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Förord 
 

Med detta examensarbete avslutar vi tre roliga studieår på 

Ekonomiingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle. Ämnet logistik som behandlas i 

examensarbetet är högst relevant till programmet och därför har det varit ett nöje att 

skriva om. Förhoppningsvis kommer studien till nytta för fallföretaget och till framtida 

forskning i ämnet.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till Christer Bergström på Bertling i Gävle som visat intresse 

av arbetet och hjälpt oss vid behov. Även tack till vår handledare Bo Lennart som stöttat 

och hjälpt oss under hela arbetet.  

 

Vår programansvarige Stefan Eriksson har alltid ställt upp och visat intresse för oss 

samt våra studier. Tack så mycket för dessa tre år. 
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Sammanfattning 
 

Logistik är ett viktigt begrepp i organisationssammanhang där planering av flöden, 

tjänster och produkter behandlas. Logistik hanterar allt från leverantörer, 

materialförsörjning, produktion och distribution. Distributionen av gods kan ske genom 

flera transportsätt beroende på prisbild och tidskrav. Det lägsta priset för att tranportera 

större mängder gods är med sjöfart. En vanligt förekommande bärare vid transporter är 

den standardiserade ISO-containern. Det innebär att den kan transportas med de flesta 

transportalternativen som t.ex. båt, järnväg, lastbil och flyg. 

 

Vid obalans i containerflödet mellan import och export uppstår det överskott eller 

underskott av containrar. Vid underskott importeras tomma containrar för att sedan 

fyllas med gods för senare export, denna åtgärd kallas tompositionering. 

 

Syftet med studien är att identifiera olika parametrar för att effektivisera det marina 

containerflödet samt skapa ett underlag och rekommendationer till fallföretaget Bertling 

i Gävle. Där fokus har varit på högre servicegrad, mindre negativ miljöpåverkan och 

bättre lönsamhet. Bertling är en samordnare som tillhandahåller skräddarsydda 

transportlösningar över hela världen. På grund av den starka industrin i Gävleregionen 

är containerflödet mer inriktat på export än import. Godset exporteras i containrar från 

Gävle hamn ut i världen. Till följd av detta upplever fallföretaget att det är ett 

underskott av tomma containrar samt platsbrister på fartygen, vilket i sin tur innebär ett 

ständigt letande efter disponibla containrar för kommande exporter.  

 

Genom en semistrukturerad intervju med en representant från fallföretaget skapades en 

empiri. Intervjun följdes upp av en litteraturstudie med material från vetenskapliga 

artiklar, böcker och andra publikationer. Informationen har sedan analyserats och 

diskuterats fram till slutsatser och rekommendationer vilket kan beskrivas som en 

abduktiv forskningsmetod. 

 

Genom analys av empirin med teorin som grund har parametrar med inverkan på 

containerflödet tagits fram. Parametrar som identifierats i detta arbete som påverkar 

containerflödet är: lagerhållning, containerutförande, balans mellan export och import, 

kommunikation och relation samt ruttplanering. Med hjälp av dessa parametrar kan 

fallföretaget och andra organisationer förbättra sitt containerflöde för ökad servicegrad, 

lönsamhet och miljövänligare marina transporter. 

 

  



 

 

Abstract 
 

Logistics is an important concept in the organizational context in which the planning of 

flows, services and products are treated. Logistics handles supplier management, supply 

of materials, production and distribution. The distribution of goods can be managed 

with different types of transportation depending on price and time aspects. The lowest 

transport cost for larger amount of goods is by maritime shipping. A common carrier 

used in transportation of goods is a standardized ISO- container. ISO containers can be 

used in several transportation modes like boat, rail, truck and flight.  

 

When imbalances in the container flow between export and import occurs surpluses or 

deficit of containers. If deficits occur then the containers have to be imported empty and 

then filled with goods for subsequent export, this action is called repositioning. 

The purpose of the study is to identify different parameters to improve the efficiency of 

marine container flows and to create a basis and recommendations to the case company 

Bertling in Gävle. The focus has been on improved service levels, reduce the 

environmental impact and improve profitability. Bertling is providing tailored transport 

solutions worldwide. The container flow in Gävle is more export-oriented rather than 

import-oriented. The reason of this is the strong industry in the region, the industry 

goods are exported in containers from the port of Gävle to global customers. As a result 

there is a shortage of empty containers and capacity on the ships which means constant 

searching for disposable containers. The case company experience this problem 

frequently. 

 

Through a semi-structured interview with a representative from the case company, an 

empiricist was created. The interview was followed by a literature review from 

scientific articles, books and other publications. The information gathered was analyzed 

and discussed. Through this we were able to find conclusions and recommendations 

which is an abductive method to do research. 

 

Through the analysis of empirical data with the theory as basis we have developed 

several parameters that can impact the container flow. The identified parameters are as 

follows: Inventories of containers, container design, the balance between export and 

imports, communication, relationships in the supply chain and route planning. Using 

these parameters the company and other organizations can improve their container flow 

for increased service levels, profitability and environmental benefits in marine 

transportation. 

  



 

 

Ordlista 

 
För att klargöra vissa begrepp och förkortningar förklaras de nedan. 

 

Twenty foot Equal Unit (TEU) – Ett stycke TEU är en 20 fots container och två stycken 

TEU är en 40 fots container alternativt två stycken 20 fots containrar.  

 

Muddring - Begreppet muddring syftar på att ändra vattnets djup och bredd i en kanal 

genom att gräva, suga eller spränga bort material från botten på kanalen och förflytta det 

till land. Detta gör man för att större fartyg ska kunna komma in i hamnar och kanaler 

(Länsstyrelsen). 

 

Tompositionera – Det betyder att en container fraktas utan last för att täcka ett behov. 

 

Containerpool – I detta arbete syftar det till ett företags alla containrar. 

 

Containerdepå – Det är en plats där disponibla containrar lagras. 

 

Kapacitetsplan – Menas med hur mycket kapacitet verksamheten klarar av att hantera 

framöver. 

 

Progonos – Är att försöka förutspå framtidens behov med hjälp av instrument och 

tidigare data. 

 

Ruttplanering – Är en form av nätverksanalys för att beräkna transportsträcka och 

transporttid mellan två eller fler punkter för att identifiera den kortaste eller snabbaste 

rutten.  

 

Pipeline – Är en rörledning som transporterar gaser och vätskor. 

 

JIT– Står för just in time vilket innebär att leveranser kommer vid en förutbestämd tid 

och då ofta i tidsfönster (Lumsden, 2012).
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1 Inledning 
I inledningen beskrivs bakgrunden som sedan mynnar ut i ett syfte och frågeställningar till 

studien följt av en avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

I dagens globala och konkurrentstyrda marknad krävs det att maximalt värde åt kund och att 

bra leveransservice uppnås. För att företag ska lyckas med detta krävs noggrann planering av 

logistik. (Oskarsson, 2003). 

 

Logistik är en vital del i företag där planering och flöden av produkter och tjänster behandlas. 

I företagssammanhang har logistik inte uppmärksammats förrän de senaste årtiondena. Det 

har nu fått ett uppsving och är ett viktigt ämne i organisationer (Björklund, 2013). Lumsden 

(2012) citerar Shapiro och Heskett (1985) deras definition av logistik lyder ”de aktiviteter som 

har att göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, 

vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad (de sju R:en)”. Logistik hanterar aktiviteter 

som till exempel leverantörshantering, materialförsörjning, produktion och distribution. Det 

finns flera transportsätt att distribuera gods med beroende på prisbild och tidskrav. 

Transportalternativen är via lastbil, järnväg, båt, flyg och pipelines (Björklund, 2013). 

 

Christopher (2011) skriver att logistik inriktas på produktion och informationsflödet inom ett 

företag. Supply chain management bygger på logistik konceptet men att företaget även ser 

utanför dess ramar. Att koordinera processer i hela kedjan av leverantörer, kunder, produktion 

och allt som påverkar företaget i sig.  

 

Denna studie fokuserar på distribution och transport via sjöfart och kommer att riktas till ett 

transporttjänsteföretag vid namn Bertling. Företaget räknas som ett fjärdepartslogistikföretag 

och tillhandahåller transportlösningar för global distribution av gods via sjöfart. Ett 

förekommande problem i branschen är att det uppstår obalans mellan export och import vilket 

leder till överflöd eller i värsta fall brist på lastbärare av gods såsom containrar. Vid 

containerbrist krävs så kallad tompositionering vilket innebär att tomma containrar 

transporteras till behövande. Denna transport är minimalt lönsam och är inte bra i 

miljösynpunkt. Enligt statistik om Sverige handelsnetto från SCB (2015) har Sverige de 

senaste 25 åren exporterat 13 % mer än vad som importerarts. Detta leder till platsbrist och 

containerbrist på fartygen vid export av varor vilket även Bertling i Gävle bekräftar. 

 

Gävle hamn är Sveriges tredje största exporthamn av containergods och har bra samarbete 

med Bertling som exporterar mycket trävaror främst till Asien. Vid brist på containrar krävs 

tompositionering från de större hamnarna i Tyskland och Holland. Denna tompositionering tar 

tid och kostar pengar för rederierna, vilket resulterar i ett högre pris för Bertling. Det innebär 

extra arbete för Bertling som ständigt letar tomma containrar och plats på fartygen. Att frakta 

tomma containrar påverkar miljön negativt. 

 

Containerobalansen yttrar sig vid flera hamnar och länder. USA och Australien har till 

skillnad från Gävle ett enormt överflöd vilket bidrar till stora lager av containrar. Detta har 
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bidragit till att landskapet kring hamnar mestadels består av containrar. Problemet är att 

tompositionera alla dessa till behövande hamnar är kostsamt och därför väljer de att lagerhålla 

containrar istället. (Boile et al., 2004). 

1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att identifiera parametrar för att effektivisera marina containerflöden och 

skapa ett underlag samt rekommendationer till fallföretaget Bertling i Gävle.  

1.2.1 Frågeställningar  

 Vilka parametrar påverkar det marina containerflödet och hur kan dessa 

effektiviseras? 

 Hur kan fallföretaget Bertling få effektivitet i sitt containerflöde? 

Effektivitet i containerflödet innebär att containrar är lättillgängliga vid behov vilket ökar 

servicegraden. Även att utnyttjandegraden ökar vid tompositionering vilket innebär ökad 

lönsamhet och reducerad miljöpåverkan. 

 

1.3 Avgränsning 

Arbetet grundar sig på information från Bertling vilket gör att arbetet blir riktat till dem. 

Arbetet kommer mynna ut i rekommendationer snarare än en helhetslösning då problemet är 

komplext och yttrar sig olika situationer i olika regioner i världen. Dock vill vi gärna 

förbereda ett underlag till fallföretaget och till vidare forskning. Det finns flera 

containerhamnar i Gävleområdet och vår avgränsning blir Gävle containerterminal där 

information om export och import av containrar hämtats från. Arbetet är avgränsat till ISO 

standardiserade containrar.  

 

1.4  Preliminär tidsplan 
Tabell 1, Den preliminära tidsplanen för arbetet 

 
 

  

Aktivitet 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Litteratur översikt X X

Intervjuer och observationer X X X

Litteraturstudier X X X

Analysering av data X X

Rapportskrivande X X X X X X

Presentationsförberedelser X X

Revidering X
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras och beskrivs de olika metoder som använts för att besvara syftet 

och frågeställningarna.  

 

2.1 Genomförande  

Studien grundar sig i ett möte med representant från fallföretaget för en överblick om deras 

processer och den problematik de hade inom området. Fördjupningsfrågan valdes i samråd 

med fallföretaget och Högskolan i Gävle. Därefter genomfördes en litteraturstudie av material 

i form av vetenskapliga artiklar, böcker och andra publikationer. För att få en förståelse om 

problematiken och dess processer inom området gjordes en transkriberad intervju som sedan 

sammanställdes.  

 

2.2 Fallstudie 

En fallstudie är enligt Thomas (2011) analyser av personer, evenemang, beslut, perioder, 

projekt, policys, institutioner och andra system som studeras med en helhetssyn av en eller 

flera metoder. Denna forskningsmetod lämpar sig för en djupare förståelse av dynamiken 

inom enskilda fall. Framförallt fall med vag kännedom om fenomenet och nuvarande 

perspektiv med otillräcklig empiriskt belägg (Eisenhardt, 1989). Baxter och Jack (2008) 

styrker detta påstående och tillägger att en fallstudie förser forskaren med verktyg för att 

studera komplexa fenomen. Eisenhardt (1989) hävdar att vid framtagning av nya perspektiv är 

teoriuppbyggnaden från en fallstudie mycket användbar därför att den inte är beroende av 

tidigare litteratur eller empiriska bevis.  

 

En fallstudie är ett förhållningssätt till forskning som underlättar förklaringar av ett fenomen i 

sitt sammanhang med hjälp av diverse olika källor. Det säkerställer att problemet inte 

utforskas enbart ur en aspekt och genererar att fenomenet kan avslöjas och förstås utifrån fler 

aspekter. (Baxter och Jack, 2008).  

 

Studiens syfte är att identifiera parametrar för att effektivisera marina containerflöden och 

skapa ett underlag samt rekommendationer till fallföretaget Bertling i Gävle. För att få en 

djupare förståelse av dynamiken i problemet valdes metoden fallstudie. Empirin har tagits 

fram genom intervju, telefonsamtal, mejlkontakt och statistik för att påvisa den obalans som 

berör containerflödet. En stor del av resultatet är begränsat till Gävle men statistik angående 

andra hamnars containerflöde kan användas vid liknande studier för en annan ort. 

 

2.3 Vetenskaplig metod 

När forskningsstrategin är fastställd krävs det en metod för datainsamlingen (Biggam, 2008). 

Syftet med studien avgör vilken metod som ska användas. Att använda sig av kvantitativa 

studier med slumpmässigt urval tillfredsställer ofta beslutsfattare. Kvalitativa studier kan 

mötas med misstänksamet då statistiken oftast är tagen från ett mindre urval (Trost, 1997).   

Det finns flera sätt att samla in data som till exempel observationer, intervjuer, böcker, 

hemsidor och vetenskapliga artiklar (Biggam, 2008). Vissa uppfattar att en vetenskaplig 

metod enbart är en undersökningsmetod för att styra empirin. Att använda sig av fler metoder 
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är att föredra på grund av att ta del av fördelarna med respektive metod och undvika 

nackdelarna (Wigblad, 1997). 

