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Sammanfattning 
Syftet med arbetet har varit att studera hemtagningen av varor ifrån Asien till Sverige, och ta 

fram olika förbättringsförslag på hur importföretag inom klädindustrin kan minska lagerhållna 

volymer samt genomflöde i sina centrallager. Detta har gjorts med hjälp av ett textilföretag i, 

Borås, som tillverkar och importera alla sina produkter ifrån Asien. Textilföretaget vill vara 

anonyma, därför har författaren av rapporten valt att kalla det för Företag X.  Företag X 

omsätter cirka 500 miljoner, och i dagsläget mellanlandar allt gods i deras centrallagret i Borås. 

Delar av godset är redan vid produktion öronmärkt till specifik återförsäljare, därför har 

författaren valt att koncentrera sig på just dessa flöden i rapporten för att avgränsa arbetet 

något. Rapportens syfte är med andra ord att ta fram olika scenarier som visar på hur detta 

gods kan levereras direkt ut till respektive återförsäljare, utan att behöva ta omvägen via 

Borås. 

 

För att hitta för- och nackdelar med de olika scenarier gjordes det inledningsvis en 

litteraturstudie för att skapa en gedigen informationsgrund att utgå ifrån. Sedan genomfördes 

ett flertal studiebesök och semistrukturerade intervjuer med inblandade parter i 

försörjningskedjan. Respondenterna var många och från flera olika företag och positioner, allt 

för att få resultatet så gynnsamt som möjligt för alla inblandade. 

 

Analysen visar på tre olika scenarier, utifrån Företag X’s förutsättningar och arbetets 

avgränsningar, som alla bidrar till att Företag X kan minska sina lagerhållna volymer samt 

genomflöde i sitt centrallager. 

 

Scenario 1 innebär att återförsäljaren tar över ansvaret av godset redan i en hub i Asien. 

Godset sorteras ut till respektive återförsäljare redan i fabriken alternativt i en hub/terminal i 

Asien, innan återförsäljaren möter upp och tar över ansvaret vid hubben. Det är då upp till 

återförsäljaren hur den vill frakta godset från Asien till Sverige, och Företag X släpper där med 

allt ansvar. Detta scenario innebär att försörjningskedjan är kort och kostnadsfokuserad och 

Företag X kommer kunna minska de kostnader som uppstår kring frakt och hemtagning av 

godset. 

 

Scenario 2 innebär att återförsäljaren tar över ansvaret för godset vid en terminal/hub i 

Göteborg. Godset har då cross-dockats (sorterats upp till respektive återförsäljare) antingen i 

en hub/terminal i Asien eller så görs det i terminalen/hubben i Göteborg. Från hubben i 

Göteborg är det sedan återförsäljarens ansvar att sköta frakten till sitt eget lager. 

 

Scenario 3 är likvärdigt hur det ser ut för Företag X idag, att återförsäljaren tar över ansvaret 

för godset först när det anlänt till deras lastbrygga. Skillnaden är dock att det gods som redan 

är öronmärkt till återförsäljare inte mellanlandar i centrallagret i Borås. Istället cross-dockas 

godset i en hub i Asien, alternativt i en hub i Göteborg. 

 

Författaren anser dock att Företag X själva ska göra en djupare efterforskning innan ett 

scenario eventuellt implementeras, då författaren av rapporten inte hade tillgång till all inköp- 

och försäljningsdata. 
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En slutsats som har dragits och som presenteras i resultatet är att scenario 3 bör vara mest 

gynnsamt för Företag X i dagsläget och även på lång sikt. De behåller då maximal kontroll av 

leveransen, vilket innebär att pris- och tillverkningsinformation inte riskerar att hamna i fel 

händer, vilket skulle kunna resultera i kundbortfall och nya starka konkurrenter. 

 

Nyckelord 

Cross-docking, import, sjöfrakt, distribution, tredjepartslogistik 
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Abstract 
The purpose of this report was to study the imports of goods from Asia to Sweden, and to 

present improvements on how companies in the textile industry can reduce their inventory 

volumes and goods flow in their central warehouse. The study has been done with a little help 

from a textile company in Borås, which manufactures and imports all their products from Asia. 

The textile company wants to be anonymous, therefore the author of this report has chosen 

to entitle it as Company X. Company X has a turnover of approximately 500 million SEK, and 

they currently interlining all their goods in their central warehouse in Borås. Parts of the goods 

are already earmarked for specific retailers, therefore the author has chosen to concentrate 

on these flows only, to delimit the work a bit. In other words, the purpose of the report is to 

provide different scenarios that show how the goods can be delivered directly to their 

retailers, without having to take the route through Borås. 

 

In order to find the pros and cons of the different scenarios, a literature study was initially 

made to create a solid information base. Then several visits at Company X and semi structured 

interviews were conducted with different stakeholders in the supply chain. There were several 

respondents from different companies and positions, all to make the results of the study as 

beneficial as possible for all involved. 

 

The analysis shows three different scenarios, based on Company X's prerequisites and work 

delimitations, which all contributes to a reduce of Company X stored volumes and goods flow 

in its central warehouse. 

 

Scenario 1: The retailer takes over the responsibility of the goods already in a hub in Asia. The 

goods are sorted out to respective retailer already in the factory or in a hub/terminal in Asia, 

before the retailer meets up and take over the responsibility of the goods at the hub. Then it 

is up to the retailer how they want to ship the goods from Asia to Sweden, and at that time 

Company X releases all the responsibility. This scenario means that the supply chain is short 

and cost-focused, and Company X will be able to reduce their costs that arise from shipping 

the goods. 

 

Scenario 2: The retailer takes over the responsibility for the goods at a terminal/hub in 

Gothenburg. Before that, the goods have been cross-docked (sorted out to respective 

retailers) either in a hub/terminal in Asia or in the terminal/hub in Gothenburg. From the hub 

in Gothenburg it is the retailer’s responsibility to handle the freight to their own warehouse. 

 

Scenario 3: Is equivalent to what it looks like for Company X today, where the retailer takes 

over the responsibility for the goods when it arrives at their own warehouse. The difference 

is that the goods do not pass at the central warehouse in Borås. Instead, the goods are cross-

docked in a hub in Asia, alternatively in a hub in Gothenburg, before it delivers to the retailers. 

 

The author of this report believes that Company X must do a deeper investigation before a 

scenario may be implemented, as the author of the report did not have access to all purchase- 

and sales data. 
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One conclusion that has been drawn is that scenario 3 should be most favourable to Company 

X both at the present and at a long term. They retain the maximum control of delivery, which 

means that information about price and manufacturing does not end up in wrong hands, 

which could lead to a loss of customer and new stong competitors. 

 

Keyword 

Cross-docking, import, shipping, distribution, third-party logistics  
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1. Inledning 
I följande avsnitt presenterar författaren kort rapportens bakgrund med teorier kring 

lagerhållningskostnader, ökande kundkrav på leveranstider och lagerhanteringsmetoden 

cross-docking. Vidare beskrivs fallföretaget ”Företag X” och dess problemområde, sedan 

presenteras rapportens problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med rapportens 

avgränsningar och disposition. 

 

1.1. Motiv till studien 
Chefen för PostNord i Sverige, Anders Holm, berättade i facktidningen ”Tempo” i slutet av år 

2017, om hur den digitala världen som vi idag lever i ställer höga krav på logistiken. Att ligga 

steget före när det gäller planering av flöden och transporter är ett måste för att i framtiden 

vinna kampen om kunderna (Holm, 2017, november). I samband med detta, spår även 

trafikverket en kraftig ökning av godstransporter i Sverige i framtiden, från cirka 95 miljarder 

tonkilometer år 2016 till 154 miljarder år 2030, vilket enligt dem kopplas samman med den 

ökade globaliseringen och ekonomiska tillväxten (Trafikanalys, 2016). Den ökade 

globaliseringen och den växande e-handeln kopplar Macchion, Moretto, Caniato, Caridi, 

Danese och Vinelli (2017) samman med de ökade kundkraven, då kunder har möjlighet att 

nätshoppa dygnet runt, 365 dagar om året. 

 

Att ligga steget före ställer enligt både Lumsden (2012) och Mattson (2004) höga krav på 

planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i flödeskedjan. Produkterna ska snabbt 

och effektivt strömma genom flödeskedjan (Mattsson, 2004) och aktiviteter som inte tillför 

något värde för produkten, som exempelvis onödig förflyttning och onödigt lager, ska slopas 

(Harrison & van Hoek, 2008). Lumsden (2012) anser även att produkter som flödar långsamt 

genom flödeskedjan är kostsamma eftersom de behöver förvaras, flyttas om, räknas och de 

kan även bli värdelösa om lagerhållningen pågår under en längre tid. 

 

Att kraven från slutkunden har ökat är något som även Buhler och Pharand (2016) har noterat, 

då de år 2016 gjorde en studie inom paketleveransservice. Post- och logistikföretaget Bring 

presenterade år 2017 en rapport som visade på att precisionen i leveransen är viktig, då 78 

procent av deras kunder ville veta exakt vilket datum som leveransen skulle anlända (Norman, 

2017, november). Mattsson (2015) är också med i den debatten och menar på att de högre 

kraven på en fungerande logistik är ett resultat av den ökande förändringstakten på 

marknaden. Holm (2017, november) skriver att logistikaktörerna på marknaden måste kunna 

erbjuda lösningar som är anpassade efter deras kunders önskemål, både privatpersoner och 

företag, och alltid ligga steget före, då det kommer att avgöra vem som blir framtidens vinnare 

inom transportlogistik. Holm (2017, november) resonemang stärks av flera forskare, 

exempelvis Mattson (2015), Macchion et al. (2017) och Jonsson (2008), som genom studier 

har påvisat att kundernas krav på korta leveranstider har tilltagit de senaste decennierna, 

vilket resulterar i en ökad betydelse av distributionens spridningsroll. År 2015 ansåg svenska 

konsumenter att fyra till fem dagars leveranstid var okej, men dessa krav har ökat markant 

sedan dess. År 2017 förväntade sig konsumenterna att få sin leverans inom två till tre dagar 
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och 50 procent av konsumenterna som är under 40 år har avbrutit ett köp på grund av att de 

ansett att leveranstiden var för lång (Norman, 2017, november). 

 

Detta är även något som textilföretaget, Företag X, i Borås har märkt av de senaste åren. 

Dagens slutkunder har fler alternativ när det kommer till inköp, än vad de hade för 10 år sedan. 

Det sätter en högre press på Företag X’s återförsäljare och då även det egna företaget, för att 

de ska kunna leverera i exakt rätt tid till sina återförsäljare (Supply Chain Manager Företag X, 

personlig kommunikation, 1 feb 2018). Trots slutkundens och återförsäljarens krav på leverans 

vid utlovad tidpunkt, är det fortfarande många företag som väljer att outsourca hela eller delar 

av sin tillverkning till andra länder (Elmuti & Kathawala, 2000). Detta sätter press på företag 

att anpassa sina försörjningskedjor, genom att försöka minimera stopp och onödiga aktiviteter 

(exempelvis förflyttning och lagerhållning), för att svara på variationen och överenskomna 

ledtider och samtidigt hålla kostnaderna nere (Jönsson, 2017). En effektiv flödeskedja blir 

därmed en utmaning för företag som Företag X, som outsourcat sin tillverkning till Asien, då 

de samtidigt ska möta återförsäljarnas och kundens krav på exakta leveranstider. Att som 

företag sträva mot en hög avkastning och exempelvis inte använda dyra transportalternativ 

så som flygfrakt, krävs det att alla aktiviteter i kedjan som innebär en högre kostnad för 

produkten bör ses över. 

 

Harrison och van Hoek (2008) menar bland annat att lagerföring av produkter är en icke-

värdeadderande aktivitet och enligt Lumsden (2012) medför även all lagerföring kostnader, 

då det binder upp kapital och kräver både personal, tid och yta. Dock medför viss lagring ändå 

en nytta, då lagerservicenivån kan hållas hög om lagerförda artiklar kan levereras direkt från 

lagret till kund vid kundorder (Jonsson & Mattsson, 2011). Enligt Lumsden (2012), finns det 

flera angreppspunkter för att minska lagerkostnaderna, bland annat genom att reducera tiden 

produkterna förvaras i färdigvarulagret och även minska antalet produkter i färdigvarulagret. 

 

I traditionella lager, placeras inkommande leveranser i lagret tills att godset efterfrågas, vilket 

binder både kapital och kräver personal och tid (Waters, 2003), se figur 1. Cross-docking är en 

lagerhanteringsmetod där inkommande leveranser från exempelvis tillverkare och 

underleverantörer snabbt samordnas och plockas om för utleverans till återförsäljare, 

grossist, slutkund etcetera. Vid cross-docking lagras godset inte in utan lämnar terminalen 

inom 24 timmar, vilket resulterar i att hantering och lagring av gods, som är lagerhållningens 

mest kostsamma aktiviteter, minimeras eller till och med elimineras i produktens 

distributionscykel (Lumsden, 2012; Van Weele, 2012) se figur 2. 

 

 
Figur 1 Godsflöde i traditionellt lager 

Ingående 

transporter

Utgående 

transporter

Leverantör Mottagning Sortering Lagring Uttag Utlasning Återförsäljare
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Figur 2 Godsflöde med cross-docking  

 

Cross-docking används ofta som distributionsalternativ för snabbrörliga konsumentvaror där 

stora godskvantiteter levereras till regionala cross-docking terminaler. Där delas godset upp 

till mindre kundorders och körs sedan ut till återförsäljare med hjälp av regionala 

distributionstransporter (Jonsson, 2008). Cross-docking kan genomföras i egen regi på egna 

terminaler, men det går även att köpa in tjänsten ifrån olika speditörer och logistikföretag 

(Lumsden, 2012; PostNord, 2018a; Transfargo, 2018). Enligt Yu och Egbelu (2008) och Apte et 

al. (2000), krävs det både ett välfungerande datasystem, utvecklade anordningar för 

materialhantering och stora ytor för att cross-docking ska fungera framgångsrikt. 

 

1.2.  Fallföretaget Företag X och dess problembakgrund 
Rapportens fallföretag ”Företag X” är ett stort textilföretag med en årsomsättning på 500 

miljoner kronor och som har sitt huvudkontor i Borås. Deras tillverkning är idag mestadels 

förlagd till olika länder i Asien, men de har två centrallager i Europa, ett i Tyskland och det 

andra är placerat i Borås. 

 

Företag X har expanderat stort de sista tio åren, från cirka 100 till 500 miljoner kronor 

(Ekonomichef Företag X, personlig kommunikation, 12 april 2018), och under höst- och 

vintersäsongen är tillströmningen av gods från Asien till lagret i Borås som störst. Enligt 

Företag X’s orderhistorik (2017) anlände det närmare 8 100 kubikmeter varor inför höst- och 

vintersäsongen 2017, vilket motsvarar cirka 120 stycken 40-fots containers (Containerhandel, 

2018; Företag X, 2017). Trots att företaget nyligen flyttat in i större lokaler, är de redan uppe 

och nosar vid sitt kapacitetstak. En del av inleveranserna som kommer till lagret i Borås är i 

dagsläget redan färdigpackade och öronmärkta till respektive återförsäljare i Sverige. Enligt 

Företag X Supply Chain Manager och inköpschef (personlig kommunikation, 1 feb 2018), är 

Företag X’s önskan att detta gods ska kunna gå direkt ut till deras återförsäljare utan att 

överhuvudtaget behöva lagras i Borås. 

 

Även kraven från Företag X’s återförsäljare angående leveranstider har blivit hårdare de 

senaste åren. Vid leverans till Återförsäljare C’s centrallager blir transportören tilldelad en 

slottid en specifik dag, vilket innebär att om transporten kommer för sent måste en ny tid 

bokas in, vilket då kan resultera i att det dröjer flera dagar innan varorna kan levereras (Supply 

Chain Manager Företag X, personlig kommunikation, 2 februari 2018). Om det är det 

producerande företaget som ombesörjer och betalar frakten, räcker det att transporten 

anländer på avtalad dag till både Återförsäljare A’s och Återförsäljare B’s lagerlokaler, sedan 

är det ”first come, first serve” som gäller (Logistics Operations Manager Återförsäljare A; 

Ingående 

transporter

Utgående 

transporter

Leverantör Mottagning Sortering Utlasning Återförsäljare
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Inbound Manager Återförsäljare B, personlig kommunikation, 2 och 15 mars 2018). Är det 

återförsäljarna själva som ombesörjer och står för transporten ställs det hårdare tidskrav, 

vilket innebär att levereras godset inte inom avtalad tid får speditören betala en straffavgift 

(Inbound Manager Återförsäljare B, personlig kommunikation, 15 mars 2018). 
 

Nedan i figur 3 och 4 visas Företag X’s godsflöde idag och även deras önskade godsflöde. 

 

 
Figur 3 Företag X’s godsflöde idag 

 

 
Figur 4 Företag X’s önskade godsflöde 

 

Företag X har länge övervägt tanken om det finns möjlighet att använda sig av en cross-

docking lösning i anslutning till Göteborgs hamn, eller redan i Asien, så att de leveranser som 

redan är öronmärkta till respektive återförsäljare kan sorteras ut i leveransen. Att undersöka 

dessa möjligheter har inte varit prioriterat, då de har haft fullt fokus på att hänga med i sin 

egen expandering (Supply Chain Manager Företag X, personlig kommunikation, 1 feb 2018). 

Enligt Van Belle, Valckenaers och Cattrysse (2012) använder sig fler och fler företag inom olika 

branscher runt om i världen sig av cross-docking, för att minska sina lagringskostnader och 

korta ner leveranstiderna. En Cross-docking lösning skulle kunna gynna Företag X, då det skulle 

resultera i mindre godshantering i deras centrallager vilket minskar både deras 

hanteringskostnader och lager platser. 

