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FÖRORD 
 

Logistik och informationsflöde är två viktiga begrepp som mindre företag använder sig av för 

att konkurrera med större företag. Tanken med studien är att öppna upp vyerna för de mindre 

företagen om hur de kan hantera informationsflödet på ett effektivt sätt samt att se 

begränsningarna med ett mindre företag. 
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SAMMANFATTNING 
 

Logistikverksamheten i mindre företag är ett relativt outforskat ämne. Vårat intresse för 

området grundas i våra tidigare studier i logistik på Kungliga Tekniska Högskolan. Under vår 

studietid identifierade vi att nästan alla logistikstrategier och modeller är baserade på stora 

företag och koncerner. Vi ville därför undersöka hur mindre företags logistikverksamhet ser 

ut. Det som varit i fokus för vår studie är att se hur de mindre företagen hanterar det viktiga 

informationsflödet. Genom att undersöka det vill vi öka förståelsen för de mindre företagens 

förutsättningar inom logistiken.  

 

För att ge oss ett bra underlag har vi genomfört ett antal intervjuer med mindre företag för att 

finna deras syn på informationshanteringen samt logistikverksamhet. Företagen som 

medverkat representerar olika branscher, men den gemensamma nämnaren är att de alla säljer 

varor som de i huvudsak inte producerat själva. Deras verksamhet blir då mycket beroende av 

en effektiv logistik och informationshantering då det något förenklat handlar om att flytta 

varor från A till B.  

 

Vår undersökning har gett en något splittrad bild av hur företagens logistikverksamhet är 

utformad. Vi identifierade tre faser i logistikutvecklingen. I första fasen hamnar företag som 

inte använder sig av några avancerade system. I andra fasen har företagen en bättre 

medvetenhet om logistikens möjligheter. Trots det har de inga renodlade logistiktjänster. I 

tredje fasen har vi företag som använder sig av logistik på strateginivå, med utbildad personal 

och avancerade informationssystem.  

 

Den slutsats vi kommit fram till är att de flesta företag har en mycket bra medvetenhet om 

logistikens möjligheter, men vi saknar agerandet.  
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1 INLEDNING 
 

1.1 EN FÖRSTUDIE TILL OMRÅDET 
 

�Logistics is the process of planning, implementing and controlling the efficient, effective 

flow and storage of raw materials, in-process inventory, finished goods, services, and related 

information from point of origin to point of consumption (including inbound, outbound, 

internal, and external movements) for the purpose of conforming to consumer requirements� 

 

Citatet ovan är Bjørnlands med flera (2003:14) definition på vad logistik innebär och den är 

enligt författarna av den här uppsatsen en av de bästa definitionerna som vi sett. Vi kommer i 

det här kapitlet ge en kort introduktion till ämnet logistik, och sedan i problemdiskussion gå 

djupare ner i det område som vi valt att studera. 

 

Logistik är ett brett begrepp, som grovt handlar om att effektivisera ett företags 

materialflöden, där hela logistikkedjan inkluderas, från inköp, genom produktion och 

lagerhantering till distributionen. Det innebär att de flesta företag idag kommer i kontakt med 

ämnet på ett eller annat sätt. Logistiken härstammar, ursprungligen, från den militära 

verksamheten där det gällde att förflytta och försörja utrustning och personal i fält samt 

lagring, förflyttning och underhåll av material och utrustning (Jonsson et al, 2005:67). Under 

historiens lopp har det funnits ofantligt många krig, där logistik är det osynliga men dock så 

viktiga verktyget i kampen om att vinna. En armé kan aldrig vinna ett krig utan en bra 

försörjningskedja, där trupper, mat, ammunition och material behövs och som är vitalt för den 

stridande armén. På senare år har näringslivet gett logistiken nytt fokus som en följd av att 

företagen verkar på en global marknad, där ny kunskap och utvecklingen av dator- och 

informationsteknologin ständigt skapar nya förutsättningar (Jonsson et al, 2005). Logistik är 

av många förknippat med distribution och lagerhantering, vilket i för sig inte är helt fel, men 

logistik innebär mycket mer än att bara flytta en produkt från A till B. 
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Enligt Bjørnland med flera (2003) är logistik läran om effektiva materialflöden, men ämnet 

innefattar även informationsflöden och monetära flöden. Utan ett informationsflöde uppstår 

inget materialflöde och därav inget monetärt flöde. Figur nedan (figur 1.1) visar hur de olika 

flödena går mellan företaget och deras leverantörer och kunder.  

 

Inom logistiken idag är många av de dominerande tankegångarna hämtade från Japan och 

främst då de japanska biltillverkarna. Enligt Storhagen (2003) är den japanska 

produktfilosofins tankar och idéer den slagkraft som skapat störst genomslags kraft i den 

västerländska industrin, där den stora framgången anses vara Just-In-Time (JIT) konceptet. 

Toyota används ofta som exempel för vad man kan göra inom logistiken och det som gjort 

Toyota känt är deras Toyota Production System (TPS). Deras produktionsfilosofi har blivit en 

förebild för företag både i Japan och i västvärlden och en variant av TPS används idag av 

bland annat Scania (Bjørnland et al, 2003).  

 

En av de viktigaste delarna av den moderna logistiken är att sätta kunden i fokus. För ett 

företag ska kunna skapa nöjda kunder på ett lönsamt sätt, ligger begreppen flödestänkande, 

försörjningskedja (Supply Chain) och efterfrågeflöde (Demand Chain) i fokus. Från detta har 

begreppet Supply Chain Management skapats, där företaget ser till hela försörjningskedjan 

(Nemoto et al, 2002). Leverantörer och kunder blir delar av den värdeskapande kedjan som 

företaget verkar inom och genom att samarbeta ges möjligheter till effektiviseringar och 

förbättringar. En av tankarna med att integrera leverantörer är att företaget ska fokusera på sin 

kärnverksamhet och låta leverantörer ta ansvar för de delar som ligger utanför företagets 

verksamhet. Toyotas metod var just att låta några leverantörer ta ett systemansvar där de 

levererar hela system istället för delar. Outsourcing och tredjepartslogistik (TPL), som blivit 

väldigt populärt i näringslivet, är en följd av filosofierna med fokus på kärnverksamhet. 

Figur1.1 � Logistiksystemets flöden inom och mellan företag. Jonsson et al (2005:51) 
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Genom att lägga ut delar som tidigare var en del av det egna företaget, ges möjligheten att 

flytta lager längre bak i produktionskedjan vilket ger kapital- och lagerfördelar, som är större 

än de ökade transport- och hanteringskostnader som uppstår. Allt handlar till slut om att få rätt 

produkt i rätt kvantitet, i rätt kvalitet, på rätt sätt, på rätt tid, till rätt kund och till rätt kostnad, 

logistikens viktigaste uppgift! 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 

Vi ska nu närma oss det problem som vi vill undersöka. Bakgrunden till problemet är att vi 

tidigare har läst logistik på KTH och i större delen av den kurslitteratur som vi läst behandlas 

logistiken ur ett storföretags perspektiv. Logistiken är inte på något sätt mindre viktig för 

mindre företag. Vi började söka efter böcker, studier och artiklar om hur logistik behandlas i 

mindre företag. Det resultat som vi kom fram till var att det är ett relativt obehandlat område. 

Detta bekräftas i en artikel i Journal of Small Business Management av Gélinas och Bigras 

(2004). Där de konstaterar att trots logistikens popularitet som forskningsområde har väldigt 

få studier gjorts ur ett mindre företags perspektiv. Även om det har publicerats artiklar i ämnet 

så har det sedan i början av 1990-talet endast publicerats drygt ett dussin vetenskapliga 

artiklar som direkt behandlar logistik i små och medelstora företag (SME). Även Murphy, 

Daley och Knemayer (1999) påpekar den bristen och menar vidare att det inte finns studier 

som jämför små och stora företags logistik. För oss som författare av den här uppsatsen ger 

den bristande tillgången på information både en möjlighet och begränsning. Vi ges 

möjligheten att tillföra kunskap till ämnet, men arbetet försvåras eftersom tillgången till 

referenslitteratur och annan information är mycket begränsad.  

 

Ett av problemen med att studera mindre företag är att definiera vad ett mindre företag är 

(Murphy, Daley & Knemayer, 1999). Dessa forskare använder i sin studie Comparing 

Logistics Management in Small and Large Firms (1999) antal anställda som definition och de 

drar gränsen vid 100 anställda. Arend och Wisner (2005) använder företag med färre än 500 

anställda som definition i sin studie, Small business and supply chain management: is there a 

fit?. De definitioner som de använder är anpassat för den amerikanska marknaden och vi anser 

att en lägra siffra passar bättre för vår studie. De företagen som medverkar har färre än 65 

anställda.  
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Både Gélinas och Bigras (2004) och Murphy med flera (1999) menar att de mindre företagen 

har speciella förutsättningar, med mindre ekonomiska resurser och bristande kunskaper i 

logistik. I mindre organisationer har logistikpersonal andra åtaganden och har liten eller ingen 

logistikutbildning. Logistikansvaret i de mindre företagen är generellt betraktat mindre 

sofistikerat än de större organisationerna, vilket är en situation som kan producera ökade 

logistikkostnader samt lägre nivåer av kundservice (Murphy et al, 1999). Dessutom är de 

mindre företagen ofta leverantörer till större organisationer som sätter stor press på sina 

leverantörer. Det ger en svår situation för de mindre företagen. De ska utveckla ett nära 

samarbete med sina större kunder genom att ha effektiva logistiklösningar samtidigt som de 

ska ha kontroll över sina begränsade resurser (Gélinas et al, 2004). Skulle de inte klara av det 

riskerar de att de större företagen väljer en annan leverantör, vilket kan ha mycket negativa 

konsekvenser för ett mindre företag. 

 

De slutsatser som hämtat från de artiklar vi hänvisat till här leder oss mot det problemområde 

som vi vill studera. Som nämnts tidigare så finns det få studier som fokuserar på mindre 

företags logistiklösningar. De som vi lyckats hitta har varit på företag främst i USA. Vill 

därför undersöka hur det ser ut på svenska småföretag. Gélinas och Bigras menar att mindre 

företag som är underleverantörer till större företag måste positionera sig som komplement till 

storföretagen. För att uppnå det måste de utforma sina fysiska flöden och informationsflöden 

med en helhetssyn för att deras processer ska maximeras utan att det uppstår suboptimeringar 

(Ibid.). De företag som medverkar i den här studien har erfarenhet av tredjepartslogistik 

(TPL), det vill säga ett externt företag blir en del av ett större företags försörjningskedja. Det 

ger i sin tur att de får ytterligare ett informationsflöde som ska kontrolleras och underhållas. 

Pruth och Rosén (2000) menar att moderna logistiklösningar struktureras operativt utifrån 

krav på korta ledtider med hög precision. För att klara av de kraven så krävs IT-lösningar som 

ger alla aktörer relevant information, gärna i realtid. Ett samarbete med ett TPL-företag kan 

erbjuda korta ledtider med hög precision i det korta perspektivet, men förändringar och 

störningar sker ständigt. Samarbetet måste kunna parera och planera för de störningar och 

förändringar som inträffar. På kort sikt handlar det om att förse alla parter med uppdaterad 

information, men på längre sikt gäller det att planera och utveckla samarbetet så att 

anpassning till nya förutsättningar kan göras innan störningar och problem inträffar (Pruth et 

al. 2000). Här spelar informationsflödet en mycket viktig roll. 
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Vi vill ta reda på hur mindre svenska företag hanterar de informationsflöden som uppstår när 

de dels måste hålla kontakt med sina kunder och dessutom med en leverantör som sköter det 

fysiska flödet. Ett effektivt informationsflöde som kan leverera relevant information direkt, 

ger företaget möjlighet att hålla sina kunder med information om lagernivåer, orderstatus och 

leveransbesked.  

