager, 2012). För att förbättra kommunikationen i en försörjningskedja kan 

företagen arbeta mot att uppnå mer delaktighet från alla aktörer. Delaktighet leder till ökad 

kommunikation mellan aktörerna vilket även skulle förbättra den befintliga. Många företag 

inriktar sig enbart på den tekniska delen när det kommer till informationsdelning. Dock har 

mindre företag inte resurser för att utveckla ett affärssystem som är integrerat med flera 

aktörer i en försörjningskedja. Mohammed et al. (2017) nämner att det inte bara är de tekniska 

hindren som påverkar informationsdelning, det är ofta att aktörerna inte kommunicerar genom 

en dialog. Genom att skapa gemensamma mål och mer delaktighet från alla aktörer i 

försörjningskedjan så kan man förbättra informationsdelning utan att integrera ett 

affärssystem. Gemensamma mål och delaktighet skulle också kräva att relationerna i 

försörjningskedjan sträcker sig längre än till närmsta aktör och att alla aktörer delar 

information med varandra. Prajogo och Olhager (2012) nämner att det är viktigt att relationer 

i försörjningskedjan blir mer än att enbart dela information med varandra, och genom att 

stärka relationerna så kan informationsintegration uppnås.  

 

Att skapa djupare relationer och mer förtroende i försörjningskedjan är viktigt för att uppnå 

möjligheter till andra fördelar som informationsdelning kan leda till. Relationer och 

förtroende skulle kunna minska effekten av vad ett affärssystem kan ha på 

informationsdelning. Det skulle även skapa möjligheter till förbättringar inom ledtider, 

lagernivåer, resurseffektivitet, transporter och hållbarhet. Gemensamma mål och delaktighet 

kan skapa bättre relationer samt förtroende mellan aktörerna i försörjningskedjan vilket kan 

leda till möjligheter för förbättringarna. Kembro et al. (2017) tar upp flera fördelar som kan 

uppnås med att dela information genom hela flödet, alla delar kan kopplas till olika resurser 

och hur effektivt de används. Respondenten på sågverket nämner att resurseffektivitet kan 

skapa förutsättningar för att planera personal efter variationerna som uppstår, och det i sin tur 

både ökar lönsamheten och minska klimatpåverkan. Att dela information genom hela 

försörjningskedjan kan bidra till flera positiva effekter, var-av ledtider är en (Kembro et al., 

2017). Att minska väntetiderna hos Yilport Gävle AB är en del i att minska den totala 

ledtiden. Väntetider kan byggas bort med hjälp av förbättrad informationsdelning, och enligt 

Chen et al. (2007) är effektiv informationsdelning till fördel för snabbare respons vilket leder 

till kortare ledtider som alla aktörer kan dra nytta av. Snabbare respons genom hela 
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försörjningskedjan skulle skapa förutsättningar för Yilport Gävle AB att bemöta högtryck av 

inkommande transporter, och planera personal efter efterfrågan.  

 

Inom informationsdelning är lagernivåer en av de vanligast förekommande uppgifterna som 

delas mellan aktörer (Lee & Whang, 2000; Reddy & Rajendran, 2005; Kauffman & Mohtadi, 

2009). Yilport Gävle AB nämner att ökad kontroll och minskning av lagret är något som de 

ser som en möjlighet med utökad informationsdelning i den aktuella försörjningskedjan vilket 

Kembro et al. (2017) styrker. Enligt Lumsden (2015) är stora lagerytor något som påverkar 

kostnadsbilden då det krävs personal som hanterar produkterna. Lagrets utformning är också 

en bidragande faktor till hur hanteringen utförs och hur lättåtkomliga produkterna blir. Interna 

transporter är del av hanteringen av sågat virke och påverkas av utformningen av lagret. 

Yilport Gävle AB nämner att bättre personalplanering kan minska de interna transporterna, 

vilket Olhager (2013) ser som en volymrelaterade kostnadsreducering. De externa 

transporterna utförs av transportföretag, i transportör-intervjun nämns det att i vissa fall kör de 

utan last då kostnaderna för väntetider blir för höga. Interna och externa transporter har också 

en stor inverkan på hållbarhet, förbättrad informationsdelning skulle leda till minskade 

transporter vilket i sin tur bidrar till bättre miljömässig hållbarhet.  