 

Deduktiv, induktiv, abduktiv 

I forskning talas det ofta om deduktiv och induktiv forsknings ansats. I en deduktiv ansats 

utgår forskaren från tydliga teoretiska föreställningar även kallat hypoteser. Dessa hypoteser 

ska prövas mot ett empiriskt material vilket leder fram till något nytt. Motsatsen till deduktiv 

är en induktiv ansats. En induktiv forskningsansats har utgångspunkten i det empiriska 

materialet utan teoretisk förförståelse och skapar slutsatser från det (Alvehus, 2013). Det är en 

neutral observation där slutsatserna följer upptäckterna i empirin, mycket användbar vid 

naturvetenskapliga studier. Mindre lämplig att använda vid studier av sociala system därför att 

människor har en egen vilja och motiv, studier av människor blir mer subjektiva än objektiva 

(Wigblad, 1997). Båda metoderna ses som idealmetoder att leva upp till vilket i princip är 

omöjligt. Därför har begreppet Abduktion myntats av filosofen C.S.Pierce som ska fungera 

som en blandning av deduktiv och induktiv forskningsmetod. Begreppet betyder att en 

växling mellan empirin och teorin sker för att reflektera och upptäcka nya aspekter som 

studeras, modifieras och utvecklas (Alvehus, 2013).  

 

Vår studie kan enligt Alvehus (2013) översättas som abduktiv där teorin och samlad empiri 

har diskuterats och reflekterats för att komma fram till slutsatser och rekommendationer.   

 

Denna studie är kvalitativ på grund av att problemet hos fallföretaget är komplext och kräver 

en djupare analys. Informationshämtning har skett via ett flertal metoder och kanaler. Den 

primära datainsamlingen har skett via kanalerna mejl, telefonkontakt och intervju. Statistik, 

konkret fakta och sekundärdata har hämtats från böcker, artiklar och hemsidor.  

 

2.4 Datainsamling 

För att få en djupare och klarare förståelse för forskningen kan flera olika datametoder 

kopplas ihop. Detta kallas för triangulering vilket innebär att information hämtas från flera 

källor som styrker samma sak för att öka trovärdigheten och få en djupare förståelse för ämnet 

(Biggam, 2008). Det kan liknas med oberoende källor som Leth och Thuréns (2000) 

förespråkar, de menar att om det finns två uppgiftslämnare till en händelse som inte har pratat 

med varandra innan en redogörelse och ändå ger samma version blir trovärdigheten i deras 

gemenasamma version stor. Men har de pratat med varandra om händelsen innan 

redogörelsen minskar trovärdigheten då de är beroende av varandra.  

2.4.1 Primär- och sekundärdata 

Det finns två typer av data som används vid forskning. Primärdata är den information 

forskarna har samlat in genom till exempel intervjuer, mätningar och observationer. 

Sekundärdata är information tagen från tidigare studier som till exempel böcker, artiklar och 

webbsidor. Genom att jämföra primärdata och sekundärdata i forskningen blir redogörelsen 

mer pålitlig och övertygande.(Biggam, 2008).  
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Primärdatan har använts för att samla in aktuell information om nuläget. Sekundärdatan har 

använts till att jämföra och ta del av andra studier inom området. I analysen har problematik 

utifrån primärdata lyfts fram och analyserats med hjälp av sekundärdata som sedan mynnat ut 

till förbättringsförslag samt rekommendationer. Sekundärdatan var väldigt generell för de 

flesta studier som berör container flöden och balans.  

 

Trianguleringen i detta arbete har skett genom att verifiera lämnade uppgifter från intervjun 

med statistik från andra hamnar samt inhämtad sekundär data från diverse källor. Det har 

bidragit till ökad trovärdighet då ett flertal uppgiftslämnare beskriver problemet likadant med 

olika underlag och att de var oberoende av varandra. Med hjälp av denna triangulering stärks 

resultatet och slumpinflytelser reduceras.  

2.4.2 Intervjuer 

Det finns framförallt två olika tillvägagångssätt vid inhämtning av information i form av 

intervjuer i forskningssyfte. Vid en strukturerad intervju används ett förbestämt frågeformulär 

som enbart fokuserar på frågorna och begränsar den intervjuade personen att komma med 

oväntade svar. Det tillåter forskarna att ha full kontroll över intervjun med fokus på frågorna. 

Vid en semistrukturerad intervju används enbart en översiktlig struktur med betoning på 

kärnfrågor vilket främjar flytet i intervjun och dynamiken. Denna typ av intervju ger 

möjlighet att konfrontera kärnproblem och samtidigt främjas intervjun att ta oförutsägbara 

vändningar.(Biggam, 2008). 

 

Val av miljö vid en intervju har inverkan på resultatet. Det gäller att finna en miljö där den 

intervjuade personen känner sig trygg och bekväm. Samtidigt som det inte ska finnas störande 

moment, att intervjua i forskarens bostad är i allra högsta grad olämpligt, eftersom den 

intervjuade personen kan känna sig underlägsen i intervjuarens domäner. Enligt praxis är det 

den intervjuade personen som väljer miljö eftersom personen ställer upp på en intervju (Trost, 

1997). Enligt Paulsson (2008) refererad i Ahlman och Luchi (2012) ökar trovärdigheten i 

studien vid användning av transkriberade intervjuer. Att transkribera en intervju innebär att 

spela in vad som sägs under intervjun och sedan lyssna för att skriva ned det. Vid 

användandet av denna metod finns hela intervjun dokumenterad utan att vissa detaljer glöms 

bort. Enligt Emerson et al. (1995) refererad i McLellan et al. (2003) behövs inte allt inspelat 

material skrivas ned ordagrant, det räcker med vissa beskrivningar av fenomen och diverse 

relevant data. 

 

Det finns två huvudsakliga metoder att använda sig av vid informationshämtning till en 

studie, dessa är kvalitativa och kvantitativa. Där det förstnämnde syftar på att ställa enkla och 

raka frågor där komplexa och innehållrika svar mottags. Denna metod kan bidra till att 

forskaren ser mönster, skeenden och åsikter som inte annars hade framkommit. Väldigt 

användbar om syftet är att försöka förstå handlingar, resonemang och fenomen. Kvantitativa 

studier används främst för att ta fram statistik, väldigt användbar för att ta fram siffror från en 

större mängd källor, denna form av studie främjar inte följdfrågor. Ett hinder vid kvantitativa 

studier är att uppgiftslämnaren inte förstår frågans innebörd och att frekvensuppgifter kan 

lämnas utan förståelse för dem.(Trost, 1997).  
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Syftet ska avgöra vilken metod studien ska använda sig av. Det går att kombinera dessa 

metoder med varandra, där en kvantitativ studie kan vara en förstudie för en kvalitativ eller 

vice versa (Trost, 1997). 

 

Inledningsvis togs det del av problematiken för att sedan analysera på djupet med hjälp av en 

semistrukturerad intervju. Semistrukturen tillät oss att ta del av underliggande faktorer till 

problemet vi inte hade med i frågeformuläret. Att det enbart hade spaltats upp kärnfrågor till 

intervjun bidrog till en god dynamik och en avslappnad stämning. Valet av miljö blev den 

intervjuades mötesrum och det bidrog också till god dynamik med ett formellt 

tillvägagångsätt. Intervjun med fallföretaget spelades in för att sedan transkriberas, detta 

medförde att avgörande detaljer inte glömdes bort. Om tvivel och osäkerhet uppstod när ett 

fenomen skulle förklaras i rapporten var det bara att gå tillbaka till ljudinspelningen och 

lyssna på den.  

 

2.5 Kvalitet i studien 

Vanligtvis mäts kvalitet i studien genom att göra en distinktion mellan reliabilitet och 

validitet, alltså särskilja på de olika metoderna. God kvalitet beskrivs som att det ska finnas 

transparens i studien, den genomförda studien ska kunna granskas och det ska finnas belägg 

för resonemang i form av data. Kritiken är viktig del vid kvalitetsbedömning av studien, den 

ger goda indikationer på hur skrivprocessen har gått tillväga. (Alvehus, 2013). 

 

Alla presenterade resonemang i analys och diskussion grundar sig i empirin samt teorin. Detta 

bidrar till att studiens utfall innehar belägg. Att mestadelen av resultatet är hämtat från en 

källa vid ett tillfälle ställer sig studien kritisk till. Detta för att arbetet ska hålla så hög kvalitet 

som möjligt.  

2.5.1 Reliabilitet  

Reliabilitet är enligt Trost (1997) hur tillförlitlig och stabil en mätning är och att den inte är 

utsatt för slumpinflytelser, det vill säga vid en ny mätning ska lika resultat uppnås liksom den 

tidigare. Problematiken i detta sammanhang är att ett statiskt förhållande förutsätts. Det kan 

vara motsägelsefullt i och med att verkligheten förändras kontinuerligt, dagens mönster 

behöver inte vara morgondagens (Cronbach, 1947). Idén med reliabilitet bygger på 

kvantitativa studier där enheter anges på värden som mäts (Trost, 1997). 

 

Den inhämtade data presenteras i ett tidsintervall vilket ökar reliabiliteten för denna studie och 

det bidrar till slumpinflytelser reduceras. Data är inhämtat från flera uppgiftslämnare vilket 

troligen innebär att en ny mätning skulle ge samma resultat. Sveriges handel förändras 

kontinuerligt samt att transporthanteringen utvecklas med tiden, detta talar mot att en ny 

mätning skulle ge lika resultat. 

 



7 

 

2.5.2 Validitet 

Validitet enligt Trost (1997) handlar om att mäta det som ska mätas. Till exempel om intresset 

ligger i att mäta hur många timmar per vecka studenter tränar ska svarsalternativen vara antal 

timmar räknat i siffror och inte vaga termer som ofta, sällan och aldrig, för då mäts något 

annat. Enligt Bell (2000) är validiteten en väldigt komplicerad process att mäta och 

tidskrävande och därför behövs inte mätning ske i mindre projekt. Biggam (2008) menar att 

valida studier är forskning som accepteras av andra forskare och att metoderna som används 

är lämpliga ur en vetenskaplig synpunkt. 

 

För att denna undersökning ska hålla så bra validitet som möjligt har ett tydligt syfte och 

relevanta frågeställningar ställts. Dessa ska fungera som ett stöd för att arbetet ska fortlöpa 

och hålla sig inom ramarna. Rätt person på fallföretaget intervjuades då problematiken 

härstammar från företaget och personen har en högre position i företaget med mycket kunskap 

inom området. 

2.5.3 Källkritik 

En del av miljön i teorikapitlet är hämtat från ett finskt examensarbete vilket reducerar 

trovärdigheten i arbetet. Källorna i examensarbetet var svårkontrollerad på grund av att de var 

på finska. En del av den inhämtade statistiken om Sveriges handel för respektive 

containerhamn tar enbart hänsyn till enheten ton, dessa siffror ger endast ett riktmärke och 

svarar ej upp på containeromsättning. Denna statistik är även 7-10 år gammal och nuläget kan 

ha förändrats.   

2.5.4 Generaliserbarhet 

Det hör till forskningen och fallstudiens förutsättningar att kunskapen bildats under specifika 

förhållanden. Detta måste presenteras väl och resultatets tillämpbarhet måste undersökas om 

det är möjligt att användas i andra sammanhang. Om forskningsresultat ska kunna tillämpas i 

en konkret situation sker oftast en omtolkning från den mer generella kunskapen till dess 

specifika situation. Vanligtvis kan inte resultaten överföras från två specifika situationer utan 

fungera som ”god förebild” istället för direkt tillämpning.(Wallén, 1996).  

 

Studien behandlar ett problem som finns över hela världen och denna studie kan ligga som 

grund till andra företag. Fokus har varit att försöka bidra med underlag till området för att 

kunna jobba vidare med problematiken som upplevs. Säkerligen finns problematiken hos 

andra fjärdepartslogistiker som också kan använda sig av underlaget. Studien ska fungera som 

en grund för andra studier och tillämpning.  

 

2.6 Etik 

Det finns en koppling mellan etik och god kvalitet i forskning. Det är viktigt att redovisa vad 

som är ens egna resonemang men också andras insatser. Att utelämna någon forskares namn 

vid användning av material är oetiskt och kan ses som plagiat. Att fuska eller vinkla 

information till sin fördel är också oetiskt och ska inte förekomma i vetenskaplig forskning. 

De etiska aspekterna i ett forskningsarbete är väldigt viktiga och ska noga övervägas.  
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En annan viktig punkt i forskningsetiken är att inte skada eller utlämna någon persons 

integritet. (Wallén, 1996). 

 

Vid intervjuer har den intervjuade rätten till sin egen integritet och värdighet. Det är viktigt att 

tänka på vilka frågor som ställs och att personen inte behöver svara på frågor de inte känner 

sig bekväma med. Intervjumaterialet ska förvaras så att ingen obehörig kommer åt det. Det är 

också viktigt att den intervjuade är medveten om att när som helst ska personen kunna avbryta 

intervjun utan komplikationer.(Trost, 1997).  

 

All information som hämtats från forskare, hemsidor och böcker har det refererats till för att 

inte plagiera någon annans arbete. Intervjun har skett i en bekväm miljö med relevanta frågor 

som den intervjuade kände sig bekväm med och intervjun finns förvarad oåtkomlig för 

obehöriga. Intervjun har skrivits ned och redovisas så tydligt som möjligt för att spegla 

verkligheten så bra som möjligt. Den intervjuade personen godkände att intervjun spelades in 

på bandspelare och det är ett bidrag av god etik till detta arbete. Vi har även valt att inte 

kritisera individer eller företag i detta arbete för att inte skada någons integritet därför har 

namn på personer och företag anonymiserats.  

 

2.7 Kritisk granskning av metod 

Vår forskning har skett genom ett abduktivt tillvägagångssätt där empiri och teori har 

reflekterats mot varandra. Detta har varit ett bra tillvägagångsätt att förhålla sig till i vår 

fallstudie och är den enda logiska metoden att använda sig av. Vid induktiv forskning är 

tanken att en tolkning sker helt utan teoretisk förförståelse vilket inte skett i vårt fall. 

Deduktiv används en hypotes vilket inte heller skett i vårt fall utan genom teori och empiri har 

diskussioner och resultat myntats fram det vill säga i abduktivt slag.  

 

Kvalitativ forskning menar Trost (1997) är väldigt användbar för att försöka förstå handlingar, 

resonemang och fenomen. Studien är kvalitativ vilket passade bäst att arbeta efter då 

problemet kräver djupare analys för att kunna förstå hur fenomenet yttrar sig. 

 

I semistrukturerade intervjuer har en översiktlig struktur skapats för att möjliggöra 

oförutsägbara vändningar enligt Biggam (2011). Denna typ av intervju bidrog till en bra 

dynamik och till en djupgående förståelse. Visserligen kan intervjun ha kommit in på sidospår 

men det anser vi bidrog till förståelse av helheten. Att intervjun spelades in resulterade i att 

inget glömdes bort och vid tvivel kan läsaren gå tillbaka och lyssna själv på inspelningen 

vilket är positivt.  