 

En annan tanke som Företag X har, är om några av deras större återförsäljare är villiga att ta 

över ansvaret av godset redan i Asien, vilket resulterar i att Företag X släpper ansvaret av 

godset tidigare i kedjan och slipper då stå för majoriteten av fraktkostnaderna. Det innebär 

att återförsäljarna kan få ett lägre inköpspris då de själva står för de större transporterna och 

risken. Dock skulle en sådan lösning också medföra att återförsäljarna kommer närmare 

tillverkningen, vilket är en risk för det producerande företaget då mycket 

tillverkningsinformation gärna hålls hemlig. Dessa scenarier är inget som i dagsläget är 

undersökt, men som författaren av rapporten kommer att titta närmare på under arbetets 

gång. 

 

Företag X vill i första hand minska lagerhållna volymer samt genomflöde i sitt centrallager. 

Skulle vissa av deras återförsäljare vara villiga att ta över ansvaret för godset tidigare i kedjan 

är det endast ett plus. 
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1.3. Syfte och problemformulering 
Problembakgrunden påvisar ett antal olika aspekter så som en önskan om minskade 

lagerhanteringskostnader och minskat varuflöde in till lagret då kapaciteten i både 

arbetstimmar och utrymme redan är maximerad i perioder. Även de hårdare krav som ställs 

på deras återförsäljare av slutkunderna med mer specifika leveranstider, är ytterligare en 

aspekt som motiverar en förändring av godsflödet för Företag X. Syftet med rapporten är att 

studera hemtagningen av varor ifrån Asien till Sverige, och ta fram olika alternativ på hur 

importföretag inom klädindustrin kan minska lagerhållna volymer samt genomflöde i sina 

centrallager. 

 

För att kunna besvara rapportens syfte kommer författaren att studera verksamheten, 

intervjua berörda personer på Företag X, deras största återförsäljare och speditörer, samt 

undersöka cross-docking möjligheter i både Sverige och Asien. En övergripande 

huvudfrågeställning och en delfråga har skapats för att hålla arbetet på rätt kurs. 

 

Huvudfrågeställning: 

”Vilket är det bästa sättet för importföretag inom klädindustrin i södra Sverige, att utifrån 

egna förutsättningar minska lagerhållna volymer samt genomflöde i sina centrallager?”. 

 

Delfråga: 

”Om en cross-docking lösning ska införas, ska den placeras i det producerande landet eller i 

landet där varan konsumeras?” 

 

Jag som författare av denna rapport kommer även att studera passande litteratur för att 

avslutningsvis kunna presentera olika förbättringsförslag (scenarier) där delar av Företag X 

leveranser inte behöver passera lagret i Borås. Detta kommer förhoppningsvis gynna både 

Företag X, deras återförsäljare och till sist även dess slutkunder (se avsnitt 1.2). Då målet med 

rapporten är att något av lösningsalternativen i framtiden implementeras och genererar mer 

punktliga och mindre kostsamma leveranser. 

 

1.4. Omfång och avgränsningar 
I dagsläget anländer alla leveranser från Asien till Företag X centrallager i Borås. Enligt Företag 

X’s orderhistorik (2017) ankom cirka 1 400 kubikmeter varor till Borås inför höst- och 

vintersäsongen 2017, som redan vid produktion var öronmärkta till specifik återförsäljare. Det 

fanns alltså redan order på dessa varor när produktionen startade. Dessa leveranser 

motsvarar cirka 24 procent av den totala omsättningen för den svenska marknaden under 

samma tid (Företag X, 2017).  Därför har författaren valt att fokusera på just de leveranserna 

för att kunna avgränsa arbetet något. 
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1.5. Rapportens disposition 

 

Figur 5 Rapportens disposition 

  

Kapitel 1

Inledning, bakgrund,problemformulering och syfte

Bakgrunden till problemområdet, kostsamma godsflöden in och ur centrallager, presenteras samt 
rapportens syfte och de avgränsningar som författaren har gjort.

Kapitel 2

Metod

En redogörelse om varför författaren valde en kombination av kvantitativ- och kvalitativ 
forskningsstrategi, samt en induktiv metodansats.

Kapitel 3

Teoretisk referensram

Här redogör författaren för den litteratur och de teorier som är relevanta inom ämnesområdet, 
bland annat inom cross-docking, sjöfrakt och tulldeklariation.

Kapitel 4

Empiri

En presentation av den empiriska data som samlats in hos med hjälp av intervjuer och 
observationer hos Företag X, dess återförsäljare och olika speditörer.

Kapitel 5

Analys

Här presenteras och analyseras författarens förbättringsförslag för godsflödet, vilka är baserade på 
rapportens empiri kopplade till den teoretiska rreferensramen 

Kapitel 6

Resultat

I detta avsnitt redogörs rapportens resultat och det förbättringsförslag som författaren anser vara 
det mest lämpliga att implementera

Kaptiel 7

Diskussion och vidare forskning

Här presenterar författaren sina egna tankar kring vikten av att ha kontroll över godsflödet och 
importens miljöpåverkan. Vidare diskuteras även förslag till framtida forskning inom cross -
docking ur miljösynpunkt.

Kapitel 8
Litteraturförteckning

En redogörelse över rapportens samtliga källor.
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2. Metod 
I detta avsnitt beskriver författaren den metodik som har använts i studien och som har 

bidragit till rapportens resultat, och på så sätt besvarat problemfrågeställningen. Vidare 

skildras hur rapportens arbetsprocess har sett ut samt en diskussion kring rapportens validitet 

och reliabilitet presenteras. Avsnittet avslutas sedan med en tabell som visar studiens 

respondenter. 

 

2.1. Val av forskningsstrategi och metodansats 
Enligt Nationalencyklopedin (2018a) bör både kvalitiativa och kvantitativa forskningsstrategier 

kombineras för att få ut ett så objekivt resultat som möjligt vid en studie. Med en kvalitativ 

forskningsstrategi inriktar författaren sig på att tolka och förstå, och samtidigt aktivt befinna 

sig i den sociala verklighet som ska analyseras, allt för att skapa sig en helhetsförstålse (Bryman 

& Bell, 2017). I denna rapport har författaren ett flertal gånger besökt Företag X’s centrallager 

i Borås, för att studera verksamheten och intervjua berörda personer. Författaren har även 

besökt en tredjapartslogistiker och intervjuat och studerat deras verksamhet, allt för att skapa 

sig en så bra helheltsförståelse som möjligt. En kvantitativ forskningsstrategi innebär att 

författaren baserar sin studie på statistiska mätningar utifrån omfattande datainsamlingar för 

att hitta samband och variation (Bryman & Bell, 2017; Nationalencyklopedin, 2018a). 

 

Vilken forskningsstrategi som ska väljas påverkas av målsättningen med rapporten (Bryman & 

Bell, 2017). I denna rapport har författaren valt en kombination av av kvalitativ- och kvantitativ 

forskningsstrategi, men fokuserat mer på den kvalitativa. Tillgänglig data så som exempelvis 

försäljningsstatistik, inköpsorders, hamn- och containerhyra fanns att undersöka, där enklare 

beräkningar utförts för att kunna göra vissa antaganden i resultatet kring hemtagningen. 

 

Vidare har författaren valt en form av induktiv metodansats, vilket betyder att istället för att 

utgå helt ifrån vetenskaplig teori, så skapar författaren delar av den teoretiska referensramen 

utifrån verkliga observationer och intervjuer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). En induktiv 

ansats valdes då författaren själv ville skapa sig en egen uppfattning utifrån den information 

och data som samlats in under arbetets gång. Företag X’s återförsäljare och speditörer ska 

intervjuas och observeras, och utifrån dessa får rapporten både sin empiri men även delar av 

sin teori. Enligt Bryman och Bell (2017) är det viktigt att ha i åtanke vid en induktiv 

metodansats att den teori som erhålls inte behöver vara generaliserbar i någon större 

utsträckning. 

 

I insamlingen av teorin lades grunden för vad olika forskare och författare ansåg  vara positivt 

och negativt om import, sjöfart, lagerhållning och cross-docking etcetera. Detta vävdes sedan 

samman med vad som framkom i insamligen av empirin, det vill säga vad Företag X, deras 

återförsäljare och övriga speditörer ansåg vara viktigt vid import och lagerhållning. I 

analysdelen utreddes de för- och nackdelar som finns med import, och därefter konstruerades 

tre olika scenarier, där alla skulle kunna bidra till en minskning av ett importföretags 

lagerhållna volymer och genomflöde i sina centrallager.  
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2.2. Datainsamling 
Det finns två olika typer av data: Primär- och sekundärdata. Primärdatan är det material som 

författaren själv skapar för studien, det kan exempelvis vara intervjuer, observationer och 

enkäter. Sekundärdata är det material som redan finns tillgängligt och som skapats för en 

annan undersökning (Alvehus, 2014). 

 

Författaren har valt att inhämta empirin bland annat genom att uföra egna kvalitativa 

intervjuer, det vill säga primärdata, för att beskriva nuläget och få idéer för framtida lösningar, 

då rapportens forskningsmetod är mestadels av kvalitativ art. Observationer har även 

genomförts i de aktiviteter som kan observeras i Företag X centrallager, vilket inkluderar 

lossning och lastning av gods, lagerhantering och inköpsprocessen. 

 

Intervjuerna har varit både strukturerade och semistrukturerade för att få en så bred 

förståelse av hur nuläget och vad som önskas av inblandade parter så som Företag X’s 

personal, speditörer och återförsäljare. Intervjuerna av Företag X’s anställda har varit 

besöksintervjuer, medans intervjuerna av återförsäljare och speditörer har mestadels skett 

via telefon och mejl, varav en besöksintervju.  Handledaren på Företag X bidrog med 

kontaktuppgifter till de tre största återförsäljarna, medan författaren själv valde ut 

speditörerna utifrån deras utbud av tjänster och geografiska placering. I slutet av 

metodkapitlet visas en tabell, tabell 1, där det framkommer vilka respondenter som bidragit 

till att studien blivit möjlig. 

 

Utöver primärdata ifrån intervjuer och observationer, har även sekundärdata använts i 

rapporten, så som interna företagsdokument. Då författaren inte hade tillgång till fullständiga 

inköps- och leveranslistor har viss data uppskattats, vilket kan sänka reliabiliteten av 

rapporten en aning. Information och kunskap har hämtats ifrån lämplig litteratur, 

vetenskapliga undersökningar och artiklar, vilket tillsammans utgör stora delar av 

teroiavsnittet. Litteraturstudien började i ett tidigt skede av arbetet och i huvudsak har 

författaren använt sig av sökorden: cross docking, consolidation, warehousing systems, 

distribution och shipping. De databaser som bidragit med flest artiklar är Scopus, ScienceDirect 

och Taylor & Francis Online, men även litteratur inom ämnesområdet har använts ifrån 

Högskolebiblioteken i Skövde, Jönköping och Borås. Författaren granskade först kapitlen 

”abstract” och ”conclusion” i de vetenskapliga artiklar som verkade intressanta för studien, 

för att avgöra om den innehöll relevant information, innan den lästes fullt ut. När intressanta 

artiklar hittades undersöktes även dess referenser, för att se om även ursprungskällan kunde 

bidra med nyttig information. Det var viktig att få med både postivita och negativa tankar om 

de olika delarna i teorin, för att kunna belysa problemet från olika håll och nyansera arbetet.  

 

2.3. Validitet & reliabilitet  
Validitet syftar till hur väl författaren undersöker det som ska undersökas, det vill säga att det 

som avses mätas verkligen mäts. För att öka validiteten kan triangulering användas, vilket 

innebär att författaren ser på problemet från flera synvinklar och hämtar information ifrån 

flera olika källor (Alvehus, 2014). I denna rapport intervjuar författaren flera personer som har 
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olika relationer till huvudfrågeställningen och validiteten stärks även genom att den teoretiska 

referensramen är inom det valda ämnet och är då relevant för att besvara rapportens 

huvudfrågeställning. 

 

Enligt Bryman och Bell (2017) och Alvehus (2014) avser reliabilitet att de resultat som studien 

presenterar är pålitliga och trovärdiga, och att forskningen ska ha utförts på ett tillförlitligt 

sätt. Det vill säga, att samma resultat erhålls, även om det är en ny forskare som gör 

undersökning igen (Alvehus, 2014; Bryman & Bell, 2017). Hög reliabilitet kan dock vara svårt 

att uppnå vid kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2017), dock tror författaren att rapporten 

hade fått samma utfall om liknande studier gjorts. I detta arbete har flera olika referenser 

inom samma ämnesområde använts, vilket anses öka reliabiliteten i rapporten. 

 

Innan intervjuerna med Företag X’s återförsäljare och tänkbara speditörer genomfördes, 

skaffade sig författaren av rapporten förkunskaper med hjälp av litteraturstudier kring de 

ämnen som skulle beröras, vilket denne anser höja tillförlitligheten. Vid intervju av både 

återförsäljarna och speditörerna kontaktades dessa först via mejl där författaren 

presenterade sig själv och sitt examensarbete. Intervjupersonerna fick redan där tillgång till 

de frågor som intervjun skulle bygga på, för att de i lugn och ro skulle kunna förbereda sig. Det 

var sedan upp till respondenterna att själv välja när telefonintervjun skulle ske, då de inte 

skulle känna sig stressade vilket förhoppningsvis resulterade i mer tydliga och längre svar. 

Telefonintervjuerna var sedan semistruturerade, vilket innebär att de följer ett förberett 

formulär med öppna frågor som samtalet sedan utgår ifrån. Ett sådant intervju-upplägg ger 

resondenten större möjligheter att påverka intervjuns innehåll (Alvehus, 2014). Enligt Bryman 

och Bell (2017) ska alltför strukturerade intervjvuer undvikas vid kvalitativ forskning, då 

respondenternas perspektiv kan gå förlorad. Dock beskriver de att en viss struktur under 

intervjun är nödvändig för att lättare kunna jämföra flera respondenters svar. 

 

I detta arbete fick alla respondenter själva avgöra om de ville ställa upp med sitt företagsnamn 

och befattning i rapporten, vilket alla kunde tänka sig. Författaren valde dock att endast 

publicera respondenternas befattningstitel, då denne anser det vara det mest etiskt korrekta, 

plus att det även kan ge möjlighet till ökat informationsutbyte. I detta arbete ansågs innehållet 

ej vara av så pass känslig grad att respondenter inte ville bli intervjuade eller utelämna vissa 

sanningar. 
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2.4. Studiens respondenter 
Företag Befattning Datum Insamlingsmetod Ämne 

Företag X Supply Chain 
Manager 

2018-01-13 
 
 
 
 
2018-02-01 
2018-03-16 
2018-05-07 
 
2018-02-14 
2018-02-21 
2018-03-01 
2018-03-14 
2018-03-19 
2018-03-21 
2018-03-27 
2018-04-10 
2018-04-13 
2018-05-03 
2018-05-09 
2018-05-11 

Ostrukturerad 
besöksintervju 
och observation 
av centrallagret 
 
Ostrukturerad 
besöksintervju 
 
 
Mail/telefon 
 

Uppstart, 
överblick över 
verksamheten 
 
 
Kartläggning av 
nuläget: 
Inköp och logistik 
 
Komplettering av 
kartläggningen 
inköp och logistik 

Företag X Inköpschef 2018-02-01 
 
 
 
2018-03-27 
2018-04-16 

Ostrukturerad 
besöksintervju 
 
 
Mail 

Kartläggning av 
nuläget: 
Inköp och logistik 
 
Komplettering om 
transporter 

Företag X Inköpare 2018-03-16 Ostrukturerad 
besöksintervju 

Insamling av data 

Företag X Ekonomichef 2018-03-12 Mail Insamling av data 

Företag X Lagerchef 2018-05-03 
 
 
2018-05-07 

Mail 
 
 
Observation 
Besöksintervju 

Första kontakt 
inför möte 
 
Insamling av 
lagerinformation 

Företag X Lagerpersonal 2018-05-07 Besöksintervju Insamling av 
lagerinformation 

Återförsäljare A Logistic 
Operations 
Manager 

2018-03-01 Mail Insamling av data 
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Återförsäljare B Inbound 
Manager 

2018-03-09 
 
 
2018-03-14 

Mail 
 
 
Semistrukturerad 
telefonintervju 

Första kontakt 
inför intervju 
 
Insamling av data 

Speditör A Supply chain 
utvecklare 

2018-03-16 
 
 
2018-03-23 

Mail 
 
 
Semistrukturerad 
telefonintervju 

Första kontakt 
inför intervju  
 
Insamling av data 

Speditör A Account 
manager, 
Air & Ocean 

2018-03-23 
 
 
2018-03-26 

Telefonsamtal 
 
 
Strukturerad 
intervju via mail 

Första kontakt 
inför intervju  
 
Insamling av data 

Speditör B Ocean import 
manager 

2018-02-15 
 
 
2018-03-26 

Mail 
 
Strukturerad 
intervju via mail 

Första kontakt 
inför intervju 
 
Insamling av data 

Speditör C Deputy 
Managing 
Director 

2018-02-14 
2018-04-12 
 
2018-04-10 
 
 
2018-05-07 
2018-05-08 

Mail 
 
 
Semistrukturerad 
besöksintervju 
 
Telefonkontakt 
Mail 

Första kontakt 
inför intervju 
 
Insamling av data 
 
 
Komplettering av 
logistikinformation 

Tabell 1 Studiens respondenter  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs teorin för det område som rapporten grundar sig på, det vill säga cross-

docking, lager, import och transport. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av den 

teoretiska referensramen där sex stycken områden, som visat sig spela en större roll för 

rapportens resultat, förtydligas. 

 

3.1. Logistik och effektiva försörjningskedjor 
Det finns ingen enhetlig definition av logistik, till exempel Lumsden (2012) menar att logistik 

är ett brett begrepp som innefattar flera områden och kan ha olika definitioner beroende på 

i vilket sammanhang det verkar. I Mattsson (2004) definition framställs materialflödet som 

viktigast och lyder: 

 

”Begreppet logistik är ett samlingsnamn för alla de aktiviteter som tillser att material och 

produkter finns på rätt plats, i rätt tid och i rätt kvantitet. Det kan definieras som planering, 

organisering och kontroll av materialflöden, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion, 

som syftar till att ge en god leveransservice under beaktande av de kostnader och andra 

uppoffringar som är förknippade med att skapa tids och platsnytta för varor” (Mattsson, 

2004). 