 

Varför är det här viktigt att undersöka? Att använda sig av TPL är en form av outsourcing där 

avsikten är att fokusera på sin kärnverksamhet. Genom att lägga ut verksamhet som har längre 

förädlingsgrad kan företaget göra det man kan bäst ännu bättre. När företaget lägger ut en del 

av sin ordinarie verksamhet ställer det högre krav på informationsflödet. För att det inte ska 

uppstå onödiga fördröjningar måste det etableras ett effektivt flöde av information mellan 

parterna i samarbetet. Utförs det på rätt sätt är det inte bara ett sätt att minska osäkerheten, 

utan också en möjlighet för större intäkter. Genom att förse alla med bättre och mer direkt 

information så finns möjligheter att uppnå högre kundtillfredställelse. Ett effektivt 

informationsflöde är därför en möjlighet till att få nya kunder och öka intäkterna. Med 

informationsflödet avser vi främst ingående order, orderbekräftelse, produktions- och 

leveransstatus. De företag vi valt att studera är alla företag med färre än 65 anställda. Vi har 

valt att inte fokusera på en specifik bransch utan har valt företag med liknande verksamhet 

men verkar inom olika branscher. Gemensamt för alla medverkande företag är att de säljer 

varor som de själva inte producerar. De köper i det närmaste färdiga produkter och säljer de 

med liten eller ingen förändring alls. Detta leder till vår problemformulering: 

 

Hur hanterar mindre leverantörsföretag, med begränsande resurser och kompetens inom 

logistik, informationsflödet mellan deras kunder och leverantörer? 

 

1.3 SYFTE 
 

Syftet med vår undersökning är uppdelad i två delar. För det första vill vi öka förståelsen för 

mindre företags logistikverksamhet med deras speciella förutsättningar och begränsningar. 

För det andra vill vi utforska hur informationsflödet hanteras, som är ett viktigt 

konkurrensmedel för det mindre företaget. För att uppnå detta gör vi en studie på ett antal 

mindre företag som köper i det närmaste färdiga produkter av produktionsföretag och sedan 
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säljer vidare utan större förädling till sina egna kunder, vi kommer dessutom en kort 

jämförelse med ett stort multinationellt logistikföretag. 

 

1.4 UPPSATSENS DISPOSITION 
 

Vi har valt att förtydliga hur vi tänkt lägga upp kapitelindelningen för att läsaren lätt ska 

kunna följa med i vår studie. Detta kommer vi att göra med hjälp av figuren, som finns nedan. 

Denna figur förklarar kortfattat alla uppsatsens kapitel. 

 

I det inledande kapitlet kommer vi att introducera läsaren för 

uppsatsens ämnesområde. Kapitlet avslutas med en diskussion runt 

problemet där forskningsfrågan samt syftet redogörs. 

 

I metodkapitlet redogör vi för de förhållnings- och tillvägagångssätt 

som tillämpas i uppsatsen samt motiverar vårt val av metoder. Vi 

motiverar även vårt val av undersökningsansats samt förklaring av 

studiens utformning och datainsamling. 

 

I det teoretiska kapitlet kommer vi att lägga grunden för mindre 

leverantörsföretag. Teorierna stärks genom olika forskningsartiklar 

som är relevanta för vår studie. 

 

 I det fjärde kapitlet kommer vi att redovisa vårt resultat av 

undersökningen, det vill säga de intervjuer vi gjort. 

 

Analyskapitlet analyserar resultatet från kapitel fyra mot den 

teoretiska referensramen. 

 

Det avslutande kapitlet redovisar slutdiskussionen, där egna slutsatser 

dras och övriga reflektioner kommer att redovisas. 

 

 

6 SLUTSATS 

1 INLEDNING 

2 METOD 

3 TEORETISK 
REFERENSRAM 

4 EMPIRI 

5 ANALYS 
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2 METOD 
 

I detta kapitel kommer vi att beskriva olika teoretiska utgångspunkter och hur de relateras till 

uppsatsens problemområde och tillvägagångssätt. För att få en tydligare bild av dessa 

teoretiska utgångspunkter, vill vi försöka förklara vår metod. Vi vill föra en diskussion kring 

de vetenskapliga ansatser som vi tycker är relevanta för vår forskningsstudie. Vi vill i detta 

kapitel ge läsaren ett tillfälle att göra egna bedömningar av både uppsatsens innehåll samt 

trovärdighet. 

 

2.1 VETENSKAPLIGT SYNSÄTT 
 

Thurén berättar i vetenskapsteori för nybörjare (1991) att vetenskapen går ut på att söka 

sanningen och försöka ta reda på hur det förhåller sig till verkligheten. Vetenskapen är i 

ständig förändring, vilket innebär att man inte bara lägger nya fakta till det stora 

kunskapsbyggandet. Utveckling förutsätter också att gamla åsikter förkastas. Vetenskapens 

motsägelse är att om den ständigt går framåt, innebär det att vi aldrig kan veta något säkert. 

Thurén (1991) menar att det finns två vetenskapliga huvudriktningar; positivism samt 

hermeneutik. Tanken med positivismen är att man kritiskt ska undersöka alla påståenden och 

iakttagelser för att på så sätt kunna stödja oss på de fakta som vi kan anse garanterade med all 

rimlig sannolikhet. Faktan ska vi sedan undersöka logiskt för att kunna dra slutsatser av dem 

för att kunna uppnå säker kunskap. Enligt positivisterna uppnår man den säkra kunskapen 

genom att ta bort allt det som man tror sig veta men som man egentligen inte vet. Detta in sin 

tur leder till att man får kvar en kärna av säker kunskap, med andra ord den hårda faktan, där 

man utifrån detta bygger upp vetenskapen (Thurén, 1991:15).  

 

Hermeneutiken är tolkningens och förståelsens metod, vilket innebär tolkningslära och där 

kunskapen fås genom att tolka betydelsens orsaker till vissa fenomen. Man ska undersöka den 

bakomliggande orsaken till företeelsen, det vill säga forskaren ställer helheten i relation till 

delarna, det blir ett mer subjektivt tolkningssätt. Hermeneutiken ska ses som en process som 

innefattar fyra huvudmoment, tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring (Ödman, 

2004). Där det första momentet är tolkningen vilket är den gärning som vi presenterar som vår 

förståelse. Själva förståelsen är där vi på ett mer djupgående sätt förstår, det vill säga hur vi 
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uppfattar föremålet. Det tredje momentet är förförståelsen vilket förutsätter att vi har en 

förståelse om ämnet sedan tidigare. Gustavsson (2004:215) menar att vi aldrig möter världen 

som �tabula rasa�1 utan vi har alltid med oss förförståelse i bagaget. Det sista momentet är 

förklaringen som ligger nära förståelsen, eftersom man måste kunna förstå det som vi vill 

förklara. Samtidigt som man utför sin undersökning, utvecklar man hela tiden sin 

förförståelse. Hermeneutiken arbetar för att genom förförståelsen kunna forma en förklaring 

som är mer lättbegriplig än vad någon annan studie inom samma område har varit.  

 

2.2 VÅRT ANGREPPSSÄTT 
 

Metod är olika vetenskapers tillvägagångssätt för att ta emot ny kunskap, lösa ett problem 

eller en plan för att samla in, organisera och integrera information och data. Halvorsen 

(1992:13) menar att metod kan förklaras som läran om de instrument som kan användas för 

att samla in informationer. Vårt genomförande av denna studie kommer att ske genom en 

fallstudiebaserad forskning. Enligt Gummesson (2004) använder man fallstudiebaserad 

forskning för att kunna begripa olika märkliga företeelser, dessa kan vara okända men med 

mängder av information. Denna typ av forskning använder man sig av när man vill förklara 

empiriska fall samt beskriva hur något ska göras. Forskningen är hämtad ur det verkliga livet 

och kan skildra hur något har gjorts eller ska göras (Ibid.). Vi använder tidigare forskning som 

en grund för vår studie, men vikten ligger inte på att verifiera eller falsifiera den forskningen. 

En fallstudiebaserad forskning kan vara både kvantitativ och kvalitativ, men mest är den 

kvalitativ. Detta beror på de oklarheter och den komplexitet som man tar sig an, eftersom 

fallstudier inte kan uttryckas i ekvationer (Gummesson, 2004:117). Däremot kan kvantitativa 

element ingå, om forskaren så vill. Fallstudiebaserad forskning ger stor frihet i valet av 

datainsamlings- och analystekniker med begränsad regelstyrning. Fallstudier tillåter alltså en 

komplexitet jämfört med kvantitativ forskning, som kräver en operationalisering och klart 

definierade variabler. 

 

Den kvalitativa metoden är bäst lämpad för falsstudiebaserad forskning. Kvalitativa metoder 

visar totalsituationen, den kan göra saker som inte statistiskt baserad forskning förmår (Ibid.). 

Kvalitativa undersökningar ger med sin flexibla planering och nära förhållande till 

informationskällan bra möjligheter till att göra relevanta tolkningar. Dess stora styrka är att 
                                                
1 Där det nyfödda barnet ser på världen som ett oskrivet blad, det vill säga barnet är oförstående och känner inte 
till något. 
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kunna anpassa sättet att skaffa information, om det exempelvis under undersökningens gång 

inte skulle kunna skaffa fram den relevanta informationen. Validitet, som är centralt vid 

fallstudiebaserad forskning, är främst avsedd för en kvantitativ metod. Validitet handlar om i 

vilken utsträckning man mäter det som är avsett att mätas, med andra ord handlar det om i 

vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det teoretiska begrepp det är avsett att 

mäta (Sverke, 2004:62). En undersökning med en hög grad av validitet präglas alltså av att 

det som har mätts är det som har varit avsikten att mätas. Validiteten är mycket viktig i 

kvantitativa studier men den påverkar även vår studie. Under studiens gång har vi arbetat 

fram teorier som är väsentliga för studien. Allteftersom kunskap insamlas genom den 

empiriska undersökningen, byts de gamla teorierna ut. På grund av att jämföra den utvalda 

teorin med empiri skapar vi här en möjlighet att svara på vår frågeställning. 

 

2.3 PRIMÄRDATA 
 

Primäradatan är det fakta samt material som vi själva har samlat in. Uppsatsens primärdata är 

de intervjuer som gjorts bland valda undersökningsföretag. De personer som blivit intervjuade 

har olika befattningar inom företagen, detta beror på att vår studie baseras på små 

leverantörsföretag. För att genomföra en kvalitativ metod använder vi oss av intervjuer för att 

samla in de fakta vi behöver. I vår uppsats utgör intervjuer en stor del av den insamlade 

primärdatan. Tanken bakom att göra en intervju, är att personer själva skall berätta om de 

erfarenheter de har av det ämne man håller på att undersöka (Hartman, 1998). Gemensamt för 

de tre typerna, som redovisas nedan, är att de representerar olika former av intervjuer, men de 

skiljer sig beroende på vilken typ av information man vill få fram. För vårt projekt lämpar sig 

främst den andra typen, som kallas samtal.  

 

I metodlitteraturen talas det om flera olika sorters former av intervjuer. Bengt Gustavsson 

skiljer i Kunskapande Metoder (2004) på tre olika tekniker för personligt kunskapande; 

avbildande-, samtalande- samt dialogintervjuer. Den första är intervju (avbildande), där 

huvudmålet är att samla data av ett objektivt slag och få en sann bild av den objektiva 

verkligheten, med andra ord att återge och försöka förklara den objektiva verkligheten. Syftet 

här är att skapa en kanal för att överföra objektiv kunskap från den person som blir intervjuad 

till intervjuaren. Ett exempel på en sådan fråga kan vara �Hur många anställda har ni i 

företaget?�. Den andra typen är samtal, där målet är att samla data av subjektivt slag och få en 
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korrekt bild av den subjektiva verkligheten. Syftet är att komma åt andra människors 

personliga känslor eller åsikter. En fråga som kan förekomma är exempelvis �Vad motiverar 

dig i ditt arbete?�. Likheten mellan de första två teknikerna är att de båda syftar till att 

generera faktiska data, i det ena fallet objektiva och det andra subjektiva. Den tredje och sista 

tekniken, dialog, skiljer sig från de andra två på det sättet att huvudmålet med dialogen är att 

komma åt mening och betydelser i medaktörens språk och kulturvärld, som inte ska ses som 

objektiva utan som objektifierade. Syftet är att skapa ett forum för fortsatt samskapande av 

den sociala verkligheten i en riktning av intresse för kunskaparen, med andra ord man för ett 

�växlingsspel� som ger en ärlig diskussion.  

