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Sammanfattning 

 

Bakgrund 

I dagens globaliserade och konkurrensutsatta miljö, karaktäriserad av komplexa logistik 

och Supply Chain strukturer har vikten av att bestämma servicenivåer för frakttransporter 

ökat för många aktörer. Därför kan transportbeslut ses som nyckelbeslut inom 

logistikledning och oftast är det en rad faktorer som måste vägas in. 

 

Syfte    

Syftet med studien är att ta fram en beslutsmodell innehållande de parametrar som är av 

vikt vid beslut gällande sjöfartsleveranser.   

 

Genomförande 

Inledningsvis utfördes en litteraturstudie på ämnet vilket även kompletterades med 

intervjuer för att säkerställa ett verklighetsförankrat resultat. Utifrån den tidigare 

forskningen tillsammans med resultatet från intervjuerna bildades sedan beslutsmodellen. 

Därefter inleddes en fallstudie på Stora Enso Fors, där deras flöde kartlades och slutligen 

utvärderades modellen genom att testa den på slumpmässigt utvalda orders på Stora Enso 

Fors tre mest frekventa destinationer.  

 

Resultat  

Utvärderingen av modellen visar att det uppnådda resultatet går i enighet med 

verkligheten och hur Stora Enso skeppar sitt gods i dagsläget. Resultatet visar även att de 

rederier Stora Enso använder sig av idag generellt sett presterar bra. Både förseningar och 

skador är väldigt sällsynta, vilket kan ses som en grundförutsättning i en optimal 

transportlösning. De utmaningar som finns inför framtiden ligger i att utöka miljöfokus 

ytterligare genom att verkligen försäkra godset lastas optimalt samt att även se över deras 

egna utvecklade systemtrafik och där försöka nå en kostnadsreducering. 

 

Nyckelord 

Sjöfart, Transportbeslut, Val av Carrier och Parametrar inom Transportval.  

 

 

  

 

 



Abstract  

 

Background  

In today’s globalized and competitive environment, characterized by complex logistics 

and supply chain structures, the importance of determining the service levels for freight 

transport has increased for many players. Therefore can transport decisions be seen as key 

decisions in logistics management, and usually there are a number of factors that must be 

considered.  

 

Aim  

The aim with this study is to build a decision model containing the parameters that 

concerns decision making in deliveries overseas.  

 

Perform  

The study started out with a literature review on the subject which was then 

complemented with interviews in order to assure a reality based result. These early 

studies combined with the results from the interviews were then used to create the model. 

Afterwards a case study at Stora Enso Fors was carried out, their flows were studied and 

finally the model was tested on three randomly chosen orders.  

 

Result  

The evaluation of the model shows that the result is line with the reality and how Stora 

Enso ships their cargo today. The result also shows that the carriers that Stora Enso uses 

generally perform well. Neither delays nor damages occur often, which can be seen as a 

prerequisite of an optimal transport solution. The challenges for the future are to increase 

the focus on the environment and to be able to assure that the shipments has been loaded 

optimally and also to examine their own developed intermodal transportation system, 

aiming to reach a cost reduction.  

 

Key words  

Shipping, Transport Decision, Carrier Selection and Parameters in Transportation Choice.  
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Ordlista 
 

B/L – Bill of Lading, ett fraktdokument samt värdepapper 

 

Business for Social Responsibility (BSR) en grupp av skeppare och carriers som är 

dedikerade till hållbara godstransporter översjö. (BSR, 2011) 

 

Carrier – Fraktförare 

 

Clean Shipping – ett nätverk av stora godsägare som träffas för att diskutera nuvarande 

och framtida utveckling. I och med att vara en del av nätverket fås även tillgång till en 

databas där alla båtar och rederiers miljöprestanda visas. (Clean Shipping Project, 2011) 

 

Closing – Den tidpunkt då gods och dokument skall vara lastade och presenterade för 

rederiet. (Djupenström, 2011)  

 

Coptimi – Ett beräkningssystem för lastoptimering av containers. (Djupenström, 2011)  

 

ECL – European Cargo Logistics, ansvarar för att boka fartyg samt viss 

dokumenthantering (Kimfors, 2011) 

 

Fenix – Stora Ensos orderbokningssystem. (Djupenström, 2011)  

 

GC – Green Cargo. Ett nationellt och internationellt logistikföretag som stuffar Stora 

Ensos gods i container i Göteborg. (Djupenström, 2011)  

 

ISO 14001 – Samlingsnamn för de standarder som handlar om miljöledning. (Swedish 

Standard Institute, 2011)  

 

LC – Letter of Credit, betalningsform som används vid export  

 

Network for Transport and Environment(NTM) – en ideell förening med mål att skapa en 

gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas. 

(NTM, 2011)  

 

PSA – Port of Singapore, systemoperatör som Stora Enso kontrakterade vid utvecklingen 

av Baseport. De stuffar Stora Ensos gods i Zeebrügge. (Kimfors, 2011)  

 

Tendern – Ett internetbaserat elektroniskt upphandlingssystem. (Djupenström, 2011)  

 

Transittid – Den beräknade tiden för att förflytta godset mellan en destination och en 

annan. (Djupenström, 2011) 

 

TEU’S – Twenty foot container (20fots container) (Fällgren, 2011)  

 

Quota – en viss tilldelad kvantitet att köpa under en viss period. (Englund, 2011)  

 

World Shipping Council (WSC) – WSC och dess medlemsföretag arbetar med att utöka 

miljöfokus. Detta genom att ta fram internationella standarder för fartyg samt reducera 

luftföroreningar. (World Shipping Council, 2011)  
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1 Inledning 

I avsnittet nedan beskrivs bakgrunden och syftet till arbetet samt att den avgränsning som 

gjorts är presenterad. Slutligen följer en fortsatt disposition över arbetet.  

1.1 Bakgrund 

Fawcett & Magnan (2002) uttrycker att den tekniska utvecklingen i samband med en 

ökad globalisering och ökande kundkrav konstant höjer prestandakraven på produkter och 

tjänster. Fawcett & Magnan (2002) menar att detta resulterat i att dagens marknad är mer 

konkurrensinriktad än någonsin. Vilket även stöds av Mills et al . (2004) som menar att 

det inte längre är acceptabelt att anta att bra produkter säljer sig själva och inte heller att 

dagens framgång kommer att bära i framtiden. Danielis et al . (2005) uttrycker att dagens 

globaliserade konkurrensutsatta miljö karaktäriseras av komplex logistik och Supply 

Chain strukturer. Vidare menar Danielis et al . (2005) att dessa förhållanden resulterat i 

att vikten av att bestämma servicenivåer för frakttransporter ökat för många aktörer.  

 

Meixell & Norbis (2008) uttrycker att transportbeslut är ett nyckelbeslut inom 

logistikledning. Chefer väger ofta in ett flertal faktorer när de tar dessa beslut. Oftast 

ligger fokus på primära kriterier så som kostnad och transittid. Tilläggsvis, är vikten stor 

av att ta fram individuella faktorer som är anpassade till den egna verksamheten.  

Transportbeslutsprocessens inkluderar att identifiera relevanta variabler för 

transportprestanda, välja transportsätt och carrier, förhandla fraktsatser och servicenivåer 

samt att utvärdera prestanda hos carriers. Hos många tillverkande företag innefattar 

transportkostnaden ofta upp mot 20 % av den totala produktionskostnaden. Det är därför i 

allra högsta grad viktiga beslut att ta för logistikchefer. Transporter är mer än bara en 

kostnad, detta då transporter och distribution kan ses som en stor del i att uppnå 

konkurrensfördelar. Prestandan hos en carrier påverkar effektiviteten i hela 

logistikfunktionen i ett företag. Därför ses processen att välja carrier som oerhört viktig 

för ett företags framgång. (Meixell & Norbis, 2008) Danielis et al . (2005) uttrycker att 

ett viktigt teoretiskt problem är att finna den modell som bäst kan bestämma företags 

transportval och som även fungerar till att utvärdera dessa. Det finns otroligt många olika 

modeller för att ta transportbeslut. Dessa modeller innehåller sedan en rad olika 

parametrar vilket resulterar i att det inte blir helt lätt för företag att välja ut en passande 

modell. Dock bör företag vara medvetna om att en optimaltransportlösning endast kan 

uppnås genom att väga in alla de olika parametrar som påverkar transporten.  
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram en beslutsmodell innehållande de olika 

parametrar som är av vikt vid beslut gällande sjöfartsleveranser. Detta för att kunna finna 

en optimal transportlösning. Modellen skall utvärderas på Stora Enso Fors där deras 

leveranser utifrån denna modell skall analyseras.  

1.3 Avgränsning 

Då detta arbete utförs på Stora Ensos vägnar och uppdraget är att analysera deras 

sjöfartsleveranser berör arbetet endast sjöfartsleveranser. Ytterligare en avgränsning har 

gjorts, då denna rapport endast berör fulla containerskeppningar. Anledningen till detta 

ligger i att Stora Enso Fors gods skeppas i fulla containers med endast ett fåtal undantag.   

1.4 Fortsatt disposition 

Kapitel 2 – Metod. I detta avsnitt presenteras de metoder som använts och även hur själva 

genomförandet sett ut under arbetets gång. Slutligen presenteras även en kritisk 

granskning av metoden.   

 

Kapitel 3 – Teori. I detta avsnitt presenteras de begrepp som ses som relevanta för arbetet, 

detta för att underlätta förståelsen för empirin och de beräkningar som utförts. Till en 

början ges en inblick i olika begrepp och sedan en beskrivning av tidigare studier med 

liknande innebörd.  

 

Kapitel 4 – Stora Enso Fors. I detta avsnitt presenteras företaget Stora Enso Fors och 

deras orderflöde och även en beskrivning över själva upphandlingsprocessen. All 

information i detta avsnitt är hämtad från Stora Ensos interna system och deras intranät 

samt från intervjuer med dem anställa.  

 

Kapitel 5 – Intervjuer. I detta avsnitt presenteras resultatet av de externa intervjuer som 

genomförts. De intervjufrågor som ställts finns i bilaga 3 och 4.  

 

Kapitel 6 – Beslutsmodell. I detta avsnitt presenteras den beslutsmodell som tagits fram. 

Modellen är baserad på en kombination av tidigare utförda studier och resultatet av de 

intervjuer som genomförts. Som inledning presenteras den visuella modellen, därefter ges 

en förklaring de olika parametrar som modellen innehåller.  
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Kapitel 7 – Utvärdering av beslutsmodell. I detta avsnitt testas modellen på Stora Enso 

Fors tre mest frekventa destinationer. Dessa destinationer är följande; Yantian, Kina (se 

bilaga 8), Fenix Paraguay (se bilaga 12) samt Abidjan Elfenbenskusten (se bilaga 14). För 

att kunna utföra utvärderingen har en bokning för var och en av dessa tre destinationer 

slumpats ut.  

 

Kapitel 8 – Diskussion. I detta avsnitt presenteras en diskussion utifrån resultatet av 

denna studie. I och med detta presenteras även ett antal förbättringsförslag till Stora Enso 

Fors om hur de kan förbättra sitt arbete kring deras sjöfartsleveranser.  

 

Kapitel 9 – Slutsats. I detta avsnitt presenteras de slutsatser som dragits utifrån den 

utförda analysen.  
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2 Metod 

I detta avsnitt presenteras de metoder som använts och även hur själva genomförandet 

sett ut under arbetets gång. Slutligen presenteras även en kritisk granskning av metoden.   

2.1 Kvantitativ och Kvalitativ forskning 

Det finns en klar skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Det är inte bara 

olika karaktärer av data som hanteras utan de krävs också olika tekniker för att analysera 

dessa.(Walliman, 2005) Kvantitativ metod är ett samlingsbegrepp där forskaren 

systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa samt 

analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. (Nationalencyklopedin, 2011) 

Det har blivit tydligare att subjektiva mänskliga känslor är svåra eller helt enkelt omöjliga 

att kvantifiera. Med detta som grund har kvalitativa analysmetoder vilka tar mer hänsyn 

till mer ”mjuka” personliga data utvecklats. (Walliman, 2005) 

 

Thurén (2007) uttrycker att den kvalitativa forskningen inte endast syftar till att finna 

statistiska svar utan även att fördjupa sig inom kvaliteten. Vidare avser den kvalitativa 

metoden att med den empiriska delen som utgångspunkt skapa en fördjupning och 

förståelse. Att repetera en kvalitativ studie är något som kan förknippas med svårigheter. 

Detta då den inte kan upprepas och det är heller inte möjligt att säkerställa rimligheten i 

resultatet. (Thurén, 2007)  

2.2 Litteraturstudie 

Vanligtvis inleds litteraturstudier med en litteratursökning. Vidare avses litteratur i 

forsningssammanhang oftast med tryckt material så som böcker, artiklar, rapporter, 

uppsatser med flera. Även information och uppgifter från Internet kan användas i 

litteraturstudien. Förslagsvis kan biblioteks databaser användas för att finna litteratur. 

Sökningen sker oftast med hjälp av sökord eller nyckelord. Det är därför viktigt att 

författaren till uppsatsen fokuserar på att finna lämpliga sökord. Dessa sökord kan även 

bli användbara vid framtagningen av nyckelord till den egna uppsatsen. Det kan även 

vara fördelaktigt att se över de referenser forskare använt i sina verk, genom att följa 

några hänvisningskedjor finns snabbt andra verk som kan vara centralt för det valda 

ämnet. (Ejvegård, 2009) 
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2.3 Observation 

Ejvegård (2009) uttrycker att deltagande observation innebär att forskaren beskriver ett 

skede, en process han deltar i eller en organisation han är medlem i eller på annat vis har 

inblick i. Detta innebär att forskaren iakttar pågående händelseförlopp (Ejvegård, 2009).  

Walliman (2005) uttrycker att observation är en metod som används för att uppfatta 

förhållanden, händelser och aktiviteter utan större inblandning av forskaren. Walliman 

(2005) vidareutvecklar och förklarar att människor ofta beter sig annorlunda än vad de 

säger eller menar, deras förståelse av en process demonstreras oftast bättre med deras 

egna handlingar än av deras muntliga förklaring av kunskapen. Ejvegård (2009) uttrycker 

att denna teknik exempelvis kan vara lämplig vid studier av beslutsprocesser. 

 

Ejvegård (2009) har identifierat en fördel med observation i och med möjligheten att 

verkligen gå in på djupet och få förståelse för skedena. Om en beslutsprocess studeras 

enbart genom att läsa protokoll kan viktiga företeelser som händer i en beslutsprocess gås 

miste om (Ejvegård, 2009). Dock uttrycker Walliman (2005) att observation kan vara 

väldigt tidskrävande och svårt. Detta då det kan dröja lång tid innan något verkligen 

händer eller så kan det hända för mycket så att det inte finns någon möjlighet att hinna 

observera allt (Walliman, 2005). Detta styrks även av Ejvegård (2009) som menar att 

observationer är mycket tidskrävande. En annan nackdel har identifierats av Ejvegård 

(2009) som förklarar att det är lätt att bli känslomässigt involverad och det blir då svårt att 

utföra observationen från en subjektiv utgångspunkt. Vidare menar Ejvegård (2009) att 

det ses som fördelaktigt att komplettera observationer med andra källor såsom protokoll 

och intervjuer.  

2.4 Intervjuer 

Det vanligaste tillvägagångssättet vid en intervju är att en respondent utfrågas i taget. Det 

är endast i rena undantagsfall och för särskilda syften som fler intervjuare eller fler 

respondenter deltar samtidigt. Intervjuer kan vara tidskrävande, både det empiriska 

arbetet och även själva bearbetningen av materialet. Därför är vikten hög av att förbereda 

sig väl innan och även att välja ut passande personer att intervjua. För att i lugn och ro 

kunna skriva ut intervjun och sedan välja ut det material som ska användas i uppsatsen 

kan det ses som fördelaktigt att använda sig av en bandspelare och spela in intervjun. 

Dock kan bandspelare ses som hämmande för vissa personer, de uttalar sig mer försiktigt 

när allt de säger registreras. Om intervjun inte spelas in är det av stor vikt att tid 

reserverats både före och efter för att kunna anteckna. Det är även viktigt att så fort som 
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möjligt efter intervjun skriva ner sina minnesanteckningar. Detta då minnet bleknar för 

varje timme som går. (Ejvegård, 2009)  

 

Intervjuer är passande för kvalitativ datainsamling. Intervju är ett väldigt flexibelt verktyg 

som ger en rad möjligheter. Det finns två typer av intervjuer, ansikte mot ansikte och via 

telefon. Intervjuer ansikte mot ansikte kan utföras i ett flertal situationer; hemma, på 

jobbet, utomhus, på resande fot. Det är viktigt att intervjuaren under intervjun bedömer 

kvaliteten av responsen, uppmärksammar om frågor tolkats korrekt samt att denne 

försäkrar och uppmuntrar respondenten att besvara frågorna fullt ut. Det är också av vikt 

att uppmärksamma visuella tecken så som nickningar, leenden etc., detta då de förtydligar 

svaren. Telefonintervjuer är mindre tidskrävande då tid och problem associerade med 

resande och den personliga kontakten undviks. (Walliman, 2005) 

 

Strukturen på en intervju är beroende av vilken typ av information som skall samlas in. 