 

Fler intervjuer hade kunnat göras på fallföretaget. Nu blir arbetet lite vinklat till hur endast en 

person på fallföretaget ser på problemet, dock är den intervjuade väl insatt i problemet och har 

en betydande roll på företaget vilket ökar trovärdigheten. Intervjun var innehållsrik och 

spelades in vilket kan tyckas kompenserar antal tillfällen. 

 

Det hade varit intressant att kontakta fler rederier om tid funnits. Nu kontaktades enbart en av 

Bertlings större leverantörer vilket kändes mest relevant. Denna kontakt gjordes via telefon 
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och mail vilket kan leda till missförstånd och felaktigeter. En personlig träff med någon på 

rederiet hade möjligtvis gett andra resultat eller mer utförligare svar. Benchmarking hade 

kunnat göras mot andra fjärdeparts logistiker för att jämföra hur de upplever problematiken 

och möjligtvis få en bredare syn på problemet.  
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3 Teoretisk referensram  
Kapitlet innehåller teori från böcker och vetenskapliga artiklar som senare i rapporten kopplas 

till informationen från fallföretaget som diskuteras och analyserats. 

 

3.1 Logistik  

Logistik är inget nytt begrepp. Redan vid byggandet av pyramiderna behövdes ett effektivt 

flöde av information och material. Även under de stora krigen som första och andra 

världskriget visste länderna hur viktigt det var med logistikplanering. Det är dock på senare år 

som begreppet fått fäste i affärs och organisationsvärlden, vilket resulterat i mer 

konkurrenskraftiga företag. (Christopher, 2011). 

 

Oskarsson (2003) menar att ”logistik på ett effektivt sätt planerar, genomför och styr 

förflyttning och lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att 

tillfredsställa kundernas behov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som 

behövs för att materialflödet ska fungera”. 

För företag är logistik en viktig del där planering och flöden av produkter och tjänster 

behandlas. De senaste årtiondena har logistik fått ett uppsving och blir alltmer vanligt 

(Björklund, 2013). Det finns många definitioner på begreppet logistik, en definition enligt 

Lumsden (2012) som citerar Shapiro och Heskett (1985) är ”de aktiviteter som har att göra 

med att erhålla rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt 

tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad (de sju R:en)”. Logistik ser över aktiviteter som 

leverantörshantering, materialförsörjning, produktion och distribution. Distributionen av 

produkten kan ske på flera olika transportsätt, beroende på prisbild och tidskrav. Dagens fem 

olika transportalternativ är lastbil, järnväg, båt, flyg och pipelines (Björklund, 2013). 

Logistik är ofta uppbyggt på samarbetet mellan teknik och mänskligt handlande som skapar 

ett lämpligt transportsätt. Samtidigt är det många aspekter som spelar in vid val av gods och 

materialtransporter som till exempel administrativa, tekniska, ekononomiska, tid och miljö. 

Gränsen till andra ämnen är vag och logistik yttrar sig i flera andra vetenskapliga områden 

som matematik och konstruktionsteknik (Lumsden, 2012). 
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3.1.1 Flerpartssamarbete 

Ett flerpartssamarbete är när flera aktörer går ihop och samarbetar med olika aktiviteter. De 

olika aktiviteterna illustreras i figur 1. I detta sammarbete fokuseras det enbart på de logistiska 

funktionerna. Det innebär sammarbete för de operativa funktionerna som berör materialflödet 

vilket i huvudsak är transport, lagring, hantering samt in- och utleverans (Lumsden, 2012).  

 

 
Figur 1 En pyramid som beskriver flerpartssamarbete visuellt (Lumsden,  2012). 

 

1PL Enpartslogistik 

Det innebär att leverantören utför alla sina egna logistiska funktioner själv inkluderat 

transport. Detta innebär att leverantören transporterar godset enda fram till kund och bär 

ansvaret för godset fram till leverans. (Lumsden, 2012). 

 

2PL Tvåpartslogistik 

Det innebär traditionell transport och lagerstyrning där fokus ligger på sammarbetet mellan 

leverantör och kund. Där de logistiska funktionerna såsom lagerhållning och transport sköts 

av antingen leverantören eller kunden (Lumsden, 2012). 

 

3PL Trepartslogistik 

Det innebär att i ett befintligt sammarbete mellan två parter går en utomstående tredjepart in 

och sköter utvalda funktionsområden (Lumsden, 2012). Tredjeparten förser leverantören med 

anpassade service funktioner som gynnar alla involverade parter enligt Africk och Calkins, 

(1994) refererad i Knemeyer och Murphy (2004). Det kan vara att tredjeparten sköter 

transporten, lagringen eller underhållet mellan leverantör och kund, det kan även inkludera 

konsultativa tjänster som företagsledning. En förenklad beskrivning i ett vardagligt 

sammanhang om vad en tredjepartslogistiker är till exempel en fastighetsmäklare, där 

mäklaren är en medlare mellan två parter (Lumsden, 2012). 
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4PL Fyrpartslogistik 

Det är när en aktör går in och har ett helhetsansvar för logistikkedjan. Det innebär att denna 

aktör styr alla logistikaktiviteter och har som mål att optimera dessa (Lumsden, 2012). Enligt 

Cheng et al. (2008) arbetar fjärdepartslogistiska företag med att integrera de olika parterna i 

kedjan. För att få effektivitet i fjärdepartslogistik gäller det att utnyttja informationsteknik och 

expertis, samt att koordinera, analysera och kontrollera för att bistå med de bästa 

leverantörskedjelösningar till kund.  

 

5PL Fempartslogistik 

Det behandlar immateriella verksamheter där logistiken mellan leverantör och kund är i 

beaktande.  Logistikaktören tillhandahåller informationslösningar och styr parterna i 

förädlingskedjan med hänseende på e-handeln (Ericsson, 2005, refererad i Lumsden, 2012). 

Det spekuleras att detta upplägg kommer bli allt vanligare i och med det ökade 

konkurrenstrycket. Framförallt inom tekniskt innovativa områden där ekonomiska krav ställs 

på avancerade logistiktjänster (Hosie och Egan, 2007). 

3.1.2 Fartygstyper 

Dagens fartyg är anpassade till vilket gods de transporterar men även efter vilket sätt godset 

ska lastas på fartyget. Två vanliga typer av fartyg är RoRo (Roll on roll off) och LoLo (Lift on 

lift off) där RoRo lastas med hjälp av truckar, vagnar eller någon annan form av rullande 

utrustning. LoLo lastas med hjälp av kranar då de lyfts ombord och är normalt ett 

containerfartyg. I ett containerfartyg placeras containrarna ovanpå varandra i ett cellsystem, 

ofta fyra eller fler i höjd. Vid användning av en modern containerkran är cykeltiden 2 minuter 

vilket representerar 30 stycken containrar i timmen.(Lumsden, 2012). 

 

Med avseende på platskapacitet har fartygen betydligt större kapacitet än tåg och 

lastbiltransporter vilket skapar både hinder och utveckling av sjöfarten. Ett hinder är att 

fartygen kräver stora mängder gods för uppnå en fyllnadsgrad som genererar lönsamhet. Ett 

fartyg är också oftast knutet till minst två bestämda platser vilket inte lastbilstransporter är. 

Det krävs även hamntillstånd och lotsdispens vilket gör fartyget ännu mer låst. (Lumsden, 

2012). 

3.1.3 Kapacitetsplan och prognos 

Det är omöjligt att alltid kunna förutsäga framtiden men för att företag ska kunna få rätt 

produkter till rätt plats vid rätt tid krävs det att en viss prognostisering görs. De finns tre typer 

av data som prognoser bygger på och dessa metoder är baserade på orsakssamband, 

bedömningar av experter och historisk data. Orsakssamband bygger på att hitta samband 

mellan två eller flera variabler för t.ex bilkomponenters prognos ökar om fler bilar säljs. 

Bedömningar av experter är t.ex om en säljare har bra kännedom om hur produkterna säljs. 

Historisk data används genom att försöka identifiera olika efterfrågemönster på marknaden 

såsom trender, cyklisk efterfrågan och jämn efterfrågan. De flesta prognoser bygger oftast på 

en kombination av alla dessa metoder. Prognoser har dock alltid en felmarginal och en helt 

korrekt prognos är omöjlig att skapa. Det positiva är dock att företaget får en riktlinje att 

anpassa sig efter. (Oskarsson, 2003). 
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I till exempel ett tillverkande företag är det viktigt att göra prognoser för att veta hur mycket 

material, maskintid, montering och transportkapacitet som krävs inom en viss tid. Genom att 

gå igenom en sälj och operationsplaneringsprocess kan kapacitetsbrister minskas genom att i 

god tid förbereda till exempel produktionen och transportörer. Genom detta blir alla i ledet 

förberedda på ungefär vad som kommer hända och därmed minskar risken för att problem 

uppstår. (Christopher, 2011).  

3.1.4 Tompositionering 

För att utnyttja fordonets kapacitet så mycket som möjligt vill transportören ha så hög 

fyllnadsgrad som möjligt. Högre fyllnadsgrad på transporten ger högre resursutnyttjande och 

avkastningen på investerat kapital blir bättre. En transport ser många som 

envägskommunikation och glömmer ofta bort returprocessen. Att finna köpare till både 

utgående och ingående transport det vill säga i båda riktningarna är svårt. För att kunna 

leverera krävs det i många fall tompositionering av containrar för att kunna fortsätta 

transportera varor. Denna kostnad kan vara väldigt hög och därför är det viktigt att ha så bra 

balans i containerflödet som möjligt. Ursprungsregionens karaktär har stort inflytande på 

problemet med obalanserade containerflöden. Är regionen rik på råvaror eller ligger nära en 

produktionsanläggning med globala kunder kan ett underskott av containrar uppstå. Större 

städer med större mängd befolkning kräver förnödenheter som oftast tas in med hjälp av 

fartyg vilket leder till ett överskott av containrar.(Lumsden, 2012). 

 

Enligt en fallstudie gjort av Lai (1995) löser de problemet med containerbrist genom att 

hamnen i sig har ett säkerhetslager av tomcontainrar. Även att allokera andra hamnar med 

överskott av tomcontainrar för att skapa ett samarbete och få effektivitet i containerutbytet. En 

lagerhållningskostnad uppkommer men fallföretaget slipper tappa kunder om det är brist på 

containrar. Det blir mindre administrativt arbete för att transportera hem tomcontainrar i 

panik. Det krävs dock kontinuerlig påfyllning alternativt ett flöde med återkommande 

containrar för att detta ska fungera. Enligt fallstudien tjänar företaget på att införa ett 

säkerhetslager och jämna ut hamnarnas överskott och underskott av containrar. 

 

Enligt en enkätundersökning gjord av Transbaltic (2011) framkommer det att lediga 

utrymmen på rederiernas egna fartyg kan användas till att frakta tomma containrar. Detta 

accepteras av både transportföretag och hamnterminal. Att använda andra rederiers lediga 

utrymmen ses inte som en lösning då det enbart skulle medföra ytterligare kostnader. Enligt 

Choong et al. (2002) vill rederier frakta så många fulla containrar som möjligt för bästa 

möjliga lönsamhet. Om det dock finns ledig kapacitet kan de frakta tomma containrar till en 

låg marginal. För att räkna ut kapaciteten för tomma containrar räknas den totala 

fartygskapaciteten subtraherat med antalet lastade containrar på fartyget.  Kapaciteten som 

blir över till tomma containrar varierar över tiden.  
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3.1.5 Japanska sjön 

Japanska sjön handlar om att utforma verksamheten till att problem blir synliga och på så vis 

kunna lösa dessa problem grundligt. Genom att utmana organisationen på ett kontrollerat sätt 

kan avvikelser upptäcks. Ett exempel kan vara att sänka lagernivåerna och därmed upptäcks 

brister i materialförsörjning, transporter etc. Synliggörs dessa problem kan förbättringsarbetet 

påbörjas.(Petersson et al., 2009). 

 
Figur 2, Bilden illustrerar den japanska sjön där klipporna är problemen som ska uppmärksammas, vattnet 

symboliserar faktorer som hindrar verksamheten att se problemen och båten är verksamheten (Petersson et al., 

2009). 

3.1.6 Container 

En container är en större behållare som används vid transporter av gods över hela världen. 

Den ska minst ha en inre volym på en kubikmeter, vara lätt att tömma och fylla på, kunna 

flexibelt manövreras mellan olika transportmedel effektivt och tåla upprepad användning. En 

container är en stålkonstruktion med fyra väggar, ett tak och ett golv. De två vanligaste 

typerna av containrar är 20- och 40 fot och egenvikten är ca 2000 kg respektive 3500 kg. 

Lasten i en 20 fots container får ej överstiga 21 ton och lasten i en 40 fots container får ej 

överstiga 26 ton. De är utformade så att de lätt ska kunna förflyttas med flyg, bil, tåg och 

sjötransport samt lätt kunna omlastas mellan dessa.  

 

Den första ISO-standarden för container var bredd- och höjdmåttet 8 fot vilket motsvarar 

2591 mm. Längdmåttet blev 5 till 40 fot, dvs. från 1460 till 12192 mm. Längden är uppbyggd 

av multiplar av 10 fot, 10, 20, 30 och 40 fot.  De mest förekommande modulerna är 20 och 40 

fot eller 1 TEU och 2 TEU. Begreppet TEU är antalet containrar längdmässigt omräknade i 

20-fotsenheter, TEU är förkortning av ”Twenty foot Equal Units”. Enligt ISO-reglerna ska 

maxlastade containrar kunna staplas sex stycken i höjd och vid maxvikt kunna lyftas i de övre 

eller nedre fyra hörnen. Vid stapling fixeras containrarna med varandra via låsande styrpinnar 

i stål som vid varje hörn förbinder ovanstående och undre container. Containrar kan vara 
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försedda med gaffeltunnlar för hantering med motviktstruck, lyftlinjaler för hantering med 

gränsletruck, fäste för griparmslyft och hål för stödbensisättning. Dessa hjälpmedel är 

standardiserade men inte obligatoriska enligt ISO.(Lumsden, 2012). 

Nedan visas en vanlig ISO container (MHI) 

 
Det finns även andra typer av ISO containrar: Hämtade ur Lumsden (2012) 

 Tippbara containrar, för bulkgods vilket betyder oemballerat massgods. 

 

 Kyl- och värmecontainrar, som används för temperaturkänsliga produkter. 

 

 Containerflak med eller utan gavlar, används för större konstruktioner som är svåra att 

lasta. 