 

Hartman (1998) talar om olika grader av standardisering och strukturering. Med grad av 

standardisering menas hur mycket intervjuaren bestämmer i förväg beträffande den form 

frågorna ska ha. Med strukturering menas i vilken utsträckning svarsutrymmet begränsas. En 

hög grad av strukturering innebär fasta svarsalternativ.  En intervju som präglas av hög grad 

av standardisering och strukturering innebär att den är helt styrd av intervjuaren med fasta 

svarsalternativ och att samma frågor ställs i samma följd till alla respondenter. Även om en 

hög grad av standardisering och strukturering ofta följs åt, så betyder det inte att det är ett 

måste. En intervju kan ha en hög grad av standardisering (fasta frågor) men låg grad av 

strukturering (inga fasta svarsalternativ). Kvalitativa intervjuer präglas oftast av en lägre grad 

av standardisering och strukturering än kvantitativa intervjuer. Trots att den kvalitativa 

intervjun är ganska fri är det viktigt att vara ordentligt förberedd. Man kan inte tillåta att 

samtalet lämnar det ämne man är intresserad av i alltför stor utsträckning. 

 

Då vår undersökning har en kvalitativ ansats kommer våra intervjuer ha en relativt låg grad av 

strukturering och standardisering. Svarsutrymmet är inte speciellt begränsat för 

respondenterna vilket ger en lägre grad av strukturering. Tanken är att genom att låta 

respondenterna resonera fritt få fram information om deras subjektiva verklighet. Vi kommer 

att ha en viss grad av standardisering då vi bestämt vilka frågor som skall behandlas. Men 

som vi nämnt tidigare vill vi ändå ha en relativt hög grad av öppenhet, så vi behåller det som 

Gustavsson (2004) kallar samtalsform. Eftersom vi också kommer att använda oss av en e-

mail intervju, kommer denna form av intervju, varken vara samtalande eller dialogintervju, 

utan den kommer vara en avbildandeintervju, där respondentens svarsutrymme kan ses som 

oändligt, eftersom respondenten har möjlighet att både svara på frågorna samt spinna vidare. 

 



Nehl & Sjöberg  Logistikverksamheten i mindre företag 
STOCKHOLMS UNIVERSITET  Våren 2006 

16 

2.3.1 VAL AV UNDERSÖKNINGSFÖRETAG 
 

Syftet med våra undersökningsföretag är att skapa en förståelse om hur dessa företag 

behandlar informationsflödet. Via olika vetenskapliga artiklar har vi funnit att det finns näst 

intill obefintlig information om hur de mindre företagen arbetar, men som framgår i vårt 

teoretiska kapitel, har de mindre företagen inte de resurser som vi tror de större företagen har. 

För att inte få fram några företagshemligheter valde vi att fokusera vår forskningsfråga på ett 

ämne som inte ska kunna beröra dessa hemligheter. Företagen vi valt att studera har alla 

inriktat sig på olika branscher, men gemensamt för alla är att de säljer varor som de själva inte 

producerar. De köper i det närmaste färdiga produkter och säljer de med liten eller ingen 

förändring alls. Detta för att kunna göra det lättare för kunden att endast ha ett 

leverantörsmöte och kunna köpa allt på ett bräde. Kunden kan då köpa deras behövande 

produkter från endast en leverantör. Som motpunkt till dessa små företag har vi intervjuat 

UPS för att få en motpunkt från ett multinationellt företag. De personer och företag som vi 

intervjuat under maj och juni månad år 2006 är följande: 

  

− Åke Järdler, Verkställande Direktör, Grafokett AB, Ängelholm i Skåne. 

− Hans Ahlgren, Verkställande Direktör, Alos AB, Jordbro i Stockholm. 

− Peter Sjöström, Affärsområdeschef, Supplies Team AB i centrala Stockholm. 

− Jean Wagenaar, Verkställande Direktör, Balancia-Midania AB, i Hammarby Sjöstad i 

Stockholm. 

− Lars Janson, Verkställande Direktör, Företags Möbler AB, i Bromma i Stockholm. 

− Peter Bergwall, Customer Relations Supervisor Logistics, UPS Supply Chain 

Solutions (Sweden) AB, i Bro i Stockholm. 

 

Vi tog kontakt med samtliga av dessa respondenter via telefon, där vår uppsats presenterades i 

grova drag. Varpå samtliga godkände att bli intervjuade. Innan intervjuerna genomfördes 

skickade vi vårt frågeformulär med de berörda frågorna och även bifogade förstudien till 

området, forskningsfråga samt vårt syfte. Alla våra intervjuer har skett på plats hos företagen, 

utan hos UPS Supply Chain Solutions där vi utförde en e-mail intervju. Vi har gjort vissa 

följdfrågor för att förtydliga sådant som vi kan ha missuppfattat, detta har sketts via e-mail 

och telefon. 
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2.4 SEKUNDÄRDATA 
 

Sekundärdata är det material som redan samlats in samt har dokumenterats av andra 

undersökare. Materialet vi använder här, är det kunskapsstoff som gett oss kunskaper om dels 

teorier samt andra studier som gjorts på detta ämne. Våra sekundära källor består till stor del 

av litteratur runt ämnet logistik och informationsflöde, där vår fokus ligger på både Supply 

Chain Management samt tredjepartslogistik. Under april och maj månad 2006, har vi granskat 

en mängd artiklar samt rapporter som berör ämnet. Dessa referenser är skrivna av forskare, 

både aktiva och inte aktiva. De referenser, som vi tagit del av, har vi funnit på Stockholms 

Universitetsbibliotek, där vi har sökt på väsentliga forskningsartiklar. Informationen, som vi 

fått därifrån, har använts till att styrka våra teorier samt öka förståelsen för ämnet. De 

databaser vi använt finns i källförteckningen på sidan 51. 

 

2.5 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET OCH TROVÄRDIGHET 
 

Vi anser att eftersom det finns näst intill ingen information eller forskning på vårt 

problemområde om mindre företags logistikverksamhet finner vi att vi ligger bra i tiden och 

att det kanske kan bidra till att studien på detta område kommer att utökas. 

 

Vidare kan det sägas att både de primära och sekundära källorna har kommit från välkända 

tryckta källor. Den information som vi fått från våra intervjuer är däremot svårare att bedöma, 

eftersom det är svårt att bestämma vad som är sant eller falskt i vad intervjupersonerna säger 

eller viljan att uttrycka sig. Risken med intervjuer är svår att eliminera, men vi utgår från att 

de personer som intervjuats är ärliga och har goda avsikter. Möjligheten finns dock att 

respondenterna håller inne på svar eller inte svarar utförligt, då informationen kan ses som 

känslig eller en företagshemlighet.  

 

Vi har i detta kapitel redovisat de metoder som ligger till grund för vår undersökning. 

Undersökningen baseras på ett antal intervjuer som gjorts på plats hos de medverkande 

företagen.  I följande kapitel redovisar vi de teorier som vi använt oss av dels, som underlag 

för intervjuerna och dels för att ge en ökad förståelse för de logistiska begrepp som används. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

För att skapa förståelse för vårt problemområde ämnar vi i detta kapitel resonera kring ett 

antal teorier. De teorier som kommer att användas som grund för vår undersökning, är 

informationsflödet inom de organisatoriska områdena som Supply Chain Management samt 

tredjepartslogistik (TPL). Eftersom det finns få relevanta studier kring det ämne som vi vill 

undersöka, logistik i mindre företag, är den teoretiska referensramen utformad på följande 

sätt. Först presenterar vi grundläggande information kring Supply Chain Management, 

tredjepartslogistik och informationsflöden. Det är information som ligger till grund för vår 

förförståelse och som vi tillgodogjort oss genom tidigare studier på KTH. Efter det redovisar 

vi ett antal artiklar som har inspirerat oss i vårt arbete med denna studie. Det är amerikanska 

studier som berör ämnet mindre företags logistik. Med bland de artiklar som vi använt oss av 

finns också studier om informationsteknologins påverkan på logistiken.  

 

3.1 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) 
 

För att kunna gå in på djupet på informationsflödet som utgör det centrala i vår undersökning 

bör vi först titta närmare på vad Supply Chain Management (SCM) innebär. SCM, eller 

logistiknätverk, kan väl sägas vara ett vidare begrepp än logistik.  

 

Johansson med flera (1997) påstår att SCM ska organisera hela processen, det vill säga att 

optimera den totala logistikkedjan där både leverantörer och kunder inkluderas. Nätverk och 

samarbeten mellan företag blir viktigt, så väl som integrerade informationssystem som 

fungerar mellan olika andra tredjepartsaktörer. Simchi-Levi (2000) beskriver SCM som en 

ansats, ämnad att effektivt integrera leverantörer, tillverkare, lager och försäljningsställen så 

att produkter produceras och distribueras i rätt kvantitet, till rätt plats och i rätt tid. 

Genomförandet av de åtgärderna ska bidra till att sänka systemkostnader och samtidigt 

tillfredsställa kundernas behov av leveransservice. Med SCM som ansats måste man ta 

hänsyn till alla delar som påverkar kostnaderna och som bidrar till att produkten uppfyller 

kundens behov. Men det handlar inte om att optimera varje del inom kedjan, till exempel om 

transportkostnaderna ska minimeras. SCM däremot intar ett systemperspektiv och målet är att 

optimera hela kedjan (Simchi-Levi et al, 2000). 
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Det finns mängder av framgångssagor där företag som utvecklat sin Supply Chain med 

strategisk planering och andra SCM-processer, gjort stora effektivitetsvinster. Simchi-Levi 

frågar sig varför inte fler företag följer de framgångsrika strategierna? Orsakerna som Simchi-

Levi ser är följande (Simchi-Levi, 2000:7-8): 

− Ett företags Supply Chain är ett mycket komplext nätverk, där olika delar av företaget 

samt olika organisationer med olika mål måste kunna samverka. 

− Matchning mellan utbud och efterfrågan är en stor utmaning. Producerande företag 

måste ofta bestämma produktionsvolymer och strategier innan den faktiska efterfrågan 

är känd. Även om efterfrågan är känd och relativt stabil så kan säsongsvariationer, 

konkurrenters agerande eller förändrade råvarupriser ställa till problem och göra det 

svårt att avgöra vilken SCM-strategi som är den bästa för det specifika företaget. 

− Många problem som uppstår med företagets Supply Chain är nya och det är mycket 

svårt att förstå alla delar av problemen. 

 

De punkter som redovisats ovan innebär inte bara problem utan också möjligheter. Om ett 

företag kan hantera sin Supply Chain på ett effektivt och konkurrenskraftig sätt innebär det 

stora möjligheter för företaget. 

 

3.1.1 TREDJEPARTSLOGISTIK (TPL) 
 

Tredjepartslogistik (TPL) outsourcar logistiska aktiviteter vilket inkluderar transporter samt 

lagerhantering till utomstående företag (Nemoto et al, 2002). Det finns tre typer av service 

som en TPL-aktör tillhandahåller, integrerad logistikservice, kontraktbaserad service och 

konsultservice. 