För att få precisa svar skall precisa frågor ställas. I strukturerade intervjuer är frågorna 

stängda och liknar ett frågeformulär. Om en situation skall utforskas och responsen inte 

kan förutspås är en väldigt öppen och ostrukturerad form av intervju passande. En så 

kallad semi-strukturerad intervju faller mellan de tidigare nämnda strukturerna. Då är 

frågorna definierade och ger därför definierade svar samtidigt som tid utlämnas för 

fortsatt utveckling av svaren. Innan intervjun är det viktigt att ta reda på vad som skall 

göras med den insamlade informationen för att sedan utifrån det välja en passande 

struktur. Intervju ses på grund av dess flexibilitet som en användbar metod för att ta del 

av information och åsikter från experter i en tidig fas. Detta då det ofta kan bidra med 

viktig information som kan indikera riktningen för det fortsatta arbetet samt för att 

identifiera och prioritera problem. (Walliman, 2005) 

2.5 Validitet 

Thurén (2007) förklarar begreppet validitet och menar att det innebär att en undersökning 

verkligen berört det man ville undersöka och inget annat. Resultatet av en undersökning 

är en korrekt tolkning av verkligheten har undersökningen hög validitet. Är 

undersökningen inte en korrekt tolkning finns ingen validitet och undersökningen är 

därför värdelös hur exakta mätningarna än utförts (Ejvegård, 2009; Thurén, 2007 ).  

Ejvegård (2009) påtalar vikten av att exakta mått används i en undersökning. Vidare 

menar Ejvegård (2009) att alla metoder som mäter det dem utger sig att mäta är valida. 

Andersén (1994) uttrycker att det finns två olika typer av validitet. Dessa är inre och yttre 

validitet (Andersén, 1994). Inre validitet avser överensstämmelsen mellan begrepp och de 
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mätbara definitionerna av dem. Yttre validitet har att göra hur resultatet överensstämmer 

med verkligheten (Andersén, 1994). 

2.6 Reliabilitet 

Thurén (2007) uttrycker att reliabilitet som även benämns tillförlitlighet innebär att 

mätningarna är korrekt utförda. Vidare menar Ejvegård (2009) att reliabilitet anger 

tillförlitligheten samt användbarheten av ett mätinstrument och av själva måttenheten. 

Ejvegård (2009) påtalar vikten av att vara observant med reliabiliteten hos mätinstrument 

inom i princip alla vetenskaper. Detta enligt Ejvegård (2009) på grund av att forskaren 

själv skapat mätinstrumentet. Merriam (1994) uttrycker att en studie anses ha hög 

reliabilitet om undersökning utförs igen och ger samma resultat. Dock menar Merriam 

(1994) att reliabilitet är ett komplext begrepp, på grund av att det är svårt att säkerställa 

att människor beter sig exakt på samma sätt vid olika tidpunkter.  

2.7 Modellbildning 

En modell är en vidareutveckling av teorin. Det är av stor vikt att modellen inte bara 

innehåller hypoteser. Visserligen kan hypoteser ge förklaringar till bestämda frågor, dock 

krävs det även att modellen i vissa avseenden ger en bestämd bild av verkligheten. 

Generellt sett är möjligheten att modellen återspeglar verkligheten större desto mer 

komplicerad modellen är. Anledningen till detta ligger i att verkligheten synnerligen alltid 

är relativ komplicerad. Hur detaljrik och kompliceras modellen skall göras är direkt 

kopplat till vad den skall användas till. Kännetecknande för många modeller är att de 

innehåller någon slags mekanism om hur alla olika delar hänger ihop. På så sätt blir 

modellen även en förklaringsmodell. (Ejvgård, 2009) 

2.8 Generaliserbarhet 

Thurén (2007) uttrycker att generaliserbarhet innebär att något som gäller i ett fall även 

gäller i andra. Vidare menar Thurén (2007) att resultatet av en studie skall även skall 

kunna vara till nytta för någon annan i framtiden.  

2.9 Genomförande 

Detta arbete har utförts med en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats. Detta på 

grund av den utökade förståelse som modellen bidragit till med hjälp av de innehållande 
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parametrar och dess påverkan. Samtidigt har även statistiska data, så som priser och tider, 

analyserats vid utvärderingen av modellen.  

 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie, främst bestående av studier utav böcker och 

vetenskapliga artiklar. Dem vetenskapliga artiklarna har funnits i databaserna Emerald 

och Science Direct. Vid sökningen har följande nyckelord används; ”sjöfart”, 

”transportval”,” rederier”, ”parametrar vid transportval” samt en kombination av dessa. 

En del av de använda vetenskapliga artiklarnas referenslistor har studerats, vilket 

resulterat i fler givande artiklar. 

 

För att stärka den studerade litteraturen har en rad intervjuer genomförts. Alla intervjuer, 

med undantag för två stycken, har skett ansikte mot ansikte. Intervjuerna har genomförts 

med endast en intervjuare och en respondent. Ingen ljudupptagning har använts vid 

intervjuerna, detta för att öka möjligheterna för respondenterna känna sig avslappnade 

och våga tala fritt. 

 

Inledningsvis intervjuades de berörda på marknads- och skeppningsavdelningen på Stora 

Enso Fors (intervjufrågor, bilaga 1 och 2), sammanlagt utfördes elva stycken. Detta för att 

få en inblick i hur arbetet fungerar och hur deras leveranser ser ut i dagsläget.  

 

En semi-strukturerad intervju valdes. Relativt öppna intervjufrågor togs fram för att inte 

begränsa respondenternas möjlighet att svara. Ingen urvalsprocess skedde utan alla 

berörda på de två olika avdelningarna intervjuades. Detta för att resultatet skulle ge en så 

bred verklighetsförankrad bild som möjligt.  

 

Ytterligare fem intervjuer har genomförts, varav av fyra stycken på externa företag 

(intervjufrågor, bilaga 4). Detta för att se det hela ur ett bredare perspektiv samt för att 

öka resultatets trovärdighet. Dessa fyra intervjuer utfördes med transportupphandlare på 

externa företag. Den femte intervjun genomfördes på Stora Enso Logistics 

(intervjufrågor, bilaga 3) som ansvarar för Stora Enso Fors upphandlingsarbete. Denna 

ligger till grund för både framtagningen för modellen och också till beskrivningen av 

Stora Enso Fors leveranser.  

 

Då ett kontor tilldelats på Stora Enso Fors har stor del av arbetet utförts där. Detta har 

resulterat i en del observationer i hur Stora Enso arbetar i dagsläget. Dessa observationer 

har stärkt den information som framkommit i och med intervjuerna och datainsamlingen. 
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På grund av detta har observationerna bidragit till en djupare förståelse samt att de gett en 

bredare bild över verksamheten.  

 

För att säkerställa att modellen stämmer överens med verkligheten har den baserats på 

teorin som sedan sammankopplats med resultatet från de intervjuer som genomförts. Då 

modellen är baserad på en bred grund och är framtagen för ett generellt syfte är 

förutsättningarna för framtida användning av andra parter stor.  

 

Modellen har efter framtagningen även utvärderats. Detta har skett genom att den testats 

på Stora Enso Fors tre mest frekventa destinationer. En bokning till vardera av 

destinationer har slumpats ut och sedan utvärderats. Slutligen har en analys av 

utvärderingen genomförts vilket resulterat i en rad förbättringsförslag för Stora Enso. 

Utifrån den utförda analysen drogs slutligen en rad slutsatser.  

2.10 Kritisk granskning av metod 

Då jag tidigare arbetat på Stora Enso Fors på den berörda avdelningen hade denne redan 

innan arbetet inleddes en god inblick i verksamheten. Detta är något som kan ses som 

fördelaktigt samtidigt som en del farhågor kan identifieras. Det har exempelvis 

underlättat vid de utförda observationerna samt att det även underlättat förståelsen för 

studiens resultat. Dock sågs det som en farhåga innan arbetet i att bibehålla en objektiv 

syn på studien och dess resultat. I och med att det hela tiden funnits en medvetenhet kring 

detta har mycket fokus lagt på objektiviteten. Därför har detta i sin tur resulterat i att 

problem undvikits.  

 

Litteraturstudier är inte alltid helt enkla att utföra. Detta då det är oerhört svårt att 

säkerställa att den litteratur som studeras verkligen är passande för arbetet. Fokus har 

därför legat på att finna relevant litteratur. Detta har skett genom att sökningarna hela 

tiden baserats på syftet samt att vetenskapliga artiklar används i största möjliga mån. 

 

Då de två intervjuerna utförda på Sandvik utfördes väldigt sent under arbetets gång kan 

ses som något som skulle kunna resultera i problem. Anledningen till att intervjuerna 

genomfördes så sent var att respondenterna var väldigt upptagna och inte hade möjlighet 

tidigare. Det kan ses som ett problem att de utfördes så sent i och med att dessa intervjuer 

låg till grund för modellen. Dock framkom detta relativt tidigt under arbetets gång och 

planeringen kunde därför göras utefter detta vilket ledde till att inga problem uppstod.  
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Att intervjuerna inte spelades in kan ses som en risk då det kan resultera i att viss 

information går till spillo. Dock har tid till att anteckna avsatts både före och efter 

intervjuerna för att säkerställa att ingen information missats.  

 

För att kunna säkerställa uppsatsens validitet har ett flertal tillvägagångssätt används. 

Dessa har skett i form av litteraturstudier, intervjuer, observationer och datainsamling. 

Den litteratur och data som studerats valts ut höjer validiteten, detta då en hel del likheter 

identifierats i att flera källor går i linje med resultaten från intervjuerna och 

observationerna. Validiteten för den statistik som studerats är hög, detta då statistiken är 

hämtad från ett helt år.  

 

Det är svårt att säkerställa reliabiliteten i en kvalitativ studie, detta då det är forskaren 

själv som tolkar materialet. Dock har fokus hela tiden legat på att ha en objektiv syn på 

arbetet samt att målet varit att nå ett verklighetstroget resultat. Samtidigt har det inte 

under arbetets gång inte funnits några indikationer om vad resultatet skulle bli. 

 

Att informationen om de olika rederiernas miljöarbete är hämtat från deras egen hemsida 

kan ses som riskfyllt, då det är svårt att försäkra att informationen är verklighetstrogen 

och inte ”förskönad”.  
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3 Teori 

I detta avsnitt presenteras de begrepp som ses som relevanta för arbetet, detta för att 

underlätta förståelsen för empirin och de beräkningar som utförts. Till en början ges en 

inblick i olika begrepp och sedan en beskrivning av tidigare studier med liknande 

innebörd.  

3.1 Sjöfart 

De många sjöar som finns i Sverige i kombination med den långa kustlinjen har bidragit 

till att sjöfarten ur ett historiskt perspektiv spelat stor roll för landets utveckling. Dock har 

lastbil och järnväg med åren tagit över även om sjöfarten fortfarande har en viktig roll för 

transport av bulk och massgods. Sjöfart ses som det viktigaste transportmedlet inom 

internationell handel sett till volym. Den främsta styrkan hos fartyg ligger i möjligheten 

att transportera stora volymer längre geografiska sträckor. (Storhagen, 2003)  

 

Den gångna utvecklingen av sjöfarten har resulterat i att verksamheter blivit mer 

specialiserade samt att hamnarnas närområde ökat. Detta har lett till att konkurrensen om 

godset ökat betydligt. I och med detta har även hamnarnas läge och anknytning till väg- 

och järnvägsnät fått en allt större betydelse i den totala service som hamnen kan erbjuda. 

Ett exempel kan identifierats i och med att gods som skeppats med ett oceanfartyg till 

exempelvis Göteborgs hamn måste fraktas vidare via järnvägssystem för att nå kund. 

Vidare betyder detta att den tidigare lokala konkurrensen mellan hamnarna blivit ersatt av 

regional och nationell konkurrens. (Lumsden, 2009)  

3.2 Container 

En container är en behållare i form av en stor låda tillverkad i aluminium eller stål. Denna 

tillverkas efter standardmått för att underlätta hantering och lastning från ett transportsätt 

till ett annat. (Nilsson, 2000) Enligt Stopford (2008) finns det två huvudtyper av 

containers. Båda dessa har en höjd på 8 fot men skiljer sig åt på längden då den ena är 20 

fot lång och den andra 40 fotlång. Vidare menar Stopford (2008) att finns en tredje typ, så 

kallad high cube, denna har en höjd på 9 fot. Containern kan fyllas på hos säljaren och 

behöver inte öppnas för lossning förrän den nått köparen, vilket resulterar i att all 

hantering av styckegods försvinner. Följande fördelar med containers kan identifieras: 

reducerade kostnader för hantering, lägre frakter, billigare emballage, färre skador, lägre 
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försäkringspremie & kortare transporttider vilket genereraren lägre kapitalbindning. 

(Nilsson, 2000) 

3.3 Containerfartyg 

Containers började användas som lastbärare för sjöburna transporter på grund av att de 

bidrog med ökad effektivitet vid lastning och lossning samt den säkerhet den gav godset. 

Dock begränsar skeppning med containerfartyg antalet möjliga destinationshamnar. Detta 

beroende av att det krävs att destinationshamnarna är utrustade för att kunna hantera 

containers. Containers i ett renodlat containerfartyg placeras vilande på varandra i ett 

slags cellsystem, oftast fyra eller fler i höjd. (Lumsden, 2009)  

3.4 Feederbåt 

Oceanfartyg för trafik mellan kontinenterna byggs mycket stora för att kunna lasta så 

mycket som möjligt. Mycket få hamnar har möjlighet att skapa så stora volymer själva 

och måste därför knyta sig samman med andra hamnar. Det blir därför nödvändigt att 

styra gods från de mindre hamnarna till de större. Detta kallas feederverksamhet. Denna 

verksamhet är fördelaktig för båda hamnarna i samarbetet eftersom att frekvensen ökar i 

de båda hamnarna. Dock leder det till ökat hanteringsarbete i och med ökade 

förflyttningar. Det resulterar även i att den mindre hamnen mister sin status samt att 

transportörerna tvingas betala för ytterligare en transport. (Lumsden, 2009)  

3.5 RoRo-fartyg 

Det effektivaste sättet att överföra gods till och mellan olika transportslag är att använda 

tekniken för horisontell överföring, lastbärarna är på hjul och dras på ena änden av 

fartyget och dras sedan av från en annan. Tekniken används inom sjöfart och är basen för 

lastning och lossning av rullande enheter, så kallade roll on roll off. (Lumsden, 2009)  

3.6 Intermodala transporter 

Grundidén med intermodala transporter är att utnyttja alla transportslagens styrkor i en 

integrerad transport. Exempelvis kan lastbil användas till kortare sträckor, till hamnen 

eller tågterminalen och sedan järnväg eller fartyg på de längre sträckorna. Dock resulterar 

intermodala transporter i ökad terminalhantering i och med omlastningar mellan de olika 

transportsätten. Detta är något som resulterat i att det totala avståndet och kostnaden är 

avgörande för själv användandet. Vidare innebär detta att för att ett transportslag inte 
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skall användas för hela transporten måste terminalkostnaden som uppstår vid byte av 

transportlösning täckas av den besparingen som uppstår i och med bytet av transportsätt. 

För att underlätta användandet av intermodala transporter genomförs insatser för att finna 

lösningar för att godset skall kunna skickas i samma lastbärare från avsändare till 

mottagare. Detta utförs genom utformning av nya lastbärare, hanteringsutrustning samt 

terminaler. (Abrahamsson & Sandahl, 1996)  

3.7 Tid 

Det krävs ett tidseffektivt logistiksystem för att kunna skapa total effektivitet i systemet. 

Därför är det av hög betydelse att se korta och säkra leveranstider som del av 

leveransservicen. (Jonsson & Mattsson, 2005) Ledtid innebär den tid som går åt från det 

att en kund lämnat en order till dess att varan nått den plats dit kunden vill ha den 

(Nilsson, 2000., Lumsden, 2009., Jonsson & Mattsson, 2005., Pedersen & Gray, 1998). 

Ledtid innefattar tid för aktiviteter som ordermottagning, orderbehandling, planering, 

eventuell konstruktion och tillverkning samt distribution. Ledtid utgår från kunden och i 

dennes perspektiv är det mindre väsentligt vad tiden består av. Det viktiga för kunden är 

ledtidens totala längd. (Lumsden, 2009)  

 

Nilsson (2000) har identifierat en rad fördelar med att förkorta ledtiden, dessa är följande:  

- Det blir lättare att förutse efterfrågan 

- Svängningar i efterfrågan justeras lättare.  