 

 Tankcontainrar, för vätskor som kemikalier, drycker och petroleumprodukter. 
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High cube 

High-cube containrar liknar standardcontainrar men är en aning högre. Vanliga containrar har 

maxhöjd på 2591 mm och High cubes är 2896 mm höga. Vanligtvis är de 40 fots containrar, 

men kan även vara 45 fot långa, och används generellt för torrgods där mer volym krävs och 

inte maxvikten är ett problem. (Transport information service, 2015) 

 

Kombinera containrar 

Som tidigare berättat är de vanligaste typerna av containrar i stoleken 20 och 40 fot Lumsden 

(2012). Vid export av bulkvaror är användningen av 40 fots containrar bäst för att få plats 

med så mycket som möjligt. Detta kan generera ett underskott av 40 fot och överskott av 20 

fots containrar. En lösning på detta presenteras av företaget Tworty som har utvecklat en 

containertyp av storleken 20 fot som kan kopplas ihop med en likadan för att få ut en 40 fot. 

Containern kan öppnas från båda ändar vilket är ovanligt och den är utrustad med stag som 

kopplar ihop containrarna i botten och i taket. Tworty menar att vid användning av dessa kan 

företagen tjäna in upp till 20% av tranportkostnaden genom att koppla ihop containrar istället 

för att tompositionera nya 40 fots. De menar att kostnader för tompositionering, 

kapitalkostnader och lager/depåkostnader reduceras radikalt men istället tillkommer 

hanteringskostnader för att koppla ihop dessa. Att koppla ihop dessa ska inte påverka 

hållfastheten eller läckage av gods då de är byggda enligt ISO-reglerna. DHL var de första 

som testade denna typ av containerkombination.  

 

I en intervju på DHL (2015) säger Andreas Boedeker, Global Head Ocean Freight, DHL 

Global Forwarding ” - Tworty Box är en mycket attraktiv lösning som garanterar en flexibel 

hantering av containrar och kostnadseffektivitet genom att eliminera tompositionering på 

grund av strukturella obalanser i det allmänna godsflödet eller säsongsvariationer när det 

gäller dominerande varor inom specifika sektorer. Det är ett utmärkt alternativ för de kunder 

som ser starka upp- och nedgångar i efterfrågan och tillgång när det gäller olika 

containerstorlekar inom vissa områden. Denna typ av containrar är inte etablerad i världen 

utan är fortfarande i utevecklingsfas (Tworty, 2013). 

 
Figur 3, Två Tworty containrar ihopkopplade till en 40 fots container (Tworty, 2013). 
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Vikbara containrar  

Vikbara containrar är en innovativ lösning till industrin för att minska positioneringskostnader 

och platsbrister på terminaler och hamnar.  En del modeller var inte praktiska på grund av 

arbetet som krävdes för att vika ihop de, andra är mer lyckade och tar endast tre minuter att 

vika ihop. Designen minskar volymen med 1/5 av en vanlig container och är klassificerade 

enligt ISO standarden. Kostnaden för dessa varierar från 10% mer till hela tre gånger så 

mycket, de reducerar negativ miljöpåverkan och ökar kapacitetsanvändningen per fartyg 

vilket minskar tompositioneringskostnaden. (Akca, 2013) 

 
Figur 4, Visar Staxxons containervariant som är hopvikbar (Akca, 2013). 

En annan aktör på marknaden är Caru containers, de har utvecklat vikbara containrar som 

innehar High cube höjden. Dessa containrar är ISO standardiserad och finns i 40 fot. (Caru 

containers, 2014) 

 
Figur 5, Visar Carus hopvikbara container innovation (Afman, 2014). 

3.1.7 Sveriges containerflöde   

Enligt Sjöfartsforum (2010) är Sveriges import och exportflöde en aning obalanserat och detta 

påverkar efterfrågan av containrar. Gävle är ett typexempel på en exporthamn där 

containerbrist är ett ständigt problem däremot är Stockholm och Södertälje stora 

importhamnar.  
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Enligt Gosztolai och Forsgren (2009) har de största varuhusen som Clas Ohlson, Ikea, Siba 

och Jula importflöde av gods via Göteborgs hamn.  De menar att centrallagret oftast ligger i 

samma stad där de en gång startade och i många fall är det i södra Sverige.  

3.1.8 Containersituationen i övriga världen 

Boile et al. (2004) har skrivit en rapport som behandlar USA:s containerproblem. Till skillnad 

från Gävles containerbrist har de flesta hamnarna i USA ett enormt överflöd av containrar. I 

New York och New Jerseys hamnar finns sju terminaler med över 1200 hektar tilldelat tomma 

containrar. Dessa lagras hela åtta stycken på höjden och de beskriver lagret som Mount 

Everest av containrar. New Jersey beskriver att mängder av tomma stålcontainrar börjar bli en 

permanent del av landskapet. Rotorsaken identifieras som en större import än export 

framförallt med Asien. Samma problem har uppstått i Australien där importen är större än 

exporten vilket leder till lagring av containrar. Anledningen till att dessa tomma containrar 

inte exporteras vidare är på grund av kostnaden. Att transportera en tom container tillbaka 

kostar från 300$ upp till 650$ och mängden containrar som är i behov av retur är 200 000 per 

år vilket gör det enkelt att förstå den enorma kostnaden som skulle uppstå.  

3.1.9 Returlogistik 

I sändningar med gods utgör bäraren en stor del av vikten, utrymmet och kostnaden på en 

transport. Efter utförd transport till kund ska bäraren tillbaka till leverantören eller behövande 

på grund bärarens värde, detta fenomen kallas returlogistik och i vissa fall omvänd 

distribution (Lumsden, 2012). Returlogistik är enligt Fleischmann (1997) när produkten eller 

dess bärare inte längre behövs hos slutkund och skickas därför tillbaka till producenten. Där 

producenten använder produkten eller dess bärare igen. 

 

En bärare kan vara antingen en engångsförpackning eller returnerbar container. Att använda 

sig av returnerabara containrar istället för engångsbärare är mycket skonsammare för miljön 

påstår Kroon och Vrijens (1995) och refererar till Von Einweg (1993). Bekymret med 

returnerbara containrar är att mottagaren av en container oftast inte har någon produkt att 

returnera till sändaren eller någon annan kund, vilket bidrar till att en tom container måste 

transporteras till nästa producent som ska sända en container (Kroon och Vrijens, 1995). Detta 

fenomen kallar Fleischmann (1997) ett öppet loopsystem, men när produkten eller dess bärare 

återanvänder till sändaren kallas det stängt loopsystem. Enligt Prajogo och Olhager (2012) 

krävs det samverkan, samarbete och samordning för att få effektivitet i en leveranskedja. För 

effektiv containerhantering har Kroon och Vrijens (1995) designat tre olika system för att 

motverka detta problem. Dessa presenteras nedan: 

 

1. Omkopplat loopsystem 

I den första varianten av detta system har sändaren och mottagaren ansvar för de tilldelade 

containrarna. Det innefattar underhåll av containrar, städning och lagring. En överföring av 

containrarna sker när avsändaren transporterar bäraren med gods till mottagaren, eller när 

mottagaren transporterar tomma containrar till avsändaren. Detta system kallar Lumsden 

(2012) för individuellt ägande. I denna variant måste sändaren garantera mottagaren att i 

långa loppet är sändningarna lika många som returerna. I den andra varianten har 
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transportören en tilldelning av containrar istället för mottagaren som de ansvarar för. Där 

transportören förser sändaren med lika många containrar som de sedan ska frakta med gods. I 

denna variant bär inte avsändaren något ansvar för återflödet av containrar.  

 

2. Returlogistiskt system  

I detta system äger en central agentur containrarna. Agenturen äger i de flesta fall ansvaret för 

returen efter en sändning till mottagaren. Detta system kallar Lumsden (2012) 

tredjepartsägande och tillägger att den containerägande agenturen kan vara en helt 

utomstående part. En förutsättning för detta system är att mottagaren lagrar dessa containrar 

till ett tillräckligt antal containrar har ackumulerats, detta för att det ska bli kostnadseffektivt. 

Lützebauer (1993) refererad i Kroon och Vrijens (1995) delar upp detta system i två 

underkategorier. I ett depåsystem lagrar agenturen disponibla containrar centralt, därifrån 

skickas tomma containrar till sändaren där dem lastas och sedan skickas till mottagaren. Från 

mottagaren skickas de sedan tillbaka till depån. För att säkerställa returen av containrar finns 

det två olika kostnadsalternativ för denna typ av system. Där sändaren blir debiterad av 

agenturen för användning av containrar eller betala en depositionsavgift för ägandet av 

containerar under en tid. Att erlägga en depositionsavgift på containrarna liknar Lumsdens 

(2012) organisatoriska pantsystem, där poängterar han att värdet på bäraren ska vara på en 

sådan nivå att det blir intressant för användaren att lämna tillbaka bäraren. Den andra 

underkategorin är överföringssystem där sändaren alltid använder sig av samma containrar 

och detta system kretsar bara runt returen från mottagaren till sändaren, i detta fall är det 

sändarens ansvar att spåra containrar, underhålla, städa och lagra. 

 

3. System utan returlogistik 

Syftet med system utan retur logistik är att en central agentur äger containrar och leasar ut 

dem till behövande och agenturen frånsäger sig allt ansvar för containrarna under 

leasingperioden. Det är upp till det företag som hyr containrarna att spåra, transportera, 

underhålla och städa. När företaget som hyr containrarna inte är i behoven av dem längre 

lämnas de tillbaka till agenturen. Detta system kan liknas med Lumsdens (2012) 

organisatoriska hyrsystem, där hyran för bäraren ska vara så hög så det ligger i användarens 

intresse att minimera dessa kostnader genom att snarast lämna tillbaka bäraren. 

 

Tomas Kristiansen skriver i artikeln Shippingwatch (2012) att Maersk nämner ett 

containerkoncept som kallas ”Grey boxes” och det är containrar utan någon specifik ägare. 

Dessa containrar ska inte ha en logotyp och fungera som en neutral containerpool som alla 

kan använda sig av. Detta möjliggör att rederierna inte blir begränsad till sin egen 

containerpool utan kan använda sig av alla disponibla ”Grey boxes”. Oklarheten med ”Grey 

boxes” är vem eller vilka det är som ska investera i konceptet. En nackdel med detta koncept 

är att rederierna går miste om marknadsföring i form av logotyp på containrar. 
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3.1.10 Miljö  

Sedan industrialismens start har koldioxidutsläppen ökat med hela 40 % och fortsätter att öka 

med ca 0,5 % per år. Dikväveoxidhalten har ökat med 20 % och metanhalten har ökat med 

150 % i luften vi andas. Dessa gaser bidrar till växthuseffekten vilket också leder till varmare 

temperatur på jorden. Växthuseffekten är vital för att liv ska kunna finnas på jorden för utan 

den skulle jordens temperatur sjunka med cirka 35 grader (Naturvårdsverket). 

Björklund (2013) skriver att i normala fall avger jorden lika mycket energi som den erhåller 

från solen vilket bidrar till konstant temperatur. Dagens balans är en aning rubbad och jordens 

temperatur ökar på grund av växthuseffekten. Naturvårdsverket förklarar växthuseffekten som 

att solstrålar enkelt kommer ned på jorden och absorberas av jordytan för att sedan omvandlas 

till värmestrålning. Denna värmestrålning är sedan ämnad att till viss del åka tillbaka ut i 

rymden men fångas då upp av atmosfärens gaser och förblir kvar på jorden. Desto mer gaser 

som finns i atmosfären ju mer fastnar denna värme på jorden och temperaturen höjs. Denna 

effekt kallas för växthuseffekten och kan likna värmebildningen som sker i ett växthus där 

solens strålar lätt kommer igenom glaset men värmen förblir kvar i växthuset 

(Naturvårdsverket). 

 
Figur 6 Växthuseffekten (Naturvårdsverket). 

SMHI (2014) skriver att de gaser som bidrar till växthuseffekten är koldioxid, metan, 

dikväveoxid och ozon. Koldioxidhalten i atmosfären ökar vid förbränning av fossila bränslen 

som naturgas, olja och kol. Genom logistiska aktiviteter används oftast fossila bränslen vilket 

i sin tur orsakar koldioxidutsläpp. Vid användning av transporter ökar växthuseffekten som i 

sin tur påverkar klimatet negativt. Sjötransport är dock ett väldigt bra transportsätt jämfört 

med bil och flyg då utsläppet delat på mängden gods blir relativt låg. Enligt Imorgonland 

(2010) släpper fartygen ut 2-3 gånger mindre koldioxidmängd per gods/km jämfört med 

lastbil. I figur 7 nedan visar hur flyget dominerar koldioxidutsläppen och fartygsdelen är 

väldigt låg. 
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Figur 7 Bilden visualiserar skillnaden mellan transportalternativ flyg, bil och båt i utsläpp räknat i ton/kilometer 

(Salomaa, 2011). 

Dock finns det en annan aspekt i fartygstransporten som påverkar miljön negativt. Idag 

orsakar sjötransporten 30-50 gånger mer svavelutsläpp jämfört med lastbilar vilket påverkar 

kusterna negativt. Svavelutsläppen orsakar miljöförsurning och påverkar befolkning nära 

kusterna negativt. Idag använder fartyg en så kallad bunkerolja. Bunkeroljan är i princip 

avfallet som blir över vid raffinering av råolja till bland annat diesel och bensin. Bunkeroljan 

är den billigaste typen av olja och har mest partikelutsläpp samt försurar miljön genom sitt 

svavelinnehåll.(Salomaa, 2011). 

 

Det finns gränsvärden för hur mycket svavelhalt fartyg får släppa ut. Dessa krav är betydligt 

hårdare i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen där det så kallade SECA (Sulfat emission 

controll area) avtalet gäller. Gränsen från och med 1 januari 2015 är 0,1 % utsläpp jämfört 

med resten av världen som ligger på 3,5 %.(Transportstyrelsen, 2012). 

 
Figur 8 SECA-området, 0,1 % svavelhalt i bränslet (Transportstyrelsen, 2012). 

Pierre Adolfsson (2012) citerar en tidigare studie gjord av tyska Institut für Seeverkehr und 

Logistik (ISL) menar att det finns två sätt att lyckas minska svavelutsläppen till 0,1 %. 

Antingen byter transportören till diesel vilket är ett dyrare men renare bränsle eller så renas 

bunkeroljan från svavel med hjälp av en så kallad Scrubber. Både diesel och Scrubber 

alternativet är kostnadsökningar för rederierna vilket resulterar i högre transportkostnader och 
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risken finns att företag börjar använda vägtransporter istället. Enligt DB Schenker (2014) har 

dieselpriset historiskt sett varit 40-50 % högre än bunkeroljan men att dieseltanken är relativt 

enkel att montera. Scrubbermetoden kräver stora investeringar, det är en oprövad teknik i 

marina miljöer samt är den utrymmes och stabilitetspåverkande. Till följd av detta menar 

Schenker (2014) att majoriteten kommer att välja dieselalternativet som i sin tur kommer att 

resultera i kraftigt höjda fraktkostnader för kunderna i SECA området. 