 

Tredjepartslogistik (TPL) har också fått namnet outsourcing eller �contract logistics� och har 

under 1990-talet fått sig ett kraftigt uppsving (Knemeyer et al, 2004:35). TPL konceptet var 

under 1980-talet så gott som okänt i USA. Regan med flera (2003) fortsätter resonemanget 

genom att påstå att outsourcing på senaste tiden har blivit ett effektivt sätt för företagen att 

kunna reducera kostnaderna samt minska riskerna. I artikeln �Risk and reduction measures in 

logistics outsourcing� fortsätter Regan och Wang (2003) diskussionen om de olika 

ekonomiska fördelarna med outsourcing. De menar att investeringar i infrastrukturen kan 
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minimeras och företagen kan få mer tillgång till olika processer, produkter, service eller 

teknologi. Företagen kan lättare svara på förändringar på marknaden och outsourcing gör att 

företag kan dela på riskerna samt ger tillgång till resurser som inte är möjliga i den egna 

organisationen. Enligt Regan med flera (2003) är outsourcing en vital affärsstrategi eftersom 

externa leverantörer tar hand om den delen som inte är företagets kärnverksamhet. Detta gör 

att företag trycker på deras resurser, sprider riskerna och koncentrerar sig på de kritiska 

frågorna som rör företagets överlevnad och framtida utveckling. Knemeyer och Murphy 

(2004) samt Regan och Wang (2003) säger att idag är TPL en nyckelkomponent i ett företags 

Supply Chain Management strategi. 

 

TPL innebär att flera parter hanterar de logistiska funktionerna i ett samarbete mellan 

producenten och dennes leverantör eller kund, med andra ord har ett tredjepartsföretag 

kunskaperna och resurserna för att hantera ett företags logistik (Hugos et al, 2006:108). Pruth 

med flera (2000:2) vidareutvecklar detta genom att säga att TPL-företag har specialiserat sig 

på att utveckla logistik- och IT-system för att på ett mer konkurrensmässigt sätt kunna erbjuda 

sina kunder logistiklösningar. TPL-aktören går in och utför aktiviteter i kundens processer 

eller tar över hela processen. Ett TPL samarbete mellan företag är vanligtvis uppbyggt kring 

en central verksamhet som försörjer ett distributionsområde. Enligt Pruth med flera (2000:20) 

kan ett distributionsområde variera i storlek, vilket då beror på marknadens krav på till 

exempel ledtider, transporttider eller transportkostnader för företagens produkter. Valet av 

detta lager väljs med utgångspunkt från kraven från marknaden på ledtider, infrastruktur och 

olika landsspecifika förutsättningar. Tredjepartsföretaget har oftast bättre fokus på 

logistikfunktionerna än de vanliga producerande företagen, eftersom de kontrollerar större 

områden som de måste koncentrera sig på och fördela resurser till. Detta gör det möjligt för 

tredjepartsföretagen att bygga upp en större kompetens runt området. Det är därför det blivit 

allt vanligare att tredjepartsaktörer tar hand om företagens logistik.  

 

Ett TPL-företag har en avgörande roll när det gäller optimering av verksamhetens 

materialkedja, vilket skapar fördelar. Dessa fördelar kan vara ett förenklat orderflöde, 

godsflöde, bättre informationsflöde eller ett förenklat finansiellt flöde (Pruth et al, 2000:9). 

Det finns tre olika typer av tredjepartslogistik, gemensamma-, bransch- eller dedikerade 

lösningar. Vid användandet av gemensamma lösningar behandlas ett antal användare som 

tillhör flera branscher samma system, där den tredje parten använder sig av 

hanteringsutrustning, lagerutrustning, transportmedel och så vidare. Branschlösningar är 
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vanligtvis administrativt anpassade till produkter av en viss bestämd typ, som exempelvis 

elektroniska produkter och komponenter, vin, dagligvaror med mera. Här är den tekniska 

utrustningen utformad för den speciella produktkategorin, där de administrativa systemen 

uppfyller branschkraven. Dedikerade lösningar är utformade specifikt efter produkterna och 

marknadskraven från bestämda användare. Dessa användare har till viss del så pass stora 

godsvolymer att de täcker så stora marknader att det krävs skräddarsydda lösningar som gör 

företagen lönsamma (Bjørnland et al, 2003:115). Det är köparen av TPL som styr samarbetet 

mellan företagen genom att sätta upp krav och förutsättningar för logistikflödet. I samarbete 

med den ansvariga logistikern skapas en struktur som sedan driver TPL-köparens 

logistikflöde (Pruth et al, 2000:23). Pruth med flera fortsätter med att hävda att alla aktörerna 

i TPL-samarbeten utvecklar ett ömsesidigt förtroende, för att samarbetet ska fungera så bra 

som möjligt. I KFB-rapporten om Effektiv samordning av varuflöden tar Pruth med flera 

(2000:29-30) upp två perspektiv på styrning och samordning av långsiktiga TPL-samarbeten, 

det kortsiktiga och det långsiktiga perspektivet. När det finns förutsättningar och krav givna i 

det kortsiktiga perspektivet, kommer företagen skapa en effektiv struktur med klara regler och 

krav på prestationer för det underliggande varuflödet. Eftersom det långsiktiga perspektivet 

inte kan förutse framtida förutsättningar, planerar de båda företagen med att ta fram olika 

principer för utveckling och förbättring av de olika prestationerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruth med flera hävdar att krav samt mått tydligt fastställs i samarbetet, annars sätts 

logistikern i ett TPL-samarbete inför ett dilemma. Eftersom logistikern använder 

gemensamma resurser för att serva flera kunder på en gång, med skilda intressen, är det lätt 

att endast de akuta och kortsiktiga lösningarna genomförs, det vill säga det som logistikern 

direkt har åtagit sig. Storskaligheten hos tredjepartsleverantörer gör att de kan pressa 

kostnaderna och ofta erbjuda samma tjänster fast till ett lägre pris än om företagen själva 

skulle ta hand om sin logistik. Det viktigaste för tredjepartsleverantörer är att de ska vara 

kompetenta i sitt tillvägagångssätt vad gäller logistik samt att de också måste vara skickliga 

Kortsiktiga beslut

Långsiktiga beslut

Strategiska beslut

Taktiska beslut

Operativa beslut

Figur 3.1 � Logistikbeslut med olika tidsperspektiv. Jonsson et al, 2005:57 
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på att utforma processer. Nackdelen, däremot, för ett TPL-företag är att kundföretagen blir 

extremt beroende av tredjepartsföretaget, eftersom detta får full insyn i kundens verksamhet 

och dessutom producerar en tjänst som är så komplex och unik att den inte omedelbart kan 

utföras av ett annat företag (Lumsden, 1998:85). Lumsden fortsätter med att säga att den 

avgörande orsaken till att ett företag väljer att outsourca sin verksamhet är för att kunderna 

kräver en viss snabbhet och effektivitet. Syftet med TPL är att erbjuda kompletta 

logistiklösningar, vilket innefattar både fysisk förflyttning, transportplanering och lagring, där 

kundföretaget slipper ägna sig åt sina externa materialflöden, utan kan koncentrera sig på 

kärnverksamheten.  

 

3.2 INFORMATIONSFLÖDET 
 

I figur 1.1 (sidan sju) visade vi vilka olika flöden som finns inom ett företag. Materialflödet är 

för många företag det centrala, där råvaror och produkter flyttas till, genom och från företaget. 

Till materialflödet finns det olika flöden som fungerar som komplement. Det är oftast 

finansiella flöden och informationsflöden. Det finansiella flödet är benämningen på de 

betalningsströmmar som ofta har motsatt riktning till det materiella flödet. För att dessa 

flöden ska kunna uppstå krävs det ett flöde av information i form av en order till företaget. 

Informationsflödet i logistiklitteraturen är inte bortglömt, men ofta mindre behandlat i 

förhållande till det materiella flödet. Mattsson (1999) skiljer på operativa och 

strategisk/taktiska flöden. Det operativa informationsflödet kan vara en beställning till en 

leverantör eller en order från en kund. Det strategiska informationsflödet handlar om 

utformning av nya produkter eller prognoser. Traditionellt har informationsflödet i likhet med 

materialflödet setts som enkelriktat, men Mattsson (1999:63) menar att det synsättet är alltför 

förenklat. Med de krav som ställs på snabba leveranser och korta ledtider krävs att 

information måste förmedlas både framåt och bakåt i företagets försörjningskedja (Ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

Leverantör Kund 

Monetärt flöde

Materialflöde 

Flöde av tillgångsinformation 

Flöde av efterfrågeinformation 

Figur 3.2 � Typer av operativa flöden mellan kunder och leverantörer. Mattsson (1999:63) 
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För att kunna uppnå detta krävs informationssystem som är rätt anpassade och tillräckligt 

snabba. Storhagen (1995) talar om två områden där informationssystem fått stor 

uppmärksamhet. Det första området som Storhagen nämner är informationsöverföringen 

mellan företaget och deras leverantörer. Där har utvecklingen av Electronic Data Interchange 

(EDI), direkt dator till datorkommunikation, gett stora förbättringsmöjligheter inom bland 

annat orderbehandlingen. Det andra området är informationen mellan producenter, grossister 

och detaljister. Enligt Bollo med flera (1998) har informations- och kommunikationsteknologi 

spelat en viktig roll. Teknologin blev ett måste, för att kunna effektivisera leveranstiden. 

Behovet av effektiv informationsöverföring beror på att tid har blivit ett mycket viktigt 

konkurrensmedel. Att utnyttja tiden rätt innebär att kunna leverera snabbare och/eller bättre 

till sina kunder till lägre kostnader (Storhagen, 1995:158). För att kunna uppnå det, krävs det 

att informationssystemen är rätt anpassade och tillräckligt snabba. Informationsöverföringen 

mellan företaget och deras leverantör sker vanligtvis med Electronic Data Interchange (EDI). 

Det fundamentala med EDI är att det ska underlätta till bättre förhållande med partners inom 

transportkedjan. EDI kan tillhandahålla en signifikant konkurrensfördel mot alla operatörer i 

logistikkedjan (Bollo et al, 1998:432). 

 

Bollo med flera har uttalat en strävan efter ett informationssystem som gör det möjligt att 

direkt se förändringar i försäljning som gör att lagernivåer kan hållas på en optimal nivå och 

produktionskostnaderna kan sjunka. Utvecklingen har gått under namnet Quick Response i 

USA, och målet har varit att tillverkarna ska kunna reagera snabbare på marknadens önskemål 

och planera sin tillverkning bättre. Användandet av EDI är en viktig del i den utvecklingen. 

 

Pruth och Rosén (2000) menar att tillgången på moderna IT-lösningar har erbjudit ytterligare 

möjligheter att uppdatera alla aktörer i kedjan med relevant information. Vid användandet av 

en TPL-aktör är målet att minska den egna arbetsinsatsen och istället fokusera på 

kärnverksamheten. För att samarbetet ska bli effektivt måste köparen av logistiktjänsten 

undvika ett omfattande uppföljnings- och kontrollarbete på detaljnivå. Genom att ge TPL-

företaget ett förtroende, att de klarar av kärnverksamheten fullt ut och endast relevant 

information överförs mellan företagen. Detta leder till att dubbelarbete undviks och 

styrningen blir effektiv (Pruth et al, 2000:24). De fortsätter resonemanget med att styrningen 

underlättas ytterligare av gemensamma IT-lösningar där TPL-företaget uppdaterar varuflödets 

status kontinuerligt. IT-lösningarna ger dessutom en möjlighet att kostnadseffektivt ha fler 
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kontrollpunkter efter varuflödet. Informationen som samlas in och distribueras kan i senare 

skeden användas för att upptäcka var störningar sker och hur de ska kunna elimineras. 

 

Figur 3.2 beskriver flödena mellan en köpare och en säljare, där en TPL-aktör inte är delaktig.  

Figuren nedan (figur 3.3) visar, något förenklat, en liknande situation men där en TPL-aktör 

ansvarar för materialflödet. Vi har valt att dela in informationsflödet, med en TPL-aktör, i tre 

olika skeden. I det första skedet lägger en kund en order som går till företaget, i det andra 

skedet meddelar företaget TPL-aktören som är ansvarig för materialflödet ut från företaget. 