- Minskad kapitalbindning 

- Minskat lagerutrymme  

- Kvaliteten på slutprodukten förbättras, speciellt om råvaror eller produkter har 

kort hållbarhet.  

3.8 Kvalitet 

Den prestanda som inte efterfrågats av kund har inte heller har något värde. Det kan dock 

finnas kvalitetsparametrar som kunden prioriterar som överhuvudtaget inte ingår i 

specifikationen. Alla företags primärmål är att tillfredställa kunden. Alla fysiska 

produkter innehåller normalt sett ett serviceelement (exempelvis leverans), medan många 

tjänster har ett fysiskt innehåll. (Lumsden, 2009) 

 

Kvalitetsdimensioner som företag bör prioritera måste pekas ut av kunderna. Detta 

innebär att företag måste ta reda på kunders uppfattning antingen genom återkommande 
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kartläggningar eller genom direkta förhandlingar med enskilda, större kunder. Faktorer 

såsom tidsprecision och flexibilitet tenderar att ses som högst prioriterade av kunder, 

vilket kan förklaras av att företag i dagsläget är extremt beroende av ett fungerade 

tillflöde av material. Vikten av att överföra kunders krav till mätbara termer är betydande, 

vilket innebär att kvalitetssynen går från att vara extern till intern. Resultatet blir ett antal 

kvalitetsaspekter som sedan kan följas upp på operativ nivå. (Lumsden, 2009) 

 

Dagens transporter närmar sig servicesektorn i många avseende samtidigt som många 

traditionellt visar upp produktliknande egenskaper. På samma sätt som man delar upp 

transporter i en fysiskt och en immateriell del kan även begreppet transportkvalitet delas 

upp på samma sätt. Begreppen primär- och kärnkvalitet kan ses som en användbar 

uppdelning av kvalitetsbegreppet. Kärnkvalitet innebär hur godset förflyttas och 

innehåller faktorer så som transporttid, frekvens, marknadstäckning samt säkerhet och 

disciplin. Skalkvalitet innebär inställningen till kunden och uppdraget och innehåller 

faktorer så som flexibilitet, tillgänglighet, professionalism, profil samt kringtjänster och 

nya produkter. (Lumsden, 2009)  

3.8.1 Kundservice 

Wouters (2004) uttrycker att i och med att konkurrensen ökade kraftigt i början av 90-

talet började fler företag se kundservice som en allt mer central del. Wouters (2004) 

menar att de flesta organisationer idag är medvetna om de ökade trycket på deras 

marknader samt att det krävs hållbara konkurrensfördelar för att överleva. Wouters 

(2004) menar att kundservice måste finnas för att konkurrensfördelar skall kunna uppnås. 

Detta utvecklar Christopher (2005) som identifierat två betydande faktorer till att 

kundservice idag ökat som konkurrensvapen. Enligt Christopher (2005) är den första de 

konstant ökande kundförväntningarna och menar att kunderna på nästan alla marknader 

idag är mycket mer krävande. Den andra faktorn är enligt Christopher (2005) den 

långsamma men orubbliga övergången mot handelsvarumarknader.  

 

Wouters (2004) menar att Kundservice är mycket mer än tillgängliga produkter och 

snabba leveranser. Wouters (2004) utvecklar och förklarar att det primärt är ett sätt att 

bidra med en optimal Supply process till kunderna. Christopher (2005) påpekar att man 

ska komma ihåg att två kunder aldrig någonsin kommer bli exakt lika gällande deras krav 

på service. För att kontroll över detta kan välja att följa Wouters råd. Wouters (2004) som 

menar att alla organisationer bör ha en tydlig och proper kundservice strategi. Wouters 

(2004) uttrycker att detta grundar sig i att kunden verkligen är kung.  
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En beställd vara till en avtalad tidpunkt kan betraktas som den kärnservice som kunden 

tar för given. Detta bör därför inte ses som ett konkurrensmedel. Dock kan assistans med 

exempelvis förpackning, dokumentation och leveransavisering som ses som en perifer 

service som kan resultera i direkta konkurrensfördelar. Vikten av att i tidigt skede ta reda 

på vad kunden uppfattar som service och inte är oerhört stor. (Storhagen, 2003)  

Pedersen & Gray (1998)  hänvisar till Matear & Gray (1993)  som menar att de viktigaste 

serviceelementen är ankomsttid, en god relation med transportören, snabbheten i att 

reagera vid problem, förmågan att hantera specifika krav samt förmågan att utföra 

brådskande leveranser. Deras studie visade även att den enskilt viktigaste faktorn var 

transportörens förmåga att snabbt hantera problem. Pedersen & Gray (1998) uttrycker att 

även Whyte (1993) konstaterat att transportörens förmåga att uppfylla krav med kort 

varsel, i kombination med förståelse för problem samt hjälpsamhet är de faktorer med 

störst vikt.  

3.8.2 Leveransservice 

Lumsden (2009) uttrycker att bra leveransservice kan vara allt från att företaget levererar 

snabbt till att de håller vad dem lovat eller att distributionen i sig är så säker att 

transportskador aldrig förekommer. Detta medans Storhagen (2003) menar att 

leveransservice är ett omfattande begrepp som kan delas upp enligt följande: 

lagertillgänglighet, leveranstid, leveranspålitlighet samt leveransservice före, under och 

efter leverans. Lumsden (2009) förklarar att begreppet kundservice innefattar allt rörande 

relationer till kunder medan leveransservice avser de delar som har att göra med det 

fysiska flödet. Lumsden (2009) menar även att en god leveransservice åtminstone på lite 

längre sikt påverkar intäkterna.  

 

Storhagen (2003) uttrycker det finns ett stort dilemma med leveransservice. Detta då god 

service ökar försäljningen men också i regel kostnaderna. Storhagen (2003) menar att det 

inte finns någon tvekan om att leveransservice är viktig. Dock uttrycker Storhagen (2003) 

att leveransservicen kan ses av kunden som den mest påtagliga funktionen hos 

leverantören och blir därför ett viktigt bedömningskriterium vid val av leverantör.  

3.8.3 Kommunikation 

Lumsden (2009) påtalar vikten av informationsutbyte leverantörer och kunder emellan. 

Det handlar om att kommunicera vad kunden kan erbjudas, vad kunden vill ha samt vad 

han kommer få. I och med att företag väljer att samarbeta mer och mer ställs också krav 

på att informationssystem integreras eller åtminstone att kommunikationen är god mellan 



 16 

parterna. Även den tekniska utvecklingen går fort framåt och nya möjligheter dyker upp 

dagligen. (Lumsden, 2009) 

3.8.4 Flexibilitet 

Lumsden (2009) uttrycker att kraven på att anpassa leveranser efter kundens önskemål 

ökat. Samtidigt som Jonsson & Mattsson (2005) nämner att leveransflexibilitet utgör en 

central del av den kundservice som skapar värde för kunden. Vidare menar Lumsden 

(2009) att det kan gälla orderstorlekar, emballage, leveransadresser, leveransfrekvenser 

dokumentation med flera. Detta medans Jonsson & Mattsson (2005) menar att det är ett 

uttryck för förmågan att förändra leveranser vid kunders förändrade behov. Vilket går i 

linje med Lumsden (2009) som förklarar att det kan handla om omstrukturering av 

arbetet, exempelvis att leverantören utför en större del av arbetet. Jonsson & Mattsson 

(2005) vidareutvecklar och förklarar att denna förmåga bland annat kan handla om 

ändrade leveranstidpunkter, orderkvantiteter eller innehåll och prestanda i levererad 

produkt. Lumsden (2009) påtalar vikten av flexibilitet och uttrycker att det kan ses som 

en viktig konkurrensfaktor. Lumsden (2009) menar även att det kan handla om att finna 

nya lösningar till problem för att behålla tillförlitligheten och säkerheten.  

3.8.5 Pålitlighet 

Jonsson & Mattsson (2005) uttrycker att leveransprecision även kallas leveranspålitlighet 

och avser i vilken utsträckning en leverans sker i förhållande till överenskommelser med 

kund. Exempelvis menar Jonsson & Mattsson (2005) att om produkten är skrymmande 

eller har högt värde kanske man vill undvika en för tidig leverans eller om leveransen 

skall koordineras med andra leveranser accepteras inte en för sen inleverans. Lumsden 

(2009) definierar leveranspålitlighet som tillförlitlighet. Lumsden (2009) utvecklar och 

uttrycker att det innebär att kunna leverera exakt när man lovat kunden.  

Tillförlitligheten kan mätas på flertalet sätt, exempelvis verkligt utfall kontra vad som 

lovats. Betydelsen av hög leveranspålitlighet har ökat markant under de senaste åren. 

Detta i och med att tillämpningar av Just-in-time (JIT) medfört högre krav på att 

leveranser sker i rätt tid. Pålitlighet ses i många fall som mer betydelsefullt än kort ledtid. 

Ett exempel till detta kan vara att det ses som viktigare att kunna leverera exakt på 

timmen dag tre än att lova leverans någon gång under dag ett eller två. (Lumsden, 2009) 

3.8.5.1 Leveranssäkerhet 

Leveranssäkerhet innebär förmågan att kunna leverera rätt kvantitet och kvalitet. Det ses 

även som ett serviceelement vars betydelse ökat under de senaste åren. På samma sätt 
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som pålitlighet ökar kundkraven i och med JIT finns det idag inte utrymme för felaktiga 

leveranser samt att lagerhållningen hos företag generellt minskats. (Lumsden, 2009) 

 

Pedersen & Gray (1998) uttrycker att säkerhetsfaktorer är kopplade till att godset 

anländer till destinationen. Pedersen & Gray (1998) hänvisar även till Bardi (1973) som 

identifierat säkerhetsfaktorer i form av skadefrekvens, skadereglering samt omfattning av 

skada. Jonsson & Mattsson (2005) uttrycker att leveranssäkerheten mäter leveransens 

kvalitet i termer av att rätt produkt levereras i rätt kvantitet. Jonsson & Mattsson (2005) 

vidareutvecklar och menar att leveranssäkerheten normalt definieras som antal kundorder 

utan anmärkning från kund i förhållande till totalt antal levererade kundorder.  

3.9 Miljö 

De miljökrav som samhället, näringslivet, offentlig förvaltning och kunder ställer på den 

industriella och offentliga verksamheten resulterar i konsekvenser för logistiksystemet. 

Logistiksystemets miljöpåverkan sker genom föroreningar, utsläpp och buller från 

exempelvis transporter. Detta kan minimeras bland annat i och med användning av 

alternativa mer miljövänliga fordon, motorer och drivmedel. Transporter kan även 

kombineras, exempelvis samlastning kan öka transportmedels fyllnadsgrad och på så sätt 

minska antalet transporter. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

 

De externa transporterna resulterar i direkt miljöpåverkan genom utsläpp av avgaser och 

avdunstning från bränslen till luft, vatten eller mark. Även utsläpp till mark och vatten 

sker i samband med spill, läckage, olyckshändelser och underhåll och tvätt. Ytterligare 

miljöpåverkan kan identifieras i normal drift vilket kan uppstå i och med däckslitage och 

avnötning av bottenfärg. Dessa emissioner främst består av kväveoxider, koloxid, 

koldioxid, svaveloxider, kolväten och partiklar. Detta kan ge upphov till en rad miljöhot 

några av dessa är växthuseffekten, försurning övergödning, uttunning av ozonskiktet, 

marknära ozon med flera. Miljöpåverkan orsakad av användning av transportmedel bland 

annat kan minskas med hjälp av tekniska förbättringar av motorer, fordonsdesign, hjul, 

däck och infrastruktur, alternativa bränslen, efterbehandling av avgaser samt ett förändrat 

körsätt. För sjöfart kan man genom bättre design av fartyg, propellrar och motorer 

reducera energiåtgången. Även lägre hastighet resulterar i minskad energiförbrukning 

samt att emissionerna kan minskas med hjälp av motortekniska åtgärder, användning av 

miljövänligare bränslen och användning av avgasreningssystem. (Jonsson & Mattsson, 

2005) 
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3.10 Effektivitet 

Den logistiska effektiviteten kan beskrivas med begreppen service, kostnad och 

kapitalbindning. Alla företag har som mål att minska kostnaderna för transporter och 

detta kan uppnås i och med att skicka färre sändningar, i större kvantiteter. Även om 

företaget då sparar in på själva transportkostnaden tvingas företaget då lagra produkter i 

väntan på tillräckligt stora sändningskvantiteter. Detta resulterar i en ökad 

kapitalbindning samtidigt som servicen mot kund blir sämre på grund av den lägre 

sändningsfrekvensen. Detta dilemma kallas ibland den logistiska målmixen och uttrycker 

att det gäller att se till helheten av tre komponenter för att uppnå bästa möjliga resultat. 

Komponenterna i denna mix består av leveransservice, kapitalbindning och 

logistikkostnader. (Lumsden, 2009)  

3.10.1 Transportkostnad 

Lumsden (2009) uttrycker att de egentliga kostnaderna för en transport kan knytas till 

själva förflyttningen och de olika funktioner som krävs för den. De kan delas in i följande 

fyra grupper: förflyttning, lastning, omlastning och lossning (Lumsden, 2009).  

3.11 Kundorderstyrning 

Företag kan tillverka en produkt för lagerhållning alternativt tillverka den först när 

företaget fått en order från kund. Om tillverkning sker för lager kan leveransen utföras 

omgående samtidigt som efterfrågan då måste kunna förutses, produkten blir annars 

liggande på lager och kostar pengar. I och med detta är det ofta bättre att vänta med att 

producera till dess att man fått en order från kund. ( Nilsson, 2000)  

3.12 Nyckeltal 

Nyckeltal är ett användbart hjälpmedel för övergripande jämförelser och analyser av olika 

funktioner i ett företag, även logistiken. Det är nödvändigt för varje företag att ta fram 

och använda nyckeltal som är anpassade till det egna företagets specifika struktur och 

behov. Dessa tal kan avse både ekonomiska såväl som kvantitetsmässiga mått. Exempel 

på nyckeltal kan vara volym/order, transportkostnad/enhet, fyllnadsgrad/transportenhet, 

fyllnadsgrad/lagerenhet med flera. (Storhagen, 2003) 
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3.13 Supply Chain Management 

Christopher (2005) uttrycker att logistik är ett planeringsverktyg och en ram med mål att 

skapa en enkel plan för flödet av produkter och information genom en verksamhet. Mills 

et al . (2004) i sin tur uttrycker att logistik huvudsakligen handlar om att förstå sambandet 

mellan köpare och leverantörer samt att finna optimala lösningar för lager, transporter och 

informationsflöden. Christopher (2005) menar sedan att SCM sedan bygger på denna ram 

och utvecklar detta genom att förklara att denna ram ligger som utgångspunkt till SCM 

som sedan kompletteras med mål rörande att uppnå förbindelser och samordning mellan 

processer av andra enheter inom kedjan, exempelvis kunder och leverantörer.  

 

Fawcett & Magnan (2002) menar också att det är optimalt att företag skapar lämpliga 

relationer inom kedjan för att försäkra sig om enastående prestationsnivåer. Fawcett & 

Mangan (2002) uttrycker att endast ett fåtal företag lyckats integrera alla funktioner inom 

kedjan och eliminerat tomrummen. Fawcett & Mangan (2002) menar att det är en av de 

största framgångsfaktorerna inom kedjan, att integrera i alla led. Fawcett& Magnan 

(2002)menar även att SCM också tillåter ett företag att göra endast saker de är 

exceptionellt bra på och utvecklar detta genom att förklara att icke-kärnaktiviteter bör 

outsourcas till andra medlemmar i kedjan, medlemmar som besitter den bästa 

kompetensen inom området. 

3.14 Just-in-time 

Sugmori et al . (1977) menar att Just-in-time är en metod som innebär att ledtiden för 

produktionen förkortas avsevärt. Detta genom att bibehålla överensstämmelsen till 

förändringar genom att alla processer producerar de nödvändiga delarna vid den tid de 

behövs samt att använda minsta möjliga lager som krävs för att hålla processerna 

tillsammans. Dessutom genom att kontrollera lagernivåer och produktionsledtider blir 

överskottet av utrustning och arbetstagare visuellt. Detta ses som inledningspunkten till 

Toyota Production system, att utnyttja de anställdas kapacitet till fullo. (Sugimori et al. 