 

Slow steaming 

Maloni et al. (2013) skriver om begreppet Slow steaming som handlar om att 

fartygshastigheten har sänkts med avseende på att sänka bränslekostnaderna och minska 

utsläppen. Det är estimerat att fartygen kan spara in 3 miljarder årligen på minskningen av 

farten. En annan aspekt är att godset inte behöver lagras lika länge på land innan det ska 

vidare ut till konsument.   
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3.2 Supply chain management 

Logistik är framförallt en planeringsinriktning som syftar till att ta fram en enda plan för 

flödet av material och information genom ett företag. Supply chain management bygger på 

denna ram och försöker samtidigt uppnå ett samarbete och samordning mellan olika processer 

i enheterna. Dessa enheter kan vara leverantörer, kunder och inom den egna organisationen 

(Christopher, 2010). Enligt Prajogo och Olhager (2012) är det av vikt att både information 

och material behandlas annars är det lönlöst. Enligt Christopher (2010) är supply chain 

management ett missvisande begrepp. Det ska inte vara leverantörerna som styr kedjan utan 

kunderna. Ordet chain betyder kedja och det bör också bytas ut till ordet nätverk, för att oftast 

använder företagen sig av ett flertal leverantörer och kunder vilket skapar nätverk.  

 

Christopher (2011) menar att många supply chains lider av begränsad synlighet både 

uppströms och nedströms i sin kedja.  Lee och Whang (2000) skiljer på sex olika 

informationstyper att dela med sig av: Lagerdata, säljningsdata, order status och spårning, 

säljsdata, produktion och leverans schema samt andra data som prestandamätningar och 

kapacitet. Orderstatus och spårning kan enkelt ske med hjälp av RFID taggar på produkter 

eller bärare. RFID står för Radio Frequency identification och är en slags tagg som kan vara 

aktiv eller passiv. Är den aktiv skickar den frekventa signaler till mottagande stationer. 

Passiva aktiveras när de scannas i olika delar av kedjan som till exempel hamnar. 

  

Idag använder sig många av något som kallas offshore outsourcing. Det menas att 

tillverkningen kan ske på en kontinent, en del av monteringen på en annan kontinent och 

slutmontering på en tredje kontinenten. Motiveringen till detta beslut är oftast att reducera 

tillverkningskostnaden (Christopher, 2011). Samtidigt som offshore outsourcing existerar 

ställs det höga krav på snabbare leveranser och kunna leverera på avtalad tid (JIT). Under 

dessa omständigheter förväntar sig även kunden att godset anländer utan skador. Den globala 

orientering och de ökade kundkraven kombinerat med en snabbt förändrade marknad när det 

gäller den ekonomiska- och teknikiskautvecklingen. Det ställer höga krav på att varje part av 

kedjan är flexibel och kan möta dessa utmaningar (Mentzer et al., 2001). 

3.2.1 Kommunikation  

Dagens effektivitet i globala företag har förbättrats avsevärt genom avancerade IT system. I 

globala supply chains har business to business IT system börjat användas för att få integration 

mellan aktörer i leveranskedjan. Detta för att koordinera aktiviteter och få effektivitet i 

kedjan. För att uppnå högre effektivitet krävs det transparens samt att företaget delar med sig 

av prognoser med leverantörer i nästa led. Sådana integrationer har förbättrat relationer 

mellan de olika medlemmarna i försörjningskedjan signifikant påstår Jean et al. (2010). 
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3.2.2 Leverantörsrelationer 

Bennet och Gabriel (2011) skriver om vikten av ryktet, pålitlighet och leverantörers 

engagemang för att kunna dra nytta av varandra på ett effektivt sätt. Turnbull (1996) refererat 

i Bennet och Gabriel (2011) skriver att ”närhet” ökar stabiliteten, förutsägbarheten och 

chansen till långa relationer. Nära relationer och förtroende ökar båda parters konkurrentkraft 

då gemensamma investeringar kan göras för att skapa sig speciella marknadsfördelar 

tillsammans. Det kan minska transaktionskostnader och öka informationsinsamling som 

underlättar problemlösning samt uppmuntra till flexibel anpassning vilket gynnar båda 

företagen. Det krävs dock en längre relation och att tillit till sin partner byggs upp lite i taget 

under en längre period. För att minska sårbarheten i en verksamhet krävs det samarbete med 

leverantörer och kunder. För att få förståelse för potentiella risker och problem krävs bra 

kommunikation där båda parterna erkänner problem och avvikelser i kedjan för att sedan 

kunna åtgärda dessa. Likväl att alla parter visar ömsesidighet och förtroende för varandra. 

Framgångsrika Supply chains kommer i framtiden vara de som söker win-win situationer 

mellan de olika aktörerna i kedjan (Christopher, 2011). 
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4 Empiri 
Detta kapitel behandlar en genomförd intervju på fallstudieföretaget Bertling och 

sekundärdata från andra källor. Personen som blivit intervjuad är kontorschef på Bertling i 

Gävle och har lång erfarenhet samt mycket kunskap inom området. Frågorna som ställts till 

rederi och fallföretag finns i bilaga 1 och 2. 

 

4.1 Företagsfakta 

År 1865 grundade Friedrich H. Bertling företaget F.H. Bertling med syftet att förse 

skandinaviska och baltiska regionen med transportlänkar sammankopplade med 

industricentret av kontinental Europa (Tyskland). Visionen var att kombinera landtransporter 

och sjötransporter med Tyskland som centrum för dessa. Koncernens huvudkontor är beläget i 

Hamburg och det finns närmare 100 stycken dotterbolag i över 45 stycken länder med totalt 

1500 personer anställda inom koncernen. Gävlekontoret startades upp i november år 2000 och 

Bertlings Sverigekontor är beläget i Göteborg. Den totala Sverigeomsättningen uppgick till 

338 miljoner kronor år 2013. 

 

På Gävlekontoret är det för tillfället fyra stycken anställda. Största kunden för Bertling i 

Sverige är Billerud Korsnäs och framförallt papperssidan hos dem, de använder sig av stora 

volymer och återkommande frakter. Billerud Korsnäs har outsourcat allt med 

transportupphandling till Bertling vilket har lett till att de har en nära relation och blir 

kontinuerligt uppdaterade. Bertling förser Billerud med uppföljningar om godset, 

tillhandahåller all dokumentation om godset och meddelar om avvikelser. Kontoret i 

Göteborg har 5-6 stycken anställda som enbart jobbar med Billerud. Billerud köper tjänsten 

av Bertling för att få mer effektivitet och mer expertis inom området. 

Största delen inom FH Bertling koncernen behandlar stora och tunga projektlaster som inte 

går in i en vanlig container och måste behandlas individuellt vid lastning samt lossning. Det 

kan tillexempel vara stora fordon, maskiner och generatorer.  

 

4.1.1 Processbeskrivning 

Bertlings expertis ligger i att hitta en transportlösning som tillfredsställer kunderna med 

avseende på både pris och transporttid.  

Processen startas genom att en kund är behov av att transportera någonting och då begär de 

oftast in en offert från Bertling oavsett om det är export eller import. Bertling försöker då hitta 

den optimala transportlösningen utifrån aspekterna pris och transporttid. Det gör de med hjälp 

av mejlkorrespondens och samtal med involverade parter för att lära känna varandra, fördjupa 

sig i beställningen och ta fram lämpliga transportalternativ. Bertling lämnar sedan över en 

offert till kunden med olika alternativa transportlösningar och information om dessa. Vill 

kunden gå vidare med någon av dessa lösningar som Bertling har föreslagit gör kunden en 

slutgiltig bokning.  

 

Oavsett export- import är transportalternativet och priset baserat på antal kolli, vikt, volym, 

distans och skeppningar. När den slutgiltiga bokningen från kund är gjord tar Bertling kontakt 



26 

 

med underleverantörerna och bokar upp transportuppdragen med berörda och får en 

bekräftelse. Det brukar vanligtvis vara från rederi, åkeri och terminal. Fortsättningsvis 

vidarebefordras denna bekräftelse till kund sedan börjar dokumentation av godset. 

Dokumentationen består oftast av visum för godset, certifikat och försäkring. Bertling har 

kontakt med samtliga berörda parter såväl tullverket, rederi, åkeri, kund, försäkringsbolag, 

terminal och ambassader. Vissa länder kräver mer dokumentation än andra, västerländska 

länder är förenklade. Ett viktigt transportdokument är Bill of lading vilket en värdehandling 

för godset och i det dokumentet finns all information om godset och dess transport. Bertling 

tillhandahåller även importdeklarationer till Sverige.  

 

Nedan i figur 9 presenteras ett vanligt förekommande flöde för fallföretaget. Figuren 

visualiserar de olika processerna i containerflödet från leverantör till slutkund.  

 
Figur 9 Visualiserar det generella containerflödet för fallföretaget 



27 

 

 

4.1.2 Konkurrenter och samarbete 

Transporttjänstemarknaden Bertling befinner sig på är konkurrensutsatt och bara i Gävle finns 

det fyra stycken företag som jobbar med liknande tjänster. Det finns även konkurrerande 

företag mot Bertling i Gävle från andra delar av Sverige, dagens geografiska plats begränsar 

inte konkurransen på grund av dagens IT-samhälle. 

 

Det finns ett starkt samarbete mellan Bertling i Gävle och Göteborg. Kontoret i Gävle utför 

bokningar och offerter själv men all fakturahantering och ekonomisk redovisning styrs från 

Göteborg. Kontoren emellan kan gå in och täcka upp för varandra om det skulle behövas. Det 

kommer många förfrågningar angående sammarbete med Bertling i Gävle på global och 

riksnivå, dels från kontor inom koncernen men även från externa kontor. Till exempel kan det 

vara kostnadsförslag om hur mycket det skulle kosta att skeppa en produkt från Sverige till 

USA, Kanada eller Brasilien. 

4.1.3 Containerbalans i Bertlings synpunkt 

Hela containerutbytet bygger på att det ska vara en balans mellan export och import. 

Konsumtionen är stor i Stockholm, Göteborg och Malmö vilket bidrar till att de har de största 

importflödena. Gävle har en mager import på grund av att här finns det inga stora 

grossistföretag som importerar varor. Gävleregionen har ett stort skogsförråd med papper och 

sågade trävaror men även en tung stålindustri. Gävle är väldigt exportinriktad men 20 mil 

söder om Gävle i Stockholm är det precis tvärsom, det vill säga importinriktade. 

Dagens containerutbyte ser ut som följande: Containrar skeppas med gods till 

Stockholmsregionen och sedan tomma till någon av kontinenthamnarna Rotterdam eller 

Bremenhaven och därefter skeppas det tomma containrar till Gävle. Tidigare fanns det ett 

stort samarbete med hamnen i Sankt Petersburg innan de politiska restrektionerna mot 

Ryssland inleddes. Sankt Petersburg hamn hade väldigt stor import förhållandevis mot export 

vilket resulterade i överflöd av tomcontainrar. Idag har de en väldigt stor export och mindre 

import på grund av dessa restriktioner vilket genererar att de behåller tomma containrarna 

hellre än att skicka iväg dem. Detta har medfört problem både för Gävle men även Finska 

hamnar som hade ett stort containerutbyte med Sankt Petersburg tidigare.  

I dagsläget fraktas tomma containrar från Hamburg, Bremerhaven och Rotterdam till Gävle 

istället från Sankt Petersburg. De olika politiska besluten genererar stora effekter och dessa 

inträffar väldigt snabbt.  

 

Merparten av all export från Gävle är träprodukter och de fraktas i 40 fots containrar. En slags 

High cube container har utvecklats för sågverksindustrin. De har högre takhöjd än den 

sedvanliga och högre dörröppning vilket förenklar lastning av godset. En dubbelställning av 

två virkespaket har en höjd på 2*125cm=250 cm och dörröppningshöjden på den sedvanliga 

är 258 cm, det resulterar i onödig precisionslastning i de vanliga containrarna och därför väljs 

High cube istället.  

 

All råvarukaffeimport från Sydamerika och Afrika kommer med 20 fots containrar till Gävle 

och det finns inget större behov i Gävleregionen att använda sig av dessa mer än i importsyfte 
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till kafferosteriet. Detta bidrar till att det fraktas tomma 20 fots containrar härifrån till 

behövande. Det vore betydligt bättre för skogsindustrin om kaffeindustrin i Gävle kunde 

importera råvaran i 40 fots containrar istället för 20 fots. Men då menar kaffeindustrin på att 

40 fotaren är dubbelt så dyr i och med att den är dubbelt så stor och det finns inget intresse för 

kaffeindustrin att betala mer för att gynna skogsindustrin. Det går inte att lasta en 40 fots 

container full med kaffe för då överstigs maxlastvikten för en container. Men en full 20 fots 

container med kaffe understiger maxlastvikten därför blir valet enkelt. Resultatet blir alltså att 

det exporteras tomma 20 fots containrar från Gävle och importeras tomma 40 fots containrar. 

4.1.4 Tidsaspekter 

Framförhållningen på kundernas beställningsbeteende varierar mycket. Vid en bokning med 

god framförhållning går det att säkerställa plats på fartyg och tillgång av container. Medan när 

en kund ringer dagen innan det ska fraktas och försöker beställa en transportlösning från 

Bertling är det inte säkert att det finns plats eller disponibla containrar. Vid dålig 

framförhållning är det många avgörande aspekter som ska tas i beaktande, en viktig aspekt är 

mängden containrar de vill ha levererade. 

 

Bokningar sker vanligtvis en eller två veckor innan lastning och avgång från Gävle hamn. 

Ordern tas emot av Bertlings kund som sedan behandlas genom att kontakta rederier som 

Bertling har avtal med. Problem kan uppstå om det är plats- eller containerbrist hos rederiet. 

Det löser antingen rederiet genom att tompositionera, frakta hem tomma containrar, till Gävle 

från de större hamnarna i Europa som till exempel Rotterdam eller Bremerhaven. Eller genom 

att kontakta andra rederier vilket medför extra arbete och kostnader. 