 

Definitionen som grundar sig i forskning och utbildning går ut på att logistik är att göra saker 

rätt i alla avseenden. Definitionen har författats av Shapiro och Heskett (1985) och återfinns i 

Lumsdens bok ”Logistikens grunder” (2012): 

 

”Logistik definieras som 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” 

(Lumsden, 2012). 

 

För att ett företag ska nå sina logistiska mål och tillfredsställa alla intressenters behov och 

önskemål bör deras försörjningskedja fungerar effektivt. Detta ställer enligt Lumsden (2012) 

höga krav på planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i flödet. Med dagens 

intresse för Just-in-Time-leveranser (Lumsden, 2012), att leverera varor precis vid den 

tidpunkt de behövs (Mattsson, 2004), ligger fokus på ett snabbt och korrekt tidsflöde i 

försörjningskedjan. Godset ska helst gå direkt från avsändaren till mottagaren, vilket inte alltid 

är ekonomiskt hållbart. Enligt Lumsden (2012) är cross-docking en lagerhanteringsmetod som 

kan möjliggöra kostnadseffektiva och snabba transporter. 

 

3.2. Lagerhållning i förändring 
Materialflödet i en försörjningskedja utgörs av förflyttning, hantering och lagring av varor 

(Jonsson & Mattsson, Logistik, 2011). I artikeln ”The benefits of a cross-docking delivery 

strategy: a supply chain collaboration approach” av Kreng och Chen (2008) kan läsas att 

lagerhantering är en av de viktigaste processerna i flödeskedjan. Lagerhållningen och 

hanteringen ser dock annorlunda ut idag än jämfört med för ca 20 år sedan menar Langley 

och Coyle (2008). Förr lagrades gods för en lång tid framöver och fabrikerna tillverkade större 
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mängder som sedan lades på lager för framtida bruk. Idag när allt fler företag arbetar med 

”just-in-time” och ”logistics supply chain”, har lagret fått en mer strategisk roll för företag, när 

logistikmål med kortare leveranstider, mindre lagerhållning, lägre kostnader och bättre 

kundservice ska uppnås (Langley & Coyle, 2008). Enligt Mattsson (2012) är lager ingen form 

av slöseri, däremot är onödigt lager en form av slöseri. Vidare beskriver Mattson (2012) att 

det inte är vare sig möjligt eller ens lämpligt att eliminera alla lager utan istället finna en balans 

mellan lagrets storlek och de nyttovärden det skapar. Nyttovärden kan exempelvis vara 

minskade transaktionskostnader, så som för godsmottagning, inläggning i lager, 

kvalitetskontroll och förbättrat kapacitetsutnyttjande för exempelvis tillverkning och 

transporter (Mattsson, 2012). 

 

Vid utformning av ett fysiskt lager beskriver Jonsson och Mattsson (2011) att ett företag bör 

försöka minimera lagerhållningskostnaderna och hanteringskostnaderna genom att uppnå 

hög fyllnadsgrad och låga driftskostnader. Detta kan bland annat ske genom att anpassa 

lagrets layout så att onödiga förflyttningar minskas genom att högfrekventa artiklar placeras 

nära och mer lättillgängligt. 

 

Internet är en bidragande faktor till att kunder idag är mer otåliga och att företag agerar i en 

mer konkurrensutsatt miljö. Detta sätter press på företagets försörjningskedjor, som snabbt 

bör kunna reagera och agera på förändringar samt att priserna ska hållas låga (Ladiera & 

Alpan, 2016; Liao, Lin, & Shih, 2010). Att alltid kunna leverera och på så sätt bibehålla en hög 

servicenivå gör att behovet av lager blir ofrånkomligt (Björklund, 2012). 

 

3.3. Kundorderpunkt i materialförsörjningen 
Var någonstans en produkts kundorderpunkt är placerad i försörjningskedjan beror på hur stor 

grad av kundorderstyrning det är vid framtagningen av produkten (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Om en kund vill ha snabb leverans som överstiger leverantörens förmåga måste leveransen 

plockas ifrån färdigvarulagret, som fyllts på utifrån prognos. Är kunden dock beredd att vänta 

kan produkten tillverkas mot kundorder, där material beställs innan tillverkningen kan starta, 

vilket betyder att kundorderpunkten befinner sig i materialförsörjningen (Lumsden 2012). När 

kundorderpunkten befinner sig så långt bak i försörjningskedjan finns det mycket större 

möjligheter att anpassa produktionen efter kundens önskemål (Jonsson & Mattsson, 2011; 

Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). Varje produkt har redan då en specifik kund vilket 

innebär att företaget inte behöver lagra de färdiga produkterna mer än i väntan på transport, 

vilket leder till en lägre kapitalbindning. En önskan om en lägre kapitalbindning i samband med 

att produkterna är kundanpassade, ställer dock krav på snabba och effektiva transporter ut 

till kund. En annan fördel med att kundorderpunkten ligger i materialförsörjningen menar 

Oskarsson et al. (2013) är att antalet order- och leveransprocesser kan minska, det vill säga 

alla de aktiviteter som sker från att en order har lagts till att den är levererad. När dessa 

processer blir färre kan även den totala arbetsinsatsen i flödet minskas, så som administration 

av order och leverans, plus att genomloppstiden sjunker då produkterna kan flöda mer 

effektivt ju färre processer som måste kopplas in (Oskarsson et al., 2013). 
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3.4. Distribution 
Oskarsson et al. (2013) förklarar distribution som att göra färdiga produkter tillgängliga för 

kunden på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, samtidigt som leveransservicen hålls hög. 

Enligt Lumsden (2012) har distributionsfunktionen de senaste åren utvecklats till att bli 

företagets viktigaste konkurrensmedel. Om ett företags produkter är likvärdiga sina 

konkurrenters, används leveransservicen för att differentiera sig från andra. Leveransservice 

är ett brett begrepp och innefattar bland annat leveranspålitlighet, ledtid, servicegrad och 

flexibilitet (Lumsden, 2012). Enligt Tarkowski, Ireståhl & Lumsden (1995) är det två faktorer 

som är extra viktiga att ta hänsyn till vid val av distributör; godsets volym och efterfrågan. 

Volym och vikt på godset påverkar både val av fraktsätt och lastbärarstorlek, efterfrågan visar 

på hur frekvent sändningarna bör gå. En annan viktig faktor är betydelsen av godset, det vill 

säga behövs det en hög kompetens för att hantera det och krävs det exempelvis tempererade 

lokaler och fordon (Tarkowski et al., 1995). Enligt Oskarsson et al. (2013) har placeringen av 

kundorderpunkten också stor betydelse för hur distributionen kan se ut. Om 

kundorderpunkten ligger i distributionen måste produkten vara klar när orden inkommer 

vilket betyder att den behöver lagras. Ligger kundorderpunkten i materialförsörjningen 

behövs enligt Oskarsson et al. (2013) i princip inga lager utan att produkterna kan gå ut direkt 

till kund när produktionen är klar, beroende på avtalad ledtid. 

 

Skillnaden mellan en transportör och speditör är att speditören endast är ansvarig för att 

förmedla lämplig transportör som ansvarar för transporten och eventuell samlastning, 

omlastning, förtullning, lagring etcetera. Transportören utför sedan de uppgifter som de blivit 

tilldelade av speditören, men det är även vanligt att speditörerna även agerar transportörer 

(Lumsden, 2012; Mattsson, 2004). Fyllnadsgraden, det vill säga utnyttjande av lastkapaciteten 

(Jonsson & Mattsson, 2011), i transporterna är också något som har förändrats de senaste 

årtiondena. Oskarsson et al. (2013) menar att tidigare arbetade transportföretagen med att 

försöka maximera sina fyllnadsgrader i fordonen och inte fokuserat så mycket på sina 

företagskunder, medans det idag är transportföretagskundernas önskemål som i stort sett 

driver transportbranschen framåt. En annan logistiktrend är att transportföretagen är mer 

nischade än tidigare, som exempelvis flygfrakt, bulktransporter, transport av småpaket 

etcetera. Detta innebär att företag som är i behov av transport i sin försörjningskedja, måste 

ha kontakter med flera olika speditörer för att kunna täcka alla sina transportbehov 

(Oskarsson et al., 2013). 

 

Enligt Oskarsson et al. (2013) är kraven som transportköparen ställer på transporterna 

följande: 

1. Låga kostnader 

2. Hög leveransservice, till exempel i from av leveranspålitlighet 

3. Kort ledtid 

Dessa krav kan enligt Oskarsson et al. (2013) uppnås genom att transportföretagen: 

1. Har en hög fyllnadsgrad i sina transporter 

2. Kan erbjuda regelbundna transporter på förutbestämda tider 

3. Kan erbjuda regelbundna transporter som avgår ofta 
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För att kraven ska kunna genomföras, att arbeta med täta transporter och hög fyllnadsgrad, 

krävs enligt Oskarsson et al. (2013) stora volymer. Detta är något som sällan producerande 

företag har, därför anlitar man en speditör. Speditören kan sedan samlasta flera kunders 

sändningar i samma transport för att öka fyllnadsgraden och därmed sänka kostnaderna 

(Oskarsson et al., 2013). 

 

3.5. Transportplanering med fingertoppskänsla 
Transporter medför kostnader och val av transportmönster kan komma att påverka 

leveransservicen. Transportplaneringen måste därför göras noga när det kommer till 

förflyttning, hantering, lagring och sortering, så att materialflödet inte påverkas eller stannar 

i mellan producenter, leverantörer och kunder. Med hjälp av nätverksplanering kan de totala 

logistikkostnaderna minskas samtidigt som att leveransservicen kan öka. Vid 

nätverksplanering bestäms det var produkterna ska lagras, mellan vilka anläggningar godset 

ska flöda och med vilka transportsätt. Planeringen genomförs normalt med stöd av en 

matematisk beräkningsmodell utifrån satta servicemål, transportkostnader, lagerkostnader, 

produktionskostnader etcetera. I de flesta fall är lokaliseringsbiten så som vart fabriker, lager 

och kunder befinner sig praktiskt omöjligt att ändra på, därför bör analyser endast jämföras 

med praktisk möjliga upplägg. Detta kan exempelvis ske genom en scenarioanalys där 

effekterna av att använda olika upplägg i olika miljöer jämförs. (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

Enligt Lumsden (2012) görs nätverksplanering genom att alla fysiska flöden av gods och 

resurser markeras med linjer och punkter längs flödeskedjan, se figur 6 nedan. En punkt 

innebär ett stopp i flödet så som exempelvis lagring, terminalhantering eller bearbetning. 

Förflyttningarna mellan stoppen markeras med linjer, det kan vara en trucktransport mellan 

olika arbetsstationer i fabriken eller frakttransport till sjöss. För att nätverket ska fungera krävs 

det att transporterna mellan punkterna sammanstrålar vid bestämda tider för att godset ska 

kunna flöda effektivt. Tiden som det tar att utföra förflyttningen mellan varje stopp kallas för 

cykeltid (Lumsden, 2012). 

 

 
Figur 6 Transportnätverk (Modifierad efter Lumsden, 2012) 

 

3.6. Tredjepartslogistik för verksamhetsfokusering 
Som namnet avslöjar syftar begreppet tredjepartslogistik (3PL) att det är tre parter som är 

inblandade. I de flesta fall innebär 3PL att en speditör går in i relationen mellan varuproducent 

Cykeltid

Stopp

Förflyttning
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och leverantör och hanterar transportfunktionen (Lumsden, 2012). Utöver transporten är det 

även vanligt att speditören även sköter viss lagerhållning, förtullning och enklare bearbetning 

av produkterna (Jharkharia & Shankar, 2007; Lumsden, 2012), därför var det flera 

transportföretag som utökade sin lagerkapacitet när tredjepartslogistiken började bli populärt 

i slutet av 1990-talet, för att försäkra sig om att inte tappa kunder (Oskarsson et al., 2013). 

Tarkowski et al. (1995) trycker på att det är viktigt att komma ihåg att bara för att ett 

producerande företag väljer att en tredjepart lagerhåller delar av företagets sortiment, 

innebär inte det att funktionen lager har förändrats. Företaget har fortfarande ett lager men 

betalar en 3PL-aktör för att hantera det (Tarkowski et al., 1995). 

 

Jharkharia och Shankar (2007) menar på att den främsta anledningen till att företag väljer att 

arbeta med en tredjepartslogistiker är för att själva kunna fokusera på sin kärnverksamhet. 

Att ha fokus på rätt saker och arbeta med det man är bra på kan resultera i 

kostnadsminskningar (Jharkharia & Shankar, 2007). Ahl och Johansson (2002) betonar också 

att hanteringskostnaderna per enhet blir lägre och att flödena i lagren blir mer effektivare om 

en 3PL-aktör tillsätts. 

 

Det finns dock en risk i att outsourca aktiviteter där den egna kunskapen inom företaget är 

liten. Finns inte kunskaper inom logistik inom det egna företaget krävs det att relationen till 

tredjeparten är god, så att denne inte utnyttjar läget (Jharkharia & Shankar, 2007).  

 

3.7. Cross-docking för minskad lagerhållning 
Vid cross-docking ankommer leveranser från en eller flera leverantörer till ett lager eller en 

distributionscentral för att sedan konsolideras, sättas samman, med andra leveranser för 

omedelbar utlastning till mottagaren (Kinnear, 1997; Mattsson, 2004). I traditionella 

lagersystem ska godset passera flera moment i rätt ordning för att kunna hanteras, så som 

godsmottagning, inlagring, lagerhållning, order, plock och pack. Vid cross-docking behövs inte 

momenten inlagring och lagerhållning då det redan finns en order på godset när det kommer 

till lagret eller terminalen (Ahl & Johansson, 2002). 

 

Cross-docking används för att benämna en lagerhanteringsmetod, men procedurerna som 

sker är desamma som exempelvis sker på flygplatser eller i hamnar. Resenärer som ska resa 

med mer än ett flyg har bagage som ska lastas om från planets lastutrymme till det anslutande 

flygplanet eller när fartygscontainers placeras tillfälligt på hamnkajen tills de ska lastas på 

lastbil eller ett annat fartyg för fortsatt färd (Van Belle, Valckenaers, & Cattrysse, 2012). 

 

Enligt Yan et al. (2009) finns det två olika typer av cross-docking: Pre-distribution och post-

distribution, beroende på när i flödeskedjan som godset blir öronmärkt för sin slutdestination. 

Pre-distribution innebär att godset har en destination redan när det anländer till cross-docking 

punkten, medan vid post-distribution blir godset öronmärkt med destination och etiketter 

först efter att det anlänt till cross-docking punkten. Yan et al. (2009) menar på att pre-

distribution är att föredra när efterfrågan på godset är stabil och ledtiden mellan leverantör 

och cross-docking punkten är kort. Är däremot efterfrågan osäker, ledtiden är lång och antalet 

slutdestinationer är många är post-distribution ett bättre val (Yan & Tang, 2009). 
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Enligt flera forskare, bland annat Ladiera och Alpan (2016) och Liao et al. (2010), kan 

lagerhanteringsmetoden cross-docking bidra till att godsflödet flyter smidigt, leveranstiden 

förkortas och lagerkostnaderna minskas i jämfört med traditionell lagring. Forskarna Yan & 

Tang (2009) menar att cross-docking är ett sätt att påskynda godsflödet och på så sätt förkorta 

ledtiden från leverantör till kund. Att som företag kunna kombinera leveranser från flera 

leverantörer till ett förutbestämt sortiment för en viss kund, är den största anledningen enligt 

Bowersox, Closs och Cooper (2007) att företag använder sig av cross-docking lösningar. 

 

Under slutet av 1980-talet började flera handelsföretag, framförallt i USA, att använda sig av 

Cross-docking lösningar (Ladiera & Alpan, 2016). Men fenomenet cross-docking har i själva 

verket alltid funnits i terminalarbetet enligt Lumsden (2012), det vill säga att gods anländer till 

terminalen och sedan delas upp och skickas ut i en eller flera utgående sändningar. Även 

posten, som grundades på 1600-talet i Sverige (PostNord, 2018b), använder sig av cross-

docking, då brev och paket delas upp, sorteras och skickas vidare så snart som möjligt (Yu, 

2002).  

 

Beroende på hur stora volymer som ska hanteras, ställs det olika krav på utrustning och 

utrymme. I mindre terminaler kan det räcka med att godset flyttas med hjälp av handtruckar 

och ställs av på förutbestämd yta innan det skickas vidare. I större terminaler där stora 

volymer gods hanteras, fodras olika typer av truckar, transportband, automatisk sortering och 

pallställage, där godset kan placeras i väntan på utlastning med mera (Lumsden, 2012). Van 

Belle et al. (2012) menar att i och med den ökade globala handeln kommer cross-docking 

lösningar att öka bland världens företag och att cross-docking motsvarar ”Lean supply chain 

management”, det vill säga att företag strävar efter att ha mindre varulager och att godset ska 

levereras oftare och snabbare (Van Belle et al., 2012). Enligt Arif-Uz-Zaman och Nazmul Ahsan 

(2014) passar användandet av lean bäst in hos producerande företag där efterfrågan är relativt 

stabil och därmed förutsägbar och där variationen är låg. 

 

För att få en effektiv omlastning av gods krävs det att de inkommande och utgående 

sändningarna är synkroniserade och att de olika leveranserna till cross-docking punkten 

kommer i exakt uttalad tidpunkt (Bowersox et al., 2007; Van Belle et al., 2012). Detta kan enligt 

Van Belle et al. (2012) vara svårt att uppnå då mycket gods kan behövas sorteras om och 

eventuellt lagras till att utgående sändning är klar för avgång. Yu (2002) anser inte att de 

inkommande och utgående leveranserna måste vara synkroniserade för att metoden ska 

kallas cross-docking, så länge godset inte lagras på terminalen mer än 24 timmar. 