1977) Lumsden (2009) uttrycker att Just-in-time är en filosofi som leder till väsentliga 

och kontinuerliga förbättringar. Innebär mindre buffertar, kortare framförhållning i 

planering samt ökad precision för alla leveranser. 
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3.15 RFID (Radio Frequency IDentification)  

Enligt Finkenzeller (2010) är RFID en teknik för att kunna läsa av information på 

avstånd. Crispo et al. (2006) förklarar att detta sker med hjälp av ett litet microship kallad 

en RFID-tagg. Finkenzeller (2010) uttrycker att själva RFID taggen är en elektronisk 

databärare, en så kallad transponder. Crispo et al. (2006) uttrycker att taggen oftast fästs i 

emballaget på enheten. Finkenzeller (2010) vidareutvecklar och förklarar att denna teknik 

innebär att data kan utbytas mellan transpondern och avläsaren helt utan dynamisk 

kontakt, istället används magnetiska eller elektromagnetiska fält. Detta till skillnad från 

den traditionella streckkoden. Crispo et al. (2006) menar även att denna teknik underlättar 

att samla information om fysiska objekt. Vidare menar Crispo et al. (2006) att tekniken är 

förutspådd som ersättaren till traditionella streckkoder. Crispo et al. (2006) uttrycker även 

att den trådlösa identifikationsteknologin dessutom utlovar att revolutionera våra Supply 

kedjor i framtiden. Informationen från flera olika RFID-taggade enheter kan förflyttas 

samtidigt genom fysiska barriärer och från avstånd, vilket underlättar hanteringsarbetet. 

(Crispo et al., 2006)  

 

3.16 Tidigare forskning 

Pedersen & Gray (1998) hänvisar till Bardi (1973) som har identifierat olika 

kostnadsfaktorer som är av vikt vid val av carrier. Dessa är: transportpriset, 

överenskommelse mellan beräknade och faktiska kostnader, kostnader för lastning och 

lossning samt transportörens uppskattning. Pedersen & Gray (1998) uttrycker att tidigare 

studier rörande beslutsfaktorer visar att kostnaden var faktorn med högst vikt. Dock har 

McGinnis (1989) granskat 11 empiriska studier. Vilket visade att direkta kostnader inte 

längre är den viktigaste faktorn, snarare service faktorer. Pedersen & Gray (1998) 

uttrycker att det gjorts antaganden angående att ökade utgifter för transporter resulterar i 

ökad servicenivå vilket i sin tur leder till en minskning av de totala logistikkostnaderna. 

Lumsden (2009) uttrycker att priset för en transport ofta beror mer på 

marknadssituationen än de verkliga kostnaderna för själva transportmedlet. 

 

Idealt måste transportval grundas på tidigare utförda aktiviteter i kombination med en 

prognos för framtiden. McGinnis (1989) har studerat 11 utvalda empiriska artiklar där 

studier genomförts rörande vilka variabler som spelar in vid val av carrier. Utifrån dessa 

studier har sedan de sju mest förkomna sammanställts och också graderas efter vikt. 

Dessa sju var kostnad, tillförlitlighet, ledtid, skador, marknadsförhållanden, carrier 
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förhållanden samt produktkaraktär. De mest utmärkande variabler som nämndes i alla 11 

studier var kostnad, ledtid och tillförlitlighet med. I 10 stycken av studierna sågs 

tillförlitlighet som viktigare än kostnad samt att ledtid sågs som viktigare i sju av 11 

studier. I sju av de elva studierna nämndes skador som en variabel. Detta medans carrier 

förhållanden och produktkaraktär endast nämndes i sex respektive fyra stycken. Slutligen 

indikerar analysen att frakttransportsval ses som ett resultat av interaktionen mellan en 

rad variabler. (McGinnis, 1989) 

 

Cullinane & Toy (2000) har utfört en studie innehållande en sammanställning av 75 

vetenskapliga artiklar och de faktorer som påverkar valet av carrier. Utifrån denna 

sammanställning har de sedan delat upp faktorerna i följande kategorier: 

Pris/kostnad/fraktsats, service, tillförlitliga transittider, frekvens, hastighet (transittider, 

terminal tider, omlastningstider), flexibilitet, infrastruktur, förmåga (servicetillgänglighet, 

utrustning, kapacitet), lager, skador, produktens karaktär, försäljning/år, 

kontrollbarhet/spårbarhet, tidigare erfarenheter (relationer, beteende, bolagen). Sedan har 

en ranking grundat på antalet artiklar de olika kategorierna nämns. (Cullinane & Toy, 

2000) Följande blev enligt Cullinane & Toy (2002) resultatet:  

1. Pris/kostnad/fraktsats, nämndes i 74 av de 75 artiklarna  

2. Hastighet, nämndes i 71 av de 75 artiklarna 

3. Tillförlitliga transittider, nämndes i 64 av de 75 artiklarna 

4. Produktkaraktären, nämndes i 57 av de 75 artiklarna 

5. Service, nämndes i 55 av de 75 artiklarna 

 

Meixell & Norbis (2008) har analyserat tidigare studier rörande vilka faktorer som är av 

vikt vid val av carrier. I en av studierna har transportköpare tilldelats en frågeformulär där 

de fått gradera vikten av ett antal faktorer vid val av carrier. Slutligen valdes de fyra 

faktorer med högst gradering ut. Dessa var: fraktsats, kundservice, klagomålshantering 

och uppföljning samt tillgänglighet av utrustning.  

 

En annan studie gav resultatet att transportköpare väljer och utvärderar sina carriers 

baserat på följande faktorer: villighet att bemöta kundkrav, tidigare prestanda, villighet att 

fokusera på ständiga förbättringar, möjligheter att hantera specifika krav och nödlägen, 

villighet att bemöta kostnadsmål, stark teknisk förmåga och etablerade säkerhetsprogram, 

presenterade i sjunkande ordning. 

 

I en tredje studie sågs uppfattning av kommunikation, kvalitet på kundservice, 

konsekventa leveranser, transittider samt konkurrenskraftiga priser som drivkrafter vid 
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transportköpares val av carrier. I en fjärde studie utförd av Kent & Parker (1999) 

skickades en enkät ut till logistikchefer där de fick ranka 18 utvalda faktorer utifrån en 5-

poängsskala. Därefter räknades sedan medelsvaren ut. De faktorer som då fick högst 

värde var: tillförlitlighet, tillgänglighet av utrustning, servicefrekvens, förändringar av 

fraktsats, förluster och skador samt finansiell stabilitet.  
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4 Stora Enso Fors 

I detta avsnitt presenteras företaget Stora Enso Fors, deras orderflöde samt även en 

beskrivning över själva upphandlingsprocessen. All information i detta avsnitt är hämtad 

från Stora Ensos interna system och deras intranät samt från intervjuer med dem 

anställa.  

4.1 Företagsbeskrivning 

Stora Enso Fors är en del av Stora Ensokoncernen, ett globalt pappers-, förpacknings- och 

träproduktföretag. De är verksamma inom följande verksamhetsområden; tidnings- och 

bokpapper, journalpapper, finpapper, konsumentkartong, industri förpackningar och 

träprodukter. Koncernen har i dagsläget 26 000 anställda och 85 produktionsanläggningar 

i 35 länder världen över. Stora Ensos kunder utgörs mestadels av förlag, tryckerier och 

pappersgrossister samt förpackningstillverkare och snickeri- och byggföretag.  

 

Stora Enso Fors verksamhet är lokaliserad i Fors i södra dalarna cirka 17 mil norr om 

Stockholm. De har cirka 720 anställda. I dagsläget fraktar de cirka 380 000 ton per år 

(totala volymen 2009). Av detta skeppas cirka 22 % (den skeppade volymen 2010). 

Resterande gods fraktas med lastbil eller järnväg. I princip allt gods skeppas i dagsläget i 

containers, med undantag för ett få tal destination där godset skeppas som löslast. De 

stuffar inget gods själva de har istället avtal tecknade med samarbetsparters som utför 

detta arbete. I dagsläget skeppas allt gods via avgångshamnarna Göteborg eller 

Zeebrügge. Dock undersöks Gävle i dagsläget som potentiell avgångshamn.  

 

Detta arbete berör avdelningen marknadsservice som består av tre enheter: marknad, 

planering och skeppning. Marknadsenheten ansvarar för orderhantering, alla dokument 

som krävs för att godset ska fraktas samt fakturering. Det finns två typer av orders, order 

som inkommer från kund och orders som inkommer från Stora Ensos säljbolag runt om i 

världen. På marknadsenheten finns en så kallad översjögrupp, de ansvarar för orders som 

ska skeppas till översjö-länder. Planeringsenheten utför produktionsplaneringen för 

bruket. Skeppningsavdelningen ansvarar för att leveransplanera och boka transporter.   

4.2 Orderflöde 

En orderförfrågan inkommer från kund, beroende på om kunden har quota skapar 

säljassistenten som är ansvarig för kunden en order. Vid order från säljbolag är det 
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säljbolaget som skapar order. Beroende på när kunden vill ha ordern räknas ett exmill-

datum ut i systemet, när orden måste lämna bruket. Utifrån detta lägger säljassisten in 

ordern i passande produktionsprogram. I samband med detta görs en containerberäkning i 

programmet Coptimi, detta för att lastoptimera ordern. Denna utförs av säljassisten om 

det rör sig om en direktkund annars är det säljbolaget som gör den. Om bokningen är 

under 50 ton är det acceptabelt med en fyllnadsgrad på 80 % och mer. Är bokningen på 

mellan 50-100 ton är det acceptabelt med en fyllnadsgrad på 85 % eller mer och om 

bokningen skulle vara på mer än 100 ton är en fyllnadsgrad på 90 % eller mer 

acceptabelt. Då fyllnadsgraden endast är baserat på maxvikt måste man här även ha 

överseende med att vissa storlekar på godset är skrymmande och att en container kan vara 

full lastad trots att fyllnadsgraden är låg.  

 

Containerberäkningen skickas sedan till skeppningskoordinatorn som leveransplanerar 

ordern. När detta görs blir ordern visuell i skeppningssystemet Greycon och når då 

ansvarig för järnvägstransporterna till Göteborg, som sedan bokar transport dit. Allt gods 

skickas med järnväg till Göteborg, på olika transportslag beroende på avgångshamn, 

vilket är beroende på destination. 

 

I dagsläget finns bestämda rutter för de olika destinationerna, bestämt av Stora Enso 

Logistics (SE LOG). Gods med avgångshamn Zeebügge skickas med SECU-box till 

Göteborg och går därifrån med feeder till Zeebrügge där PSA lastar godset i containers 

och går därifrån med oceanfartyg till destination. Gods med avgångshamn Göteborg går 

med järnvägsvagn till Green Cargos terminal i Göteborg där de lastar godset i container 

och går därifrån med oceanfartyg till destination.  

 

Utifrån leveransplanen i Greycon leveransplaneras ordern även i Fenix och då når en 

bokningsförfrågan ECL, de bokar då båt, och väljer bland de rederier som är 

nominerade(kontrakterade) på destinationen. Beslutet mellan de olika nominerade 

rederier grundar sig på en procentuell fördelning mellan rederierna som SE LOG tagit 

fram. ECL rapporterar kvartalsvis till SE LOG hur skeppningarna fördelats mellan de 

olika rederierna. En rad dokument måste upprättas och beroende på kund varierar antalet. 

Dock måst alltid en bill of lading upprättas. För att upprätta denna krävs containerlistor, 

innehållande vilka enheter som lastats i vilka containers. Dessa inkommer från 

samarbetspartnern som lastat godset i container. Alla dokument måste vara upprättade 

innan closing, när godset måste finnas redo för lastning på båt i hamnen.  
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När godset sedan nått den angivna destinationshamnen är det framtida händelseförloppet 

beroende av vilka typ av leveransvillkor som finns. Det kan bland annat röra sig om att 

kunden själv hämtar godset alternativt att godset körs ut till kund eller liknande. Dock 

måste alla dokument vara tillgängliga för mottagaren för att godset skall kunna bli 

tillgängligt.  

 

4.3 The North European Transport Supply System 

The North European Transport Supply System (Ness), även kallat Baseport är ett projekt 

som startades för att skapa ett nytt transportsystem för Stora Ensos transporter och 

distribution. Syftet med detta initiativ av Stors Enso var att hålla sig i framkant inom 

logistiksystem och utveckla deras Supply Chain koncept samt för att finna lösningar för 

deras europeiska kunder. Det nya systemet har lett till ökad effektivitet och stabilitet samt 

utökad kvalitet samtidigt som miljöpåverkan minskats. Papper och kartong kommer nå 

kunden i rätt tid, trots de långa avstånd som är inblandade. (Stora Enso, 2011) 

 

Grundläggande bygger systemet på eget framtagna lastbärare, Stora Enso Cargo Uniat 

även kallade SECU-boxar. De har designats för att nya svenska järnvägsprofilen skall 

möta Baltiska viken och Nord havet och sedan integrera dessa. Det är en väderskyddad 

kassett med ben som gör det möjligt att gå från järnväg till RoRo-båtar. RoRo-båtarna är 

modifierade för att skapa möjligheter att både hantera standardiserade RoRo-skeppningar 

och även SECU. Inom systemet finns cirka 2750 boxar och 20 RoRo-båtar, alla ägda av 

Stora Enso. En SECU box är 13,8 meter lång, 6,3 meter bred och 4,375 meter hög. 

SECU-boxen har lastkapacitet upp till 79 000 kg och en max brutto vikt på 93 500 kg. 

Det finns två olika typer av boxar, den ena för automatisk lastning och den andra för 

manuell. (Stora Enso, 2011)  

 

4.4 Observationer  

En observation har gjorts i och med att enheter ofta lämnar bruket oskannade. Detta är 

något som resulterar i problem då enheterna systemmässigt befinner sig i Fors trots att de 

skickats iväg till hamnen. Detta i sin tur resulterar i att enheterna inte kan skannas ut från 

hamnen. Vilket genererar merarbete då dessa enheter då måste flyttas manuellt i systemet.  
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Då och då uppstår problem med vissa av de samarbetspartners som finns i dagsläget. Det 

rör sig främst om de som lastar och lossar godset i containers. Detta i och med att de 

containerlistor innehållande vilka enheter som lastats i vilken container inte inkommer i 

tid. Detta utgör ett problem då säljassistenterna måste säkerställa att alla enheter är 

lastade samt att det krävs för att kunna upprätta vissa dokument och även för själva 

införtullningsprocessen. Vilket måste vara utfört innan closing för att godset skall få 

skeppas.  

 

En observation har gjorts angående att SECU-boxarna och järnvägsvagnarna som går från 

bruk till avgångshamn inte lastoptimeras. Detta kan ses som ett problem då det resulterar 

i svårigheter att säkerställa att godset lastats på bästa sätt ur ekonomisk och miljö 

synpunkt.  

 

Ytterligare några observationer har gjorts i och med de containerberäkningar som utförs. 

En del skapas efter okorrekta uppgifter. Detta då en del priser som används är 3 år gamla 

och vissa priser används för i princip hela världsdelar och inte de egna ländernas faktiska 

priser. Detta är något som kan resultera i att bokningen inte lastoptimeras optimalt. 

Dessutom har en observation angående att vissa enheter beräknas på nettovikt och att då 

hänsyn inte tas till emballage. Detta är något som sedan kan resultera i att lastens maxvikt 

överstiger den tillåtna maxlasten för containern och alla enheter då inte kan lastas i 

hamnen och blir lämnade kvar.  

4.5 Upphandlingsprocessen 

Stora Enso Logistics är Stora Enso koncernens egna inköp och transportorganisation. De 

ansvarar för de årliga inköpen av sjöavtal som sker direkt med rederierna. Vid 

förhandlingarna vägs alla Stora Enso bruks totala skeppningar in vilket resulterar i att alla 

får samma frakter. Själva inköpsprocessen sker i två omgångar, uppdelat på olika delar av 

världen. Utgångspunkten i dessa förhandlingar är tidigare utfall och generellt sett så 

förändras de inte speciellt mycket.  

 

Upphandlingen sker i ett webb-baserat dataprogram, en så kallad tender, där den totala 

volymen per avgångshamn samt rederiernas olika priser från hamn till destination visas. I 

denna databas finns cirka 25 olika rederier som alla har tillgång till den.  

 

Själva upphandlingsprocessen går till som så att de olika rederierna lämnar bud på hur 

mycket det kostar per containertyp. Därefter ses priserna över samt att en jämförelse görs 
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mellan de olika, här vägs också nuvarande marknadssituation in. Utifrån detta lägger 

Stora Enso upp ett bud i tendern ett så kallat target rate som sedan skall bemötas av 

rederierna. När svar inkommit från rederierna inleds en gallringsprocess och en allokering 

utförs grundat på frågor så som: Kan rederierna stå för det dem lovat? Och vilken 

kapacitet har de egentligen? Utifrån detta väljs sedan tre till fem carriers ut per 

avgångshamn. Därefter läggs ett sista pris. 

 

Ibland kan vissa rederier ge en låg fraktkostnad dock kan det då tillkomma en rad extra 

utgifter medan andra rederier ger ett så kallat all in pris, där allt ingår. Därför kontrolleras 

priset och vad som egentligen ingår. När sista budet kommit från rederierna drar själv 

förhandlingarna igång. De rederier som anses vara mest attraktiva kallas till mötet, vilket 

rör sig om cirka tre fyra stycken. Målet med dessa förhandlingar är att komma så nära 

target som möjligt. Stora Enso måste också i detta skede meddela rederierna hur mycket 

frakter de faktisk ska köpa. Detta för att priset ofta grundas på den volym som skeppas.  