 

Generella bokningstiden 

Om bokning av leverans sker vecka 1, levereras godset till Gävle Hamn under vecka 2, 

fartyget går ut till havs i slutet på vecka 2 eller i början på vecka 3. Fartygets destination är en 

av de större oceanhamnarna i Europa dvs. Rotterdam eller Brehmerhaven. Fartyget anländer 

efter tre respektive fyra dagar. De lastas av i hamnen i slutet på vecka 3 och lastas på ett 

oceangående fartyg i början på vecka 4. Efter detta är det svårt att avgöra hur lång tid då 

godset ska till olika destinationer ut i hela världen. En vanlig förekommande rutt är till Asien 

vilket tar 30-35 dagar från Bremerhaven då fartygen drivs efter Super slow stem vilket 

minskar svavelutsläpp och bränslekostnader.  
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4.1.5 Svensk träindustri  

Marknaden av Svenska träprodukter är väldigt stor i Japan. Detta uppkom efter jordbävningen 

som skedde i Kobe, analysen av konstruktioner efteråt visade att de som var gjorda i trä stod 

upp och stålkonstruktionerna hade vikt sig. På grund av Träets flexibla egenskaper så 

fungerade det som en stötdämpare vilket räddade vitala byggnader. Idag byggs uteslutande 

hus och konstruktioner med limträbalkar. Till följd av det har Japans import av trävaror 

exploderat vilket även kan bero på att de finner trä estetiskt vackert och kostnadseffektivt. 

4.1.6 Rederier och containerhantering 

Rederierna har möjlighet, förutom sina egna containrar, att sälja eller leasa in andra containrar 

i sin så kallade Containerpool, dessa containrar har inget rederinamn och är oftast bruna. 

Dessa hämtas från en hamn och när leasingen går ut så ställs de tillbaka i samma hamn. 

Rederiverksamheten har de senaste tio åren gått från starkt asiatiskt ägt till starkt europeiskt 

ägande.  

De största Europeiska rederierna 

 Maersk Line 

 MSC- Mediterian shipping company   

 SMACGM (Franska staten)  

 Hapag lloyd 

 ACL Atlantic container line 

De största Asiatiska rederierna 

 OOCL Orient Overseas Container Line (Kina) 

 China shipping (Kina) 

 Cosco (Kina) 

 Evergreen (Taiwan) 

 APL American president line (Asiater) 

De mest använda rederierna på Bertling idag är: 

 Maersk Line 

 MSC 

 CMACGM 

 Hapag lloyd  

 OOCL 

Bertling använder inte rederier som China shipping, Evergreen eller Cosco då de inte är 

villiga att hjälpa Bertling med tompositionering av containrar upp till Gävle. De tycker att 

Bertling ska sköta det själva vilket gör valet av rederier enklare. Rederiernas argument är att 

de ändå fyller sina fartyg via de andra storhamnarna Göteborg och Helsingborg och därför ser 

de ingen mening med att samarbeta med Gävle. Hamnen i Gävle är med hjälp av volymen 

export den tredje största containerhamnen i Sverige, Göteborg är den största och Helsingborg 

tar andraplatsen.  

 



30 

 

4.1.7 Rederiets syn på problemet  

Att Bertling i Gävle blir tvungen att tompositionera containrar anser rederiet inte är ett 

problem. När en sådan situation uppstår inkluderar de kostnaden för tompositioneringen i 

exportkostnaden för den kund som enbart vill exportera. Att använda sig av containerdepåer i 

hamnar där det är underskott av containrar är inte ett alternativ. De påstår att det inte är 

lönsamt med containerdepåer på grund av underhåll- och uppstartningskostnader. De vill ha 

högsta möjliga omsättning på containrar och inte ha containrar ståendes disponibla på ett 

utrymme vilket hade underlättat för fallföretaget. Kontaktpersonen på rederiet påstod också 

att detta är en bransch som svänger fort, det vill säga att inga garantier ges om att rederiet 

importerar och exporterar till och från Gävle framöver.  

4.1.8 Prisbild 

Vid tompositionering av containrar lägger rederierna på denna kostnad i kostnadskalkylen till 

Bertling vilket leder till ökat fraktpris fördelat på Bertlings alla frakter. Det syns alltså inte på 

varje enskild frakt att en tompositionering har skett. Kostnaden att tompositionera påverkar 

Bertling som i sin tur påverkar slutkunden. Fraktpriserna från rederierna varierar månadsvis 

på grund av den ostabila efterfrågan och oljepriset. I bästa fall har de kvartalspriser och förr 

gjordes till och med halvårspriser. I totalpriset ingår ett fast pris och ett rörligt bunkerpris 

beroende på oljepriset. I detta ingår även den så kallade SECA avgiften. 

4.1.9 Miljö 

Från och med 1 januari 2015 tillträdde SECA avgiften vilket innebär att fartyg inte får köra på 

1 % eldningsolja utan måste skifta till marindiesel vid frakter i östersjön, ut till engelska 

kanalen och upp över Norska gränsen. De flesta nya fartyg har två tankar, eldningsolja i den 

ena vilket släpper ut 3,5 % svavel och marindieseln i den andra som endast släpper ut 1,5 % 

svavel. 

 

Beslutet om SECA är taget av EU i hopp om att minska de marinautsläppen och förbättra 

miljön. SECA kontrolleras via stickprov på fartyg i Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Bertling menar att fuskar rederierna med SECA bestämmelsen kan detta slå hårt mot rederiets 

rykte och deras marknadsandelar. Många trodde att SECA avgiften skulle bli betydligt dyrare 

än vad den blev och det är på grund av dagens låga oljepris. Avgiften har inte ännu fått sin 

rätta prisbild. 

 

4.2 Transportfakta 

Nedan beskrivs nuläget berörande transporter och dess tillhörande dokument samt hur 

framtiden kommer att se ut, både ur teknisk och ur ekonomisk synpunkt. 

4.2.1 Handelsökning 

Bertling känner av att handeln har ökat genom svårigheter i att finna disponibla containrar och 

plats på fartygen. Det var längesen som Bertling transporterade lika mycket volym som idag. 

De upplever att i vissa fall krävs ett enormt letande efter plats och containrar. God 

framförhållning underlättar arbetet för Bertling som kan boka platser på fartyg en längre tid 
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innan vilket gör det betydligt lättare att hitta platser och containrar att frakta godset i. Med 

nära relationer till deras största kunder har de kommit överens om att ha bra framförhållning 

vid bokning av transporter vilket underlättar arbetet. Kunder som de inte har så bra relation 

till som vill ha bokningar väldigt snabbt i tiden skapar problem för Bertling.  

4.2.2 Fartyg och transport 

Det byggs och fasas ut väldigt stora fartyg idag och ändå är platsbristen på fartygen kännbara 

enligt Bertling. Ett väsentligt problem som uppstår vid uppbyggnad av dessa enorma fartyg är 

att infrastrukturen inte riktigt hänger med. Hamnar och sjövägar som till exempel sjövägen in 

till Hamburg är för liten och har inte tillräckligt djup för att klara av dessa enorma fartyg. Ett 

annat exempel är i Sydamerika och Atlantsidan genom Panamakanalen som är för liten. 

Planer finns på att muddra en större förbindelse i Panamakanalen till 2016 vilket skulle lösa 

en del av problemen där. Samma problem har funnits i Gävle Hamn men då togs beslutet att 

muddra infartsrännan och vid kajerna så idag har de kapacitet till större fartyg. Till exempel 

hade Gävle Hamn nyligen i deras mått en rekordstor tankbåt som krävde 12.20 meter djup. 

Dock fick de problem med tidvattnet som var för lågt och fartyget fick vänta närmare ett dygn 

innan det kunde komma in i hamnen. Direkt när muddringen var färdig låg alltså fartygen på 

gränsen av maxdjupet igen.  

 

Många tyckte i början att terminalen var för stor för dess användning men idag ses den som 

för liten. Gävle Hamn har idéer på att förändra layouten på grund av isproblem och en snäv 

vinkel för båtarnas anlöp. Deras terminal har idag en kapacitet på 170.000 TEU om året. De 

vill även öppna ännu en terminal på motstående sida vilket diskuteras mellan terminalens 

Turkiska ägare och Gävle Hamn. 

4.2.3 Kapacitet och allmän sjöfartsfakta 

Vid för lite last av gods i världen finns det risk för överkapacitet av fartyg. Detta påverkar 

rederivärlden negativt då kostnaderna inte täcks. Kapaciteten på fartyg är idag snedfördelat i 

världen och vissa perioder är det brist och andra är det överskott vilket varierar ständigt. 

Bertling märker tydligt när det uppstår överkapacitet då fraktpriserna sänks betydligt på grund 

av hård konkurrens mellan rederierna. 

 

Idag byggs fartyg som tar upp till 20.000 TEU och därmed blir det viktigt att lasta så mycket 

volym vid frakterna som möjligt. Från till exempel Asien lastas väldigt mycket lättgods så 

som textilier vilket leder till att volymen kan nyttjas då tyngden inte blir en flaskhals. Dessa 

stora fartyg går endast mellan de största hamnarna och behöver sedan fördelas ut i mindre 

fartyg för att kunna anlöpa till de mindre hamnarna. Bertling är ett bra exempel på detta 

fenomen då ett mindre fartyg går från Gävle hamn och lastas sedan om i en av de större 

hamnarna t.ex Rotterdam innan det går ut i världen. Singapore i Asien har en stor hamn och 

där fördelas mycket gods från Europa ned till Australien och upp i Asien. Dessa omlastningar 

inkluderar en viss risk och kostar pengar. Riskmomentet är att godset kan bli kortskeppat 

vilket innebär att de missar nästgående fartyg. De större hamnarna har slottider vilket innebär 

att fartyget har en viss schemalagd tid på sig att lossa och lasta gods. Är den uppskattade tiden 

för kort eller om oväntade problem uppstår kan gods missa sitt fartyg och bli kvar i hamnen. 
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4.2.5 Omlastningar och försäkringar 

Från att Bertling bokar upp en transport från destinationen A till B är det rederiet som sköter 

all omlastning och mellanlandningar tills godset är framme. Bertling får bekräftelse av 

rederiet om var godset befinner sig och vad som händer med det. Rederiet ger Bertling ett 

ETA (Estimated time to arrival) så de kan förmedla detta vidare till sina kunder. Rederierna 

har ansvar för containrarna så fort de börjar lasta på fartygen. Sker dock en jätteolycka står 

godsägarna för sin andel av lasten och då är det viktigt att ha försäkring på godset. Vid haveri 

får godsägarna betala sin procentuella del av skadorna om inte har försäkring anskaffats. 

Bertling använder sig av IF försäkringar som är stora inom sjöförsäkringar. Försäkringen 

baseras på godset värde, fraktkostnaden och den förväntade handelsvinsten. Efter denna 

kalkyl får Bertling en premie som ska betalas. Numera är det väldigt sällan godset tar någon 

som helst skada då packningen av godset sköts via säkra och effektiva processer. Det är ändå 

väldigt viktigt att godset försäkras. Det första Bertling frågar kunden är om de ska försäkra 

godset eller om kunden står för detta.  

 

I figuren 10 nedan visualiseras den generella hanteringen av containrar i en terminal. Godset 

kommer med något av transportalternativen båt, tåg eller lastbil och omlastas sedan. Den 

gröna figuren är ett fartyg med containrar. Den röda figuren är en kran som lossar eller lastar 

fartyget med containrar. Den bruna figuren är ett godståg med containrar, figuren högst upp är 

en lastbil med container och fordonet under lastbilen är en truck som lossar och lastar tåget 

eller lastbilen med containerar. 

 
Figur 10 En förenklad bild av containerhantering i en terminal. 
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4.2.6 Kommunikation 

Genom RFID (Radio Frequency Identification) i containrarna kan spårning ske via ett Track 

and Trace system över hela världen. Detta är inte helt utbyggt än enligt Bertling men det är på 

god väg. Ett exempel på innovation har CMACGM visat genom att utveckla ett system som 

ska skicka kontinuerliga avvikelserapporter från alla bokningar från sina fartyg. Istället för att 

logistiker ska behöva söka på gods ska alltså kontinuerliga rapporter skickas vid speciella 

händelser. Genom detta kan företaget informera sina kunder om förseningar och omlastningar. 

4.2.7 Hamnfakta 

Det finns sju större hamnar i Sverige som hanterar marina containertransporter. Majoriteten 

av all containerexport från dessa sju hamnar går ner till Hamburg, medan majoriteten av all 

import kommer från Bremerhaven. Detta påvisar vår starka handel med Tyskland. Nedan 

presenteras en tabell med statistik från Regeringen (2007) om Sveriges containerexport mätt i 

tusentals ton. 

 

Tabell 2 Denna tabell visar Sveriges hamnars containerexport. 

Export Göteborg Helsingborg Gävle Malmö Norrköping Stockholm Södertälje 

Hamburg 695 122 347 0 29 2 0 

Bremerhaven 421 210 3 0 0 0 0 

Rotterdam 7 0 0 0 0 0 0 

Antwerpen 179 86 0 0 0 0 0 

 

I tabell 3 nedan presenteras statistik för Sveriges containerimport mätt i tusentals ton 

(Regeringen, 2007). 

 
Tabell 3 Denna tabell visar Sveriges hamnars containerimport. 

Import Göteborg Helsingborg Gävle Malmö Norrköping Stockholm Södertälje 

Hamburg 637 23 4 4 7 24 72 

Bremerhaven 619 69 4 19 0 163 2 

Rotterdam 245 0 0 0 10 0 0 

Antwerpen 122 0 0 0 0 0 0 

 

Med kännedom av den ovannämnda statistiken har en karta med statistiken över 

containerhamnarnas export och import upprättats. Detta för att lätt se vilka hamnar som har 

högst omsättning sett till viktenheten ton. Den gröna pilen vid varje stad ska visualisera 

importen till dess hamn och den blå pilen ska visulisera exporten. Dessa pilar är uppskattade 

och ej skalenliga varken mot varandra eller mot summan. Pilarnas funktion är enbart till för 

att belysa skillnaden mellan varje hamns export och import, se figur 11.  
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Figur 11 Bilden visualiserar skillnaden mellan varje hamns export och import (Regeringen, 2007). 
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Figur 11 illustrerar import- export för de största hamnarna i Sverige från och till kontinental 

Europa med avseende på containertransport i tusentals ton. Det framgår tydligt av bilden att 

det är en tyngre utrikeshandel i södra Sverige gentemot norra. Göteborgs hamn behandlar 

mest containergods mätt i vikt och detta beror troligen på att det är den kortaste vägen med 

fartyg ner till de största hamnarna i kontinental Europa och ut till övriga hamnar i världen. 

Göterborgshamn är även den enda oceangående hamnen i Sverige vilket är en bidragande 

faktor till deras omsättning mätt i enheten ton. De är också den hamnen med största differens 

mellan export och import mätt i vikt, differensen överstiger 300 000 ton. Gävlehamn har en 

stor export gentemot import jämförelsevis med andra hamnar på östkusten. Detta beror på att 

Gävleborgs län har en stark industri och en mindre befolkningsmängd i relation till de andra 

hamnarnas län (SCB, 2014). 

 

Gävle containerterminal 

Nedan i tabell 4 presenteras containeromsättningen för Gävles containerterminal från 2014 

räknat i TEU. Av all import i form av TEU till containerterminal i Gävle är 81 % dessa 

tompositionerade. Mätt i TEU blev 55447 stycken tompositionerade till Gävle år 2014. 