 

Enligt Lumsden (2012), Vis och Roodbergen (2008) och Yu (2002) fodras det även ett väl 

fungerande och utbyggt mjukvarusystem (informationssystem), inom och även till och från 

terminalen, för att cross-docking ska fungera. Även Van Belle et al. (2012) menar på att 

mjukvaran måste anpassas till de specifika kraven efter att de noga har studerats och 

definierats. Lumsden (2012) menar att informationsflödet inte bara ska följa det fysiska flödet 

utan det ska även styra det fysiska flödet. 
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Informationen som enligt Lumsden (2012) bör finnas för en väl fungerande cross-docking visas 

nedan i tabell 2. Att som speditör få tillgång till rätt information i god tid är även något som 

Björklund (2012) beskriver kunna öka möjligheterna att påverka de framtida 

transportbehoven och utnyttja samlastning och transportslagsbyte mer, utan att 

leveransservicen försämras. 

 

INFORMATIONSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR CROSS-DOCKING 
Vad för information Beskrivning 

Precisering Vad som kommer in till terminalen 

Varifrån Hur godset kommer till terminalen 

Tid in När godset kommer till terminalen 

Mängd I vilken kvantitet och sammansättning 

Identifiering Hur godset är identifierat 

Deldestination Vart godset ska transporteras efter lossning 

Tid ut När godset ska skickas vidare 

Adress Destination och vem som är kund 

Hantering Hur godset ska hanteras och om det är ömtåligt  
Tabell 2 Informationsförutsättningar för cross-docking enligt Lumsden (2012) 

 

3.8. När och hur ska cross-docking användas 
Enligt Apte et al. (2000) och Yu (2002) är en cross-docking lösning mest lämpad för gods som 

har en stabil och konstant efterfrågan. Van Belle et al. (2012) besrkriver även att ju längre 

avstånden är till företagens kunder och återförsäljare desto mer ökar fördelarna med cross-

docking, då de totala transportkostnaderna kan minskas genom sortering och samlastning av 

gods i och med att transporterna blir mer koncentrerade till samma områden. 

 

Innan en uppstart av cross-docking är det enligt Van Belle et al. (2012) flera beslut som måste 

tas, både på strategisk, taktiskt och operativ nivå: 

 

Strategiskt Var ska cross-docking terminalen geografiskt placeras och vilken layout ska den 

ha? 

Taktiskt Hur ska godset flöda genom terminalen för att minimera kostnaderna samtidigt 

som efterfrågan möts? 

Operativt Vilka fordon behövs före, efter och inom cross-docking terminalen och hur och 

när ska de användas. 

 

3.9. Risker vid import 
Under flera decennier har europeiska och amerikanska företag förlagt sin produktion i länder 

där kostnader för arbetskraft och råvaror är som lägst, framförallt till Asien. Detta har varit 

genomförbart och lönsamt för de importerande företagen, då sjöfart är ett av de billigaste 

transportalternativen för gods som ska fraktas långt (Björklund, 2012). Det finns både för- och 

nackdelar med import av varor enligt Van Weele (2010). Fördelarna är att enhetskostnaderna 

kan bli lägre, plus att tillgång till nya marknader och alternativa leverantörer stimulerar oftast 
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konkurrensen. Nackdelar med import är att distributionen och logistiken blir mer komplicerad, 

hanteringskostnaderna ökar på grund av tullbestämmelser och andra formaliteter, plus att 

kulturella problem och problem kring kontrakt lättare kan uppstå. Van Weele (2010) menar 

att företag kan vinna mycket på att upprätta internationella inköpskontor i de länder som de 

största leverantörerna befinner sig i. Den lokala närvaron bidrar med en bättre bild av vilka 

möjligheter det finns på marknaden, plus att de själva kan bistå med teknisk support vilket 

kan förbättra produktkvaliteten och pålitligheten i tjänsterna (Van Weele, 2010). 

 

Det tillkommer alltid en risk vid affärsuppgörelser, och enligt Grath (2004) är risken större vid 

utlandsaffärer. Enligt honom finns det fem olika risktyper som uppstår vid utlandsaffärer varav 

en innefattar transportrisker, se figur 7 nedan. Varje dag förliser det cirka 15 stycken 

containers från fartyg runt om i världshaven på grund av hårt väder eller kollisioner enligt 

Morris (2017). När en container väl har nått vattnet är det svårt att rädda både den och 

innehållet (Morris, 2017). 

 

 

 
Figur 7 Risker vid utlandsaffärer (Modifierat efter Grath, 2004). 

Förutom att godset i sig bör värderas ur risksynpunkt menar Grath (2004) att även 

transporterna ska värderas. Vem som sedan står för riskerna styrs av valda leveransvillkor. 

Vidare beskriver Grath (2004) att alla parter generellt bör undvika att stå för risken och 

kostnaderna för den del i transportkedjan som denne inte kan överblicka, exempelvis 

transporterna i motpartens land. Vem som sedan står för eventuella kostnader måste klart 

och tydligt återfinnas i ett köpeavtal, tillsammans med information om vad som ska levereras 

och när, var och hur detta ska ske (Grath, 2004). 

 

Även Oehmen, Ziegenbein, Alard och Schönsleben (2009) menar att försörjningskedjornas 

risker kan ge allvarliga konsekvenser för alla iblandade intressenter. Det kan vara flera faktorer 

som orsakar konsekvenser, både internt i företaget (felaktiga planering, dubbelarbete), 

externt (naturkatastrofer, ekonomisk utveckling) eller andra inblandade företag i 

försörjningskedjan (kvalitetsproblem med leverantör) (Oehmen et al., 2009). Martin 

Christopher som är forskare vid Cranfield University menar att det alltid har funnits risker i 

försörjningskedjor, men att det uppkommit fler faktorer de senaste decennierna så som 

exempelvis ökad globalisering, fokus på centraliserad distribution, ökad outsourcing och 
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minskad leverantörsbas, som bidrar till att riskerna ökar (Centre for Logistics and Supply Chain 

Management, 2003). 

 

För att minimera riskerna vid import menar Lorentzon (2006) att de inblandade parterna ska 

sluta skriftliga avtal för att undvika olika tolkningar om vad som egentligen har avtalats. Vidare 

trycker han på vikten av att det inköpande företaget noga ska studera innehållet i ett 

standardavtal (exempelvis Incoterms 2010 som beskrivs nedan i avsnitt 3.10), om motparten 

nu hänvisar till ett sådant, samt att i avtalet ange hur eventuella tvister ska lösas (Lorentzon, 

2006). Ellegaard (2008) beskriver att det krävs tydlig information och kunskap om vad som 

sker uppströms i försörjningskedjan, för att risker ska minimeras. 

 

3.10. Incoterms 
Incoterms är ett internationellt regelverk som används som ett komplement till köpeavtal vid 

global handel. Regelverket består av elva leveransvillkor som är indelade i fyra grupper, vilka 

redogör för vem som har ansvaret för godset under transporten, vem som ansvarar för 

lastning och lossning, och hur de olika transportkostnaderna ska fördelas. Beroende på vad 

köpare och säljare kommer överens om, väljs sedan ett av de elva leveransvillkoren, se nedan 

i tabell 3. Med hjälp av incoterms kan säljare och köpare undvika missförstånd (International 

Chamber of Commerce, 2018). 

 

 

GRUPP NAMN INNEBÖRD 

E EXW 
Ex Works 

Köparen står risken då godset ställts till köparens förfogande 
vid den tid och på den plats som avtalats. 
Köparen ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten 

F FCA 
Free Carrier 

Köparen står risken då godset avlämnats till anvisad 
fraktförare eller terminal vid den tid och på den plats som 
avtalats. 
Köparen ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten. 

F FAS 
Free Alongside 
Ship 
Endast sjöfrakt 

Köparen står risken då godset är levererat vid sidan av fartyget 
i inlastningshamnen. 
Köparen ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten. 

F FOB 
Free on Board 
Endast sjöfrakt 

Köparen står risken då godset är levererat ombord på fartyget i 
inlastningshamnen. 
Köparen ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten. 

C CFR 
Cost and 
Freight 
Endast sjöfrakt 

Köparen står risken då godset är levererat ombord på fartyget i 
inlastningshamnen. 
Säljaren ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten. 

C CIF 
Cost, Insurance 
and Freight 
Endast sjöfrakt 

Köparen står risken då godset är levererat ombord på fartyget i 
inlastningshamnen. 
Säljaren ordnar och står för kostnaden av huvudtransporten 
och försäkring av sjötransporten. 
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C CPT 
Carriage Paid to 

Köparen står risken då godset avlämnats till den förste 
fraktföraren vid avtalad tidpunkt och tecknar även försäkring 
och handhar importen av varorna. 
Säljaren ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten. 

C CIP 
Carriage and 
Insurance Paid 
to 

Köparen står risken då godset avlämnats till den förste 
fraktföraren vid avtalad tidpunkt och handhar importen av 
varorna. 
Försäkring skall tecknas av säljaren (för köparens räkning). 
Säljaren ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten. 

D DAP 
Delivered at 
Place 

Köparen står risken då godset är tillgängligt för lossning på 
bestämmelseorten. 

D DAT 
Delivered at 
Terminal 

Köparen står risken då godset är tillgängligt på terminal efter 
lossning. 

D DDP 
Delivered Duty 
Paid 

Köparen står risken då godset ställts till köparens förfogande 
för lossning på bestämmelseorten. Godset levereras förtullat. 

Tabell 3 Incoterms klausuler, modifierad efter International Chamber of Commerce (2018). 

 

FOB, FAS, CFR och CIF används vid sjöfrakt medans de resterande sju leveransvillkoren kan 

användas oberoende transportsätt, även då sjötransport är en del av transporten 

(International Chamber of Commerce, 2018). Exportrådet, som ägs gemensamt av svenska 

staten och näringslivet, är en organisation som stödjer svenska företags internationella 

affärsutveckling (Nationalencyklopedin, 2018d). De råder svenska företag att välja ett 

leveransvillkor från grupp F vid import, vilket innebär att det är köparen som arrangerar 

huvudtransporten och försäkringar, vilket ger en större kontroll över leveransen och det blir 

enklare att kalkylera säljarens kostnader. Grupp D innefattar de leveransvillkor där säljaren 

har maximalt åtagande och står för alla kostnader. Detta innebär en fördel för köparen då det 

är lättare för dem att jämföra offerter från olika säljare då de täcker samtliga kostnader (The 

Swedish Trade and Invest Council, 2018). 
 

3.11. Tulldeklarationen blottar inköpspriset 
Tullverket grundades redan år 1939 och är en svensk statlig myndighet som har till uppgift att 

kontrollera in- och utflödet av varor i landet och inkassera tull, skatter och andra avgifter. 

Tullverket ska även underlätta för svenska företag när de ska handla med länder utanför EU, 

samt försvåra möjligheten att föra in illegala varor (Nationalencylkopedin, 2018b; Tullverket, 

2018). 

 

Eftersom att Sverige tillhör EU, där tullar och andra handelshinder har tagits bort, behöver ett 

företag eller privatperson endast betala tull och övriga avgifter när inköpen sker ifrån länder 

utanför EU (Tullverket, 2018). 

 

Gods som ska transporteras in eller ut ur EU ska föranmälas och vid import är det speditören 

som ansvarar för att godset föranmäls till en tullmyndighet. Vid import ska även transportens 
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ankomst rapporteras till tullmyndigheten, och vid sjöfrakt är det befälhavaren på fartyget som 

är ansvarig för att uppgifterna lämnas in i tid. Detta sker elektroniskt via Maritime Single 

Window, som är en myndighetsgemensam portal som tagits fram av Tullverket, Sjöfartsverket, 

Kustbevakningen och Transportstyrelsen (Tullverket, 2018). 

 

Tullavgiften beräknas utifrån godsets tullvärde och tullsats. Tullvärdet är varans pris plus 

kostnaderna för frakt (inklusive lastning, lossning och hantering) och försäkring fram till EU:s 

gräns. Tullsatsen baseras på vilken varukod som varan har, det vill säga vad det är för typ av 

vara. Kläder har speciella varukoder, och koderna skiljer även på om det är herr- eller 

damkläder och i vilket material plaggen är gjorda av (Tullverket, 2018). 

 

En tulldeklaration ska även lämnas till tullverket där det framkommer vilka varor som ska 

importeras, vilket värde som varorna har och vilka avgifter som ska betalas. Det görs antingen 

av det importerande företaget eller ett anlitat tullombud, vilket ofta är speditören själv idag, 

som då ser till att tulldeklarationen når tullverket (Tullverket, 2018). Det är dock alltid det 

importerande företaget som har det yttersta ansvaret att uppgifterna i tulldeklarationen är 

riktiga, och det är de som tullverket kontaktar om ett fel påträffas. 

 

3.12. Sjöfrakt 
Notteboom (2006) beskriver att sjöfrakten med containers är en stor möjliggörare till den 

ökade globala handel, där export och import till världens alla hörn kan ske på daglig basis. 

Containertrafiken kännetecknas av stora volymer, låga driftkostnader, snäva och pålitliga 

färdplaner, men även om färdplanen är pålitlig kan förseningar lätt uppstå. Förseningar 

resulterar ofta i ökade kostnader för köparen, exempelvis kan ett producerande företag 

tvingas stänga ner sin produktion på grund av sen leverans av material eller så får köparen en 

ökad lagerkostnad på grund av godset ”står stilla” och inte kan säljas vidare (Notteboom, 

2006). 

 

Mattsson (2004) definierar transittid som ”Den totala tidsrymden mellan den tidpunkt när en 

leverantör gjort en vara klar för leverans och fram till den tidpunkt när varan anländer till den 

avsedda mottagaren”. Notteboom (2006) menar att inom sjöfarten definieras transittden som 

antalet dagar det tar från att fartyget lämnat avgångshamnen tills att det anländer i 

ankomsthamnen, inklusive lastning- och lossningstider. För att som rederi kunna konkurrera 

inom sjöfrakten är det enligt Notteboom (2006) viktigt att kunna erbjuda korta transittider, då 

mycket av godset som fraktas är tidskänsligt, så som exempelvis mode och elektronik vilket 

snabbt tappar i värde. Dock finns det fyra externa faktorer som enligt Notteboom (2006) kan 

orsaka att fraktfartygen försenas: 

• Hamn- och kajarbetet 

• Tillträde till hamn/flod  

• Sjöfarts passagerna längs rutten (exempelvis Suezkanalen) 

• Oväntade händelser (oväder, motorhaveri etc.) 
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3.13. Sammanfattning av teori 
Syftet med rapporten är att studera hemtagningen av varor ifrån Asien till Sverige, och ta fram 

olika förbättringsförslag på hur importföretag inom klädindustrin kan minska lagerhållna 

volymer samt genomflöde i sina centrallager. En stor del av ett importerande företags 

ankommande gods är redan förbeställt och färdigpackat för utleverans till återförsäljare när 

det lämnar fabriken. Det finns då egentligen ingen anledning att ta in dessa på ett centrallager, 

om ingen extra förädlingsprocess kommer att ske där, plus att företaget slipper slösa onödig 

tid och ekonomi. 

 

Som hjälp att uppnå syftet skapades huvudfrågeställningen: ”Vilket är det bästa sättet för 

importföretag inom klädindustrin i södra Sverige, att utifrån egna förutsättningar minska 

lagerhållna volymer samt genomflöde i sina centrallager?”. Teoriavsnittet presenterar tidigare 

forskning som kan kopplas samman med ett importföretag som har ett godsflöde från Asien. 

Utifrån den information som teorin har bidragit med, har sex stycken områden visat sig spela 

en större roll för resultatet, se figur 8 nedan där dessa områden presenteras. Med hjälp av 

dessa områden kan de flesta företag som importerar varor, identifiera var de själva står idag 

och hur de förhåller sig till dessa sex. Därefter kan de sedan skapa sig en bild av hur deras 

volymer och genomflöde i sina centrallager skulle kunna se ut, utifrån sina egna 

förutsättningar. 

 

 
Figur 8 Områden som påverkar ett importerande företags volymer och genomflöde av varor i och till sitt centrallager. 

 

3.13.1 Stora volymer med stabil efterfrågan 

Enligt Apte & Viswanathan (2000) och Yu (2002) är cross-docking mest lämpad för gods som 

har en stabil och konstant efterfråga och som fraktas i stora godskvantiteter. Detta innebär 

att variationen är låg och de olika transporterna kan lättare synkroniseras med varandra. 
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Cross-dockning kan genomföras i egen regi på egna terminaler, men det går även att köpa in 

tjänsten ifrån olika speditörer och logistikföretag. 

 

Ett företag som idag har en stabil efterfrågan på sina produkter, där majoriteten av 

leveranserna är förbeställda och de ankommer i stora volymer lämpar sig alltså för cross-

docking. I scenario 2 och 3 är cross-docking en förutsättning för att försörjningskedjorna ska 

fungera, det vill säga sortering och samlastning av godset innan det når det importerade 

företagets lager måste ske, annars har inte förändring och förbättring skett. I scenario 1 är 

försörjningskedjan så pass kort att sorteringen sker redan innan godset lämnat fabriken, och 

ansvaret övergår till återförsäljarna.  

 

3.13.2 Samlastning 

Enligt Apte och Viswanathan (2000) och Yu (2002) är det en fördel att avståndet mellan fabrik 

och företagets kunder är långt när en cross-docking lösning används. De totala 

transportkostnaderna kan då minskas i och med att en sortering och samlastning av olika gods 

kan ske då transporterna blir mer koncentrerade till samma områden. 

 

Om ett företag importerar varor från Asien och godset är leveransklart från fabrikerna vid 

ungefär samma tidpunkt, innebär detta att transportkostnaderna kan minskas om samlastning 

implementeras. I både scenario 2 och 3 kan cross-docking ske antingen i en hub i Asien eller i 

en hub i Göteborg. Sker sorteringen i Asien, går separata containers därifrån till respektive 

återförsäljare och eget lager i Sverige, vilket innebär att samlastningsmöjligheterna av olika 

sorters gods går förlorade. Om godset cross-dockas i Göteborg kan det importerade företaget 

samlasta olika sorters gods ifrån Asien och på så sätt minska de totala transportkostnaderna. 