Här sker även en kontinuerlig uppdatering mellan aktören och företaget om lagerstatus, 

produktillgänglighet samt in- och utleveranser. I det tredje skedet skickar TPL-aktören de 

produkter som kunden beställt och samtidigt får kunden en bekräftelse från företaget om 

leveransens status. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 IT-UTVECKLINGENS PÅVERKAN PÅ LOGISTIKEN 
 

Bowersox och Daugherty (1995) förutspår att användningen av informationssystem kommer 

att öka och implementeringen sker redan på strateginivå. Fokus förflyttas från det traditionella 

styrning och kontroll till att förlita sig på information och större användning av specialister 

(ibid.). Följden blir att företagen blir mer decentraliserade och informationsnätverk blir 

verktyget för att koordinera de mer autonoma enheterna.  

 

En annan följd av den mer utvecklade informationsteknologin är att integrationen med andra 

parter ökar. Ökningen av outsourcing kan härledas till att informationssystemens kapacitet 

ökar och alla företag i en försörjningskedja får tillgång till informationen i realtid. Genom 

Företag Kund 

TPL-aktör 

3. Informationsflöde

3. Materialflöde 2. Informationsflöde 

1. Informationsflöde

Figur 3.3 � Informations- och materialflöde vid användning av TPL-aktör.  Egen figur 
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närmare samarbete med andra parter kan ge företaget och hela kedjan en bättre prestation mot 

sina kunder. En mycket viktig del i prestationen gentemot sina kunder är tid. Även här har 

informationssystemen en stor inverkan. Genom att företagen använder system som ger dem 

information i realtid, kan processerna både inom företaget och med deras samarbetspartners 

kortas. Reaktionstiden på förändringar på marknaden sprids direkt till alla enheter och 

vederbörliga ändringar kan göras för att möta de nya förutsättningarna. Responstiden mot 

kunderna blir kortare i och med att sårbarheten i organisationen minskar. 

 

3.3 MINDRE FÖRETAGS LOGISTIK 
 

För att hämta inspiration för vår studie har vi sökt i universitetets databaser efter artiklar som 

behandlar mindre företags logistik. Vi har kommit över ett fåtal artiklar som alla är skrivna 

med utgångspunkt från den nordamerikanska marknaden. Det finns många gemensamma 

delar i dessa studier och alla författare påpekar bristen av forskning inom just detta område. 

Vi har till exempel inte lyckats hitta någon svensk studie som behandlar ämnet. Den första 

artikel som vi använt oss av är Murphy, Daley och Knemayer (1999) jämförande studie 

mellan små och stora företags logistikverksamhet. De ställer sig där frågan om det finns 

skillnader mellan små och stora företag och vilka logistikstrategier de använder sig av. De 

kommer där fram till att det finns skillnader mellan små och stora företag. Större företag har 

oftast minst en anställd som enbart arbetar med logistik och de har oftast någon form av 

utbildning inom logistik. De mindre företagen har sällan någon ren logistiktjänst utan 

personal som arbetar med logistik har oftast flera olika uppgifter. De har dessutom sällan 

någon utbildning inom ämnet, trots att de dagligen fattar viktiga beslut som rör företagets 

logistik. Murphy, Daley och Knemayer identifierar det som en av orsakerna till att mindre 

företags logistikverksamhet ofta ses som mindre sofistikerad och utvecklad än i större företag. 

Det kan få som följd att kostnaderna för logistiken ökar och kundservicen inte når önskade 

nivåer. Studiens syfte var att fylla den lucka som finns i logistiklitteraturen och författarna 

menar att förutom att den bidrar till den akademiska litteraturen har studien också ett praktiskt 

värde för de mindre företagen. Många större företag har insett att en effektiv logistik är ett 

viktigt konkurrensmedel, men de mindre verkar inte ha hängt med. Författarnas förhoppning 

är att även mindre företag ska inse att logistiken inte bara är en kostnad, utan även ett verktyg 

för intäkter och konkurrens.  
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Den andra artikel som vi använt oss av är Gélinas och Bigras (2004) The Characteristics and 

Features of SMEs: Favorable or Unfavorable to Logistics Integration. I likhet med Murphy et 

al (1999) påpekar de bisten av forskning om mindre företags logistik. De menar att många av 

de mindre företag som finns idag är underleverantörer till större organisationer som utöver en 

stor press på sina underleverantörer. För att få fortsätta som leverantör måste de förändra sina 

strukturer och operationer så att både fysiska flöden och informationsflöden fungerar 

snabbare och bättre. Dessutom måste logistiska förbättringar göras så att tillgång och 

efterfrågan matchas bättre och transaktioner utförs med större precision. 

 

Problemet som författarna ser det är att beslut som rör företagens logistikverksamhet ofta är 

mycket komplicerade, på grund av den mängd distributions- och transportalternativ som finns 

tillgängliga men också av den närmast obegränsade mängd information som måste inhämtas 

och analyseras för att rätt beslut ska kunna fattas. Komplexiteten kommer av att företagens 

Supply Chain växer och fler aktörer, i olika delar av världen, blir en del av det företaget måste 

beakta vid beslutsfattande. Gélinas och Bigras nämner ett antal faktorer som ökar 

komplexiteten vid logistikstyrning, som ökade krav från både kunder och konsumenter, mer 

sofistikerad logistiklösningar, marknadens fokus har flyttats från lokal till global, ökad 

konkurrens samt organisatoriska förändringar som outsourcing och olika nätverk av företag. 

Dessutom nämner de konkurrenters logistikverksamhet som en viktig faktor. Som nämnts 

ovan så är logistik inte bara en serie strategier för att minimera kostnader utan också ett 

mycket viktigt konkurrensmedel. 

 

Vidare menar Gélinas och Bigras att ett samarbete mellan de mindre underleverantörerna och 

deras större kunder medför både för- och nackdelar. Bland fördelarna nämner de överföring 

av kunskap, tillgång till större marknader och långsiktigt engagemang. Nackdelarna som kan 

uppstå för de mindre underleverantörerna är ojämn fördelning, risk för ofördelaktig 

integration och ökat beroende. För att fördelarna ska vara större än nackdelarna måste de 

mindre företagen positionera sig som komplement till de större företagen genom att omarbeta 

sina logistiska aktiviteter så att de maximerar processeffektiviteten överlag och inte 

suboptimerar på detaljnivå. Som exempel nämns att underleverantörer medverkar redan vid 

framtagandet av kundernas nya produkter. Därigenom kan de på ett tidigt stadium utforma 

sina flöden, både informationsflöden och fysiska flöden, för att komplettera sina kunders 

flöden.  Återigen blir bristen på forskning om mindre företags logistik synlig. De mindre 

företagen använder ofta logistiska filosofier utformade av större företag, och det är inte givet 
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att de passar ett mindre företag. Som en ytterligare komplexitetshöjande faktor är de mindre 

företagen leverantörer till flera stora organisationer och måste då kanske arbeta med flera 

olika system för att tillfredställa sina kunder. 

Författarna till båda artiklarna pekar på den bristande forskningen om mindre företags 

logistikverksamhet samt att de mindre företagen har speciella förutsättningar och man kan 

inte ta för givet att de logistikstrategier som utformats av och för större företag utan vidare 

kan appliceras på mindre företag. Gélinas och Bigras visar i sin artikel en tabell på hur stor 

del av de anställda i mindre företag som fått någon form av utbildning inom logistik de 

senaste fem åren. Endast 1-6 % av de anställda hade någon form av utbildning inom inköp, 

distribution, forecasts och logistik. I de större företagen låg antalet anställda som fått 

utbildning inom samma områden på 20-50 %. 

 

Arend och Wisners studie Small Business and Supply Chain Management: Is there a fit? 

(2005) undersöker hur små och medelstora företag har lyckats när de implementerat Supply 

Chain management (SCM) som strategi. Utfallet som de visar är av blandad karaktär. En 

implementering av Supply Chain management passar uppenbarligen inte alla företag som de 

undersökt. Orsakerna till detta utfall är inte tydliga, men Arend och Wisner ger flera förslag 

till varför företagen inte uppnår de positiva effekter som normalt förknippas med Supply 

Chain management. Bland annat så finner de att de små och medelstora företag som 

medverkat i studien inte implementerar SCM med samma närhet till de olika parterna i kedjan 

som de större företagen. De mindre företagen gick inte lika djupt i integrationen och hade inte 

samma fokus på hela kedjans prestation. Utan det djup i integrationen som krävs uteblev 

också fördelarna. En annan möjlig förklaring som de anger är att valet av partner i 

försörjningskedjan gjordes med bristande långsiktighet. Arend och Wisner kom också fram 

till att de företag som var en viktig leverantör till stora kunder hade en mer positiv erfarenhet 

från implementering av SCM. Totalt visar studien att SCM och små och medelstora företag 

passar dåligt, men det är beroende av hur det implementerats och med vilka parter. 

 

I detta kapitel redovisas de teorier som vi använt oss av för att ge en ökad förståelse för de 

logistiska begrepp som används. För att ge studien en mer vetenskaplig karaktär använde vi 

olika vetenskapliga artiklar. I följande kapitel redovisas resultatet av intervjuerna, som lägger 

grunden för vår analys. 
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4 EMPIRI 
 

För att kunna forma en bra analys och slutsats, kommer vi i detta kapitel förklara resultatet av 

de intervjuer som vi gjort. Dessa intervjuer kommer att ligga till grund för att kunna öka 

förståelsen samt skapa en mer trovärdig uppsats inom detta område. 

 

4.1 Företagspresentation 
 

I denna del av empirin presenteras företagen som tagit del i denna studie. Vi kommer att ge en 

kort presentation av företaget samt deras bransch. 

 

4.1.1 ALOS AB 
 

Alos AB grundades 1971 och ägs av Ahlgren & Nilsson Invest AB. Huvudkontoret och lagret 

är beläget i Jordbro utanför Stockholm. Företaget har 28 anställda och omsätter 65 miljoner 

kronor. Företaget Alos ingår i en koncern där det finns ytterliggare två företag, AN Tryck 

samt Tryckbiten (producerar och trycker kuvert, blanketter och visitkort). Från början låg 

företagets tonvikt på förädling och distribution av färdigtryckta kuvert. Under årens lopp har 

verksamheten utvecklats ytterligare och bygger nu på lagerhållning och distribution av kuvert, 

emballage (det vill säga wellpapp)2 samt en liten del av hygienartiklar. Alos huvudsakliga 

branscher är kuvert och emballage och de har 35 års erfarenhet av detta. Deras största produkt 

är emballage, den köps från Munksjö och transporteras till deras lager där det lagerhålls innan 

det transporteras vidare till kund. På senare år har emballagebranschen blivit utsatt för nya 

lösningar3 samt att det är billigare att köpa emballage från Östeuropa, problemet där är att det 

är sämre kvalitet, vilket ger emballagen ett sämre rykte. Även kuvertbranschen har drabbats 

av nya lösningar, där e-mail är mer utbrett. Däremot har DR4 (direktreklam) ökat kraftigt. 