Differens genererar att företag blir tvungen att beställa tomma containrar till Gävle. Denna 

statistik styrker problematiken fallföretaget har. Enbart 3 % av containrarna från terminalen i 

Gävle exporteras tompositionerad.  

 
Tabell 4, Denna statistik beskriver Gävles containerterminals containeromsättning under år 2014. 

 
   Teu 

Export Full 74561 

Export Empty 2298 

Import Full 12854 

Import Empty 55447 

Total  145160 
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Helsingfors containerterminal 

Finland är den näst största europeiska containerpartnern för Hamburgs hamn efter Ryssland 

(Port of Hamburg, 2015).  Därför har statistik samlats in om Helsingfors hamns import och 

exportflöde av containrar. Det är lika förhållande angående TEU som det är i beskrivningen 

om statistiken för Gävles containerterminal. Den totala containeromsättningen för Helsingfors 

containerterminal är 2,8 gånger större än Gävles.  Helsingfors import av fulla containrar är 20 

% större än vad export av fulla containrar är. Deras import är alltså starkare än export, vilket 

genererar att 24 % av exporten blir tompositionerad från Helsingfors, mätt i TEU är det 45755 

stycken. 

 
Tabell 5, Denna statistik beskriver Helsingfors containerterminals containeromsättning under år 2014 

 
   Teu 

Export Full 146508 

Export Empty 45755 

Import Full 176709 

Import Empty 31964 

Total  400936 
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Nedan i figur 12 visas hur dagens containerflöde ser ut från och till kontinental Europa med 

avseende på Helsingfors och Gävle. Den gröna pilen mot Helsingfors föreställer lastad import 

medan den orangea pilen därifrån visualiserar deras tomma export ner till kontinental Europa. 

Den orangea pilen mot Gävle föreställer tom import medan den gröna pilen visualiserar lastad 

export från Gävle ner till kontinental Europa.  

 
Figur 12 Visualisering av containerflödet till och från kontinental Europa med avseende på Helsingfors och Gävle. 

Gröna pilarna visualiserar lastade containrar medan de orangea visualiserar tomma. 
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4.2.8 Containerdepåer i Europa 

Det finns befintliga containerdepåer i Europa och hamnarna anser att depåer har en avgörande 

roll för deras leverantörskedja. Hamnen i Rotterdam beskriver sin depå följande ”The storage 

capacity and many storage possibilities guarantee a high efficiency rate and space 

productivity for the deep-sea terminals, creating a great competitive edge for Rotterdam” 

(Port of Rotterdam, 2015). Vid Rotterdams containerdepå ägs containrarna av rederier eller 

leasingbolag med fokus enbart på containrar. Där utförs det underhåll av containrar, 

säkerhetskontroller och lagring av disponibla containrar. Det möjliggör att exportörer kan 

hämta tomma containrar i depån för transport samt att importörer kan lämna tomma containrar 

i depån. 

 

Hamnen i Hamburg har ett liknande system och beskriver deras depå följande ”The Port of 

Hamburg’s excellent transport links by all forms of carrier offer ideal conditions for using it 

as the point of departure for positioning empty containers, both in the hinterland and by sea 

to any centre in the world” (Port of Hamburg, 2015). De menar att dessa depåer utgör en länk 

mellan terminaler, förpackare och speditörer vilket gör dem konkurrenskraftiga.  

4.2.9 Containerflödet från Europa 

I vår intervju nämner Bertling att dagens containerflöde sker genom en ologisk ruttplanering 

och detta presenteras nedan i figur 13. 

 
Figur 13, Dagens tompositionering mellan Stockholm, Bremerhaven och Gävle. De gröna pilarna ska symbolisera 

fullastade containrar och de orangea tomma containrar. 
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Ovan i figur 13 visar hur dagens containerflöde ser ut med utgång från Bremenhaven. Det 

börjar med import av matvaror, kläder och förnödenheter till Stockholm i containerbärare. 

Dessa containrar förflyttas sedan tomma ner till Bremenhaven och sedan tillbaka tomma upp 

till Gävle för att exporteras ut i världen via Bremerhaven igen.  
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5 Analys och diskussion 
I detta avsnitt analyseras empirin genom teorin och leder till diskussion. Avsnittet ska 

diskutera de olika parametrar som påverkar containerflödet och svara upp på syftet samt 

frågeställningarna. Kapitlet är indelat efter de olika parametrarna som påverkar 

containerflödet.  

 

5.1 Lagerhållning av containrar 
Vid containerbrist menar Bertling att de måste ringa runt till olika rederier för att kunna 

tillhandahålla containrar till sina kunder. Detta medför extra arbete, tid, frustration och 

möjligtvis bortfall av kunder. Med hjälp av containerdepåer blir både Rotterdam och 

Hamburg konkurrenskraftiga handelshamnar. Om ett liknande system i Gävle hamn hade 

upprättats hade detta varit gynnsamt för fallföretaget eller att ett större rederi valde att lägga 

en del av sin containerdepå i Gävle. Vid kontakt med ett större rederi visade det sig dock att 

inget intresse av ett sådant förslag finns och de menade att det inte var lönsamt nog på grund 

av de höga uppstartningskostnaderna för depån. Utifrån detta samtal kan det sammanfattas att 

rederi-branschen är oerhört vinstinriktad och jobbar helst med kortsiktiga lösningar för deras 

egen vinning. Om rederiet hade lite mer långsiktigt tänkande med sina kunder borde denna 

uppstartningskostnad vara försumbar. Märkligt nog ligger det inte i alla leverantörers intresse 

att komma med tillfredsställande lösningar åt sina kunder. Kan det vara så att rederiet är för 

stort och har för mycket inflytande? Christopher (2011) påpekar vikten av kommunikation 

mellan leverantör och kund för att finna förståelse om potentiella risker och problem där båda 

parter erkänner avvikelser och problematik för senare åtgärder. Det ska vara en ömsesidig 

relation som bygger på förtroende för varandra. Framtidens ledande leverantörskedjor 

kommer vara de som söker efter Win-Win lösningar. Det kanske ligger närmare till hands att 

Gävlehamn startar en containerdepå i egen regi. 

 

En containerdepå i Gävle hamn skulle kunna ägas av en central agentur som ansvarar för både 

distribution och retur av containrar. Enligt Lumsden (2012) kallas detta för ett returlogistiskt 

system och enligt Lützebauer (1993) refererad i Kroon och Vrijens (1995) finns det två 

underkategorier av detta system för att säkerställa returen. Den första är att sändaren blir 

debiterad av agenturen för användning av containrar eller betala en depositionsavgift för 

ägandet av containern under en viss tid. Att erlägga en depositionsavgift på containrarna kan 

likna Lumsdens (2012) organisatoriska pantsystem, där han poängterar att värdet på bäraren 

ska vara på en sådan nivå att det blir intressant för användaren att lämna tillbaka bäraren. 

Detta system skulle gynna Bertling då fler containrar skulle bli disponibla vilket bidrar till 

mindre kapacitetsbrister. Den andra underkategorin är ett överföringssystem där sändaren 

alltid använder sig av samma containrar. I detta system kretsar bärarna bara fram och tillbaka 

mellan mottagare och sändare, i detta fall är det sändarens ansvar att spåra containrar, 

underhålla, städa och lagra. Majoriteten av Bertlings export är till Asien och därför blir 

användning av samma containrar problematisk då tompositionering från Asien inte är rimligt i 

kostnadssynpunkt.  
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Det finns befintliga containerdepåer i Europa för distribution av tomcontainrar. Från dessa 

depåer är det en lång väg upp till mellan- och nordliga hamnarna i Sverige samt Finland. 

Därför hade ett komplementlager varit bra i Gävle Hamn som förser den övre halvan av 

Skandinavien med tomcontainrar. Ett bra argument är att Gävle har en stor containerexport. 

Detta skulle innebära snabbare tillgång till tomma containrar för exportregionen Gävle samt 

Bertling vilket innebär nöjdare kunder och möjligtvis större marknadsandel. Ett alternativ 

hade varit att Bertling själva ägde ett eget säkerhetslager. Detta skulle öka deras kostnader 

men å andra sidan kunna öka servicegraden till kund, minska leveranstiden och öka priset på 

transporten om den finns tillgänglig snabbt. Lagret skulle rikta sig till de kunder med dålig 

framförhållning som tidigare nämnts och därför inte behöva vara så stort. Genom en 

kapacitetsplan hade en prognos kunna gjorts med tidigare data som referens om efterfrågan är 

ungefär densamma för att bestämma storleken på lagret. En kapacitetsplan hade kunna 

fungerat utan lager också och använts för att kontakta rederiet så tidigt som möjligt. Risken 

finns dock att fel mängd beställs och att lagerhållning eller kapacitetsbrister uppstår. 

 

5.2 Containerutförande  
Ett annat dilemma är att dagens rederier inte vill tompositionera varandras containrar vilket 

leder till längre väntetid och svårigheter att få tillgång till rätt mängd containrar i tid. 

Enligt Maersk (2012) skulle en effektivisering kunna ske om andra rederier fraktar deras 

containrar och vice versa för att slippa en del av tompositioneringen. Ett annat alternativ hade 

varit att införa helt neutrala containrar kallade ”Grey Boxes” utan logo och i teorin ägda av 

alla rederier. Fallföretaget beskriver dessa som bruna tidigare i empirin. Dock ser Maersk 

(2012) inte att lösningen är runt hörnet utan att det är en lång väg kvar enligt dem.  Detta 

skulle gynna tompositioneringen till Gävle då flera fartyg kunde tompositionera oftare. Detta 

är dock ingen investering som Bertling ska stå för utan det är upp till rederierna att gå 

samman. Bertling gynnas genom lättare tillgång av containrar och rederierna slipper en del av 

dagens massiva tompositionering.   

 

Enligt Bertling har Gevalia en stor del av importen som sker till Gävle i form av kaffebönor. 

Dessa importeras med hjälp av 20 fots containrar vilket gör det ineffektivt för träindustrin att 

använda dessa på grund av längdbrist. Det finns ingen nytta till att Gevalia skulle beställa 40 

fots containrar på grund av mängden kaffe som får plats överstiger maxvikten i en 40 fotare, 

det blir också betydligt mycket dyrare. Idag finns det dock en lösning med hopkopplingsbara 

containers som kallas för Tworty.  Det är två 20 fots containrar som kan kopplas ihop till en 

40-fot. Teoretiskt sett skulle Gevalia kunna importera 20 fots containrar med kaffebönor och 

sedan överlåta dessa till skogsindustrin som kopplar ihop dessa två till en 40-fot. Detta är 

dock en väldigt dyr investering då hela containerpooler måste bytas ut samt medför ett extra 

moment genom att koppla ihop dessa. Tworty conceptet är inte etablerat på marknaden och 

har inte testats ordentligt än. Det finns ännu en till motsättning för att detta inte skulle fungera 

mellan Gevalia och skogsindustrin. Vilket är att skogindustrin använder sig av High cube 

containrar och Tworty containrarna innehar inte den höjden. Om dessa utvecklades till en 

form av High cube skulle det gynna Bertling och skogsindustrin. Om detta förslag praktiseras 

bör skogsindustrin täcka upp Gevalias extra kostnader som tworty kan medföra. Dessa 
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containrar skulle inte mätta Gävles exportbehov då andelen 20 fots containrar som exporteras 

från Gävle endast är en bråkdel av vad som behövs importeras tomma.  

 

USA och Australiens containeröverflöd kan beskrivas som motsatsen till Gävles 

containerbrist. Att transportera dessa tomma containrar anses vara en kostsam lösning på 

deras överflöd. Vi anser dock att lagerhållningen av dessa inte är en långsiktig lösning på 

grund av kapitalbindingen det medför. Ett förslag på åtgärd skulle kunna vara att 

underskottshamnar skulle inleda ett samarbete där kontinuerliga transporter av tomcontainrar 

sker från USAs och Australiens överskottshamnar. Hamnarna med underskott skulle gynnas 

samtidigt som USAs och Australiens platsbrist skulle förbättras. Transporten av tomma 

containrar blir kostsam men i längden skulle den vara mindre än kapitalbindingen som uppstår 

i dagens situation. Det befintliga containerlagret i USA och Australien består av vanliga ISO-

containrar vilket gör att utnyttjandegraden på fartygen blir låg vid tompositionering. För att i 

fortsättningen få effektivitet på tompositioneringen skulle användningen av vikbara containrar 

göra enorm skillnad i kapacitets- och kostnadssynpunkt. Vid användning av vikbara 

containrar kan minst fyra gånger så många containrar tompositioneras än vid vanlig 

containertransport vilket ökar utnyttjandegraden. Ur miljösynpunkt skulle koldioxidutsläpp 

ske vid transport men att mängden nytillverkade containrar skulle minska vilket leder till 

mindre negativ miljöpåverkan. Problemet kvarstår dock vem som skulle inleda detta 

samarbete och hur det skulle kunna gå till väga. Detta skulle gynna Bertlings prisbild och öka 

tillgången på tomma containrar.  

 

5.3 Balans mellan export och import 
Gosztolai och Forsgren (2009) skriver att den största importen av varor och gods till 

storvaruhusen i Sverige går via Göteborgs hamn vilket leder till låg tillförsel av tomma 

containrar till Gävle hamn. Gävle och Bertling skulle med stor sannolikhet bli mer 

containerbalanserat om storvaruhusens importflöde istället gick via Gävle hamn.  

Anledningen till att de går via Göteborg är att deras centrallager ligger långt söderut och 

därför blir en naturlig hamn att gå genom. Bertling i Gävle skulle kunna marknadsföra sig mer 

åt importmarknaden exempelvis via hemsidan. Dock anser vi att istället för att fokus ska ligga 

på en ökning av importkunder till Bertling och Gävle ska obalansen accepteras. Fokus ska 

ligga på effektivisering av tompositioneringar. Gävle är en stor exportregion och därför 

påverkar förmodligen inte en liten ökning av importen containerbalansen väsentligt.  

 

5.4 Kommunikation och relation 
För Bertlings återkommande kunder med kontinuerlig beställningstakt och god 

framförhållning yttrar sig inte problemet med att få tag i container eller plats på fartygen. Det 

är impulskunderna med dålig framförhållning som gör det svårt eftersom Gävles exportflöde 

är mycket starkare än importflödet vilket genererar stor efterfrågan på tomcontainrar. Ett 

förbättringsförslag till problemet hade varit att sätta upp en policy eller att kommunicera med 

denna kundgrupp om hur viktig deras framförhållning är och ska därmed kontakta Bertling 

tidigare vid nästa beställning. Möjligtvis skulle ett belöningssystem fungera på så sätt att 

reducerat pris ges till kunden med mycket god framförhållning. En annan tanke är att 

Bertlings kunder delar med sig av sin prognos för ungefärlig produktionsmängd och 
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efterfrågan på deras marknad. Med hjälp av en prognos får företaget en riktlinje att jobba efter 

enligt Oskarsson (2003). Det är i kundens vinning att ha god framförhållning till Bertling för 

att säkerställa att kapacitet och resurser finns för att utföra frakten. Detta skulle bidra ökad 

kundnöjdhet och betraktas som en Win-Win situation för Bertling och deras kunder.  