 

3.13.3 Samarbete med speditörer 

Jharkharia och Shankar (2007) menar att för importföretag blir det extra viktigt att anlita en 

bra speditör som kan sköta allt ifrån de globala till de lokala transporterna, plus att företaget 

själva istället kan fokusera på sin kärnverksamhet. Transportplaneringen måste dock göras 

noga så att materialflödet inte stannar upp i mellan producenter, leverantörer och kunder. 

Det finns ändå risker med att outsourca aktiviteter där den egna kunskapen inom företaget är 

liten. Finns inte kunskaper inom logistik inom egna företaget krävs det att relationen till 

tredjeparten är god, så att denne inte utnyttjar läget. 

 

Vid import från utlandet är det alltså en stor fördel om det finns ett bra samarbete och relation 

med anlitade speditörer. Både företaget själva och deras speditörer bör ha lokala agenter på 

plats i de länder som godset kommer ifrån, allt för att underlätta när eventuella problem och 

frågetecken uppstår. I alla tre scenarier ligger det stor vikt på samarbetet mellan det 

importerade företaget och dess speditörer. Även att det är stor skillnad på hur långt godset 

ska fraktas och ansvaras för i scenario 1 och i scenario 3, är det ändå lika viktigt att relationen 

och kommunikationen mellan företaget och dess speditörer är god. 
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3.13.4 Informationsutbyte 

Lumsden (2012) beskriver hur viktigt det är att planeringen, organiseringen och styrningen av 

alla aktiviteter i flödet sker på ett så effektivt sätt som möjligt och att det finns ett tydligt 

informationsflöde så inga berörda parter går miste om betydande information. Det är också 

viktigt att inte känslig information når fel personer, så som exempelvis att inköpspriser och 

produktionshemligheter når fram till återförsäljarna. 

 

Precis som under rubriken ”Samarbete med speditörer” gäller samma sak här, att ett företags 

samarbete och relation med speditörer, fabriker och återförsäljare är bra, vilket underlättar 

för dem när informationen ska flöda snabbt och felfritt. Att informationsutbytet fungerar 

effektivt mellan alla inblandade parter är lika viktigt i alla tre scenarier. Det sätter stor press 

på att samarbetet mellan det importerade företaget, deras speditörer, fabriker och 

återförsäljare är och förblir god. 

 

3.13.5 Osäkra transittider 

Enligt Notteboom (2006) är sjöfrakt ett av de fraktsätt där ankomsttiden är svårast att avgöra. 

Är inte båten i hamn i Sverige i utsatt tid uppstår det ofta snabbt kostnader, detta gäller både 

vid förseningar men också om båten är för tidig. Vid en försening kan kostnaderna dra iväg på 

grund av att förseningsavgifter ibland behöver betalas till återförsäljare plus att en extra 

containerhyra eventuellt måste betalas till rederiet på grund av att godset blir stående i den 

för länge.  Kommer godset för tidigt till en hamn i Sverige och återförsäljarens leveransdag är 

längre fram i tiden, måste en hyra betalas om containern inte flyttas ifrån hamnen inom tre 

dagar. 

 

Precis som för alla andra företag som importerar till sjöss uppstår problem när transittiderna 

inte hålls som utlovat. Det är endast i scenario 1 som det importerade företaget slipper oroa 

sig för de extra kostnader som kan uppstå vid förseningar till sjöss, då ansvaret av godset 

lämnas över till återförsäljaren redan innan de lämnat Asien. I scenario 2 och 3 ligger ansvaret 

dock på det importerade företagets axlar att betala eventuella förseningsavgifter och 

hamnhyra. 

 

3.13.6 Tulldeklaration 

En annan risk vid import är att det säljande företagets prisinformation blottas genom 

tulldeklarationen (Tullverket, 2018). När företag importerar varor ifrån länder utanför EU 

måste dessa varor deklareras, vilket innebär att företaget är tvingad att redovisa för tullverket 

varornas inköpspris. Detta är information som företag gärna håller för sig själva för att inte 

hamna i en priskonflikt med sina återförsäljare. 

 

I det flesta fall är det den anlitade speditören som ansvarar för införtullningen av godset, då 

ansvaret först går över när det levererats till återförsäljaren lastbrygga. Det innebär att risken 

att prisinformation läcker till fel personer är minimal idag. I scenario 1, där det importerade 

företaget lämnar ifrån sig ansvaret av godset redan i Asien, riskerar de att återförsäljarna får 

tillgång till deras inköpspriser och tillverkningskostnader då det är de som sköter 

införtullningen av godset i Sverige. Detta kan i framtiden skada det importerade företaget 
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själva, då deras återförsäljare kan börja förhandla hårdare om priser om de vet vad 

tillverkningskostnaderna är, plus att unik tillverkningsinformation riskerar att spridas till 

konkurrenter. I scenario 2, där det importerade företaget lämnar ifrån sig ansvaret av godset 

i en hub i Göteborg, sker införtullningen av anlitad speditör vilket minimerar riskerna att 

information om inköpspriser kommer i fel händer. Detta kan dock aldrig garanteras till fullo, 

speciellt när överlämningen av godset sker på en plats (hub i Göteborg) där flera olika 

transportörer och företag kommer och går och det är många dokument som ska byta ägare. I 

scenario 3, där det importerade företaget lämnar ifrån sig ansvaret av godset först när det är 

levererat vid återförsäljarens lastbrygga, är det precis som i scenario 2, den anlitade 

speditören som sköter införtullningen. Det innebär att risken är minimal att inköp- och 

tillverkningspriser läcker ut till fel personer. 

 

3.13.7 Möjliga scenarier 

Utifrån sammanställningen av teorin och de sex områden som visat sig ha en större påverkan 

på ett importföretags godsflöde, växte tre scenarier fram (se figur 9 nedan). Varje ring 

representerar ett möjligt scenario, totalt tre stycken, och de orangea pilarna är flödeskedjans 

informationsvägar. 

 

 
Figur 9 En grundskiss över tre möjliga scenarier. 
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4. Empiri 
Detta avsnitt kommer presentera den empiri som samlats in under gjorda intervjuer och 

observationer och sedan jämföras med den information som redogjorts för i teorikapitlet. 

Författaren börjar med att beskriva fallföretaget lite mer ingående för att sedan presentera 

empirin utifrån samma områden som togs upp i teorikapitlet.  

 

4.1. Företagsbeskrivning 
Företag X är ett svenskt företag som tillverkar, importerar och säljer kläder till hela Europa, 

men främst i Skandinavien. Företaget har expanderat stort de senaste åren och år 2017 hade 

de en årsomsättning på ca 500 miljoner kronor. Nedan i figur 10 visas Företag X’s flödeskedja 

som den ser ut idag då deras produkttillverkning är förlagd i Asien, där majoriteten av de 

färdiga varorna skeppas med båt via Göteborgs hamn innan de anländer till centrallagret i 

Borås. Enligt Företag X Supply Chain Manager och inköpschef (personlig kommunikation, 1 feb 

2018), är Företag X’s önskan att vissa delar av det ankommande godset ska kunna gå direkt ut 

till deras återförsäljare istället för att behöva mellanlanda och lagras i Borås. 

 

 
Figur 10 Nuläges bild av Företag X flödeskedja 

 

4.2. Lagerhållning i förändring 
Det har skett en lagerförändring hos Företag X de senaste åren. Under våren 2017 flyttade de 

till nya lagerlokaler med en yta på 7000 kvadratmeter, vilket är dubbelt så stort som tidigare. 

Trots flytten och större ytor, når de snart upp till sitt kapacitetstak då deras försäljning pekar 

uppåt. Under varje vår och höst anländer det mellan 5 000 och 8 100 kubikmeter stora 

leveranser till lagret i Borås, vilket resulterar i att stora volymer gods ska hanteras på samma 

yta och under samma tidsperiod. Företaget har en vision om att delar av leveranserna ska 

kunna gå direkt ut till deras återförsäljare utan att mellanlanda på centrallagret i Borås. De 

anser att detta skulle gynna både dem själva, sina återförsäljare och även deras slutkunder, 

då kostnaderna för godshanteringen skulle minska och några dagars kortare leveranstid skulle 

kunna erbjudas, vilket efterfrågas av vissa av Företag X’s återförsäljare. 

 

Även lagerhållningen hos Företag X’s återförsäljare har förändrats de senaste åren, vilket 

enligt Återförsäljare A’s logistikchef och Återförsäljare B’s Inbound Manager till stor del beror 

på den ökade e-handeln (Personlig kommunikation, 2 och 15 mars 2018). Återförsäljare A är 

en butikskedja med klädbutiker runt om i Sverige, Finland och Tyskland (Återförsäljare A, 

2018). Driften av Återförsäljare A’s centrallager i Sverige sköts sedan år 2015 av Speditör A, 

där flera arbetsmoment så som exempelvis larmning och märkning sker, allt för att 

butikspersonalen ska kunna fokusera på ren försäljning (Logistics Operations Manager 

Återförsäljare A, Personlig kommunikation, 2 mars 2018). Återförsäljare B är ett nordiskt e-

handelsföretag, som bland annat säljer kläder ifrån Företag X. Återförsäljare B har de senaste 

tre åren tredubblat sin omsättning vilket har resulterat i att deras lagerenheter har blivit fler 
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och består idag av 4,5 lagerlokaler i syd västra Sverige, var av ett är deras stora huvudlager där 

mindre produkter så som kläder lagras. Återförsäljare B sköter själva ca 95 procent av sina 

lager, medans driften av de resterade 5 procenten överlåts till en och samma 

tredjepartslogistiker (Inbound Manager Återförsäljare B, Personlig kommunikation, 15 mars 

2018). 

 

4.3. Kundorderpunkt i materialförsörjningen 
Två gånger om året, inför varje vår/sommar och höst/vinter, lägger Företag X inköporders till 

fabrikerna i Asien. Det är återförsäljarna i samråd med Företag X’s sälj- och designteamet som 

lägger orderna, utifrån vad som är fysiskt möjligt att producera när det kommer till kvantiteter 

och material. En del av produkterna beställer deras återförsäljare stora volymer av, vilket 

innebär att dessa leveranser är tillverkade mot order, det vill säga att kundorderpunkten är 

placerad i materialförsörjningen och att material måste beställas innan tillverkningen kan 

starta. Innan orderläggning skickar Företag X försäljningsprognoser i förväg till fabrikerna, så 

att de i sin tur kan lägga en beställning på material. Detta gör att själva ledtiden från 

beställning till leverans är cirka 5-6 månader (Inköpare Företag X, personlig kommunikation, 

16 mars 2018). 

 

För de leveranser som denna rapport fokuserar på har varje order en specifik återförsäljare 

från start, vilket innebär att så fort produkterna är färdigproducerade kan dessa i praktiken 

levereras direkt, utan att behöva lagras på centrallagret i Borås i väntan på order. För att detta 

ska vara möjligt krävs det att Företag X’s speditörer kan arrangera att transporten av godset 

från fabrik till Sverige sker utan fördröjning och utan längre väntetid än normalt, vilket burkar 

vara runt 60 dagar från att plaggen är klara tills att de finns på centrallagret i Sverige. Det 

ställer även krav på att både produkterna och godset ska vara rätt förpackade och märkta på 

avtalat sätt med streckkoder och etiketter med förutbestämd information, innan de kan 

levereras till återförsäljarna (Supply Chain Manager Företag X, personlig kommunikation, 2 

februari 2018). 

 

4.4. Distributionens utveckling 
För Företag X är punktliga och fullständiga leveranser viktigt. De vill leverera sina produkter i 

rätt tid och i rätt antal, på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det är även viktigt hur 

godset ser ut när det gäller märkning och förpackning. Alla Företag X’s återförsäljare har 

lämnat tydliga packinstruktioner som i detalj beskriver hur de vill ha sina varor märkta och 

förpackade. Vissa har egna etiketter med förtryckt prisinformation som sätts fast redan i 

fabrik, en del återförsäljare vill ha sina varor stöldlarmade, allt för att minimera det egna 

arbetet när det väl anländer (Logistics Operations Manager Återförsäljare A; Supply Chain 

Manager Företag X, personlig kommunikation, 2 februari och 2 mars 2018). I dagsläget 

använder sig Företag X av fyra olika speditörer som ombesörjer transporterna och som även 

sköter kontakten med tullverket. Val av speditör faller på den som vid bokning kan lösa den 

snabbaste totaltransporten från fabriken i Asien till centrallagret i Borås. Den valda speditören 

arbetar sedan med sina egna agenter i Asien som bokar upphämtning av godset i fabriken, 

tullar ut det ur Asien och placerar det på en överenskommen båt mot Göteborg. Företag X 
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förser vald speditör med alla dokument som behövs för in-tullningen och i Göteborg tar sedan 

den valda speditören över och tullar in godset och bokar transporten som hämtar containern 

i Göteborgs hamn och kör den sedan till centrallagret i Borås. Företag X har ingen kontakt med 

de olika transportörerna utan kommunicerar endast med vald speditör om godset. När godset 

väl har anlänt till Borås får Företag X kopior på införtullningen (Inköpschef Företag X, personlig 

kommunikation, 2 februari och 27 mars 2018). 

 

Godset transporteras i kartonger med en storlek på 0,0888 kubikmeter (0,6 m x 0,4 m x 0,37 

m) och kartongerna ligger lastat lös i en och samma container, hela vägen ifrån fabriken i Asien 

till lagret i Borås och måste finnas i hamn 3-5 dagar innan fartyget ska lämna Asien. Båtresan 

tar sedan mellan 28 och 54 dagar beroende på avgångshamn, och från att godset ankommit 

till hamnen i Göteborg dröjer det ytterligare cirka två dagar innan det kan transporteras vidare 

till lagret i Borås. Totalt brukar Företag X räkna med cirka 60 dagar från att godset lämnat 

fabriken i Asien till dess att det ankommit till centrallagret i Borås (Inköpschef Företag X, 

personlig kommunikation, 2 februari och 27 mars 2018). 

 

Även Företag X’s återförsäljare ställer krav på leveranstider, beroende på hur stora volymer 

som anländer och vem som betalar frakten. Vid leverans till Återförsäljare C’s centrallager blir 

speditören tilldelad en slottid en specifik dag, vilket innebär att om transporten kommer för 

sent måste en ny tid bokas in, vilket då kan resultera i att det dröjer flera dagar innan varorna 

kan levereras (Supply Chain Manager Företag X, personlig kommunikation, 2 februari 2018). 

Om det är det producerande företaget som ombesörjer och betalar frakten, räcker det att 

transporten anländer på avtalad dag till både Återförsäljare A’s och Återförsäljare B’s 

lagerlokaler, sedan är det ”first come, first serve” som gäller (Logistics Operations Manager 

Återförsäljare A; Inbound Manager Återförsäljare B, personlig kommunikation, 2 och 15 mars 

2018). Är det återförsäljarna själva som ombesörjer och står för transporten ställs det hårdare 

tidskrav, vilket innebär att levereras godset inte inom avtalad tid får speditören betala en 

straffavgift (Inbound Manager Återförsäljare B, personlig kommunikation, 15 mars 2018). 

 

De senaste åren har det blivit mer vanligt att återförsäljare tar över ansvaret för godset 

tidigare i distributionskedjan, det vill säga innan det ens har anlänt till deras lager eller till och 

med deras eget land. Detta menar Återförsäljare B’s Inbound Manager (personlig 

kommunikation, 15 mars 2018), bero på att återförsäljarna då får en större överblick och 

kontroll över leveranserna och även kan få ner inköpspriserna, då dessa inte längre innefattar 

frakt, risker och övriga transportkostnader. Om ansvaret för godset ska gå över tidigt i 

flödeskedjan, kräver Återförsäljare B att leveransen består av stora volymer (Inbound 

Manager Återförsäljare B, personlig kommunikation, 15 mars 2018). 

 

4.5. Transportplanering 
Företag X fraktar majoriteten av sitt gods via lastbil och båt. De väljer speditör utifrån vem 

som kan frakta godset snabbast från Asien till Sverige, utan att Företag X själva ska behöva 

blanda sig in i transporterna allt för mycket. Sedan är det speditören och dess agenter i Asien 

som bestämmer mellan vilka anläggningar och med vilka transportsätt godset ska flöda, 

utifrån rådande förutsättningar så som exempelvis kostnader, tidspress och konjunktur 
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(Deputy Managing Director Speditör C; Inköpschef Företag X, personlig kommunikation, 9 april 

och 2 februari 2018).  

 

I dag ser Företag X’s transportnätverk ut som nedan i figur 11. De fysiska flödena av gods är 

markerade med linjer och punkter längs kedjan. Punkterna i figuren motsvarar stopp i flödet 

så som exempelvis produktion, lagring och terminalhantering. Linjerna motsvarar godset 

förflyttningar så som exempelvis trucktransport mellan produktion och lagring i fabriken eller 

frakttransport på väg och hav mellan olika lagringspunkter. För att nätverket ska fungera 

effektivt, det vill säga att godset ska kunna flöda smidigt, krävs det att transporterna mellan 

punkterna sammanstrålar vid avtalade tider. Detta övervakas och justeras regelbundet av vald 

speditör (Inköpschef Företag X, personlig kommunikation, 2 februari 2018). Då Företag X 

tecknat leveransvillkoret FOB ”Free on board”, övergår risken till köparen (Företag X) när 

leverantören placerat godset ombord på fartygen i avgångshamnen (Supply Chain Manager 

Företag X, personlig kommunikation, 2 februari 2018). 

 

 
 
Figur 11 Företag X 's transportnätverk idag (Modifierad efter Lumsden, 2012) 

 

4.6. Tredjepartslogistik 
Företag X har inga egna fordon för transport av inkommande och utgående gods, utan de 

anlitar alltid en tredje part (speditör) som sköter transporten och förtullningen av godset. De 

använder sig idag av fyra olika speditörer som anlitas utifrån vilket land godset ska skeppas 

ifrån och vem som kan erbjuda den snabbaste transporten för tillfället (Inköpschef Företag X, 

personlig kommunikation, 27 mars 2018). 