 

 

                                                
2 Består av flera pappersskikt, plana (står för styrka och sammanhållning) respektive vågformade (skyddar mot 
stötar och tryck), som limmats mot varandra. 
3 Mejeribranschen använder sig av plastbackar som gör det lättare att packitera och returnera, vilket minskar 
behovet av nya beställningar. 
4 Olika företag skickar ut mängder av direkt reklam i kuvert. 
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4.1.2 BALANCIA-MIDANIA AB 
 

Balancia-Midania grundades 1989. Huvudkontoret och lagret är beläget i Hammarby Sjöstad i 

Stockholm, men de har även ett kontor i Kina. Företaget har 20 anställda och omsätter 85 

miljoner kronor. Balancia-Midanias huvudsakliga verksamhet är att importera 

skönhetsprodukter från Kina till den europeiska marknaden. Deras arbete går ut på att 

sammanfoga alla varuflöden (från Kina till den europeiska marknaden) på ett så effektivt sätt 

som möjligt. Eftersom alla produkter kommer från Kina och fraktas över med båttransporter 

spenderar de mycket tid på att få alla flöden att fungera. Branschen är väldigt konkurrensutsatt 

och förutsätter att produkterna anländer till Sverige och deras övriga marknader i Europa på 

utsatt tid. Om det skulle bli en försening i transportledet och på så sätt produkterna inte 

kommer till deras kundföretag i tid kan det leda till att de förlorar kunden. Deras bransch är 

skönhetsprodukter och det engelska samlingsnamnet �personal care� uttrycker det bäst, det 

vill säga allting som berör kroppen. Det kan vara hårvårdsprodukter, make-up, 

hudvårdsprodukter eller parfymer. Vid lågkonjunkturer ser företaget en ökad försäljning 

eftersom en del av deras produkter är en nödvändighet. Vid högkonjunkturer däremot ser de 

en minskning i försäljningen, eftersom kunderna då får mer pengar över som de kan spendera 

på märkesprodukter. Branschen i sig är inte lika utsatt för konjunkturer som vissa andra 

branscher, exempelvis bilbranschen. 

 

4.1.3 FÖRETAGS MÖBLER AB 
 

Företags Möbler grundades 1996. Huvudkontoret och lagret är beläget i Bromma i 

Stockholm. Företaget har sex anställda och omsätter 8 miljoner kronor. Företags Möbler tar 

tillhanda och återanvänder kontorsmöbler samt säljer dessa vidare, de säljer även nya 

kontorsmöbler från kända möbeltillverkare. Företaget säljer allt från hela kontorslösningar till 

enstaka möbler. Företaget hjälper till att hitta nya eller begagnade möbler som passar just 

deras kundföretags behov, detta kan röra sig om exempelvis ergonomi. Personerna som 

arbetar inom företaget har alla kunskaper om möbelbranschen samt design, eftersom arbetet 

även kan röra sig om att rita upp möbler som passar in i olika företagsrum. Möbelbranschen 

är konjunkturkänslig, men inte på det samma sätt som för andra branscher, eftersom företag 

ändå köper möbler, allt beror på vilken typ av konjunktur det rör sig om. Vid högkonjunkturer 



Nehl & Sjöberg  Logistikverksamheten i mindre företag 
STOCKHOLMS UNIVERSITET  Våren 2006 

30 

säljer Företags Möbler mest nya möbler och vid lågkonjunktur säljs det mest begagnade 

möbler. 

 

4.1.4 GRAFOKETT AB 
 

Grafokett grundades 1991. Huvudkontoret är beläget i den skånska staden Ängelholm, Skåne, 

men de har även ett filialkontor i Stockholm. Företaget har fem anställda och omsätter 30 

miljoner kronor. Grafokett sköter lagerhanteringen åt några av deras största kunder, men 

eftersom det rör sig om en väldigt liten del, har de valt att outsourca den verksamheten. 

Filosofin inom företaget är att alla ska kunna allt, alla ska hjälpa alla, med andra ord �en för 

alla, alla för en�. Grafokett säljer blanketter, datatillbehör samt etiketter, vilket är deras 

huvudsakliga bransch där de också har 30 års erfarenhet. Sverige ligger i spetsen för 

etikettanvändandet, med andra ord Sverige går i bräschen både vad gäller utformningen samt 

produktionen av etiketter. Etikettbranschen är väldigt osäker, det vill säga en oförutsägbar 

bransch. För att kunna sälja etiketter gäller det att följa olika typer av prognoser om hur det 

kommande året kommer att se ut (innevarande år), genom att jämföra med hur det var 

(föregående år). Under de senaste åren har etikettbranschen ökat. 

 

4.1.5 SUPPLIES TEAM AB 
 

Supplies Team grundades 1925. Huvudkontoret är beläget i centrala Stockholm, men de har 

även filialer i både Göteborg och Malmö. Företaget har 65 anställda och omsätter 220 

miljoner kronor. Supplies Teams lagerverksamhet är en mycket liten del av företaget och 

innefattar enbart de mest frekventa produkterna till vissa specifika kunder, därför har de valt 

att outsourca den verksamheten. Supplies Team arbetar inom tre olika affärsområden 

(branscher), IT, Electronic Office Supplies (EOS) samt Print Solutions. Deras första 

affärsområde är IT. Supplies Team säljer hårdvara (datorer) och mjukvaror till olika kunder, 

men inom IT-branschen finns en mängd företag, både stora och små, som konkurrerar. 

Eftersom det finns många aktörer inom denna bransch blir även konkurrensen hård. IT-

branschen har en enorm omsättning på sina varor, eftersom det kommer nya och bättre datorer 

hela tiden. Därav är produkternas livscykler (datorer) väldigt korta. För en privatperson är 

livslängden för en dator cirka sex månader och för företag är livslängden uppemot cirka 18 

månader. Det andra affärsområdet är Electronic Office Supplies (EOS), vilket består av 
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underhåll samt hantering av förbrukningsmaterial till datorer. Inom detta område säljer 

Supplies Team framförallt toners och så vidare. Branschen som berör kopiatorer samt skrivare 

består av två läger. Producenterna inom denna bransch säljer i stort sett samma produkter, 

eftersom både kopiator och skrivare finns i en och samma maskin. Dessa två läger slås ihop 

till ett område som Supplies Team kallar Print Solutions, vilket är deras tredje och sista 

affärsområde. Supplies Teams uppgift är att förse sina kunder med hårdvara (skrivare eller 

kopiator) och service. I och med detta kan Supplies Team ansvara för kundens hela 

maskinpark.  

 

4.1.6 UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS (SWEDEN) AB 
 

UPS grundades 1907 i Seattle i USA och etablerades i Europa 1967. Huvudkontoret är 

beläget i Atlanta i USA. Företaget har 407 200 anställda världen över, varav 32 000 anställda 

finns i Europa. De har en omsättning på 42,6 miljarder dollar. UPS är världens största 

expresstransport- och paketleveransföretag och är dessutom en ledande leverantör av 

specialtransporter, logistik-, kapital- och e-handelstjänster. Företaget är även världens största 

paketleveransföretag samt världsledande leverantör av specialtransporter och logistiktjänster. 

 

Den delen som vi valde att fokusera på, UPS Supply Chain Solutions (UPS-SCS), arbetar 

enbart med tredjepartslogistik.  UPS-SCS har hand om nyckeltjänster såsom logistik, vilket 

inkluderar både reservdelslogistik och tekniska reparationer. SCS tar även hand om 

distribution, transporter, frakter och har en egen speditionshantering (freight forwarding) 

vilket innefattar införtullning. De hjälper till att planera internationell handel så att hela 

Supply Chain fungerar. I Sverige är UPS-SCS beläget i Bro utanför Stockholm. Den svenska 

delen fungerar på samma sätt, men för att förtydliga det skickar ett stort producerande företag 

sina produkter till UPS-SCS där de lagerhålls och kontrolleras, men produkterna ägs aldrig av 

UPS. Produkterna som anländer till Sverige kontrolleras noga. Försäljningsvillkoren mellan 

UPS-SCS och producerande företag är hårda, vilket kräver att produkterna är hela och finns i 

rätt kvantitet. 
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Figur 4.1 � Tredjeparts flöde. Järdler (2006), egen tolkning
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4.2 LOGISTIKVERKSAMHETEN I MINDRE FÖRETAG 
 

Grafoketts VD, Åke Järdler, berättade hur ett mindre företags logistikverksamhet såg ut för 15 

år sedan. Det var ett typiskt tvåvägsflöde där en kund tar kontakt och beställer från en 

leverantör, leverantören skickar kundens beställning vidare till en producent. Producenten 

skickar den färdiga produkten direkt till kunden. Leverantören är enbart en mellanhand, den 

fysiska produkten ser de aldrig och kommer inte heller i kontakt med den. Idag däremot 

menar Järdler att det ursprungliga tvåvägsflödet har ersatts med ett tredjepartsflöde (figur 

4.1), där lager kommit till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna typ fungerar så att när producenten skickar den färdiga produkten går den inte direkt 

till kund utan till ett lager som kan vara outsourcat till ett företag som sköter 

lagerverksamheten eller företagets egna lager. Denna typ av flöde (TPL) ställer högre krav på 

leverantören, eftersom det är mellanhanden (leverantören) som ser till att kunden får den 

beställda produkten. För att detta ska fungera sker det en daglig kontakt mellan både 

leverantör och producent samt leverantör och kund. Där kunden blir informerad om 

produktens tillgänglighet, leveransstatus och så vidare. 

 

De respondenter som vi intervjuade medger att de tycker att logistiken är livsviktig för just 

deras verksamheter, men att alla inte lägger ner lika mycket resurser på att utveckla den. 
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Supplies Teams verksamhet handlar mycket om logistik och de lägger stor vikt vid 

logistikfrågor och enligt affärsområdeschefen på Supplies Team, Peter Sjöström, går deras 

verksamhet i grunden ut på att transportera varor från punkt A till punkt B. �Logistik är 

bolaget� påpekar Sjöström under intervjun. Företaget Balancia-Midania har arbetat med Kina 

under 10 år är de väl insatta i logistikfrågor. De arbetar ständigt med att utveckla 

logistikverksamheten och prestationerna mot kund. VD Jean Wagenaar menar att deras 

logistik alltid kan bli bättre och därför arbetar de intensivt med att hitta nya lösningar som kan 

förbättra deras logistik. �Logistikfunktionen är en otroligt viktig del för verksamheten, därför 

arbetar vi hårt med att förbättra den.� Detta är extremt viktigt eftersom de arbetar med att ta 

hem produkterna från Kina, vilket inte alltid är lätt då man har vissa tider (slots) att passa. Det 

finns inga felmarginaler, utan allt måste stämma. Wagenaar menar att företagets �key word� 

är logistik, det måste bara fungera. Enligt Alos VD, Hans Ahlgren, är en logistikerfunktion A 

och O i ett mindre företag, �speciellt för oss, som skulle kunna skapa en konkurrensfördel mot 

de liknande företag som finns i Jordbro industriområde som har samma funktioner�. På denna 

punkt håller Lars Janson, VD för Företags Möbler, med om, �logistikfrågorna är viktiga, för 

att flödet ska kunna flyta på�. Det händer att ett företag (som exempelvis minskar i storlek 

eller läggs ner) skickar sina möbler till oss. När möblerna väl kommer till dem rensar 

företaget ut de produkter som inte kan säljas, resten slängs. 

 

Men företagen har olika syn på om man behöver en eller flera personer som arbetar enbart 

med logistikfrågor. Balancia-Midania har en heltidsanställd logistikansvarig. Balancia-

Midanias VD, Jean Wagenaar, menar att den logistikansvariga personen ser till att deras 

produkter finns lagrade och att transporterna sköts felfritt från Kina. Wagenaar fortsätter att 

säga att den ansvariga personen får vidareutbildning på området för att hela tiden kunna 

komma med nya idéer som kan leda till att företaget blir mer konkurrenskraftigt. Peter 

Sjöström, på Supplies Team, konstaterar att ända tills nyligen har de inte haft en renodlad 

tjänst för logistik som ansvarar för Norden. Men att de, under pågående studie, har anställt en 

person som ska ta hand om alla logistikfrågor. Innan den personen blev anställd, berättar 

Sjöström att de logistiska frågorna sköttes av marknads- och försäljningsavdelningarna, men 

att de inte fått någon utbildning på området. Den nyanställda personen har utbildning inom 

området och kommer att få den vidareutbildning som behövs för att klara av 

arbetsuppgifterna. Företagen Alos, Grafokett och Företags Möbler har ingen renodlad 

logistikertjänst. Ingen av företagen har gett någon utbildning på området. 
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Företags Möblers VD, Lars Janson, säger att den person som man kan kalla logistikansvarig 

har ingen utbildning och får ingen, eftersom hans ansvarsområde är att leveranserna till och 

från företaget fungerar. Janson påpekar att alla inom företaget arbetar med allt, alla ska på så 

vis känna till allt som händer, vare sig det är logistiken eller något annat. �Man kan inte 

anställa en logistikansvarig i vår bransch, eftersom det viktiga hos oss är att man kan 

möbelbranschen. Om man kan vår bransch, kan man lära sig de logistikfunktioner som man 

behöver allteftersom.� Grafoketts VD, Åke Järdler, medger att det vore nog bra om de 

anställda fick utbildning på området, eftersom det skulle kunna hjälpa oss att på sikt minska 

logistikkostnaderna. �Vi skulle öka vår förståelse på detta område.� 

 

4.3 DE MINDRE FÖRETAGENS INFORMATIONSFLÖDE 
 

Enligt Åke Järdler så fanns det ingen e-mail för 15 år sedan, den var i alla fall inte utvecklad 

till dagens standard. Han menar att allting skedde via telefon, fax eller brev. Det vill säga, alla 

order som ett företag fick, skrevs för hand som sedan faxades vidare till kunden. 