 

Det är viktigt att Bertling, rederier och kunder visar ömsesidighet och förtroende för varandra. 

Bertling kan minska sårbarheten i leverantörskedjan genom att samarbeta bättre med både 

kunder och leverantörer. Detta kräver god kommunikation där båda parterna erkänner 

problem och avvikelser i kedjan för senare åtgärder. I kundsynpunkt skulle de kunna fokusera 

på framförhållningen av transportbeställningar och i leverantörsynpunkt behöver Bertling 

belysa problemet med containerbrist bättre för rederierna. Vår uppfattning om Bertlings 

relation med en av deras större rederileverantörer är att det finns brister i kommunikationen. 

Container- och kapacitetsbrister på fartygen drabbar Bertling och deras kunder vilket leder till 

missnöje. Detta rederi menar att det inte är ett problem och att de tompositioneras när det 

behövs. Vi anser att Bertling behöver uppmärksamma problemet ordentligt så att rederiet 

förstår vikten av problematiken. Detta kan likna vad som beskrivs i Japanska sjön att 

problematik måste belysas för att utvecklas som företag. Det är att föredra om båda parterna 

lyssnar på varandra så ömsesidig kommunikation genomförs i bådas intresse och vinning. 

 

Jean et al. (2010) menar att dagens IT system möjliggör att koordinera aktörer i 

leveranskedjan för att bli effektiv. Effektivitetshöjningen kan endast ske om transparens och 

vilja finns att dela med sig av prognoser i båda leden. Denna integration förbättrar relationer i 

försörjningskedjan signifikant och detta skulle Bertling kunna dra stor nytta av.  Ett förslag 

skulle kunna vara ett system som visar kundernas prognoser så att Bertling vidare skulle 

kunna vända sig till rederiet och tompositionera i tid. För att ett sådant system ska fungera 

krävs det bra relationer där pålitligheten för varandra är stor och ingen känslig information 

läcker till konkurrenter. Detta kan dock vara väldigt resurskrävande. 

 

Bennet och Gabriel (2011) menar att företagets rykte, pålitlighet och leverantörers 

engagemang är viktigt för att kunna nyttja full kapacitet på ett effektivt sätt. Vidare skriver 

Turnbull (1996) refererat i Bennet och Gabriel (2011) att närhet ökar stabiliteten, 

förutsägbarheten och chansen till långa relationer. Vid partnerskap kan nära relationer och 

förtroende öka båda parters konkurrenskraft och skapa sig utökade marknadsandelar. Även 

minska transaktionskostnader, informationsutbyte och underlätta problemlösning och 

uppmuntra till flexibel anpassning som gynnar båda företagen. Bertlings leverantörer är oftast 

stora rederier vilket kan leda till minskad samarbetsvilja och motsättningar till längre 

relationer. Vår uppfattning är att vissa rederier har väldigt stor makt och kan bestämma sig för 

att inte passera Gävle mer vid tvister och därför kan det bli svårt för fallföretaget att belysa 

problem de upplever med rederier.  

 

5.5 Ruttplanering 

Tidigare presenterades det nuvarande containerflödet från Bremerhaven till Stockholm och 

Gävle. Den nuvarande layouten är ineffektiv och stort slöseri anser vi. 

Nedan i figur 14 presenteras ett potentiellt förslag till förbättringsrutt. 
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Figur 14, Förbättringsförslag av tompositioneringen. De gröna är fullastade containrar och den blåa den nya rutten 

som symboliserar förbättringsförslaget. 

I detta förbättringsförslag tompositioneras containrarna direkt från Stockholm upp till Gävle 

med tåg eller fartyg och undviker att åka den onödiga rutten tillbaka till Bremerhaven.  

 

Förbättringsförslaget med tompositionering från Stockholm (Nynäshamn) till Gävle skulle 

effektivisera flödet och kräva betydligt mindre tid än vad nuvarande rutt gör. Om ett 

samarbete upprättades med containerterminalen i Stockholm skulle ett konstant flöde med 

tomma containrar till Gävle transporteras. Mängden tomcontainrar som exporteras från 

Stockholm täcker dock inte Gävles behov men en del av problemet skulle reduceras. En 

aspekt som inte behandlats är vilken typ av container som Stockholm exporterar tomma. Är 

svaret 20 fots container är detta inte att rekommendera om inte Twortys praktiseras vilket 

återigen skapar höjdproblem vid transport av trävaror. Stockholm gynnas på det sättet att de 

snabbt kan skicka iväg de tomma containrarna och undviker lagerhållning i väntan på 

transport ner till Bremerhaven. De kan bespara bränsle och få bättre effektivitet då transport 

av fulla containrar är mer ekonomiskt lönsamt än tompositionering. Även miljön skulle 

gynnas av detta förslag genom mindre utsläpp eftersom det krävs mindre transportsträcka.  
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Finlands ruttplanering 

Efter analys av Helsingfors containerstatistik framgick det att deras överflöd av 40 fots 

containrar nästintill skulle mätta Gävles behov. Därför föll valet på att gå vidare med den 

hamnen som potentiell samarbetspartner, nedan i figur 15 presenteras en karta över hur flödet 

skulle kunna se ut om ett samarbete upprättades med Helsingfors hamn.  

 

 

 
Figur 15 De gröna pilarna visualiserar lastad containertransport och den orangea visualiserar tompositionering. 

Den gröna pilen mot Helsingfors symboliserar deras lastade import från kontinental Europa. 

Den orangea pilen mot Gävle från Helsingfors ska symbolarisera en tompositionering mellan 

hamnarna. Den gröna pilen från Gävle ska symbolarisera lastad export mot kontinental 

Europa. Vid tillämpning av denna potentiella rutt skulle körsträckan för fartygen reduceras 

vilket leder till minskad negativ miljöpåverkan och troligen reducerat total pris för Gävles 

export. Transportiden minskar också för tomma containrar vilket kan leda till ökad 

servicegrad för Bertlings kunder då tomma containrar finns inom närmare räckhåll. 

Helsingfors skulle dra nytta av detta på grund minskad kostnad för export av tomma 

containrar och möjligen minskad lagerhållningskostnad för containrarna. Detta förslag är 

något Bertling bör lyfta fram mot rederierna och även visa för hamnarna hur Helsingfors 

överflöd skulle mätta Gävles behov av containrar. Om detta förslag appliceras gynnar det alla 

berörda parter.  
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Det kan finnas vissa svårigheter att genomföra detta förslag på grund av att det är omfattande. 

Det kommer krävas mycket resurser i olika former så det gäller att detta samarbete är 

långsiktigt. En stor utmaning i detta förslag är att övertyga Helsingfors hamn att de kommer 

dra nytta av ett samarbete. Ett hinder för detta samarbete är att Helsingfors och Gävle idag 

inte använder sig av samma rederier. 
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6 Slutsats 
I detta avsnitt presenteras de identifierade parametrarna som påverkar containerflödets 

effektivitet samt rekommendationer till fallföretaget Bertling. Slutligen presenteras förslag till 

fortsattforskning inom området. 

 
Vilka parametrar påverkar det marina containerflödet och hur kan dessa effektiviseras? 

Genom denna fallstudie har ett flertal parametrar identifierats som påverkar containerflödets 

effektivitet vid marina transporter. Dessa presenteras nedan i kursiv text. 

 

1. Genom lagerhållning av containrar kan exportmarknaden bli mer konkurrenskraftig i form 

av högre servicegrad och bättre tillgänglighet. Det är att rekommendera att hamnar med 

underskott på disponibla containrar öppnar någon form av lagring för dessa. Första 

alternativet är ett planerat säkerhetslager utifrån tidigare data och prognoser. Det andra 

alternativet är en närliggande depå som utgår från underskottshamnarna och förser dessa med 

tomma containrar. Denna depå kan drivas av rederier eller en central agentur. Om en central 

agentur driver denna depå är något av Kroon och Vrijens (1995) system att föredra för att 

säkerställa returerna. 

 

2. En annan identifierad parameter är Containerutförande. Innovationer som vikbara och 

ihopkopplade containrar ger bättre utnyttjandegrad vid tompositionering. Denna parameter är 

dock inte etablerad på marknaden samt innehar vissa brister. Investeringskostnaden som krävs 

för att byta ut befintliga containerpooler är mycket stor vilket gör att förslaget ligger långt 

fram i tiden. 

 

3. Om det är balans mellan export och import krävs ingen tompositionering vilket skulle vara 

idealet i detta sammanhang. Mycket talar emot att exakt balans i containerutbytet skulle ske. 

En ökad import till underskottshamnar reducerar en del av tompositioneringen vilket bidrar 

till ett effektivare flöde. Vår rekommendation är att långsiktigt sträva efter balans i utbytet 

men nuvarande fokus ska ligga på effektivare tompositionering. 

 

4. Kommunikation och relation till leverantörer och kunder påverkar containerflödet. 

Förbättrad kommunikation och relation bidrar till god framförhållning och effektivare 

containerflöde. Nära relationer till kunder och leverantörer i detta sammanhang bidrar till 

gemensamma konkurrensfördelar genom att belysa och tillsammans ta sig an problem i 

leveranskedjan. 

 

5. Ruttplanering är en viktig parameter för att minska transportslöseri vid tompositionering. 

Denna parameter har en stor inverkan på containerflödet och är betydande ur miljösynpunkt. 

Vi anser att det finns förbättringsmöjligheter inom detta område.  

 

Hur kan fallföretaget Bertling få effektivitet i sitt containerflöde? 

Genom att beakta dessa parametrar kan Bertling få bättre effektivitet i sitt containerflöde. Om 

en depå i Gävle upprättades skulle tillgängligheten på tomma containrar öka avsevärt. I vilken 

regi denna depå ska drivas i återstår att se, vi anser att en central agentur är att föredra. 
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Bertling samt andra drabbade bör främja innovationer till containerutförande som till exempel 

hopvikbara, detta skulle öka utnyttjandegraden för tompositionering. Genom förbättrad 

kommunikation och relation kan en starkare leverantörskedja uppnås. Detta skulle gynna 

Bertling då problem bättre kan belysas och tillsammans motverka dessa. Bertling bestämmer 

för tillfället inte vart containrar ska hämtas från, det är rederiernas val. Därför bör de lyfta 

fram att rederierna ska se över sina ruttplaneringar med avseende på tompositionering. 

Bertling kan även trycka på att Gävle hamn bör ingå ett samarbete med någon överskottshamn 

vilket ökar tillgängligheten på tomma containrar. 

 

6.1 Fortsatt forskning  

Förslag till fortsatta studier är att göra kostnadsanalyser av de presenterade förslagen för att 

visa med faktiska siffror hur mycket pengar företagen kan bespara. Undersöka hur 

servicegraden kan öka vid applicering av dessa förslag samt reducerad miljöpåverkan. 

Undersöka hur Gävle hamn ställer sig till en containerdepå på deras område och vad dem 

anser skulle vara ett motstånd angående ett samarbete med en annan hamn. Att undersöka 

andra geografiska samarbeten med fler hamnar är att förslå. Det kan finnas andra hamnar som 

kan vara ett bättre alternativ än de presenterade. Ett annat alternativ är att analysera 

leverantörskedjans kommunikation mer ingående. Att undersöka om Bertlings kunder är 

villiga att dela med sig av deras prognoser och kapacitetsplaner.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor till Bertling i Gävle 

Frågor och funderingar 

 Företagsbeskrivning 

-Hur går processen exakt tillväga? Från första kundkontakt till mottagande av 

produkten. 

-Omsättning? 

-Antal anställda? 

-Grundades? 

-Största kunder? 

-Finns det några konkurrenter på marknaden? 

 Finns det något sammarbete mellan er och andra kontor inom koncernen? Hur 

mycket?(Global- och riksnivå) 

 Vart kommer containrarna från och vart tar de vägen? (Flöden) (Tillgång till 

data)(Track and trace?) 

 Vad är det för containertyp som används mest? Import 40`och export 20`(Tillgång till 

data) 

 Tid 

-Kundernas framförhållning? 

-Handläggningstid? 

 Hur mycket påverkar obalansen slutpriset? 

-Hur ofta är det platsbrist på fartygen?  

-Hur ofta är det containerbrist? (Data) 

-Om det nu är brist på containrar hur går man till väga? 

 Är det rederierna som tar hem tomma containrar eller är det ert ansvar att beställa 

hem? 

-Vart kommer det oftast i sådana fall från? 

 Fraktar rederierna någon annans containrar än deras egna? 

 Hur många rederier använder ni er av? 

 Används RFID-tekniken i containrarna ni tillhandahåller? 
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Bilaga 2 Frågor ställda till ett rederi 
 

Frågor angående tompositionering till Rederiet 

Beskrivning av problemet: 

Gävle är Sveriges tredje största exporthamn av framförallt träprodukter, Järnmalm och stål. 

En fjärdepartslogistiker vid namn Bertling har svårigheter att få tag i Containrar till dessa 

produkter samt plats på fartygen och måste i många fall tompositionera, importera tomma 

containrar, till Gävle. Vi är två killar som går ut Ekonomiingenjörsprogrammet i Gävle till 

sommaren och vårt examensarbete har fått följande uppdrag: Att undersöka hur man kan på 

ett effektivt sätt få bättre tillgång till containrar för att möta kundernas transportkrav. Vi har 

därför några frågor till er och är väldigt tacksamma om ni tog er tid och försöka svara på 

dessa. 

 

1 Var tompositionerar man flest containrar från till Gävle? 

2 -Varför just därifrån? 

3 Var finns det överflöd av containrar? Nära Sverige/Europa  

4 Hur påverkas prisbilden om ni måste tompositionera containrar till kund? (Bertling) 

5 Vem har ansvaret för tompositionering till Gävle? Kontakt? 

6 Östkustens import är stor i Stockholm, Södertälje och Norrköping. Finns det något 

samarbete regionerna emellan eller var tar dessa containrar vägen?  

7 Skulle det vara möjligt att skapa ett samarbete med Gävles hamn och tompositionera 

från någon av dessa regioner? 

8 Skulle rederiet vara intresserad av ett lager av tomcontainrar i Gävle Hamn för att få 

lättare tillgång och möta kundernas efterfrågan snabbare? 

9 Helsingborg har också en större export än import, hur har de löst detta problem? 

 