 

När upphandlingsprocessen är färdig väljs oftast tre stycken carrier per destination. Då 

avtalen sker i tendern når de också ECL, då även de har tillgång till databasen. I tendern 

finns även procentsatser som talar om hur ECL skall fördela volymerna på olika carriers. 

Det är detta ECL utgår efter när de bokar båtar och de rapporterar sedan in till SE log hur 

fördelningen skett. Inga skriftliga avtal upprättas förutom avtal med USA, detta då deras 

lagstiftning kräver att skriftliga avtal upprättas. Förutom USA är det avtalet i tendern i 

samråd med sjölagen som bestämmer. Övriga regler eller föreskrifter skrivs på framsidan 

av Bill of Lading.  

 

Stora Ensos egna utvecklade systemtrafik, baseport, en grundpelare för Stora Ensos 

transporter ner till Europa. Eftersom nästan alla bruk har begränsad lagerkapacitet 

underlättar systemet för bruken. Detta på grund av de lagringsmöjligheter som finns i 

Zeebrügge. Systemet byggdes för att skeppa 1 000 000 ton per år. Nedläggningarna i och 

med finanskrisen 2008 har resulterat i att färre bruk använder systemet, vilket i sin tur 

resulterat i att kostnaderna fördelats på färre parter. Detta var något som inte kunde 

förutspås vid utvecklingen av systemet. Därför sågs det då inte som ett hinder att binda 

sig på 10 år. Alla bruk har förpliktelser att använda systemet, i form av ett antal 

budgeterade ton. Om Stora Enso Logistics går i förlust på grund av systemtrafiken, 

regleras förlusten mot bruken. För de bruk som då inte skeppat gods enligt budget blir 

belastningen högre.  
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Stora Enso Logistics arbetar med miljön i fokus. Detta då de är medlemmar i Clean 

Shipping och de egna båtarna som används till systemtrafiken är bland de miljövänligaste 

på marknaden.  

 

Trots att Göteborg är billigare på en rad destinationer är det ändå lönsamt för bruken att 

skeppa gods via Zeebrügge i och med de fasta kostnader som annars uppstår. Vidare 

innebär detta att fokus ligger på att se helheten och den totala lönsamheten och inte på 

enskilda orders.  
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5 Intervjuer 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de externa intervjuer som genomförts. De 

intervjufrågor som ställts finns i bilaga 3 och 4.  

5.1 Stora Enso Logistics 

Ingemar Kimfors – Sr. Manager Development & Support Sea Transport 

 

Stora Enso Logistics är Stora Enso koncernens egna inköp och transportorganisation. De 

ansvarar för de årliga inköpen av sjöavtal för alla Stora Enso bruk i världen. Att 

förhandlingar med rederier sker för alla bruk ses inom Stora Enso som fördelaktigt. Detta 

då det underlättar arbetet om ett bruk skall skeppa gods till en ny destination, då finns 

redan nominerade rederier. Cirka 85 % av den totala volymen kontrakteras vid 

upphandlingsprocessen. Resterande lämnas öppet. De flesta fraktavtalen ligger på ett år, 

dock utförs en så kallad review en gång i halvåret. Detta på grund av att 

marknadspriserna kan förändrats och att de då får möjlighet att förhandla om priserna.  

 

De parametrar som vägs in vid val rederi för Stora Enso är pris, service, pålitlighet, 

kapacitet, transittiden, prestanda (baserat på tidigare erfarenheter), kvalitet i form av 

utrustning samt även dokumentservice, att rederierna utför den korrekt och i tid.  

 

Även om pris ses som den avgörande faktorn vid val av rederi så används etablerade 

rederier i största möjliga mån. Detta för att kunna säkerställa kvaliteten på skeppningarna. 

Respondenten vidareutvecklar och förklarar att det ofta finns billigare rederier att 

använda sig av, dock håller de sällan vad de lovar vilket resulterar i att det inte finns 

någon tillförlitlighet till dessa. Exempelvis kan de lova 100 containers i veckan men 

sedan kan de bara leverera 25 stycken och här uppstår ett problem, vilket bruk skall få 

dessa 25 containers?  

 

Ibland uppstår det svårigheter då prognoserna från bruk inte stämmer. På grund av att 

informationsbrist resulterar i problem i och med att en viss volym utlovats till rederierna 

grundat på denna information. Därför ses information från bruken som oerhört viktig. 

Vidare menar respondenten att det alltid ändå uppstår vissa svängningar och att man 

måste räkna med detta. Enligt vilken rutt godset skall fraktas väljs utifrån följande 

parametrar: frakterna på kontinenten, marknadsläge samt vilken hamn som är mest 
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fördelaktig. Respondenten förklarar att vissa tillägg kan tillkomma i vissa 

utskeppningshamnar och att man måste vara medveten om dessa. 

5.2 Heagerstrands 

David Jansson – Avdelningsansvarig Spedition 

 

Heagerstrands är speditör lokaliserad i Gävle. Företaget har två olika avdelningar 

spedition och klarering, fördelat på 15 anställda. Heagerstrands fungerar som kundernas 

ombud när de vill köpa frakter. De arbetar med en rad underleverantörer då de själva 

varken äger några bilar eller fartyg och inte heller stuffar något gods. De erbjuder sina 

kunder dörr till dörr lösningar och strävar alltid efter att utföra varje skeppning på bästa 

möjliga sätt. De utför dokumentation på kundens begäran.  

 

Speditionsavdelningen arbetar både med import- och exportföretag. Deras marknad består 

av kunder främst kring Stockholm och norrut. Cirka hälften av godset går ut via Göteborg 

och resten via Gävle och valet grundas på pris. Respondenten uttrycker att den främsta 

parametern vid val av rederi är pris men även att transittider och att fartyg går i utsatt tid 

påverkar valet. De har även en internlista över vilka rederier som är fördelaktiga att 

använda sig av. 

 

Haegerstrands sitter med på vissa större företags upphandlingsprocesser vilket ses som en 

fördel till det egna arbetet som skall utföras. Det är de volymer som de stora företagen 

själva inte kontrakterar som ofta når Heagerstrands. Det är ofta tidspress när Hegerstrands 

kontaktas av en kund och då gäller det att de snabbt kan finna en bra lösning att skeppa 

godset.  

 

Oftast finner Heagerstrands två olika skeppningsalternativ och låter sedan kunden välja 

mellan dessa två. Ofta handlar det om en lösning med bra transittid som kostar lite mer 

och ett billigare alternativ där transittiden exempelvis inte är lika pålitlig. Trots att dagens 

marknad kräver snabba leveranser väger ofta priset tyngre för kunden och de väljer det 

billigare alternativet.  

 

Det är fördelaktigt för ett bolag som Heagerstrands att ha ett brett kontaktnät. Därför kan 

det generera en rad fördel att skeppa med så många olika rederier som möjligt dock måste 

detta vägas mot att rederier ofta erbjuder lägre frakter desto mer man skeppar med dem. 

Anledningen till det är att det är att det är av stor vikt att ha brett kontaktnät eftersom det 
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resulterar i fler skeppningsalternativ de ger vilken i sin tur underlättar för att i slutändan 

kunna nöja sina kunder.  

 

Det som avgör vad frakterna kommer kosta i slutändan är tidigare skeppade volymer och 

till vilka destinationer de skickats. Heagerstrands håller kontinuerligt koll på marknaden 

vad som sker och förklarar därefter att konkurrenstrycket ökat de senaste åren och också 

att skeppningarna i container ökat.  

 

För att kunna säkerställa säkerheten för godset, kontrollerar Heagerstrands med kunden 

hur godset lastas på bästa sätt. Anledningen till detta ligger i att Heagerstrands inte 

varken besitter kunskapen eller kompetensen att ta sådana beslut.  

5.3 Företag X1 

Respondent X1 – Director Oceanfrieght 

 

Företaget X1 är en globalspeditör som i princip erbjuder alla tjänster som kan förknippas 

till sjöfart. De fraktar både styckegods och hela containers. De har kontor runt om i 

Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Respondenten arbetar som 

affärsområdeschef för sjöfart inom Sverige på Företag X1. 

 

Företaget erbjuder sina kunder dörr till dörr lösningar där i princip allt kan ingå. 

Exempelvis kan en bokning inkomma från kund, företaget hämtar godset, lastar det i 

lämplig enhet, väljer ut ett lämpligt rederi, ser till att godset anländer till hamnen och 

slutligen har de anställda på plats vid ankomsthamnen för själva införtullningsprocessen.  

 

Respondenten uttrycker att det handlar om att skapa mervärde för kunden och menar att 

det är det som skiljer Företag X1 från ett rederi som ”bara” erbjuder lösningar från hamn 

till hamn. De flesta hamnar i Sverige används vid utskeppning och valet är beroende av 

pris och ledtid. Det är företaget själva som stuffar kundernas containers. Detta sker 

antingen på deras egna terminaler alternativt i hamnen eller liknande.  

 

Respondenten uttrycker att kunderna ofta kommer med specifika krav. Det kan 

exempelvis röra sig om att de har krav på en maximal ledtid eller att rederiet skall vara 

medlem i Clean Shipping. Vidare menar respondenten att de är företagets mål att uppfylla 

kundernas krav.  
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Vid förhandlingar med rederierna samlar företaget sin globala volym, både import och 

export kunder. Utifrån denna volym offererar sedan rederierna pris, platsgaranti och 

tomutrustning. Avtal skrivs då innehållande, det utlovade. Dessa kontrolleras under 

avtalsperioden för att kunna säkerställa att alla parter presterar som utlovat.  

 

Alla kontrakterade rederier samlas i en slags databas, innehållande tre olika nivåer. Dessa 

nivåer är ”strategic carriers”, ”prefered carriers” och ”alternative carriers, i sjunkande 

ordning. Kraven för att ses som en ”strategic carrier” är följande; bra pris, garanti för 

tomutrustning, garanti för plats på fartyg, global på alla trader, ett strukturerat kvalitets- 

och miljöarbete samt bra servicearbete med globaltäckning.  Beroende på hur bra en 

carrier uppnår dessa kravdelades de sedan in i någon av nivåerna. Dock påtalar 

respondenten att ett rederi som tillhör en lägre nivå inte behöver vara ett sämre rederi. Det 

kan vara så att de nischat sig till en specifik marknad och därför inte kan leva upp till 

kraven för att bli en ”strategic carrier”, vilket inte innebär att de inte är en sämre carrier. 

Denna gradering används för att kunna särskilja olika typer av carriers. Anledningen till 

att företaget vill ha många carriers är för att de i största möjliga mån skall kunna nöja sina 

kunder, genom att kunna erbjuda olika alternativ.  

5.4 Sandvik Materials Technology 

Anders Karlberg – Freight Manager Air and Sea & Lars Winges – Distribution Change 

Leader 

 

Sandvik är ett stort företag inom stålindustrin, lokaliserade i Sandviken i södra 

Gästrikland. De har ett oerhört brett produktsortiment innehållande allt ifrån rakblad till 

långa rör som används vid kärnkraftsverk. I och med detta ser frakterna väldigt olika från 

produkt till produkt. För Sandvik ses distribution som en otroligt viktig del inte bara för 

de gods som fraktas till kunder utan också för alla transporter av gods mellan olika 

enheter runt om i världen. 

 

Sandvik är en stor exportör och exporterar cirka 200 000 ton per år. Av dessa fraktas 

cirka 60 000 ton med båt och resterande med bil, tåg och flyg. Mestadels av godset sjöfart 

skeppas i container, cirka 3000 containers per år. Sandvik stuffar sina egna containers 

dock hämtas de upp av ett externt företag som ansvarar för att de når hamnen. Dock 

förekommer även en del projektskeppningar för skrymmande gods och även en del less 

then containerload (LCL) skeppningar.  
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Transportupphandlingar sker på Sandvik när något förändrats. Det kan handla om att ett 

avtal går ut, att kunders krav förändrats, att en transportlösning skall förändras eller 

liknande. Upphandlingarna är centrala och gäller alla enheter inom koncernen. Det är en 

komplex och tidskrävande process att implementera dessa kontrakt på alla enheter runt 

om i världen. Därför läggs en hel del resurser på att underlätta implementeringen och 

även för att säkerställa att de olika enheterna använder sig av kontraktet.  

 

Upphandlingsprocessen inleds med en slags nulägesanalys. Detta för att kunna 

kapacitetsplanera för framtiden. Den genomförs på så sätt att de olika enheterna runtom i 

världen kontaktas för att kunna få information om deras behov och vilka krav deras 

kunder har på leveranserna. Till en början kartläggs de potentiella leverantörerna. Det kan 

exempelvis handla om en kvalitetssäkring med ett verktyg kallat Supplier Evaluation 

Tool, en slags enkät med frågor, alternativt en ISO revision för att ta reda på hur de 

arbetar och vilka motorer de använder sig av eller liknande. De leverantörer som får bra 

resultat på ovan nämnda undersökningar får chansen att vara med och delta i själva 

upphandlingsprocessen.  

 

De parametrar som Sandvik anser är av vikt vid val av leverantör är följande: Kostnad, 

kvalitet, tillförlitlighet, tillgänglighet av utrustning, säkerhet, kommunikation och 

information samt ledtid. Även om kort ledtid är optimalt ses det inom Sandvik som 

viktigast att den utlovade ledtiden stämmer överens med det verkliga utfallet. Miljö ses 

också som en parameter av vikt och exempelvis används endast rederier som är med i 

Clean Shipping. De deltar även i ett miljöråd arrangerat av en stor global speditör. Detta 

miljöråd är ett slags seminarium med syfte att hålla sig uppdaterad om miljön och dess 

utveckling.  

 

Efter den utförda kvalitetssäkringen sänds en så kallad Request for Quotation ut till 

leverantörerna. Det är ett dokument innehållande de olika krav Sandvik ställer på en 

leverantör. På de destinationer som en leverantör självanser att kraven kan uppfyllas får 

de sedan offerera. Därefter analyseras dessa offerter med kraven som grund och därefter 

väljs tre till fyra leverantörer ut. Det är de leverantörer som ses som mest framstående 

rörande pris, kvalitet, frekvens och miljö. Dessa bjuds då in till ett möte där de sitter ner 

och förhandlar för att nå slutgiltiga överenskommelser.   

 

Sandvik arbetar en hel del med att förstå kundkraven, det kan röra sig om alltifrån 

containertyp till vilken lastbärare som skall användas. Dock vägs kundkraven mot hur 
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flexibla de egentligen bör vara. Detta då alla aktiveter måste på något vara värdeskapande 

för företaget.  

 

Sandvik arbetar även en hel del med uppföljning av transporter. De följer alltid upp hur 

en leverantör sköter sig. Dem utvärderar även hela transportarbetet med egna framtagna 

KPI-nivåer, Key performance Index. Det kan exempelvis handla om potentiella 

kostnadsbesparingar, leveransprecision, kostnad per enhet och antal leveranser i tid.  

 

Hos Sandvik ses tranportarbetet ur ett Supply Chain perspektiv. Målet är att etablera en 

relation med leverantörer för att kunna säkerställa ett värdeskapande samarbete. Detta 

säkerställs genom både strategiska och operativa möten, rapportering och KPI, 

överenskommelser angående servicenivån.  

 

Sandvik har identifierat en del framtida utmaningar i form av bland annat miljö, bränsle 

och valuta, ledtider, körregleringar med flera.  
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6 Beslutsmodell 

I detta avsnitt presenteras den beslutsmodell som tagits fram. Modellen är baserad på en 

kombination av tidigare utförda studier och resultatet av de intervjuer som genomförts. 

Som inledning presenteras den visuella modellen, därefter ges en förklaring de olika 

parametrar som modellen innehåller.  

6.1 Beslutsmodell 

Figur 1 nedan är resultatet av den utförda studien. Syften med modellen nedan är att 

kunna finna en optimal transportlösning för sjöfartstransporter. Detta uppnås genom att 

använda beslutsmodellen och väga in de innehållande parametrarna. Detta genom att 

skapa en övergripande förståelse för de olika parametrarna samt samspelet mellan dessa.    

 

Figur 1 – Beslutsmodell  
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6.2 Beskrivning av modellen 

För att uppnå en optimal transportlösning måste en rad parametrar vägas in. Nedan 

förklaras dessa parametrar generellt även om en koppling till den egna verksamheten 

måste göras för att uppnå bästa möjliga resultat.  

6.2.1 Rutt 

Då alla företag inte är lokaliserade vid en hamn är vikten stor av hamnarnas läge och även 

dess anknytning till väg- och järnvägsnät. Den rutt som ses som mest fördelaktig ut ur ett 

geografiskt och infrastrukturmässigt perspektiv bör väljas. Geografiskt ses den närmaste 

rutten som mest fördelaktig och genom att även väga in infrastrukturen i form av olika 

möjligheter att frakta godset enligt rutten.  