Respondenterna är eniga om att ett informationsflöde aldrig kan existera om inte kunderna 

initierar det. Kunden är den primära källan till att det överhuvudtaget finns ett 

informationsflöde. Sedan sker informationsutbytet ständigt mellan leverantören och dess 

kunder. De är även samstämmiga om att informationsflödet sker flera gånger dagligen. Det 

skiljer sig däremot på vilket sätt det sker, majoriteten av respondenterna menar att flödet 

främst sker via e-mail, telefon, fax och en mycket liten del per brev.  

 

Enligt Lars Janson så används e-mail knappt någonting, �det är för opersonligt�. Janson 

fortsätter med att säga att företaget använder sig mestadels av telefon, eftersom de tycker att 

kundkontakten är viktigast, då detta kan leda till merförsäljning. �Om en offert kommer in till 

oss via e-mail försöker vi ringa upp kunden snarast så att vi kan få en bild av vad kunden 

tänkt sig.� All information som kommer in till företaget sparas, både på dator men också i 

pärmar, �jag gillar pappershanteringen, eftersom det ger mig mer kontroll över vad som 

händer och sedan så är jag inte datakunnig�. Företags Möblers vanligaste kontakt med kunden 

sker på plats, det vill säga att kunden kommer till dem och tittar på vad som finns. Janson 

menar att kundkontakten och servicen är den viktigaste delen, han fortsätter med att säga att 

efter varje kontakt eller försäljning, ringer de upp till kunden och försäkrar sig om att allt är 

bra samt att allt fungerar som det ska. �Vi försöker lämna ett så gott intryck som möjligt.� 
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Kundvården för Företags Möbler är viktig och informationsflödet måste ske kontinuerligt. 

Grafokett och Alos informationsflöde sker dagligen. Enligt Hans Ahlgren är varje liten sak 

som sker ett informationsflöde. Alos order förs in i en databas där all information om 

produkterna finns. Från datorn skickas en uppföljning med automatik som en påminnelse till 

säljaren som då kan skicka ut bekräftelser i Pdf-format. Grafokett använder sig av 

datasystemet Exor som integrerar olika register, lagerfunktioner, ekonomi samt även kan göra 

order, bekräftelser samt fakturor. Alla order som kommer in bekräftas, även de från lagret. 

Grafokett kontrollerar genom att sända orderbekräftelser, lagerstatus samt produktens 

tillgänglighet.  

 

Balancia-Midanias informationsflöde skiljer sig lite, enligt Wagenaar sker flödet elektroniskt, 

det vill säga via EDI och via videosamtal, deras pappershantering är näst intill obefintlig. �Ett 

videosamtal gör så att man ser varandra och ser om den inte förstår och vice versa.� För att 

undvika missförstånd har de ständig kontakt med sina kunder och leverantörer flera gånger 

dagligen. Vid kundmöten har de speciella �kundrum�, där kundens befintliga sortiment finns 

och där man då ser allt på plats. Om kunden är ute efter någon ny produkt har företaget ett 

speciellt �visningsrum� där alla nya produkter finns på display. Om kunden väljer en produkt 

flyttas den direkt ner till deras rum och finns enbart i deras sortiment. Supplies Team har ett 

kontinuerligt informationsutbyte med både sina kunder och dess leverantörer. De arbetar 

parallellt med två datasystem, SAP och VMS (Vendor Management System) som nyligen 

implementerades och är speciellt utvecklat för företaget. Systemet SAP skickar en gång i 

veckan en så kallad �open order� till säljarna där de kan se om någon order inte blivit 

processad eller om produkten inte skeppats till kund ännu. Det är säljarens uppgift att se till 

att ordern följs upp och att kunden får den produkt som är beställd. �Om produkten inte 

kommit till kund inom två veckor är det inte bra.� Sjöström poängterar att informationen är 

nödvändig för att de ska kunna sälja, eftersom det inträffar en ofantlig mängd transaktioner 

elektroniskt, det vill säga via EDI. VMS går ut på att förse företaget med ett beslutsunderlag 

där lämplig leverantör väljs ut med automatik. Parametrarna som systemet tar hänsyn till är 

priser, lagersaldo och totalt ordervärde.  Enligt Sjöström ska beställningarna ske elektroniskt 

tillsammans med VMS-systemet. Systemet har i dagsläget varit i drift i cirka två månader och 

alla delar är inte färdigtutvecklade. VMS ska underlätta Supplies Teams logistikverksamhet 

och på så sätt minska de administrativa kostnaderna.  
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Figur 4.2 � VMS-system. Sjöström (2006), Supplies Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemet fungerar så att kunden startar flödet genom att lägga en order eller fråga om en 

prisförfrågan. Supplies Team tar emot ordern som går igenom systemet. Där väljs lämplig 

distributör ut. Detta görs efter en rangordning som baseras på vilken av dessa distributörer 

som billigast kan leverera produkten, priser, lagersaldo och orderomsättning. Distributören 

transporterar direkt till kund. Produkten kommer fram i Supplies Team förpackningar och 

med deras egna fraktsedlar. �Kunden behöver inte se alla led som produkten går igenom� 

påpekar Sjöström. 

 

4.4 FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED ETT MINDRE FÖRETAG 
 

Respondenterna menar att det finns vissa fördelar med att vara ett mindre företag jämfört med 

ett större företag. En av fördelarna är att det är kortare beslutsvägar, eftersom alla på kontoret 

kan vara involverade i arbetet. Hans Ahlgren uttryckte det som att �alla vet vad alla håller på 

med�, han fortsätter med att säga att samarbetet mellan de anställda är något av det positiva, 

eftersom de arbetar nära måste de även trivas med varandra, på så sätt blir det en bra 

sammanhållning. Åke Järdler håller med eftersom han menar att �inget undgår någon��. På 

denna punkt håller även Lars Janson med, han menar att alla anställda i det lilla företaget vet 

vad alla ska göra men kan även hjälpa till om det behövs, �detta lyckas man med ett bra 

samarbete�. 

 

Ett mindre företag är oftast mer flexibelt och detta instämmer alla respondenter med. Sjöström 

menar att de kan se skillnaden eftersom de har tillhört en större koncern och kan med facit på 

hand verkligen hålla med om att ett mindre företag blir mer flexibelt. Wagenaar menar att 

�man blir som en kameleont�. Alos VD, Hans Ahlgren, ger ett tydligt exempel på detta. När 
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en kund ringer upp ett större företag för att få priser, får kunden vanligtvis sitta i långa 

telefonköer, där man måste trycka på en knapp för att komma till den person eller avdelning 

man söker. Ahlgren menar att ett mindre �flexibelt� företag oftast kan allt. Med andra ord 

slipper kunden sitta i långa telefonköer, eftersom alla inom det mindre företaget vet precis alla 

priser och så vidare. Lars Janson uttryckte det som �snabba puckar�, det går väldigt snabbt. 

 

Det är också lättare att få tag på informationen. Järdler menar att alla funktionerna inom 

företaget (ekonomi till försäljning) går ihop till en enhet, �vi sitter nära varandra, vilket 

underlättar samarbetet�. Järdler fortsätter med att hävda att då alla sitter nära varandra kan 

man skaffa fram informationen utan att behöva ringa runt eller gå runt till olika våningar. All 

information kan skaffas där man sitter. Ahlgren menar att en av Alos styrkor är att företaget 

samarbetar bra inom alla områden, �Vi har ständig kontakt med lagret och med resten av våra 

medarbetare�. 

 

Det mindre företaget kan lättare anpassa sig efter sina kunder. Balancia-Midanias VD Jean 

Wagenaar berättar att de tar hand om vissa kunders hela lagerhållning. Dessa kundföretag har 

även lagt ut (outsourcat) sina beställningsrutiner till Balancia-Midania. Företaget får tillgång 

till kundens försäljningssiffror och kan med hjälp av dessa basera nya ordrar som 

transporteras från lagret till kund. Eftersom de har bra insyn i kundföretaget kan de även i god 

tid se om någon av produkterna måste beställas från Kina, �vi slipper problemen med att 

produkterna tar slut, vilket även är positivt för kunden och dess konsumenter�. 

 

Respondenterna menar också att det finns nackdelar med att vara ett mindre företag. 

Grafoketts VD, Åke Järdler, uttryckte det som, �vi har mindre resurser och är inte lika stora 

som de stora företagen�. Både Sjöström och Wagenaar håller med om att de har mycket 

mindre resurser, �det är svårt att jämföra sig med de större företagen, eftersom de har mer 

finansiellt kapital och kunskapskapital� Det mindre företaget måste hela tiden hävda sin 

kapacitet och kompetens. Som Hans Ahlgren uttryckte det �att även om vi är ett litet företag, 

kan vi klara av uppgiften som ges�. Ahlgren fortsätter med att hävda att det lilla företaget är 

precis lika duktigt som ett större företag. Det mindre företaget måste framförallt visa att de är 

lika bra genom sin prissättning för att på så sätt kunna vara med om att slåss och kunna bjuda 

på olika prisförfrågningar. Lars Janson håller med om att det mindre företaget inte har samma 

möjligheter som de större företagen, �större företag har en bättre förhandlingsposition när det 

gäller priser eller rabatter�. Sjöström utvecklade det lite till genom att säga man får mycket 



Nehl & Sjöberg  Logistikverksamheten i mindre företag 
STOCKHOLMS UNIVERSITET  Våren 2006 

38 

sämre uppvaktning av producenter och leverantörer, det vill säga att det är svårare att få dessa 

aktörer att pressa priserna. När man är ett litet företag är man ganska okänd och nya företag, 

som inte är insatt i vilka företag som finns, ställer ofta frågan: Vilka är Ni? Och varför ska vi 

köpa era produkter? Enligt Åke Järdler krävs det en bra kunskapsöverföring, det vill säga 

visa att deras kunskaper inom detta område är större och bättre än konkurrenternas. Vi måste 

även kunna hantera kunden på ett professionellt och snyggt sätt för att förmå kunden att köpa 

produkterna av just oss. Detta återspeglas också, fortsätter Järdler, när man ska förhandla med 

stora internationella företag. Om det är svårt inom landet är det ändå svårare på den 

internationella marknaden, eftersom de företagen inte känner till det lilla svenska företaget. 