 

Det finns flera speditörer som opererar både i Asien och i Sverige, vilket innebär att de kan 

hantera godsflödet redan från start. Speditör B kan exempelvis göra två olika sorteringar redan 

i Asien (en A- och en B-sortering), vilket innebär att A-sorteringen går direkt ut till Företag X’s 

återförsäljare när godset anlänt till Sverige medans B-sorteringen går till centrallagret i Borås 

alternativt till Speditör B’s egna terminaler eller lagerlokaler (Ocean Import Manager Speditör 

B, personlig kommunikation, 26 mars 2018). Speditör C har inga omlastningsterminaler i egen 

Cykeltid

Stopp

Förflyttning

Lager fabrik Asien

Hub Asien Hamn Göteborg

Hub Göteborg

Produktion fabrik Asien Centrallager Borås

Hamn Asien Säljarens ansvar (Leverantören)

Köparens ansvar (Företag X)
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regi, de köper istället in den tjänsten från externa underleverantörer utifrån kundens behov 

(Deputy Managing Director Speditör C, personlig kommunikation, 27 mars 2018).  

 

4.7. Cross-docking för minskad lagerhållning 
I Företag X fall har de flöden som denna rapport fokuserar på redan vid produktion en specifik 

återförsäljare som mottagare, vilket innebär att efterfrågan inte kommer att förändras i dessa 

flöden utan att antalet är förbestämt. Leveranserna kommer regelbundet under våren och 

hösten till centrallagret i Borås, för att fylla upp lagret inför sommar- och vintersäsongen 

(Supply Chain Manager Företag X, personlig kommunikation, 2 februari 2018). Om inget 

oförutsett sker på havet eller i hamnarna, så som exempelvis fartygshaveri eller dåligt väder, 

får lagerpersonalen i god tid, information om när godset beräknas ankomma till Göteborg 

respektive Borås (Deputy Managing Director Speditör C, personlig kommunikation, 10 april 

2018). Vissa delar av det öronmärkta godset anländer i samma containers som övrigt gods 

som ska till Företag X’s centrallager i Borås. Om dessa varorna ska gå direkt till respektive 

återförsäljare krävs det att dessa containers cross-dockas, det vill säga att innehållet sorteras 

upp utefter slutdestination och lastas om till nya leveranser (Supply Chain Manager Företag X, 

personlig kommunikation, 2 februari 2018). Detta kan enligt Speditör B’s Account Manager Air 

& Ocean (personlig kommunikation, 27 mars 2018) ske både i Asien och i Sverige då flera 

tredjepartslogistiker arbetar över flera kontinenter. Detta kräver dock att godset i containern 

är tydligt uppmärkt så att det inte blir några tveksamheter om vart dess slutdestination är.  

Det ställer också krav på att det gods som ska cross-dockas anländer till terminalen där 

sortering och omlastningen ska ske på uttalad tidpunkt, och att även de utgående 

sändningarna är synkroniserade, då godset helst inte ska stå på terminalen mer än 24 timmar. 

Detta kan bli problematiskt när sjöfraktens tidtabell inte alltid är att lita på. Det krävs då att 

informationen kan flöda effektivt mellan de olika parterna, så att de i god tid kan planera om 

sina transporter ifall förseningar skulle uppstå (Account Manager Air & Ocean Speditör A, 

personlig kommunikation, 27 mars 2018). 

  

Supply Chain utvecklaren och Account Managern för flyg och sjö hos Speditör A har de senaste 

åren sett en ökning av användandet av lagerhanteringsmetoden cross-docking bland företag i 

Sverige. Speditör A, men även andra speditörer går då in som tredjepartlogistiker och ansvarar 

för transport, cross-docking, lagring, viss produktförädling och distribution åt företag inom 

bland annat textil-, skor-, bok- och elektronikbranschen (Supply Chain utvecklare; Account 

Manager Air & Ocean Speditör A, personlig kommunikation, 23 och 27 mars 2018). 

 

Speditör A har sina terminaler i Göteborg. Där kan de splittra upp ankommande leveranser 

från övriga världen, som redan har fraktetiketter på sig, och sedan distribuera ut varorna till 

respektive mottagare i Sverige (pre-distribution). Det är även möjligt att göra fördelningen till 

respektive mottagare på sorteringsterminalen i Sverige, det vill säga att Speditör A själva 

applicerar fraktetiketterna på respektive kolli (post-distribution). Det alternativet kräver dock 

ett mer avancerat IT-stöd mellan respektive importerande företag och Speditör A (Supply 

Chain utvecklare Speditör A, personlig kommunikation, 23 mars 2018). 
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När det gäller de öronmärkta leveranserna har Företag X en så kallad ”pre-distribution”, vilket 

innebär att godset redan har en slutdestination redan när det lämnar fabriken i Asien (Supply 

Chain Manager Företag X, personlig kommunikation, 2 februari 2018). När leveransen är färdig 

för avgång meddelar fabriken Företag X vilket gods som är färdigproducerat. Företag X 

kontaktar i sin tur den valda speditören om att det finns en leverans att hämta och informerar 

även om vilken fabrik det gäller, vad och hur mycket gods det rör sig om och när godset senast 

ska anlända till Borås (Inköpschef Företag X, personlig kommunikation, 16 april 2018).  

Nedan i tabell 4 presenteras vilka parter i Företag X’s försörjningskedja som blir tilldelad 

specifik leveransinformation. 

 

Vad för 
information 

Beskrivning Företag X Fabrik Speditör 

Precisering Vad som kommer in till terminalen X X X 

Varifrån Hur godset kommer till terminalen   X 

Tid in När godset kommer till terminalen X  X 

Mängd I vilken kvantitet och sammansättning X X X 

Identifiering Hur godset är identifierat X X X 

Deldestination Vart godset ska transporteras efter 
lossning 

X  X 

Tid ut När godset ska skickas vidare X  X 

Adress Destination och vem som är kund X  X 

Hantering Hur godset ska hanteras och om det är 
ömtåligt  

X X X 

Tabell 4 Vilka parter i Företag X 's försörjningskedja som blir tilldelad specifik leveransinformation. 

 

4.8. Risker vid import 
Som flertalet företag i västvärlden har även Företag X importerat textilvaror från Asien under 

flera decennier. För att kunna kontrollera att allting går rätt till kring produktionen och att 

underlätta vid eventuella problem så som exempelvis vid språk- och kulturskillnader, har de 

sedan år 2010 ett representationskontor i Kina vilket underlättar kommunikationen och 

arbetet med deras leverantörer och fabriker. Även de speditörer som Företag X anlitar har 

agenter placerade runt om i Asien för att kunna säkerhetsställa att all hantering och alla 

transporter sker som planerat (Företag X, 2018). Då Företag X har ett långt samarbete och ett 

stort förtroende för sina speditörer och leverantörer i Asien har de få problem med gods som 

försvinner (Supply Chain Manager Företag X, personlig kommunikation, 10 april 2018). På nio 

år har det inte försvunnit någon container, dock har det vid två tillfällen läckt in vatten så 

godset blev förstört (Lagerpersonal Företag X, personlig kommunikation, 7 maj 2018). Även 

att statistiken visar på att cirka 15 containers faller över bord dagligen, är det en så pass liten 

del av alla de containers som transporteras på världens hav varje dag, så risken är liten att en 

container eller ett fartyg förliser menar Speditör C’s Deputy Managing Director (personlig 

kommunikation, 27 mars 2018). Skulle dock en container försvinna, innebär det inte bara en 

förlust för det importerande företaget som Företag X, som förlorar sina varor, utan det 

drabbar även deras återförsäljare som förlorar försäljning i sina butiker. Även att det finns 

försäkringar som kan täcka delar av det förlorade godset så kan aldrig en försäkring täcka ett 
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förlorat förtroende för både speditörer, rederier, importerande företag och återförsäljare. En 

stor fördel för Företag X är just att de själva och de speditörer de anlitar har varit med i 

branschen och importerat varor från Asien länge (Inköpschef Företag X, personlig 

kommunikation, 27 mars 2018). 

 

4.9. Incoterms 
Vem av säljaren eller köparen som har ansvaret för godset under transporten regleras med 

hjälp av det internationella handelsregelverket Incoterms (International Chamber of 

Commerce, 2018). I dagsläget har Företag X (köparen) tecknat leveransvillkoret FOB ”Free on 

board” med sina leverantörer/fabriker (säljare) (Supply Chain Manager Företag X, personlig 

kommunikation, 2 februari 2018). ”Free on board” används endast vid sjötransport och 

innebär att risken går över till köparen när leverantören placerat godset ombord på fartygen 

i avgångshamnen. Det är säljaren som står för kostnaderna för första transport och lastning i 

hamn, deklarera godset för export och skriva ut fakturorna. Sjötransporten och vidare 

transport ordnas av köparen, och det är också köparen som ombesörjer importen och tecknar 

eventuell försäkring (International Chamber of Commerce, 2018). 

 

Enligt Återförsäljare B’s Inbound Manager blir det allt vanligare att återförsäljare själva står 

för och ombesörjer transporter ifrån leverantörer runt om i världen till sina egna lager i 

Sverige. Detta gäller främst när det kommer till större leveranser där de ser att de kan få ner 

leveranskostnaderna, då det är de själva som står för den. Återförsäljare B ser även en fördel 

i att de får en större kontroll på leveransen, så som exempelvis leveranstider, om de tar över 

ansvaret av godset tidigare i distributionskedjan. I flera fall har Återförsäljare B tecknat 

leveransvillkoret EXW ”Ex works” med sina leverantörer, medans med Företag X är det DDP 

”Delivery duty paid” som är avtalat (Inbound Manager Återförsäljare B, personlig 

kommunikation, 15 mars 2018). EXW och DDP är de incoterms som står längst ifrån varandra 

bland de 11 olika villkoren. Vid EXW är säljaren endast skyldig att ha varorna förberedda i 

lämplig förpackning för avhämtning och det är köparen som står för alla risker och ordnar all 

transport, lastning, lossning och tullformaliteter. Vid DDP är det istället säljaren som står för 

alla risker och ordnar all transport, lasting, lossning och tullformaliteter (International 

Chamber of Commerce, 2018). 

 

4.10. Tulldeklarationen blottar inköpspriset 
Eftersom att Företag X importerar sina varor ifrån Asien behöver dessa deklareras vid införsel 

till Sverige och även en tullavgift måste betalas. I dagsläget är det den valda speditören av 

frakten mellan Asien och Sverige som sköter all kontakt med tullverket (Inköpschef Företag X, 

personlig kommunikation, 2 februari 2018). Det är dock alltid ägaren av godset som har det 

yttersta ansvaret gentemot tullverket (Deputy Managing Director Speditör C, personlig 

kommunikation, 7 maj 2018). 

 

Hur stor tullavgiften blir vid införsel grundas på godset tullvärde och tullsats. Tullvärdet 

baseras på de olika fraktkostnader som godset medför, men även på det pris som Företag X 

betalar till sina fabriker för varorna. Detta resulterar i att just tullen blir en känslig del i 
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flödeskedjan, då det framkommer information som inte bör läcka ut till utomstående (Supply 

Chain Manager Företag X, personlig kommunikation, 2 februari 2018). Därför är just 

tulldeklarationen en av de främsta anledningarna till att importföretag väljer att inte släppa 

ansvaret av sitt gods till sina återförsäljare innan det är inom Sveriges gränser (Deputy 

Managing Director Speditör C, personlig kommunikation, 10 april 2018). 

 

4.11. Sjöfrakt 
Företag X’s fabriker är placerade runt om i Kina, Bangladesh, Syd Korea, Vietnam och Indien 

och de transporterar majoriteten av sitt gods ifrån Asien med hjälp av sjöfrakt, på grund av de 

större volymerna som kan fraktas för en billigare kostnad, i jämförelse med flygfrakt 

(Inköpschef Företag X, personlig kommunikation, 2 februari 2018). 

 

På grund av den geografiska spridningen av fabrikerna avgår godset ifrån flera olika hamnar 

runt om i Asien (Inköpschef Företag X, personlig kommunikation, 2 februari 2018). Transit-

tiden till Göteborgs hamn ligger mellan 28-44 dagar beroende på avgångshamnens placering 

men även på vilket rederi som väljs för transport (Deputy Managing Director Speditör C, 

personlig kommunikation, 10 april 2018), se tabell 5 nedan. 

 

Kina 
Södra: 35-36 dagar 
Norra: 42-44 dagar 

Bangladesh 
37 dagar 

Syd Korea 
42-44 dagar 

Vietnam 
35-36 dagar 

Indien 
28-33 dagar 

Shanghai  Chittgong Busan Ho Chi Minh Tuticorin 

Ningbo     

Fuzhou     

Xiamen     

Tianjin Xingang     
Tabell 5 Aktuella avgångshamnar i Asien för Företag X inklusive transittid från respektive land till Göteborgs hamn. 

En del större rederier, så som Maersk och MSC, har vissa turer som går direkt från Asien till 

Göteborg utan att omlastning till annat fartyg sker på vägen. Dock behöver inte 

direkttransporter betyda att det är ett säkrare alternativ, då allt kan ske till havs som 

exempelvis dåligt väder eller motorhaveri, enligt Speditör C’s Deputy Managing Director 

(personlig kommunikation, 10 april 2018). 

 

Även i hamnarna kan det uppstå problem som senarelägger tidsplanerna, så som under år 

2017 när hamnarbetarna i APM Terminals Göteborg gick ut i strejk (Deputy Managing Director 

Speditör C, personlig kommunikation, 10 april 2018). I Skandinavien är APM Terminals 

Göteborg den största containerhamnen och hanterar hälften av Sveriges containerhandel 

(Erlandsson, 2017). Normalt jobbar hamnarbetarna tre skift i APM Terminals Göteborg, men 

under strejken gick de ner till att endast arbeta ett skift, vilket resulterade i att de bara 

hanterade en tredjedel av vad de vanligtvis brukar hantera (Deputy Managing Director 

Speditör C, personlig kommunikation, 10 april 2018). Strejken under år 2017 drabbade det 

svenska näringslivet hårt då många butiker stod utan varor en längre tid vilket resulterade i 

en minskad omsättning (Bengtsson, 2017, oktober). Utöver minskad omsättning kan 

förseningar även innebära att företag som lovat leverans ut till sina återförsäljare en viss vecka 
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kan bli tvungna att betala en straffavgift till återförsäljarna för att de i sin tur får en minskad 

försäljning och förlorad inkomst, speciellt om det handlar om annonsvaror (Deputy Managing 

Director Speditör C, personlig kommunikation, 10 april 2018). 

 

Det är inte bara förseningar till Göteborgs hamn som skapar problem, utan även leveranser 

som kommer tidigare än planerat kan snabbt bli väldigt dyr. Vid leverans till Göteborgs hamn 

står containern gratis på ankomstdagen plus tre dagar framåt. När dessa dagar har passerat 

måste en hyra till hamnen betalas, se tabell 6 nedan. Detta kan underlättas genom att 

containern flyttas till en närliggande terminal där hyran är något lägre (Deputy Managing 

Director Speditör C, personlig kommunikation, 11 april 2018). 

 

Hamnhyra i Göteborg efter de tre fria dagarna 

Dag 20-fots container 40-fots container 

1-3 101 SEK/dag 202 SEK/dag 

4-7 263 SEK/dag 526 SEK/dag 

+8 439 SEK/dag 878 SEK/dag 
Tabell 6 Hamnhyra i Göteborg efter de tre fira dagarna, källa: Deputy Managing Director Speditör C, personlig 
kommunikation, 11 april 2018. 

De importerande företagen måste även vid vissa förseningar betala en containerhyra till 

rederiet fram tills att den returneras tom till rederiets egna depå i hamnen. Hur många dagars 

”fri-hyra” speditören har hos rederiet avtalas inför varje ny period. Vid längre avtalsperioder 

kan speditörerna ofta förhandla fram fler fridagar för att kunna nyttja containern efter 

ankomst. När dessa fridagar har passerat kräver dock rederiet ut en avgift enligt tabell 7 nedan 

(Deputy Managing Director Speditör C, personlig kommunikation, 11 april 2018). 

 

Containerhyra efter använd fri-hyra 

Dag 20-fots container 40-fots container 

1-5 250 SEK/dag 450 SEK/dag 

6-15 700 SEK/dag 1 350 SEK/dag 

16-24 800 SEK/dag 1 400 SEK/dag 

+25 900 SEK/dag 1 550 SEK/dag 
Tabell 7 Containerhyra efter använd fri-hyra, källa: Deputy Managing Director Speditör C, personlig kommunikation, 11 april 
2018. 

Under år 2017 ankom det cirka 1 400 kubikmeter gods till Borås som redan vid produktion var 

öronmärkta till respektive återförsäljare (Företag X, 2017). Slås detta ut på fulla containrar 

motsvarar det cirka 25 stycket 40-fots containers. Om 20 procent av dessa, det vill säga fem 

stycken containers, anländer för tidigt till Göteborgs hamn och lovad leveransdag till 

återförsäljarna inte är förrän längre fram kommer de behöva lagras. Dessa extra lagringsdagar 

skulle motsvara kostnaderna enligt tabell 8 och 9 nedan. 
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Är den lovade leveransdagen exempelvis 25/5 och båten med fem containers kommer in 

redan 19/5 i hamn, resulterar det i 6 dagar – 3 fria dagar = 3 dagar. 

3 dagar x 1 010 SEK = 3030 SEK. 

 

Hamnhyra i Göteborg efter de tre fria dagarna 

Dag 20-fots container 40-fots container 5 st för tidigt anlända 40 fots-containers 

1-3 101 SEK/dag 202 SEK/dag 1 010 SEK/dag 

4-7 263 SEK/dag 526 SEK/dag 2 630 SEK/dag 

+8 439 SEK/dag 878 SEK/dag 4 390 SEK/dag 
Tabell 8 Hamnhyra för fem stycken containers i Göteborg efter de tre fira dagarna, källa: Deputy Managing Director 
Speditör C, personlig kommunikation, 11 april 2018. 