 

Olika rutter kan resultera i olika servicenivåer. För att kunna säkerställa dessa bör 

undersökas. Det är exempelvis av stor vikt att godset hanteras på ett bra sätt för att 

undvika att skador och övriga problem uppstår. Därför bör förslagsvis möjliga 

samarbetspartners ses över, om fler alternativ kan identifieras bör dessa olika utvärderas. 

Vilket kan utföras genom analyser av tidigare prestanda.  

 

Dock är det inte helt lätt att välja rutt endast grundat på geografi och infrastruktur. Även 

om det i vissa fall kan leda till att en viss rutt ses som fördelaktig är det mer troligt det 

blir svårt att skilja de olika åt och ta ett beslut. Ofta bör fler parametrar inom 

beslutsmodellen vägas in för att nå ett optimalt beslut av rutt. Därför är syftet med denna 

parameter att kartlägga det olika ruttmöjligheter som finns till den utvalda destinationen. 

Marknadssituation och pris är faktorer som ofta ses som avgörande för valet av rutt.  

 

Förslagsvis bör en standardrutt för varje destination väljas. Detta då det är viktigt att titta 

på helheten och inte på en specifik order. Att undersöka varje order enskilt blir för 

tidskrävande därför bör någon form av standard upprättas.  

6.2.2 Tid 

För att kunna uppnå ett effektivt logistiksystem är det en grundförutsättning att systemet 

är tidseffektivt. Tid är en är av de aspekter som bidrar till kundnöjdhet, detta då kunder 

ofta har krav på att leveranser skall nå dem så fort som möjligt. Fördelar med att förkorta 

ledtiden kan exempelvis identifieras i form av att det blir lättare att förutse efterfrågan, 

minskad kapitalbindning och minskat lagerutrymme.  
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Då många företag i och med JIT-filosofin minskat sina lager ses inte alltid korta ledtider 

som den viktigaste aspekten längre. Istället har säkra ledtider fått mer fokus. Om godset 

har utlovats ankomma vid en specifik tidpunkt till kunden har denne förmodligen 

beräknat och planerat efter det också. I många fall ska kunden i nästa led förädla 

produkten och har därför planerat det efter den utlovade ledtiden. Skiljer sig utfallet från 

den utlovade ledtiden kan en hel produktion stå och falla.  

 

För att kunna nöja sina kunder är det viktigt att man ser över de olika alternativ som finns 

på marknaden. Med detta som grund ses tiden som en viktig parameter i beslutsmodellen. 

Tiden innefattar all tid från dess att godset lämnat bruket till dess att det nått kunden.  

 

Ledtiden ses ur kundens perspektiv och det spelar mindre roll för denna vad det består av. 

Det är även av stor vikt att en förändring av ledtiden förmedlas ut till berörda parter så 

snabbt som möjligt. Återigen är den viktigaste delen i tidsaspekten att hålla de utlovade 

ledtiderna samt att meddela om någon förändring skett.  

6.2.3 Kvalitet  

Kvalitet är ett oerhört brett begrepp som innefattar en rad olika element. Dessa element 

kan bland annat identifieras som kundservice, leveransservice och pålitlighet. Kvalitet 

handlar dock främst om att ta reda på vad kunderna vill ha, detta då det är en grund 

förutsättning till att nöja kunderna. Genom att veta vad kunderna definierar som kvalitet 

och vad de förväntar sig, är möjligheterna stora att nöja kunderna.   

 

Därför är vikten stor av att i ett tidigt skede ta reda på vad kunden uppfattar som service 

och inte. Service utöver kundernas förväntningar ses som aktiviteter som kan skapa 

konkurrensfördelar. Det är därför av otroligt stor vikt att servicekrav hanteras och även 

ingår i de avtal som görs med rederierna. Detta för att helt undvika problem rörande 

vilken typ av service och tjänster kunden förväntar sig och vad denne verkligen får. I och 

med att det finns med i avtalet kan man alltid gå tillbaka och se efter, på så vis undviks 

missförstånd och oenigheter i framtiden.  

 

Kundservice kan även handla om exempelvis hanteringen av specifika krav eller hur ett 

rederi reagerar på problem. Det är svårt att helt undvika problem, dock bör man när de 

uppstår hantera dessa på bästa möjliga sätt. Det är därför exempelvis otroligt viktigt att 

serva sina kunder och även att meddela direkt när problem uppstår.  
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Dock finns ett dilemma med kundservice. Detta då god service ofta ökar försäljningen 

men i regel även kostnaderna. Även om fokus bör ligga på att nöja kunderna bör alla 

aktiviteter på något sätt vara värdeskapande för helheten.  

Pålitlighet ses en central del inom kvalitetsbegreppet och syftar i detta fall till att godset 

når kunden enligt överenskommelse. Det kan exempelvis röra sig om att båtarna går i 

utlovad tid och håller den beräknade transittiden, att den utlovade kvantiteten skeppas 

samt att godset hanterar på ett bra och säkert sätt. I och med det sistnämnda faller skador 

in under denna parameter detta då det bör ses som en självklarhet att känna tillförlitlighet 

i att rederiet handskas med godset på ett bra sätt. Att rederierna har utrustning tillgängligt 

enligt utlovat ses även det som en stor i del av den pålitlighet som transportköpare har 

gentemot rederierna. Dock kan alltid ett misstag ske och det är då viktigt att rederier 

hanterar dessa misstag på bästa möjliga sätt. Vikten av att förmedla till transportköparen 

vilket/vilka kollin som skadats och hur det har gått till är oerhört stor, även att detta 

meddelas så fort som möjligt.  

 

För att kunna bedöma ett rederis pålitlighet bör tidigare prestanda studeras. Om tidigare 

skeppningar med rederiet till den destinationen utförts kan försenings- och skadestatistik 

studeras för att kunna bedöma rederiets prestanda. Har inget gods skeppats med det 

berörda rederiet till destinationen kan en översikt av rederiets generella prestanda vara en 

lösning.  

6.2.4 Kapacitet 

För att undersöka kapacitetsparametern ser man ofta på tidigare utfall, så som hur mycket 

volym som skeppats tidigare år och till vilka destinationer. Utifrån detta kan sedan 

beräkningar angående hur stora volymer som kommer skeppas till de olika 

destinationerna kommande år. Här är det av otroligt stor vikt att de siffrorna som studeras 

är korrekta för att kunna säkerställa ett verklighetstroget resultat.  

 

Genom att man vid förhandlingen utlova vissa volymer till rederierna kan fördelaktiga 

priser uppnås. På samma sätt som rederierna utlovar vissa priser utlovar även 

fraktköparen att frakta vissa volymer. Därför har båda parter i och med avtalet 

förpliktelser att leva upp till. För att kunna undersöka om rederier kan hålla vad de lovat 

bör man titta på tidigare erfarenheter. Finns det någon statistik på tidigare problem med 

kapacitet på fartygen?  
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6.2.5 Miljö 

Fokus på miljön har ökat radikalt det senaste årtiondet. Kraven kommer inte bara ifrån 

kunder utan också ifrån samhället, näringslivet och offentlig förvaltning. Dessa miljökrav 

resulterar i konsekvenser för logistiksystemet. Miljöpåverkan från logistiksystemet sker 

främst genom föroreningar, utsläpp och buller från transporter. I och med att detta kan 

undvikas genom användande av mer miljövänliga fordon, motorer och drivmedel är det 

något man bör sträva efter att det rederi som väljs ut arbetar med. Genom att undersöka 

vilka typ av båttyper de använder sig av och vad de har för syn på miljön som helhet kan 

vara en bra start.  

 

Lastoptimering ses även det som ett sätt att minimera miljöpåverkan. Detta då det är av 

stor vikt att utnyttja allt utrymme till fullo. Genom att öka fyllnadsgraden exempelvis via 

samlastning minskar antalet transporter vilket ses som fördelaktigt ur miljösynpunkt.  

6.2.6 Kostnad 

De egentliga kostnaderna för transporter kan delas in i fyra grupper: förflyttning, lastning, 

omlastning och lossning. Det är alltså dessa olika grupper som bör ses över för att kunna 

finna totalkostnaden. 

 

Vid undersökning av hur priserna ser ut på marknaden bör alla alternativ ses över, vilka 

rederier som finns tillgängliga samt från vilka avgångshamnar. Då målet är att finna den 

mest kostnadseffektiva lösningen bör man ta reda på de olika fraktsatser som rederierna 

erbjuder. Det även av vikt att titta på olika containerstorlekar ur kostnadssynpunkt. 

Exempelvis kan det för någon destination vara fördelaktigt att använda 20fots containers 

istället för 40 fots containers eller liknande. När det gäller kostnadsparametern är det 

också viktigt att se på kostnaden att frakta godset till hamn och lasta och lossa det. Vidare 

innebär det att man bör se på totalkostnaden för att kunna skapa en bra bild över 

situationen och de alternativ som finns. 

6.2.7 Diskussion  

Alla dessa parametrar måste undersökas för att uppnå en optimal transportlösning. Dock 

går det inte att ta beslut med en parameter utan att väga in någon av de andra. Exempelvis 

finns ett samspel mellan alla olika parametrar till kostnadsparametern. Detta då man ofta 

kan finna exempelvis ett snabbare alternativ, ett alternativ som generar bättre kvalitet 

eller ett alternativ som är mer miljövänligt. Dessa alternativ ses som fördelaktiga ur den 
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egna parameterns perspektiv. Dock resulterar dessa oftast en högre kostnad och i och med 

detta måste de därför jämföras mot kostnadsparametern för att man skall kunna ta ett 

beslut. Slutligen bör det återigen poängteras att det är av stor vikt att se modellen ur ett 

övergripande perspektiv. Även om modellen är indelad i separata parametrar är det 

samspelet mellan de olika som i slutändan kan ge den optimala transportlösningen.  
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7 Utvärdering av beslutsmodell 

I detta avsnitt testas modellen på Stora Enso Fors tre mest frekventa destinationer. Dessa 

destinationer är följande; Yantian, Kina (se bilaga 8), Fenix Paraguay (se bilaga 12) 

samt Abidjan Elfenbenskusten (se bilaga 14). För att kunna utföra utvärderingen har en 

bokning för var och en av dessa tre destinationer slumpats ut. Då priserna för frakterna 

inte får offentliggöras är de inte heller publicerade.  

7.1 Yantian, Kina 

7.1.1 Rutt 

I dagsläget skeppas allt gods till Kina via Zeebrügge, med något av de två nominerade 

rederierna Evergreen och CMA CMG. Det finns även möjlighet att skeppa godset via 

Göteborg och Gävle, då det finns två nominerade rederier per hamn. Figur 2 nedan visar 

vilka olika skeppningsalternativ som är möjliga i dagsläget. Detta baserat på 

avgångshamn och rederi.  

  

 

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

Figur 2 – Möjliga rutter Yantian, Kina  

 

Då Gävle och Göteborg har liknande geografiska förutsättningar ses de båda som lika 

fördelaktiga. Gävle är lokaliserat cirka 35 mil närmare Fors jämfört mot Göteborg vilket 

kan ses som fördelaktigt dock bör också hänsyn tas till att sjövägen är betydligt längre 

från Gävle jämfört mot Göteborg. Alltså ur denna synpunkt kan de båda ses som lika 

fördelaktiga. Zeebrügge, lokaliserat i Belgien, ses ur geografisk synpunkt som minst 

fördelaktigt. Detta på grund av att det helt enkelt ligger längst ifrån bruket. I och med 

Stora Ensos Baseport system och de fasta kostnader som uppstår om systemet inte 

Alternativ Avgångshamn Rederi

Alternativ 1 Zeebrügge Evergreen

Alternativ 2 Zeebrügge CMA CGM

Alternativ 3 Göteborg Evergreen

Alternativ 4 Göteborg Maersk Line

Alternativ 5 Gävle MSC

Alternativ 6 Gävle CMA CGM
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används frekvent kan ändå Zeebrügge trots det längre avståndet ses som ett fördelaktigt 

alternativ i slutändan.  

7.1.2 Tid 

Figur 3 nedan innehåller en presentation av de ledtider de olika skeppningsalternativen 

genererar. Transittiden och förtransporttiden är presenterad samt att den totala ledtiden 

även räknats ut, alla tider är presenterade i antal dagar.  

 

Alternativ  Transittid Förtransport Total ledtid 

Alternativ 1  33 7 40 

Alternativ 2 34 7 41 

    

Alternativ 3 37 5 42 

Alternativ 4  35 5 40 

    

Alternativ 5 49 5 54 

Alternativ 6  43 5 48 
 

Figur 3 – Ledtider Yantian, Kina 

 

Tabellen ovan visar att alternativ ett och fyra ses som mest fördelaktigt ur ett tidseffektivt 

perspektiv. Detta då det endast skiljer en dag respektive två dagar för alternativ två och 

tre ses även dem som fördelaktiga. Då det skiljer åtta respektive 14 dagar att skeppa 

godset via Gävle (alternativ fem och sex) bör dessa ej väljas ur ett tidsperspektiv.  

7.1.3 Kvalitet 

Kunden till dessa orders har begärt att godset inte skeppas med China Shipping eller 

MOL. Detta är något som Stora Enso tagit hänsyn till. Då kunden begärt detta är det 

viktigt att de tagit hänsyn till detta.  

 

Då Stora Enso i dagsläget skeppar allt gods till Kina via Zeebrügge som avgångshamn till 

denna destination finns dock endast statistik därifrån. Under det året 2010 registrerades 

endast en försening till destinationen Yantian (se bilaga 9).  Anledningen till förseningen 

var en överbokningssituation på kontinenten, vilket resulterade i två veckors försening. 

Bokningen var gjort med CMA CGM och avvikelsen meddelades till bruk i god tid. 

Vilket ändå kan ses som en bra hantering av problemet.   
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7.1.4 Kapacitet 

Figur 4 nedan visar hur många TEUs som är utlovat per avgång för de olika alternativen.  

 

 

 

Figur 4 – Kapacitet/avgång Yantian, Kina  

 

Enligt tabellen ovan ses alternativ tre och fyra med utskeppningshamn Göteborg som 

mest fördelaktiga ur ett kapacitetsperspektiv. Detta då flest antal TEUs är utlovade för 

dessa avgångar. Dock bör det här finnas i åtanke att trots dubbelt så många TEUs är 

lovade från Göteborg jämfört mot Zeebrügge och ändå skeppas ändå gods till Yantian via 

Zeebrügge i dagsläget, utan några större problem.  

7.1.5 Miljö 

Coptimin för dessa orders på 89 ton har en total fyllnadsgrad baserad på maxvikt på cirka 

71 %. För att denna bokning enligt Stora Ensos eget framtagna nyckeltal för fyllnadsgrad 

skulle ses som acceptabelt bör fyllnadsgraden minst vara 85 %. Dock kan detta ses som 

missvisande då beräkningen ur visuell synpunkt visar att dessa containers är fullastade 

baserat på utrymme. Därför ses fyllnadsgraden i detta läge som missvisande då den är 

baserad på maxvikt och inte utrymme. 

 

Då Stora Enso i dagsläget inte har något sammanställt material om de nominerade 

rederiers miljöarbete har information hämtats från rederiernas egna hemsidor. Nedan 

presenteras en sammanställning över de rederier som är nominerade till Yantian.  

 

Evergreen  

Evergreen är medlem i World Shipping Council (WSC) och Pacific Greenhouse Gas 

Measurement (PGGM). Evergreen arbetar med att förhindra föroreningar från spill och 

olagliga utsläpp av olja, olaglig hantering av avfall och skadliga ämnen och genom att 

Alternativ Kapacitet/avgång

Alternativ 1 50

Alternativ 2 50

Alternativ 3 100

Alternativ 4 100

Alternativ 5 63

Alternativ 6 20
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hela tiden minimera utsläppen till atmosfären. De tillämpar nationella och internationella 

säkerhets och föroreningslagar beträffande luft, vatten och miljö i allmänhet. (Evergreen, 

2011)  

 

CMA CGM  

Att skydda miljön är det en del av CMA CGMs strategi, de utför en rad aktioner för att 

minimera miljöpåverkan och för att stödja utvecklingen av ekonomiska och miljövänliga 

transportsätt. Deras mål är att: kämpa mot klimatförändringarna, skydda den marina 

miljön, erbjuda miljövänliga lösningar till kunderna samt att utveckla en miljömedveten 

kultur. De utrustar framtida fartyg med en ny teknik för att förebygga utsläpp, så kallad 

“Fast oil Recovery system”. Detta tillförlitliga, enkla och säkra system gör så att kolväten 

snabbt kan återvinnas. (CMA CGM, 2011) 

 

Maersk  Line 

Maersk Line arbetar för att reducera deras påverkan detta genom att förbättra deras väg 

mot lägre koldioxidutsläpp, renare vatten och luft samt att bättre hantera ansvaret för 

livscyklarna på deras fartyg. De skall ifrån deras position, med ledarskapsambitioner och 

stöd från kunder och leverantörer göra containerskeppningar mycket mer energieffektiva, 

både nu och även i framtiden. På alla deras egna fartyg utförs en årlig inspektion av 

miljöpåverkan som sedan sätter specifika fartygs mål för miljöförbättringar. De är 

certifierade enligt ISO 14001 sedan 2003. De är även medlem i Business for Social 

Responsibility (BSR) och Network for Transport and Environment (NTM). (Maesk Line, 

2011) 

 

MSC  

Ingen information om miljöarbete finns på MSC hemsida.  
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7.1.6 Kostnad 

Resultatet som presenteras i figur 5 nedan visar att alternativ ett och två ses som mest 

fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. I och med det faktum att Stora Enso är bundna 

till Baseportsystemet, väger alternativ ett och två med avgångshamn Zeebrügge ännu 

tyngre.  