 

Förbättrad informationsdelning mellan aktörerna i försörjningskedjan skulle påverka den 

ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten på företagen samt i försörjningskedjan som 

helhet. Enligt Evangelista et al. (2017) så bör företag skapa bättre förståelse för hur olika delar 

i försörjningskedjan påverkar miljön, och skapa sig en bild för hur olika aktörer påverkar 

hållbarheten för att få mer kontroll. Då det är ett sådant aktuellt ämne bör företag fokusera på 

att förbättra alla delar inom hållbarhet. Förbättrad informationsdelning är en möjlighet till att 

förbättra hållbarheten i hela försörjningskedjan.  
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6. Slutsats  
I detta kapitel presenteras studiens slutsats, teoretiska och praktiska bidrag samt förslag till 

fortsatt forskning.  

 

Syftet med studien var att kartlägga informationsflödet inom en bulk-terminals 

försörjningskedja och dess tillhörande aktörer, samt att se över vilka möjligheter som skapas 

om informationsdelning förbättras mellan aktörerna. Kartläggningen av informationsflödet 

visar att det innehåller brister men också möjligheter. Samt att informationsdelningen 

mestadels sker mellan aktörerna som står närmast varandra i försörjningskedjan. Studien vill 

lyfta fram att aktörerna i försörjningskedjan bör förbättra sitt arbete när det kommer till 

informationsdelning. Genom att sätta upp gemensamma mål med alla aktörer och skapa 

delaktighet i hela försörjningskedjan när det kommer till informationsdelning, så kan 

företagen uppnå möjligheter till förbättringar inom flera områden. Möjligheter till 

förbättringar inom bland annat ledtider, lagernivåer, kostnader och produktionsplanering. 

Studien vill även lyfta fram att informationsdelning är en möjlighet till förbättrat arbete inom 

hållbarhet, som beskrivs i figur 8. Vilket är ett väldigt aktuellt ämne och viktigt när det 

kommer till att skapa framtida konkurrensfördelar.  

 

 
Figur 8. Möjligheter med förbättrad informationsdelning enligt slutsats. 

 

6.1 Studiens teoretiska och praktiska bidrag  

Ett forskningsgap identifierades i studien då tidigare forskning inte lyfter upp att 

informationsdelning har påverkan på företags arbete med hållbarhet. Studien visar på att 

informationsdelning mellan företag i en försörjningskedja skapar en möjlighet till 

hållbarhetsförbättringar.   
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Förslag till Yilport Gävle AB är att utveckla arbetet med informationsdelning i hela 

försörjningskedjan. Yilport bör ställa högre krav på andra aktörer i försörjningskedjan så rätt 

information delas. Förbättrad informationsdelning kan leda till minskade kostnader, kortare 

ledtider, minskade lagernivåer samt förbättrad produktionsplanering. Genom att sätta upp 

gemensamma mål och skapa delaktighet med alla aktörer i försörjningskedjan så kan 

informationsflödet samt informationsdelningen förbättras. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning   

I fallstudien lyfts möjligheter fram som kan uppstå med förbättrad informationsdelning i en 

försörjningskedja. En faktor som lyfts fram i fallstudien är hållbarhet. Tidigare forskning är 

bristfällig när det kommer till hur informationsdelning mellan företag i en försörjningskedja 

kan påverka arbetet med hållbarhet. Fortsatt forskning inom ämnet skulle vara intressant för 

företag, läsare och samhället.  
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Bilaga 1  
 

Vad bedriver ni för verksamhet? 

 

Vilken befattning har du på företaget? 

 

Verkar ni lokalt eller globalt? 

 

Hur ser informationsprocessen ut idag gällande virkesbokningar och tillhörande transporter? 

 Hur delar/tar ni emot information? 

 Med vilka delas information? 

 

Skulle ni ha möjlighet att dela/ta emot information med flera parter i försörjningskedjan, som 

idag inte är inkluderade? 

 

Hur skulle ett utökat informationsflöde skapa mervärde för er? 

 

Hur skulle informationsflödet kunna förbättras enligt dig?  

 

Vilka hinder och möjligheter ser du med arbetet i att förbättra informationsdelning?  

 

Hur arbetar ni med hållbarhet, i syfte på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet?  

 

På vilket sätt tror du att ett bättre informationsflöde kan leda till bättre hållbarhet? 

 

 