 

Containerhyra efter använd fri-hyra 

Dag 20-fots container 40-fots container 5 st försent återlämnade 40-fots 
containers 

1-5 250 SEK/dag 450 SEK/dag 2 250 SEK/dag 

6-15 700 SEK/dag 1 350 SEK/dag 6 750 SEK/dag 

16-24 800 SEK/dag 1 400 SEK/dag 7 000 SEK/dag 

+25 900 SEK/dag 1 550 SEK/dag 7 750 SEK/dag 
Tabell 9 Containerhyra för fem stycken containers efter använd fri-hyra, källa: Deputy Managing Director Speditör C, 
personlig kommunikation, 11 april 2018. 

Skulle båten med dessa fem containers vara försenade och Företag X därmed missar den 

lovade leveransdagen till återförsäljarna skapar det också kostnader. För det första så behöver 

de i de flesta fall betala en förseningsavgift till respektive återförsäljare (Inbound Manager 

Återförsäljare B, personlig kommunikation, 15 mars 2018). Är det sedan så att de blir tilldelade 

en ny leveransdag exempelvis först fem dagar senare, vilket innebär att de överskrider de tre 

fria dagarna de får stå gratis i hamnen, så börjar det kosta pengar, se tabell 8 och 9 ovan. 

 
Bild 1 Sjöfartsvägen mellan Shanghai, Kina till Göteborg, Sverige. Bilden är modifierad från www.searates.com. 
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De flesta fraktfartyg som går ifrån Asien till Sverige passerar Suezkanalen, en kanal som binder 

samman Medelhavet med Röda havet. Detta är en genväg för fartyg på väg till och från Asien 

och Europa, då de slipper färdas runt Afrikas sydkust, se bild 2 ovan. Vissa delar av allt gods 

som fraktas till havs kan snabbt tappa i värde om det inte når fram till mottagaren i tid, så som 

till exempel mode och elektronik. Självklart är det även viktigt för Företag X att leveranserna 

kommer i tid till Sverige, men inte på grund av modet då deras plagg mestadels är neutrala, 

utan på grund av årstiderna. När hösten kommer gäller det att vara redo med mer varmare 

kläder, och tunnare jackor när våren och sommaren är på ingång (Supply Chain Manager 

Företag X, personlig kommunikation, 2 februari 2018). 
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5. Analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras författarens förbättringsförslag för godsflödet (tre 

scenarier) som grundar sig i rapportens huvudfrågeställning: ”Vilket är det bästa sättet för 

importföretag inom klädindustrin i södra Sverige, att utifrån egna förutsättningar minska 

lagerhållna volymer samt genomflöde i sina centrallager?”. Avsnittet börjar med en 

övergripande slutsats av problemområdet och sedan presenteras och analyseras 

förbättringsförslagen (tre scenarier). Scenarierna är baserade på den empiri som framkommit 

under studiens gång och som är kopplade till teorin. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

av analysen. 

 

Författaren av denna rapport har efter granskning av Företag X’s inköp- och försäljningssiffror 

kommit fram till att de orders som redan vid tillverkning är öronmärkta för specifik 

återförsäljare, står för närmare 24 procent av deras totala årsomsättning. Det innebär att en 

avlastning av dessa leveranser på lagret i Borås är både slöseri med Företag X’s tid och 

ekonomi. Förutom att Företag X’s kapitalbindning skulle kunna minska i och med att antalet 

produkter som ankommer och lämnar centrallagret blir färre, kommer även ledtiden till 

återförsäljarna att bli något kortare och mer specifik då godset slipper ta vägen via Borås. 

Därför bör Företag X överväga att införa någon av tre nedanstående scenarier i sin 

verksamhet. 

 

5.1. Scenario 1, 2 och 3 
Då de leveranser som rapporten fokuserar på är öronmärkta till återförsäljarna sedan minst 

sex månader tillbaka, innebär det att efterfrågan på godset i de tre scenarierna är stabil. Att 

efterfrågan är stabil plus att godset har en lång resväg är något som enligt Apte och 

Viswanathan (2000) och Yu (2002) talar för att just cross-docking bör användas. I och med att 

godset ska fraktas en lång väg kan det samlastas, vilket inte bara minskar kostnaderna för de 

inblandade parterna utan miljöpåverkan blir även mindre, vilket författaren anser bli en win-

win situation. Med cross-docking menar även Ladiera och Alpan (2016) och Liao et al. (2010) 

att godsflödet flyter smidigare framåt i kedjan, vilket gör att även leveranstiden förkortas och 

lagerkostnaderna minskas i jämfört med traditionell lagerhållning. 

 

Den information som Lumsden (2012) menar bör finnas för en effektiv cross-docking, 

exempelvis tider, kvantiteter, mottagare och avsändare etcetera, finns och delas redan idag 

mellan Företag X’s försörjningskedjas inblandade parter. Detta är en stor fördel vid uppstart 

av en konsolidering. De köper även in transporttjänsterna från en speditör, för att ha möjlighet 

att kunna fokusera fullt ut på sin kärnverksamhet, vilket Jharkharia och Shankar (2007) menar 

vara den främsta anledningen att företag väljer att outsourca just den tjänsten. Företag X 

använder sig av speditörer med lång erfarenhet av transporter från Asien och som de har en 

lång och god reltion till. Detta rekommenderas även av Jharkharia och Shankar (2007), att ha 

ett nära samarbete, så att speditören inte utnyttjar läget då denne har mer kunskap inom 

området. 
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Nedan i figur 12, 13 och 14 presenteras tre olika scenarier (tre försörjningskedjor). Dessa tre 

scenarier är baserade på den empiri som framkommit under studiens gång och som sedan 

kopplats samman med teoretiska referensramen. För- och nackdelar har vägts emot varandra 

utifrån vad Företag X har för förutsättningar och mål. Andra importerande företag kan också 

utgå ifrån dessa scenarier om de önskar att minska lagerhållna volymer samt genomflöde i sitt 

centrallager. Dock måste de utgå ifrån deras egna förutsättningar och mål. 

 

 
Figur 12 Scenario 1: Återförsäljaren tar över ansvaret för godset i en hub i Asien. Företag X köper distributionstjänst mellan 
fabrik och hub i Kina av en tredjepartslogistiker. 

 

 
Figur 13 Scenario 2: Återförsäljaren tar över ansvaret för godset i en hub i Göteborg. Företag X köper distributions- och 
eventuell sorteringstjänst av tredjepartslogistiker.  

 

 
Figur 14 Scenario 3: Återförsäljaren tar över ansvaret för godset först när det anlänt till egen lastbrygga. Företag X köper 
distributions- och eventuell sorteringstjänst av tredjepartslogistiker.  

 

5.2. Analys av scenario 1 
I scenario 1 är tanken att respektive återförsäljare tar över ansvaret av godset i en hub i Asien. 

Godset sorteras ut till respektive återförsäljare redan i fabriken alternativt i en hub/terminal i 

Asien, innan återförsäljaren möter upp och tar över ansvaret vid hubben. Det är då upp till 

återförsäljaren hur den vill frakta godset från Asien till Sverige och Företag X släpper där med 

allt ansvar. Detta scenario innebär att försörjningskedjan är kort och kostnadsfokuserad och 

Företag X kommer kunna minska de kostnader som uppstår kring frakt och hemtagning av 

godset. 

 

Enligt Lumsden (2012) är distributionen idag en så pass viktig del i försörjningskedjan och ses 

som ett starkt konkurrensmedel. Därför är det av stor betydelse för Företag X att ha en tydlig 

dialog med sina återförsäljare om vad de anser vara den bästa distributionslösningen för dem. 

För Återförsäljare B, som är en av Företag X största återförsäljare med cirka 26 procent av 

total öronmärkt volym, skulle scenario 1 kunna vara ett alternativ. Återförsäljare B’s inbound 

manager har själv sagt att om volymerna är så pass stora att de själva tjänar på hemtagningen, 

i och med att de slipper betala Företag X för fraktkostnader, tar de gärna över ansvaret av 

godset redan i Asien. En 40-fots container rymmer ca 65 kbm, och Återförsäljare B får ca åtta 

stycken 40-fots containers med enbart öronmärkta orders varje år. Om återförsäljaren hellre 

tar över ansvaret först när det levererats vid egen lastbrygga, bör Företag X inte föreslå 

scenario 1 för dem. 
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En samlastning av gods är svår att få ihop i scenario 1 då varorna kommer ifrån flera olika 

fabriker vid olika tillfällen och endast ska levereras till en hub i Asien. Däremot är det en fördel 

för återförsäljaren, och även miljön, om denne kan samlasta allt sitt gods ifrån Asien, både 

från Företag X men även från andra företag de köper av. 

 

Om ett importerande företag lämnar över ansvaret av godset till sina återförsäljare redan i 

Asien medför detta vissa risker, vilket även får stöd av författaren Grath (2004). Om Företag 

X’s återförsäljare kommer för nära fabrikerna, kan den information som gärna hålls hemlig, 

som exempelvis tillverkningskostnader och produktionshemligheter blottas. I och med att det 

även är återförsäljarna som sedan sköter införtullningen av godset i Sverige kommer de enligt 

Tullverket (2018) då ha tillgång till de inköpspriser och tillverkningskostnader som Företag X 

har. Detta kan i framtiden skada Företag X själva då deras återförsäljare kan börja förhandla 

hårdare om priser när de vet vad tillverkningskostnaderna är, plus att unik 

tillverkningsinformation riskerar att spridas till konkurrenter. Utifrån vad Grath (2004) 

beskriver är det alltså en stor risk för Företag X om återförsäljarna komma för nära 

produktionen. Dock bidrar scenario 1 till sänkta transportkostnader för Företag X, då de kan 

ingå ett leveransavtal som innebär att säljaren släpper ansvaret tidigt i kedjan (International 

Chamber of Commerce, 2018). Företag X slipper även betala för eventuella förseningsavgifter 

eller platshyra i hamnen om båten inte anländer i Göteborg på uttalad tid. 

 

SCENARIO 1 

Fördelar för Företag X Nackdelar för Företag X 

Kort försörjningskedja Lägre intäkter för transport 

Slipper stå risken för majoriteten av 
transporten 

Risk att produktionsinformation kommer i 
fel händer 

Slipper eventuella straffavgifter i Göteborgs 
hamn 

Eventuell straffavgift om leverans till hub i 
Asien inte synkar med återförsäljarens 
avgång 

Lägre total-transportkostnader Ingen kontroll av godsflödet 

Minskad lagerhållning och hantering Ändra om och utöka i kontrakten mellan alla 
parter 

Tabell 10 För- och nackdelar med scenario 1 

Med hjälp av scenario 1 kan Företag X minska sina lagerhållna volymer samt genomflöde till 

sitt centrallager i och med att de släpper ansvaret för de öronmärkta leveranserna redan i 

Asien. Sorteringen av godset till respektive återförsäljare sker redan i fabriken alternativt i en 

hub/termimal i Asien, innan återförsäljaren möter upp och tar över ansvaret vid hubben. Detta 

betyder att dessa varor inte kommer ankomma till lagret i Borås och bidrar då till minskad 

lagerhållning och genomflöde. 

 

 
Figur 15 Scenario 1: Återförsäljaren tar över ansvaret för godset i en hub i Asien. Företag X köper distributionstjänst mellan 
fabrik och hub i Kina av en tredjepartslogistiker.  
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5.3. Analys av scenario 2 
I scenario 2 tar återförsäljaren över ansvaret för godset vid en terminal/hub i Göteborg. Innan 

dess har det eventuellt skett en sortering av godset redan i hubben i Asien eller så görs det i 

terminalen/hubben i Göteborg. Från hubben i Göteborg är det sedan återförsäljarens ansvar 

att sköta frakten till sitt eget lager. 

 

Om godset cross-dockas i Göteborg innebär detta scenario att försörjningskedjan till viss del 

är kostnadsfokuserad, vilket får stöd av Lumsdens (2012) teorier om samlastning. Företag X 

fokuserar då på att minska de totala transportkostnaderna i och med att de kan samlasta 

godset från Asien, men de stora kostnaderna finns fortfarande kvar. Dock har de enligt Grath 

(2004) minskat risken att deras återförsäljare kan komma åt produktionsinformation genom 

att inte släppa ansvaret av godset förrän det ankommit till Sverige och är in-tullat. 

Förtullningen sköts av anlitad speditör, där förtroendet bör vara stort så att inte information 

om inköpspris kan läcka ut till fel personer. Detta kan dock aldrig garanteras till fullo, speciellt 

när överlämningen av godset sker på en plats (hub i Göteborg) där flera olika transportörer 

och företag kommer och går och det är många dokument som ska byta ägare. 

 

Om godset cross-dockas redan i Asien går det separata containers därifrån till respektive 

återförsäljare och Företag X egna lager i Borås, vilket innebär att samlastningsmöjligheterna 

går förlorade. Att cross-docka redan i Asien och ansvaret går över i Göteborg kan ändå vara 

en fördel, men då måste volymerna vara så pass stora att varje slutdestination fyller en hel 

container, vilket även styrks av Van Belle et al. (2012) teorier om cross-docking vid långa 

avstånd.  

 

Att cross-docka i Göteborg innebär också att inleveranserna från sjön måste synkronisera med 

utleveranserna från hubben, vilket får stöd av forskarna Bowersox et al. (2007) teorier om 

godset inte får lagras mer än 24 timmar i terminalen. Om inleveranserna anländer på utsatt 

tid, att ankomstinformationen uppdateras regelbundet och avgångstransporterna är flexibla 

så ska en cross-docking lösning i Göteborgs hamn inte vara några problem. Det är först när 

leveranserna inte kommer till Sverige på utlovad dag som kostnaderna kan dra iväg. Är båten 

försenad ska eventuella förseningsavgifter betalas till återförsäljare, extra hyra för containern 

betalas till rederiet, plus att de har förberett en speditör att hämta upp godset i Göteborg. 

 

Om godset ankommer för tidigt till Göteborg och deras avtalade leveransdag till 

återförsäljaren är längre fram och inte omförhandlingsbar. Då måste en hyra betalas på cirka 

400 kronor per dygn, beroende på storlek och antal dagar, om containern inte flyttas efter tre 

dagar, se tabell 6 nedan. 

Hamnhyra i Göteborg efter de tre fria dagarna 

Dag 20-fots container 40-fots container 

1-3 101 SEK/dag 202 SEK/dag 

4-7 263 SEK/dag 526 SEK/dag 

+8 439 SEK/dag 878 SEK/dag 
Tabell 11 Hamnhyra i Göteborg efter de tre fira dagarna, källa: Deputy Managing Director Speditör C, personlig 
kommunikation, 11 april 2018. 



 

42 
 

Både Lumsden (2012) och Vis och Roodbergen (2008) beskriver att när det är gods som har 

många slutdestinationer så krävs det ett väl fungerande och utbyggt mjukvarusystem 

(informationssystem), inom och även till och från terminalen, för att cross-docking ska 

fungera. Detta ställer enligt Yu et al. (2008) och Apte et al. (2000), krav på att både det säljande 

företaget och den tredjepart som ansvarar för cross-dockingen har ett välutbyggt data- och 

IT-system. När det gäller Företag X’s containers innehållande öronmärkt gods, är det sällan 

fler än fem slutdestinationer i samma sändning, vilket innebär att det inte ställs lika höga krav 

på data- och IT-system. Beroende på vilken tredjepartslogistiker som Företag X väljer att 

samarbeta med har de olika lösningar. Vissa kräver endast att en specifik etikett klistras fast 

på de olika lådorna i fabriken, och andra kräver också att ett särskilt IT-system ska installeras 

i både fabrik, huvudkontor och centrallager. Detta är något som eventuell kan begränsa val av 

cross-docking ansvarig, beroende på vad de kräver för system och vad Företag X kan tänkas 

investera i. 

 

SCENARIO 2 

Fördelar för Företag X Nackdelar för Företag X 

Slipper betala sista transportsträckan 
(Göteborg-återförsäljarens lager) 

Betala hyra i hamn och terminal om godset 
kommer för tidigt  

Minskad lagerhållning och hantering Betala straffavgift till återförsäljare vid 
försening 

Vid cross-docking i Göteborg kan 
samlastning av varor göras redan från Asien 

Betala containerhyra till rederi vid försening 

 Ändra om och utöka i kontrakten mellan alla 
inblandade parter 

 Risk om tulldeklarationen kommer i fel 
händer 

 Vid cross-docking i Asien kan samlastning av 
flera slutdestinationer inte göras 

Tabell 12  För- och nackdelar med scenario 2 

Med hjälp av scenario 2 kan Företag X minska sina lagerhållna volymer samt genomflöde till 

sitt centrallager i och med att de släpper ansvaret för de öronmärkta leveranserna i Göteborg. 

Sorteringen av godset till respektive återförsäljare sker redan i en hub i Asien alternativt i 

Göteborg, innan återförsäljaren möter upp i Göteborg och tar över ansvaret. Detta betyder 

att det öronmärkta godset inte ankommer till lagret i Borås och bidrar då till minskad 

lagerhållning och genomflöde. 

 

I Scenario 2 anser författaren att en cross-docking punkt i Göteborg istället för i Asien är att 

föredra, då det innebär att de kan samlasta större volymer i och med att det först delas upp i 

Göteborg. 

 

 
Figur 16 Scenario 2: Återförsäljaren tar över ansvaret för godset på hub i Göteborg. Företag X köper distributions- och 
eventuell sorteringstjänst av tredjepartslogistiker.  
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5.4. Analys av scenario 3 
Scenario 3 är likvärdigt med hur det ser ut för Företag X idag, att återförsäljaren tar över 

ansvaret för godset först när det anlänt till deras lastbrygga. Skillnaden är dock att det gods 

som redan är öronmärkt till återförsäljare inte mellanlandar i centrallagret i Borås. Istället sker 

en eventuell sortering av godset redan i en hub i Asien, alternativt i en hub i Göteborg. Det 

innebär att scenario 3 också är väldigt likt scenario 2 med dess fördelar och nackdelar. 