 

 

Figur 5 – Kostnadsberäkning Yantian, Kina  
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7.1.7 Resultat 

I figur 6 nedan presenteras en sammanställning över de olika alternativ som är möjliga för 

att skeppa denna bokning till Yantian, Kina.  

 
Figur 6 – Resultat Yantian, Kina  

 

Då de möjliga rutterna för denna skeppning alla har sina för och nackdelar ses de som 

lika fördelaktiga och kan därför inte själva rutten i sig påverka valet. Alla sex alternativ 

ses som ett bra val ur ett rutt perspektiv.  

 

Ur tidsperspektivet ses alternativen ett till fyra som mest fördelaktiga. Detta helt enkelt 

beroende av att ledtiden med avgångshamn Gävle är betydligt längre. Därför ses 

alternativ ett till fyra som de potentiella alternativen ur tidssynpunkt. 

 

Att välja rederi baserat på dess miljöarbete är inte helt lätt. Alla rederier utom MCS har 

beskrivningar om sina miljöarbeten på deras hemsidor. I och med detta ses MCS som 

minst fördelaktigt på grund av att ingen information finns.  

 

Då Gävle som utskeppningshamn skulle innebära en betydligt längre ledtid har dessa 

alternativ eliminerats från undersökningen. De fyra återstående har därför utvärderats för 

att kunna finna den mest kostnadseffektiva lösningen.  

 

Alternativ ett erbjuder den mest kostnadseffektiva lösningen från Zeebrügge med en 

totalkostnad för bokningen på XX €. Alternativ fyra erbjuder den mest kostnadseffektiva 

lösningen från Göteborg med en totalkostnad på XX € för bokningen . Att skeppa godset 

via Zeebrügge skulle innebära en kostnadsbesparing på cirka XX € för bokningen alltså 

cirka 3,5 %.  
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Slutligen ses alltså alternativ ett, att skeppa godset med Evergreen från Zeebrügge, som 

det mest optimala alternativet. Alternativet genererar den kortaste ledtiden, rederiet 

erbjuder tillräckligt med kapacitet på båtarna, det är den mest kostnadseffektiva lösningen 

samt inga skador eller avvikelser uppkommit under det gångna året. Då Stora Enso i 

dagsläget skeppar godset via Zeebrügge kan utvärderingen av skeppningarna till Yantian, 

Kina sammanfattas som väl genomarbetade och också i linje med modellen.   

7.2 Fenix, Paraguay 

7.2.1 Rutt 

I dagsläget används Zeebrügge vid alla leveranser till Paraguay. Dock finns det även ett 

nominerat rederi med avgångshamn Göteborg. Då de båda rutterna har för- och nackdelar 

krävs fler parametrar för att ta beslut angående vilken rutt som skall användas.  

 

Figur 7 nedan visar de olika skeppningsalternativ som är möjliga. Detta baserat på 

avgångshamn och rederi. 

 

Alternativ  Avgångshamn Rederi 

Alternativ 1  Zeebrügge MSC 

      

Alternativ 2 Göteborg  MSC 
 

Figur 7 – Möjliga rutter Fenix, Paraguay 

7.2.2 Tid 

Figur 8 nedan innehåller en presentation av de ledtider dem olika skeppningsalternativen 

genererar. Transittiden och förtransporttiden är presenterad samt att den totala ledtiden 

även räknats ut, alla tider är presenterade i antal dagar.  

 

Alternativ  Transittid Förtransport   Total ledtid 

Alternativ 1  27 7 34 

        

Alternativ 2 34 5 39 
 

Figur 8 – Ledtider Fenix, Paraguay  

Tabellen ovan visar att alternativ ett med en ledtid på 34 dagar ses som mest fördelaktigt 

då det genererar en fem dagar kortare ledtid.  
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7.2.3 Kvalitet 

Inga skador och inte heller några förseningar har uppstått för det gods som skeppats till 

Fenix, Paraguay under 2010. Detta bör därför innebära att kvaliteten, kundservicen och 

pålitligheten ser väldigt bra ut till denna destination. Hänsyn bör dock tas till att inget 

gods skeppats via Göteborg och därför finns då heller ingen statistik därifrån, detta då allt 

gods till Fenix skeppas via Zeebrügge i dagsläget.  

7.2.4 Kapacitet 

Figur 9 nedan visar hur många TEUs som är utlovat per avgång för de olika alternativen.  

 

 

Figur 9 – Kapacitet/avgång Fenix, Paraguay  

 

Enligt tabellen ovan ses alternativ ett med Zeebrügge som avgångshamn som mest 

fördelaktigt då hela 160 stycken TEUs är utlovade per avgång. Detta jämfört med de 15 

stycken som Göteborg erbjuder.  

7.2.5 Miljö 

Coptimin för dessa orders på cirka 252 ton har en total fyllnadsgrad baserad på maxvikt 

på cirka 92 %. Vilket är inom ramarna för de nyckeltal Stora Enso själva tagit fram. Detta 

då orders över 100 ton bör ha en fyllnadsgrad 90 % eller mer.  

 

Beräkningen ser även bra ut ur utrymmessynpunkt. Dock är denna beräkning omgjord 

manuellt då systemet räknat ut att en 40fots container skall använda för att frakta 8 

enheter trots att dem utan problem skulle rymmas i en 20fots container. Vilket ses som 

fördelaktigt ur kostnadssynpunkt, se utvärderingen av kostnadsparametern nedan.  

 

Då Stora Enso i dagsläget inte har något sammanställt material om de nominerade 

rederiers miljöarbete har information hämtats från rederiernas egna hemsidor. För denna 

bokning fanns endast ett rederi tillgängligt, MCS. Då ingen information om MCS funnits 

på dess hemsida har inte heller någon information om deras miljöarbete funnits.  

 

 

Alternativ Kapacitet/avgång

Alternativ 1 160

Alternativ 2 15
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7.2.6 Kostnad 

I figur 10 nedan visar att alternativ två, att skeppa godset med MCS via Göteborg, ses 

som mest fördelaktigt ur ett kostnadseffektivt perspektiv.  

 

Figur 10 – Kostnadsberäkning Fenix, Paraguay 

7.2.7 Resultat 

I figur 11 nedan presenteras en sammanställning över de olika alternativ som är möjliga 

för att skeppa denna bokning till Fenix, Paraguay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 – Resultat Fenix, Paraguay  
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Ur tidsperspektivet ses alternativ ett via Zeebrügge som mest fördelaktigt då tiden är 5 

dagar kortare jämfört mot alternativ två med avgångshamn Göteborg. Dock ses alternativ 

två som mest kostnadseffektivt då det genererar en lägre totalkostnad med XX € alltså 

cirka 4 %. Då varken avvikelser eller skador skett via dessa transportlösningar tidigare 

påverkar inte det valet. I och med att båda alternativen skeppas med samma rederi och 

ingen information om MCS miljöarbete funnits kan inte miljöparametern skilja de olika 

alternativen åt. I och med detta bör tiden vägas mot kostnaden. Då det är väl uttalat att 

Stora Ensos kunder har höga krav på snabba leveranser väger tidsaspekten väldigt tungt. 

Då alternativ ett skeppas via Zeebrügge och då med Baseportsystemet ses det som 

fördelaktigt då på grund av att Stora Enso är bundna till att skeppa vissa volymer med 

systemet. Dessa sammantaget resulterar i att alternativ ett i och med den kortare ledtiden 

och Baseportanvändandet väger tyngre än den besparing på XX € alltså cirka 4 % som 

denna bokning skulle generera med skeppning via Göteborg.  

7.3 Abidjan, Elfenbenskusten 

7.3.1 Rutt 

I dagsläget används Göteborg som avgångshamn vid alla leveranser till Elfenbenskusten. 

Det finns inte heller några alternativa rutter då det inte finns några nominerade rederier 

från varken Zeebrügge eller Gävle. I och med detta finns i det dagsläget inget beslut att ta 

angående rutten då det endast finns ett alternativ. Förslagsvis bör Zeebrügge och Gävle 

ses över som avgångshamn i framtiden, dock bör då alla parametrar i modellen vägas in 

för att nå ett optimalt beslut.  

 

Figur 12 nedan innehåller de olika skeppningsalternativ som är möjliga. Detta baserat på 

avgångshamn och rederi. 

 

Alternativ  Avgångshamn Rederi 

Alternativ 1 Göteborg  Safmarine 

Alternativ 2 Göteborg  Maersk Line 
 

Figur 12 – Möjliga rutter Abidjan, Elfenbenskusten  
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7.3.2 Tid 

Figur 13 nedan innehåller en presentation av de ledtider de olika skeppningsalternativen 

genererar. Transittiden och förtransporttiden är presenterad samt att den totala ledtiden 

även räknats ut, alla tider är presenterade i antal dagar.  

 

 

Figur 13 – Ledtider Abidjan, Elfenbenskusten  

 

Tabellen ovan visar att alternativ två med en ledtid på 32 dagar ses som fördelaktigt då 

det genererar en två dagar kortare ledtid.  

7.3.3 Kvalitet 

Skeppningarna till Abidjan, Elfenbenskusten ses även dem som pålitliga gällande skador, 

inte en enda skada har registrerats under 2010. Dock har några bokningar försenats. 

Under 2010 blev fem bokningar med en sammanlagd volym på cirka 437 ton försenade. 

Två av bokningarna är skeppade med CMA, dock är dessa två förseningar väderrelaterade 

vilket innebär att det är svårt att beskylla CMA för förseningen. Dessa förseningar 

innebar endast två dagar framflyttad ankomstdag samt att rederiet meddelade Stora Enso 

om förseningen. De ytterligare tre förseningarna under 2010, var inte väderrelaterade. 

Två av bokningarna var gjorda med ZIM, och anledningarna till förseningarna var en 

fullbokad båt samt framflyttad closing. Den tredje och sista skeppades med Hapag Lloyd 

denna order blev 25 dagar sen på grund av att båten var fullbokad. Slutligen bör det 

tilläggas att inget av ovan nämnda rederier är nominerade i dagsläget. Vilket kan ses som 

en åtgärd till att dessa rederier inte presterat tillräckligt bra kvalitets, service och 

pålitlighetsmässigt.  

 

7.3.4 Kapacitet 

Figur 14 nedan visar hur många TEUs som är utlovat per avgång för de olika alternativen.  

Alternativ  Kapacitet/avgång 

Alternativ 1 200 

Alternativ 2 100 
 

Figur 14 – Kapacitet/avgång Abidjan, Elfenbenskusten 

Alternativ Transittid Förtransport Total ledtid

Alternativ 1 29 5 34

Alternativ 2 27 5 32
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7.3.5 Miljö 

Coptimin för dessa orders på 355 ton har en totalfyllnadsgrad på cirka 82 %. Eftersom 

även dessa orders är på över 100 ton ses en fyllnadsgrad på över 90 % som acceptabelt, 

vilket denna beräkning inte uppnår. Även denna beräkning ser bra ut ur 

utrymmesmässigt. Dock uppmärksammades att det var hela sju 20fots containers 

beräknade, vilket resulterade i reaktioner i och med det ökade hanteringsarbetet som ett 

ökat antal containers resulterar i. En utförligare undersökning av detta problem finns i 

resultatstycket nedan.  

 

Då Stora Enso i dagsläget inte har något sammanställt material om de nominerade 

rederiers miljöarbete har information hämtats från rederiernas egna hemsidor. Nedan 

presenteras en sammanställning över de rederier som finns tillgängliga för de olika 

destinationerna.  

 

Maersk  Line 

Maersk Line arbetar för att reducera deras påverkan detta genom att förbättra deras väg 

mot lägre koldioxidutsläpp, renare vatten och luft samt att bättre hantera ansvaret för 

livscyklarna på deras fartyg. De skall ifrån deras position, med ledarskapsambitioner och 

stöd från kunder och leverantörer göra containerskeppningar mycket mer energieffektiva, 

både nu och även i framtiden. På alla deras egna fartyg utförs en årlig inspektion av 

miljöpåverkan som sedan sätter specifika fartygs mål för miljöförbättringar. De är 

certifierade enligt ISO 14001 sedan 2003. De är även medlem i Business for Social 

Responsibility (BSR) och Network for Transport and Environment (NTM). (Maesk Line, 

2011) 

 

Safmarine  

Alla ägda fartyg är ISO14001 certifierade, vilket leds av Maersk Line på Safemarines 

vägnar. De har satt väldigt ambitiösa mål att inom 10 år minska sina koldioxidutsläpp 

med 20 %, detta genom att minska bränsleförbrukningen av deras egna fartyg. De har och 

håller just nu på att genomgå en total nyomvandling där 19 nya fartyg kommer levereras 

inom fem år från och med 2009. Dessa fartyg respresenterar de mest moderna 

containerfartygen i dagens industri och tack vare den nya teknologin är de betydligt 

snällare mot miljön. (Safmarine, 2011) 
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7.3.6 Kostnad 

 
Figur 15 – Kostnadsberäkning Abidjan, Elfenbenskusten  
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7.3.7 Resultat 

I figur 16 nedan presenteras en sammanställning över de olika alternativ som är möjliga 

för att skeppa denna bokning till Abidjan, Elfenbenskusten.  

 

Figur 16 – Resultat Abidjan, Elfenbenskusten 

 

Då skeppningarna till Abidjan i dagsläget endast kan skeppas via Göteborg finns det 

ingen rutt att välja. Dock kan en jämförelse mellan de två rederierna utföras. Då alternativ 

två, att skeppa godset med Maersk har två dagar kortare ledtid och skulle resultera i en 

kostnadsbesparing på XX € alltså cirka 9 % jämfört mot alternativ 1, ses det alternativet 

som mest fördelaktigt.  

 

Dock har ett generellt problem som gäller de båda alternativen identifierats. Detta då Då 

coptimin för dessa orders är beräknad på 11 stycken 40fots containers och hela sju 

stycken 20fots containers, har detta undersökts närmare då det ses som fördelaktigt att 

frakta godset i så få lastbärare som möjligt. Detta har lett till följande resultat:  

 

Lastningsmodell 4, en 20fots container med beräknad last på cirka 12 ton och en 

fyllnadsgrad baserat på maxvikt på cirka 57 %. Lastningsmodell 5, en 20 fots container 

med beräknad last på cirka 8 ton och en fyllnadsgrad baserat på maxvikt på cirka 38 %. 

Genom att slå ihop de ovan nämnda lastningsmodellerna och lasta godset i en 40fots 

container skulle fyllnadsgraden baserat på maxvikt för denna 40fots container bli cirka 95 

%.  

 

Lastningsmodell 7, en 20fots container med beräknad last på cirka 15 ton och en 

fyllnadsgrad baserat på maxvikt på cirka 67 % och lastningsmodell 8, en 20 fots container 

med beräknad last på cirka 5 ton och en fyllnadsgrad baserat på maxvikt på cirka 24 %. 

Genom att slå ihop de ovan nämnda lastningsmodellerna och lasta godset i en 40fots 
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container skulle fyllnadsgraden baserat på maxvikt för denna 40fots container bli cirka 93 

%.  

 

Dessa korrigeringar skulle resultera i att dessa orders skulle skeppas i 13 stycken 40fots 

containers och tre stycken 20fots containers istället för tidigare beräkning på 11 stycken 

40fots containers och sju stycken 20fots containers. Detta skulle inte bara innebära att 

containerantalet minskas, vilket skulle generera minskat hanteringsarbete i och med 

förflyttningar. Vilket skulle ses som väldigt fördelaktigt ur miljösynpunkt. Utan också i 

en kostnadsreducering. Själva skeppningskostnaden för dessa orders skulle minska med 

cirka XX € för denna skeppning, alltså en minskning på nästan 3 %.  
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8 Analys 

I detta avsnitt presenteras den analys som gjorts utifrån resultatet av denna studie. I och 

med detta presenteras även ett antal förbättringsförslag till Stora Enso Fors om hur de 

kan förbättra sitt arbete kring deras sjöfartsleveranser.  