 

Scenario tre innebär att försörjningskedjan är kontrollfokuserad, vilket stämmer överens med 

Mattson (2004) teorier om kontroll av materialflöden. Företag X behåller kontrollen av godset 

tills att det ankommer till återförsäljarens centrallager och precis som i scenario 2 är de stora 

transportkostnaderna kvar, men risken att deras återförsäljare kan komma åt hemlig pris- och 

produktionsinformation är minimal. Här skrivs även ett leveransavtal, förmodligen DDP 

(Delivered Duty Paid), som innebär att godset levereras förtullat och köparen tar över risken 

först när godset lossats på avtalad plats (International Chamber of Commerce, 2018). 

 

Det är viktigt att höra sig för ordentligt med sina återförsäljare hur de vill ha sina varor 

levererade och försöka göra dem så nöjda som möjligt, då just distribution ses som ett av de 

starkaste konkurrensmedlen idag enligt Lumsden (2012). I scenario 3 tar återförsäljaren över 

ansvaret av godset först när det levererats vid egen lastbrygga, vilket de flesta respondenter i 

denna rapport gärna ser idag. Precis som i scenario 2 innebär detta lösningsförslag med en 

cross-docking punkt i Göteborg, att fler leveranser kan samlastas redan när det skeppas från 

Asien. Det krävs dock att märkningen av godset är tydlig (Yan et al., 2009) och att leveranserna 

är färdigproducerade och ska levereras i Sverige ungefär vid samma tidpunkt. Som i scenario 

2 gäller även här samma kostnadsrisker när det kommer till om båten är försenad eller till och 

med för tidig till Göteborgs hamn. I scenario 3 är det även tredjepartslogistikern som avgör 

hur mycket data- och IT-system som behövs för att en sortering och omlastning ska fungera. 

 

Precis som i scenario 2 är det Företag X’s anlitade speditör som hanterar införtullningen av 

godset i Sverige. Med tanke på att ansvaret av godset först släpps vid återförsäljarens 

lastbrygga, innebär det att risken är minimal att hemlig information om produktion, inköp- 

och tillverkningspriser läcker ut till fel personer. Att behålla kontrollen över leveransen så 

länge som möjligt är det mest kostsamma alternativet, dock är det samtidigt det säkraste 

alternativet för att kunna bevara känslig information inom företaget. 
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SCENARIO 3 

Fördelar för Företag X Nackdelar för Företag X 

Minimalt informationsläckage Betala hyra i hamn och terminal om godset 
kommer för tidigt  

Minskad lagerhållning och hantering Betala straffavgift till återförsäljare vid 
försening 

Full kontroll av leveransen från start till mål Betala containerhyra till rederi vid försening 

Vid cross-docking i Göteborg kan 
samlastning av varor göras redan från Asien 

Ändra om och utöka i kontrakten mellan alla 
inblandade parter 

 Vid cross-docking i Asien kan samlastning av 
flera slutdestinationer inte göras 

Tabell 13  För- och nackdelar med scenario 3 

Med hjälp av scenario 3 kan Företag X minska sina lagerhållna volymer samt genomflöde till 

sitt centrallager i och med att de släpper ansvaret för sina öronmärkta leveranser först vid 

återförsäljarens lastbrygga. Sorteringen av godset till respektive återförsäljare sker redan i en 

hub/termimal i Asien eller i Göteborg, innan det körs ut till respektive slutdestination. Detta 

betyder att dessa varor inte kommer ankomma till lagret i Borås och bidrar då till minskad 

lagerhållning och genomflöde. 

 

Precis som i scenario 2 anser författaren att en cross-docking punkt bör placeras i Göteborg 

istället för i Asien, vilket kan resultera i att de kan samlasta större volymer från Asien och på 

så sätt enligt Oskarsson et al. (2013) minska kostnaderna, i och med att leveransen delas upp 

först i Göteborg. 

 

 
Figur 17 Scenario 3: Återförsäljaren tar över ansvaret för godset först när det anlänt till egen lastbrygga. Företag X köper 
distributions- och eventuell sorteringstjänst av tredjepartslogistiker. 
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5.5. Sammanfattning analys 
Enligt både Jonsson och Mattsson (2011), Lumsden (2012) och Mattson (2012) ses onödigt 

lager som slöseri och bör ses över och åtgärdas. Alla tre scenarier bidrar till att importföretag 

i Sverige kan minska delar av sina lagerhållna volymer samt genomflöde av gods i sina 

centrallager. Scenarierna har olika för- och nackdelar, vilket måste vägas mot varandra utifrån 

det aktuella företagets egna förutsättningar och visioner. Analysen är gjort utifrån vad som 

framkommit i insamlingen av empirin och sedan jämförts med den teoretiska referensramen, 

Företag X och dess återförsäljares förutsättningar. 

 

Nedan i tabell 13 presenteras en sammanställning av de fördelar som kommer ur varje 

scenario utifrån Företag X’s förutsättningar. Det framkommer att scenario 1 har mest fördelar 

och scenario 2 minst. Det är dock viktigt att väga fördelarna mot varandra då vissa är mer 

viktiga för Företag X egna försörjningskedja. Det är också viktigt att påpeka att detta inte gäller 

generellt för alla företag, utan att det i så fall är deras egna förutsättningar och mål som först 

måste tas i beaktning vid en studie, innan analys och resultat kan genomföras. 

 

Fördelar för Företag X Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Kort försörjningskedja X   

Slipper stå risken för majoriteten av transporten X   

Slipper eventuella straffavgifter i Göteborgs hamn X   

Lägre total-transportkostnader X   

Minskad lagerhållning och hantering X X X 

Slipper betala sista transportsträckan  X  

Minimalt informationsläckage   X 

Full kontroll av leveransen från start till mål   X 

Vid cross-docking i Göteborg kan samlastning av 
varor göras redan från Asien 

 X X 

Totalt 5 st 3 st 4 st 
Tabell 14 De tre scenariers fördelar för Företag X 

Det som framkommer i tabell 13 är att Scenario 1 är det bästa alternativet för Företag X på 

kort sikt, men detta skulle kunna ge konsekvenser som kan förstöra för framtiden på lång sikt. 

På kort sikt är det bra om försörjningskedjan kan hållas kort och kostnadseffektiv, men i 

längden kan det medföra att företagshemligheter kommer i fel händer på grund av att 

återförsäljarna kommer för nära fabriken. På lång sikt är det scenario 3 och dess fördelar som 

väger över. Här håller de återförsäljarna lika långt bort som tidigare men de får ändå en 

minskad lagerhållning och godshantering i centrallagret.  

 

Nedan i tabell 14 presenteras en sammanställning av de nackdelar som kommer ur varje 

scenario. Där framkommer det att scenario 3 har minst nackdelar och scenario 1 och 2 har 

mest. Detta talar för att scenario 1 och 2 kanske inte är de bästa alternativen för Företag X. 

Det är även här viktigt att väga nackdelarna mot varandra då vissa påverkar Företag X 

försörjningskedja mindre än andra. Det är också viktigt att även här påpeka att detta inte gäller 

generellt för alla företag, utan att det i så fall är deras egna förutsättningar och mål som först 

måste tas i beaktning vid en studie, innan analys och resultat kan genomföras. 
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Nackdelar för Företag X Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Lägre intäkter för transport X   

Risk att produktionsinformation kommer i fel 
händer 

X   

Eventuell straffavgift om leverans till hub i Asien 
inte synkar med återförsäljarens avgång 

X   

Ingen kontroll av hela godsflödet i kedjan X   

Ändra om/utöka i kontrakten mellan alla parter X X X 

Betala hyra i hamn/terminal om godset är för tidigt   X X 

Betala straffavgift till återförsäljare vid försening  X X 

Betala containerhyra till rederi vid försening  X X 

Risk om tulldeklarationen kommer i fel händer X X  

Vid cross-docking i Asien kan samlastning av flera 
slutdestinationer inte göras 

 X X 

Totalt 6 st 6 st 5 st 
Tabell 15 De tre scenariers nackdelar för Företag X 

I tabell 14 framgår det att scenario 3 har minst nackdelar, och det är även dessa nackdelar 

som är av mindre betydelse för Företag X. Det viktigaste för dem är att det valda scenariot 

bidrar till minskade lagervolymer och ett minskat godsflöde in till centrallagret och att 

tulldeklarationen och produktionsinformationen inte kommer i fel händer.  

 

Scenario 3, med minst nackdelar och ett högt antal fördelar, talar för att Företag X eventuellt 

ska använda sig av detta förbättringsförslag i framtiden. Den positiva gemensamma nämnaren 

i alla tre scenarier är att alla bidrar till minskade lagervolymer och ett minskat godsflöde in till 

centrallagret, så vilket scenario som än väljs uppnås detta. Vill Företag X endast fokusera på 

kostnader är scenario 1 ett självklart val, men där tillkommer det flera nackdelar så som 

exempelvis att produktions- och prisinformation kan komma i fel händer, som på lång sikt kan 

skada företaget och dess chans att överleva. Det som också blir tydligt är att ju längre Företag 

X behåller ansvaret för godset, desto säkrare är det att inte känslig information läcker ut till 

fel personer. 
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6. Resultat 
I detta avsnitt redogörs rapportens resultat och det valda scenario som författaren anser vara 

det mest lämpliga för Företag X att implementera i framtiden. 

 

Författaren anser att examensarbetets syfte har uppnåtts, genom att rapportens 

huvudfrågeställning ”Vilket är det bästa sättet för importföretag inom klädindustrin i södra 

Sverige, att utifrån egna förutsättningar minska lagerhållna volymer samt genomflöde i sina 

centrallager?” har besvarats. Detta antagande grundar sig i att förbättringsförslag har 

identifierats och presenterats utifrån kartläggningen av de iblandade parterna. Författaren 

har analyserat de olika scenarierna och vad dessa skulle innebära för Företag X om de skulle 

implementeras. Författaren anser att scenario 3, som presenteras nedan i figur 18 och 19, 

skulle kunna leda till att Företag X får minskade leveranser till sitt centrallager i Borås, men 

fortfarande bibehåller sin leveransservicenivå och sin privata företagsinformation. Med en 

cross-docking punkt i Göteborg skulle även de totala transportkostnaderna kunna minskas i 

och med att fler leveranser skulle kunna samlastas redan från Asien. Vilket även svarar på 

rapportens delfråga ”Om en cross-docking lösning ska införas, ska den placeras i det 

producerande landet eller i landet där varan konsumeras?”. 

 

 

 
Figur 18 Scenario 3: Återförsäljaren tar över ansvaret för godset först när det anlänt till egen lastbrygga. Företag X köper 
distributions- och eventuell sorteringstjänst av tredjepartslogistiker. 

 

 

SCENARIO 3 

Fördelar för Företag X Nackdelar för Företag X 

Minimalt informationsläckage Betala hyra i hamn och terminal om godset 
kommer för tidigt  

Minskad lagerhållning och hantering Betala straffavgift till återförsäljare vid 
försening 

Full kontroll av leveransen från start till mål Betala containerhyra till rederi vid försening 

Vid cross-docking i Göteborg kan 
samlastning av varor göras redan från Asien 

Ändra om och utöka i kontrakten mellan alla 
inblandade parter 

 Vid cross-docking i Asien kan samlastning av 
flera slutdestinationer inte göras 

Tabell 16 För- och nackdelar med scenario 3 
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7. Diskussion och vidare forskning 
I detta kapitel diskuterar författaren kring det föreslagna resultatet utifrån egna tankar. 

Vidare tas etiska aspekter upp samt hur urvalet av respondenter kan ha påverkat rapportens 

resultat. Avsnittet avslutas sedan med förslag på vidare forskning.  

 

Den här rapporten är ett första steg i arbetet med att identifiera och bedöma de mest lämpade 

cross-docking scenarierna för importföretag inom textilbranschen i Sverige. Arbetet har varit 

utmanande men väldigt lärorikt då det bygger på ett verkligt fall. Arbetets syfte har varit att 

studera hemtagningen av varor ifrån Asien till Sverige för Företag X, och ta fram olika 

förbättringsförslag på hur importföretag inom klädindustrin kan minska lagerhållna volymer 

samt genomflöde i sina centrallager. Författaren anser själv att scenario 3 är mest lämpad för 

Företag X att implementera som det ser ut i dagsläget. 

 

För Företag X och övriga importerande och tillverkande företag är det av stor vikt att behålla 

känslig företagsinformation inom egna väggar. Om information kring exempelvis produktion 

och inköpspriser läcker ut till fel personer kan det leda till att deras kunder (i Företag X fall 

dess återförsäljare) väljer att starta en liknande produktion i egen regi alternativt försöker 

pressa ner priserna. I och med scenario 3, behåller Företag X kontrollen över godset så länge 

som möjligt, vilket författaren anser vara det mest säkra alternativet för att 

företagsinformationen inte ska komma i fel händer. 

 

Idag, då miljö är ett så pass aktuellt ämne, bör företag som outsourcar sin produktion i andra 

länder ifrågasättas. Enligt Björklund (2012) är outsourcing något som pågått under flera 

decennier på grund av att arbetskraften är betydligt mycket billigare och att 

transportkostnaderna har sjunkit i pris, vilket gör att det ofta lönar sig för företag att 

outsourca. Men hur länge kommer detta att vara hållbart? Hur länge kommer vår natur att 

kunna stå emot alla utsläpp ifrån fabriker och transporter världen över? Om företag istället 

placerat sin produktion på hemmaplan, så hade utsläppen från fabrikerna inte reducerats, 

men däremot hade import- och exporttransporterna och dess utsläpp minskat. Författaren 

har god insikt i att detta inte kan göras i en handvändning och att det förmodligen inte kommer 

att ske inom de närmaste decennierna heller. Men istället för att flytta sina fabriker så kanske 

företag ska överväga vilket transportslag de använder för import och export. Då 

biltillverkningen ligger i framkant inom miljöforskningen med bland annat elbilar, så bör det 

inte vara omöjligt att även använda el eller i alla fall hybrider för stora fraktfartygsmotorer. 

 

Det är inte bara miljön som påverkas av de långa avstånden mellan fabrik och kund. Ladiera 

och Alpan (2016) för även ett liknande resonemang då de säger att dagens kunder är mer 

otåliga och kräver korta leveranstider vilket sätter en stor press på företagens 

försörjningskedjor som snabbt bör kunna reagera och agera på förändringar i trender och 

beställningar. Det blir dock svårt för företag i Sverige som importerar från Asien med långa 

ledtider att agera snabbt, om de inte har ett extra lager inom Europa eller kan tänka sig att 

använda flygfrakt. Om ett företag i Sverige alltid ska kunna leverera och på så sätt bibehålla 

en hög servicenivå, krävs det att de kan hålla ett lager nära hemmaplan i framtiden. 
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7.1. Etiska aspekter och val av respondenter 
Företag X har tillverkat och importerat varor från Asien i årtionden och de arbetar 

kontinuerligt för att utveckla en långsiktig hållbar social-, miljö- och produktstandard med sina 

leverantörer och återförsäljare. Arbetet och personalen i deras fabriker följs regelbundet upp 

av representanter på plats, så att de följer Företag X’s egna kravspecifikation och 

uppförandekod. Även om fabrikerna och de områden som Företag X själva kan kontrollera, 

sköter sig som de ska inom de etiska ramarna, kan det aldrig kontrolleras fullt ut hur deras 

anlitade speditörer hanterar transporterna och arbetet kring dessa.  

 

Alla respondenter är anonyma i rapporten, dock presenteras deras befattning men inte deras 

företagsnamn. Författaren var väldigt noggrann med att fråga om de ville vara helt anonyma, 

både med befattningstitel och företagsnamn, men alla respondenter kunde tänka sig att ha 

sitt företag och även sin titel omnämnd i arbetet. Författaren valde dock att endast publicera 

befattningstiteln, då hon anser att detta är något som skulle kunna påverka en studie om det 

hade varit känslig information som behandlades. I detta fall ansågs innehållet inte vara av så 

pass känslig grad att respondenter inte ville bli intervjuade eller utelämna vissa sanningar. 

 

Vidare anser författaren att val av respondenter kan påverka ett rapportresultat. I detta 

arbete har flera parter inom samma bransch intervjuats, allt för att få en så bred bild av 

problemområdet som möjligt. Exempelvis intervjuades både marknadsledande 

tredjepartslogistiksföretag och små lokala tredjepartslogistiksföretag, vilket författaren anser 

öka reliabiliteten i arbetet. 

 

7.2         Vidare forskning 
Lagerhanteringsmetoden cross-docking har verkligen slått igenom de senaste decennierna. 

Intresset är högt och många företag går från att använda sig av traditionella 

lagerhanteringsmetoder till att börja med cross-docking. Fler och fler forskare genomför 

ingående studier inom ämnet och kopplar detta till kostnadsbesparingar inom olika områden. 

Författaren av rapporten hade gärna sett att fler studier i framtiden görs med mer fokus på 

hur cross-docking påverkar miljön. 

 

Då detta arbete var ämnat för att göra en generell bedömning av dagsläget och framtiden för 

Företag X’s godsflöde, har inte författaren grävt djupare inom varje delområde. Det hade dock 

varit intressant plus att jag som författare anser att det behövs göras en mer utförlig 

ekonomisk studie. Vad de olika scenarierna skulle kunna generera inom exempelvis 

transportkostnader, lagerutrymme, personalkostnader, miljöpåverkan etcetera. Detta kräver 

tillgång på mycket omfattande data från företaget för att kunna ge en mer tydlig och rättvis 

bild av läget. 

 

Då författaren av denna rapport endast gjort en generell bedömning och inte fått utförliga 

data över Företag X inköp och leveranser bör en djupare studie först göras inom företaget. Så 

att mer exakta siffror kan räknas fram, innan ett slutgiltigt beslut om ändring av godsflöde och 

införande av en cross-docking lösning tas.  
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