 

Observationerna på Stora Enso har visat att problem med vissa samarbetspartners 

identifierats. Främst handlar det sena containerlistor och felaktiga B/L. En orsak till detta 

skulle kunna identifieras i och med bristfällig kommunikation mellan parterna. Detta då 

Lumsden (2009) menar att i och med att företag samarbetar mer och mer ställs också 

högre krav på att informationssystem integreras eller åtminstone att kommunikationen är 

god mellan parterna. Förslagsvis skulle en lösning vara att se det hela ur ett bredare 

Supply Chain perspektiv. Vilket stärks av Fawcett & Magnan (2002) som menar att det är 

optimalt att företag skapar lämpliga relationer inom kedjan för att försäkra sig om 

enastående prestationsnivåer. För kunna säkerställa ett bra samarbete i framtiden bör 

Stora Enso se över sina samarbetspartners och utvärdera de noggrant. Dessa utvärderingar 

bör genomföras genom att ta fram nyckeltal för hur dessa samarbetspartners skall 

prestera. Utefter det mäts sedan deras prestanda under en bestämd tidsperiod. Resultatet 

av detta jämförs sedan mot de framtagna nyckeltalen. Skulle undersökningen visa att 

prestandan i dagsläget inte når upp till nyckeltalen bör åtgärder vidtas.  

 

En rad begränsningar har identifierats med programmet Coptimi som används för att 

kunna lastoptimera bokningar. Problem så som att den optimala containertypen inte alltid 

beräknas.  Orsaken till detta kan ligga i att de priser som används för de olika 

containertyperna inte är korrekta. Enligt observationerna används vissa priser från 2008 

och ibland samma priser för i princip hela världsdelar. Detta är något som kan identifieras 

som en bidragande orsak till problemet. För att kunna lösa detta bör informationsflödet 

inom företaget förbättras. Förslagsvis skulle priserna kunna vara förprogrammerade av 

Stora Enso Logistics, som även uppdaterar dessa vid ändringar. Alternativt skulle rutiner 

kunna upprättas så att de korrekta priserna går ut till dem som skapar 

containerberäkningar samt att dessa kontinuerligt uppdateras när förändringar sker. Dessa 

rutiner bör innefatta vem som skall förmedla förändringar och hur ofta. Genom att införa 

någon av dessa lösningar kan man säkerställa att beräkningarna grundar sig på korrekta 

priser.  
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Problem uppstår även ofta i och med vissa enheters vikt är baserat på nettovikt, inget 

emballage är alltså inräknat. Detta resulterar ofta i att gods får lämnas kvar i 

avgångshamn då den totala vikten blir för stor och godset kan inte skeppas. Detta skulle 

exempelvis kunna lösas väldigt enkelt genom att enheternas bruttovikt används i systemet 

istället för, som i dagsläget, nettovikt.  

 

En annan begränsning har identifierats i och med att fyllnadsgraden endast beräknas på 

maxvikt. I beräkning av fyllnadsgraden bör även utrymme tas med i beräkningen. Detta 

för att fyllnadsgraden även skall ta hänsyn till skrymmande gods. På så sätt speglar även 

fyllnadsgraden verkligheten.  

 

En av coptimiundersökningarna visade att genom att slå samman fyra lastningsmodeller 

reducerades containerantalet samt att skeppningskostnaden skulle minska med nästan 3 

%. Även om detta inte resulterar i revolutionerande reduceringar så är detta något som 

verkligen bör ses över. Om detta sker ofta blir dessa 3 % ganska stora onödiga kostnader i 

slutändan. På samma sätt som att kostnaderna blir stora om detta sker frekvent blir det 

ökade hanteringsarbetet stort om inte bokningarna är optimalt containerberäknade. Då det 

ur miljösynpunkt ses som fördelaktigt att samlasta gods bör det ses som en självklarhet att 

bokningar containerberäknas optimalt. Vilket stöds av Jonsson & Mattsson (2005) som 

menar att miljöpåverkan kan minskas genom att transportmedels fyllnadsgrad ökar och 

även då antalet transporter.  

 

För att i alla största möjliga mån optimera alla frakter bör förslagsvis även godset som går 

med järnvägsvagn eller SECU-box till hamnen lastoptimeras. Detta för att garantera att 

boxarna och vagnarna har högsta möjliga fyllnadsgrad. Det skulle förslagsvis kunna ske 

på samma sätt som containers i dagsläget lastoptimeras med de ovan nämnda 

förbättringarna inkluderade.  

 

Då ett problem hos Stora Enso identifierats då det är vanligt förekommande att oskannade 

enheter skickas från bruket. Det är svårt att finna orsaken till detta, det skulle kunna 

handla om dåliga rutiner hos de som lastar vagnarna och boxarna eller dålig utrustning 

vid avläsning av streckkoder alternativt en kombination av dessa. Detta problem skulle 

kunna lösas i och med att införa RFID, då inget manuellt arbete krävs för att skanna 

enheterna. Vilket stöds av Finkenzeller (2010) som menar att RFID innebär att data kan 

utbytas mellan transpondern och avläsaren helt utan dynamisk kontakt.   
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Att Stora Enso Fors är bundna till Stora Ensos eget utvecklade systemtrafik kan ses som 

problematiskt. Detta då det alltid inte genererar den bästa lösningen sett ur det 

ekonomiska perspektivet men att systemet ändå måste användas då det är bundna till det. 

För detta problem är det oerhört svårt att finna en lösning, dock bör man på något sätt 

försöka uppnå en kostnadsreducering för detta.  
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9 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som dragits utifrån den utförda analysen.  

 

Utvärderingen av modellen visar att det uppnådda resultatet går i enighet med 

verkligheten och hur Stora Enso skeppar sitt gods i dagsläget. Detta i kombination med 

att undersökningen visar att Stora Ensos skeppningar är relativt problemfria resulterar i 

att modellen ses som ett användbart verktyg till att finna en optimal transportlösning.  

 

Även om Stora Ensos skeppningar i dagsläget fungerar bra har ändå en del problem 

identifierats med aspekter kring själva skeppningarna. Dessa problemområden bör ses 

över för att kunna finna förbättringar och slutändan kunna nå den mest optimala 

transportlösningen. Sammanfattningsvis dras slutsatsen att följande förbättringsförslag 

bör ses över. Dessa är ett resultat utifrån den tidigare utförda analysen, presenterad i 

kapitel 8.  

 

 

Figur 17 – Slutsats  

 

 

• Baseport - Kostnadsreducering 

• Coptimi - Säkerställa lastoptimeringKostnad

• Utvärdering av samarbetspartners 

• RFID - Utlastning vid bruket Kvalitet

• Lastoptimering av järnvägsvagnar 
och SECU-boxar

• Coptimi - Säkerställa latsoptimering 
Miljö



 60 

Referenser 

Böcker och Artiklar 

Abrahamsson H. & Sandahl F. (1996). Internationella transporter & spedition, Malmö: 

Liber ekonomi 

 

Andersen, H. (1994). Vetenskapsteorier och metodlära. Lund: Studentlitteratur  

 

Cullinane K & Toy N. (2000). Identifying influential attributes in freight route/mode 

choice decisions: a content analysis, Transportation research part E 36, pp. 41-53 

 

Crispo B., Rieback M. R., Simpson P. N. D. & Tanenbaum A. S. (2006). RFID malware: 

Design principles and examples, Pervasive and Mobile Computing, Vol. 2, Issue 4, pp: 

405-426. 

 

Christopher M. (2005). Logistics and Supply Chain Management, Harlow: Pearson 

Education Limited. 

 

Danielis R., Marcucci E. & Rotaris L. (2005). Logstics managers’ stated preferences for 

freight service attributes, Transportation research part E 41, pp. 201-215 

 

Ejvegård R. (2009). Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur AB  

 

Fawcett, S., & Magnan, G. (2002). The rhetoric and reality of supply chain integration. 

Emerald Group Publishing Limited, pp. 339-361. 

 

Finkenzeller K. (2010) RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless 

Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication, Third 

edition. Whitshire: Johan Wiley & Sons Ltd 

 

Jonsson P. & Mattsson S-A. (2005). Logistik – läran om effektiva materialflöden, Lund: 

Studentlitteratur AB  

 

Kent J.L. & Parker R.S. (1999). International containership carrier selection criteria: 

shippers/carriers differences, International journal of physical distribution & Logistics 

Management, Vol. 29, No. 6, pp. 398-408 

 

Lumsden K. (2009). Logistikens grunder, Lund: Studentlitteratur AB  



61 

 

McGinnis, M.A. (1989), “A comparative evaluation of freight transportation choice 

models”, Transportation Journal, Winter, pp. 36-46. 

 

Meixell M. J. & Norbis M. (2008). A review of the transportation mode choice and 

carrier selection literature, The international journal of logistics management, Vol. 19, no 

2,  pp. 183-211 

 

Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur  

 

Mills J., Schmitz J., & Frizelle G. (2004). A strategic review of ”supply networks". 

Emerald Group Publishing Limited, 1012-1036. 

 

Pedersen E. L. & Gray R. (1998). The transport selection criteria of Norwegian exporters, 

International journal of physical distribution & logistics management, Vol. 28, no. 2 pp. 

108-120 

 

Stopford M. (2008). Maritime Economics, London: Tayloy & Francis Ltd  

 

Storhagen N.G. (2003). Logistik – Grunder och möjligheter, Malmö: Liber ekonomi  

 

Sugimori Y., Kusunoki K., Cho F.  & Uchikawa S. (1977) Toyota production system and 

Kanban system Materialization of just-in-time and respect-for-human system, 

International Journal of Production Research, 15:6, pp. 553 - 564 

 

Thurén T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare, Malmö: Liber AB  

 

Walliman N. (2005) Your research project, Padstow Cornwall: TJ international Ltd  

 

Wouters Joost P.M. (2004) Customer service strategy options: A multiple case study in a 

B2B setting. Industrial Marketing Management, No. 33, pp. 583-592. 

 

Övrigt tryckt material  

Stora Enso - Stora Enso Cargo Unit, 2011-04-27 

Stora Enso – Netss, a joint transport system for Stora Enso in Europe, 2011-04-27 

 

Muntliga referenser  



 62 

Ann-Charlotte Ekberg – Market Supervisor, Stora Enso Fors 2011-04-19 

Ulrika Bergkvist – Market Supervisor, Stora Enso Fors 2011-04-19 

Kent Rabb – Transport Quality Logistics Department, Stora Enso Fors 2011-04-19 

Kicki Englund – Market Supervisor, Stora Enso Fors 2011-04-20 

Lena Dahlgren – Delivery Planner, Stora Enso Fors2011-04-20 

Lena Djupenström – Shipping Coordinator, Stora Enso Fors2011-04-20 

Maja Göransson – Logistics Coordinatior, Stora Enso Fors 2011-04-21 

Anna-Karin Dahlberg – Sales assistant, Stora Enso Fors 2011-04-21 

Tommy Andersson – Sales assistant, Stora Enso Fors2011-04-26 

Peter Fällgren – Manager Shipping Department, Stora Enso Fors 2011-04-26 

Merja Olsbacka – Shipping Assistant, Stora Enso Fors 2011-04-26 

Ingemar Kimfors – Sr. Manager Development & Support Sea Transport, Stora Enso 

Logistics 2011-04-28 

David Jansson – Avdelningsansvarig Spedition, Heagerstrands 2011-05-02 

Respondent X1 – Director Oceanfreight, Företag X12011-05-13 

Anders Karlberg – Freight Manager Air and Sea, Sandvik Materials Technology 2011-

05-18 

Lars Winges – Distribution Change Leader, Sandvik Materials Technology 2011-05-18 

 

Internetreferenser:  

BSR: http://www.bsr.org/en/about/how-we-work Hämtat: 2011-05-17 

 

Clean Shipping Project: http://www.cleanshippingproject.se/about_network.html Hämtat: 

2011-05-17 

 

CMA CGM: http://www.cma-cgm.com/Environment/Organisation/Default.aspx 

Hämtat: 2011-05-17 

 

Evergreen: http://www.evergreen-line.com/tbi1/jsp/TBI1_Index.jsp 

Hämtat: 2011-05-17 

 

Maersk Line: 

http://www.maerskline.com/link/?page=brochure&path=/about_us/environment/environ

mental_management 

Hämtat: 2011-05-17 

 

Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/kvantitativ-metod  



63 

Hämtat: 2011-05-31 

 

NTM: http://www.ntmcalc.org/Magellan/render/about Hämtat: 2011-05-17 

 

Safmarine:http://mysaf2.safmarine.com/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8

xBz9CP0os3gjAxMjAwt3S19fN19nA08TPwMjCy8fQ6AoUD4St7yFCQHd4SD78OsHy

RvgAI4G-n4e-bmp-

gW5EQZZJo6KAOUwpQg!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMjA0MjA4RzlNT

UZNQzBJNE4wMjhKTDEwNDI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/S

afmarine-English/Safmarine/OurCompany/Our_Planet/ 

Hämtat: 2011-05-17 

 

 Swedish standard institute: http://www.sis.se/sv/tema/ISO14001/Vad-ar-ISO-14000/ 

Hämtat: 2011-05-17 

  

World Shipping Council: http://www.worldshipping.org/about-the-council Hämtat: 2011-

05-17 

 

 

 

 

 

  



 64 

Bilaga 1 Intervjufrågor – Marknadsavdelningen 

 

1. Skulle du kunna beskriva dina arbetsuppgifter  

 

2. På vilket sätt är du inblandad i själva leveransen av produkter?  

 

3. Vilka krav uppfattar du att era kunder har på leveranser?  

a. Specifika krav på rederierna?  

b. Hur hanteras dessa?  

 

4. Hur anser du att de rederier ni använder er av idag presterar?  

a. Uppfattar du att kunderna är nöjda?  

 

 

5. Upplever du att ni i dagsläget har problem med något rederi?  

a. Om ja, vilka problem?  

b. Hur hanteras dessa?  
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Bilaga 2 Intervjufrågor – Skeppningsavdelningen 

 

1. Skulle du kunna beskriva dina arbetsuppgifter?  

 

 

2. Kan du beskriva era leveranser idag? 

a. Hur väljs rutten?  

b. Hur väljs containerstorlek?  

c. Hur väljs rederi?  

 

 

3. Vad är en optimal leverans för dig?  

 

4. Vilka egenskaper anser du är viktiga hos ett rederi?  

 

a. Hur värderar du dessa? Mest/minst viktiga?  
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Bilaga 3 Intervjufrågor – Stora Enso Logistics 

 

1. Skulle du kunna beskriva lite kort om organisationen Stora Enso Logistics och 

vad ni gör?  

 

 

2. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter?  

 

 

 

3. Vilka faktorer påverkar valet av rederi? 

a. Kan du värdera dessa faktorer? Mest/Minst viktiga?  

 

 

4. Skulle du kunna beskriva själva upphandlingsprocessen?  

 

 

5. Hur långa brukar dessa avtal brukar vara?  

 

 

6. Vad innehåller ett avtal med ett rederi?  

 

 

7. Vad händer om ett rederi inte håller sig till avtalet?  

a. Hur går ni tillväga då?  

 

 

8. Kan du berätta lite om era samarbetspartner (ECL, Green Cargo & PSA) 

a. Hur har dessa valts ut?  

b. Hur fungerar samarbetet?  

c. Hur långa är avtalen?  
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Bilaga 4 Intervjufrågor – Externa företag 

 
 

1. Skulle du kunna beskriva er verksamhet och vad ni gör?  

 

 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

 

3. Hur ser era sjöfartsleveranser ut?   

 

 

4. Hur väljs rutterna? 

 

 

5. Hur går själva upphandlingsprocessen till?  

 

 

6. Vilka faktorer är av vikt vid val av rederi?  

a. Kan du värdera dessa?  

b. Hur har de tagits fram?  

 

 

7. Vad innehåller ett avtal?  

a. Vad händer om ett rederi inte följer avtalet?  

 

 

8. Har era kunder har specifika krav på leveranser? 

 

 

9. Har ni några avtal med samarbetspartner i dagsläget (lass och loss)?  
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Bilaga 5 – Flödeskartläggning (marknad + skeppning)  
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Bilaga 6 – Coptimi beräkning, Yantian Kina   



 70 
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Bilaga 7 – Transportbokning, Greycon, Yantian Kina  
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Bilaga 8 – Avvikelserapport, Yantian Kina 
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Bilaga 9 – Skaderapporter, Yantian Kina  
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Bilaga 10 – Coptimi, Fenix Paraguay 
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Bilaga 11 – Transportbokning, Greycon, Fenix Paraguay  
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Bilaga 12 – Coptimi, Abidjan Elfenbenskusten 
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Bilaga 13 – Transportbokning, Greycon, Abidjan Elfenbenskusten  
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Bilaga 14 – Avvikelserapporter, Abidjan Elfenbenskusten  
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