 

4.5 FRAMTIDSUTSIKTER FÖR LEVERANTÖRER 
 

Företagen menar att ingen vet vad som kommer hända, men man kan alltid spekulera i vad 

som händer eller hoppas på vad som ska hända. Därför är framtiden osäker. Det kommer 

alltid att finnas vissa begränsningar och möjligheter. Hans Ahlgren hävdar att det finns inga 

begränsningar utan bara möjligheter, men han menar också att man hela tiden måste leta efter 

nyare och bättre lösningar och mer plats till produkterna. Lagren blir allt större, eftersom 

kunderna vanligtvis lägger ut sina lager till ett TPL-företag och de vill ha sina produkter när 

de beställer dem samt att de större producenterna kräver att underleverantörsföretag har hand 

om alla lagren. På senare tid har e-handeln ökat, men Ahlgren menar att e-handelsbranschen 

är minimal i Sverige idag. Han tror däremot att denna bransch kommer att öka och då gäller 

det att man har nya lösningar på gång, vilket skapar möjligheter. Balancia-Midania menar att i 

framtiden kommer mer och mer kundföretag lägga ut sina beställningar och låter deras 

leverantörer sköta allt, på så sätt blir de mer insatta i alla kundens led och kan påverka mycket 

mer än vad man kan göra idag. Åke Järdler beskriver en begränsning som gör det svårare för 

dem som ett litet företag. Eftersom de är ett litet företag och konkurrensen är otroligt hård 

inom etikettbranschen måste de använda sig av kundernas befintliga speditörer. Varför det är 

så förklarar Järdler genom att säga att kunden oftast har ett bättre avtal med speditörer än vad 

Grafokett kan ordna. 

 

Både Hans Ahlgren och Åke Järdler menar att i deras branscher var det under 1990-talet 

otroligt populärt för producerande företag att förlägga sin produktion på annan ort, framförallt 

på den asiatiska kontinenten. I början av 2000-talet startade en ny trend och detta var att 
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företagen tog hem sin produktion från utlandet igen, för att förlägga den inom de egna 

nationella gränserna. Orsaken till att man tog hem produktionen igen var för det första ett 

internt synsätt, det vill säga minska att företagshemligheter kom ut till deras konkurrenter. 

Här vidtog Järdler att det är vida känt inom branschen, att vissa av dessa produktionsföretag 

eller leverantörer sålde produkter till deras konkurrenter. För det andra har företagen kommit 

på att det inte är billigare att producera internationellt och flyttar därför hem produktionen 

igen. Den tredje och sista orsaken är att kvaliteten i Sverige är bättre än den i övriga Europa 

eller framförallt i Asien. Supplies Team är inne på samma linje, men de tittar mer på en 

utlandsexpansion, det vill säga de vill leverera från deras svenska lager direkt till Danmark. 

Sjöström menar att transporterna till Danmark inte tar så lång tid, det skulle däremot vara mer 

olönsamt att skaffa sig en verksamhet där. 

 

Företagen Balancia-Midania och Företags Möbler tittar båda på EAN-kodning, men har olika 

uppfattningar om det. Lars Janson menar att det är alldeles för dyrt med EAN-kodning, vilket 

bara skulle skapa problem för dem. Han medger däremot att denna metod skulle effektivisera 

deras lager, minska svinn och de skulle ha bättre kontroll på vad som finns hos dem och så 

vidare. Balancia-Midania däremot arbetar intensivt med att få sina leverantörer och kunder att 

implementera EAN-koder, eftersom detta skulle göra arbetet mycket lättare och företaget 

skulle även lättare kunna följa produkten och på så minska komplikationer i de tidiga leden. 

Lars Janson menar att möbelbranschen inte kommer att ändras eftersom den har sett likadan 

ut i snart 15 år. Branschen står till, det enda som ändras är möblernas design och kvalitet. 

Däremot tror Janson att marknaden för begagnade möbler kommer att fortsätta växa, därför 

att kvaliteten på möbler har ökat den senaste tiden, detta har också lett till en ökad 

begagnadmarknad. �Företagen märker att man kan få nästan nya möbler som är i väldigt bra 

skick för mindre än halva priset, varför ska man köpa nytt?� Jean Wagenaar och Peter 

Sjöström tror att leverantörerna kommer bli mer involverade i ett tidigare skede i processen. 

De större leverantörerna kommer hoppa över ett steg, precis som Dell, och sälja direkt till 

slutkund. Båda två påpekar att deras respektive bransch kommer att finnas kvar, emellertid 

kommer det bli någon typ av förändring. En sak som både Hans Ahlgren och Åke Järdler är 

helt säkra på är att lagerverksamheter kommer att fortsätta finnas till och till och med öka i 

antal. Hans Ahlgren menar att det vi ser idag inom TPL-branschen bara är början av vad som 

komma skall. 

 

 



Nehl & Sjöberg  Logistikverksamheten i mindre företag 
STOCKHOLMS UNIVERSITET  Våren 2006 

40 

4.6 DET STORA FÖRETAGET 
 

Inom delen UPS Supply Chain Solutions (UPS-SCS) i Bro arbetar 20 heltidsanställda 

personer med tredjepartslogistik, men de hyr också in cirka 10 personer, beroende på behov. 

Utöver detta finns det logistikanställda som arbetar med diverse administrativa sysslor. De 

personer som inte har utbildning sedan tidigare, får den utbildning som krävs för att kunna 

klara av att göra sitt arbete. UPS som är världens största transportörföretag använder sig av 

egna befintliga lastbilar och flyg. 

 

Informationsflödet inom UPS-SCS sköts via datasystemet WMS (Warehouse Management 

System). Detta system baseras på order som kommer via EDI och återrapportering. WMS-

systemet ska förse de berörda personerna med ett beslutsunderlag, det vill säga att systemet 

väljer ut det lager som har de efterfrågade produkterna och som är billigast att transportera 

från. Utöver detta tar WMS-systemet även hänsyn till parametrar som priser, lagersaldo, det 

totala ordervärdet och så vidare. Systemet är utvecklat på så sätt att en person inte hinner med 

att kolla upp alla delar som behöver kontrolleras. Systemet utvecklades för att hjälpa till att få 

fram det mesta optimala alternativet samt att minska de administrativa kostnaderna, eftersom 

systemet själv väljer ut det mest optimala lagret på väldigt kort tid. Detta system är kopplat på 

så sätt att både kunderna och transportörerna har tillgång till det. För UPS-SCS som dagligen 

arbetar med logistik är sålunda logistik den avgörande komponenten som skapar 

konkurrensfördelar och kan anpassas efter kundernas behov. UPS menar att idag märker de att 

företagen försöker uppnå just detta genom partnerskap, integration och lägger fokus på hela 

värdekedjan. Inne i värdekedjan sker det en specialisering, eftersom konkurrensen ökar. Detta 

leder till att allt fler aktörer blir involverade i kedjan. Detta, i sin tur, ställer krav på 

omfattande utbyte av information mellan alla de berörda parterna. Customer Relations 

Supervisor Logistics, Peter Bergwall, menar att det handlar om olika flödeskedjor och länkar 

där det sker ett ständigt flöde av material och information. Hur själva processerna ser ut i 

detalj beror alldeles på kundernas val av logistikstrategi. Men man kan säga att kopplingen till 

logistikleverantör framförallt sker genom en funktionell nivå, där ingen produktion finns utan 

det rör sig enbart om logistikhantering som sker i form av hantering av gods. Denna 

funktionella nivå sammanfattar de olika delkomponenterna, behoven eller länkarna till de 

externa parterna.  
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Alla orderna som kommer in återrapporteras (lagersaldo, leveransstatus och så vidare) två 

gånger till kunden, detta beror på vilken typ av order det är. Efter det att man rapporterat till 

kunden sker en ständig kommunikation med speditören, så att man hela tiden håller sig ajour 

med vad som händer. På UPS hemsida kan kunden följa sin produkt, via ett webbaserat 

interface, hela vägen från och med den skickas till den kommer fram till sin slutdestination. 

UPS nämner att ett större företag har betydligt mer resurser att använda sig av, både 

finansiellt och antal personer som kan involveras i hela kedjan. De nämner också att det 

negativa med att vara ett större företag är att de vanligtvis är mindre flexibla, detta förklarar 

Bergwall genom att säga att ett större företag oftast är beroende av att en högre nivå av 

kontroll behövs. UPS menar att det finns enorma möjligheter för logistiken att utvecklas 

ytterligare mot vad den är idag. Däremot kommer enklare tjänster att automatiseras och bli så 

kallade �commodities�. Det vill säga att alldagligheter kommer att försvinna, som 

speditionsavgifter, med andra ord, de små detaljer som man betalar för kommer att ingå och 

på så sätt försvinna. De medger att de begränsningar som kommer att kunna förhindra 

logistikens möjligheter är bland annat dagens infrastruktur samt logistikkompetensen som 

saknas inom branschen. Hur framtiden kommer att se ut är det ingen som vet, men UPS tror 

att komplexiteten i själva tjänsteutbudet samt mervärdet i tjänsteproduktionen kommer nog 

sannolikt att öka. Bergwall menar att TPL-branschen kommer att klättra uppåt i �kanalen�, 

med detta menar han att ett företags hela beställningsrutin kommer att läggas ut på en TPL-

aktör som håller koll på vad som säljs samt vad som finns kvar i lager. Tanken med detta är, 

menar Bergwall, att kundföretaget vill slippa ansvaret och istället outsourcar den delen, med 

kravet att produkten inte får ta slut. Ett ständigt flöde måste ske. 

 

I detta kapitel redogjorde vi det resultat som studiens intervjuer utgjorde. I följande kapitel 

kommer vi att väva samman resultatet och teorierna till en analys och där vi kommer att gå 

djupare och ge en bättre förståelse för de delar som utmärker de mindre företagens 

logistikverksamhet. 

Transportation 
(In/out) 

Facility 
structure 

Inventory Communication 
& information 

Materials 
handling

Figur 4.3 � Koppling mellan kundernas logistikprocesser till TPL-aktiviteter. Bergwall (2006), UPS-SCS 
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5 ANALYS 
 

I analyskapitlet kommer vi använda den teoretiska referensramen som ett redskap att 

analysera vårt insamlade empiriska material. Vi börjar med att analysera logistikverksamheten 

i de företag vi studerat. Vi kommer sedan att gå in mer på informationsflödet och avsluta med 

att se hur ett större, multinationellt logistikföretag arbetar jämfört med de mindre vi studerat. 

Vi använder oss främst av de teorier som vi inhämtat från artiklarna som presenterades i 

teorikapitlet, men kommer även att försöka gå djupare och ge en bättre förståelse för de delar 

som utmärker de mindre företagens logistikverksamhet.  

 

5.1 LOGISTIKVERKSAMHETEN I MINDRE FÖRETAG 
 

Både Murphy med flera (1999) samt Gélinas och Bigras (2004) beskriver 

logistikverksamheten i mindre företag som mindre sofistikerad jämfört med större 

organisationer. Våra intervjuer har dock gett en mer splittrad bild. Det ger mer en bild av tre 

olika faser beroende på hur utvecklad deras logistikverksamhet är. I den första fasen hamnar 

företag som inte använder sig av alltför avancerade system. Pappershantering och enkla 

system utgör här fortfarande grunden. I den andra fasen placeras de företag som är väl 

medvetna om logistikens möjligheter och de ser också logistiken som mycket viktig för 

verksamheten. Trots det så har de inga renodlade logistiktjänster och ingen utbildning inom 

ämnet. I den tredje fasen har vi företag som använder logistiken på strateginivå. De är väl 

insatta i ämnet och har rena logistiktjänster med utbildad personal. De använder sig av väl 

utvecklade system och nästan all verksamhet sker elektroniskt. Vi vill dock inte hävda att 

vissa företag är bättre än andra. 

 

För att kunna tränga in på djupet på dessa tre faser tycker vi oss se två faktorer, transaktioner 

och relationer, som är avgörande för hur långt företaget har nått i utvecklingen. 

Logistikverksamheten är enligt vår mening starkt beroende av vilken bransch företaget verkar 

inom samt storleken på deras kunder. För att kunna urskilja detta kommer vi att analysera 

varje fas med avseende på de två faktorerna. Det karakteristiska med den första fasen är att 

det är en �stillastående� bransch, det vill säga att det sker få transaktioner med samma kund. 

Själva transaktionen är isolerad på så sätt att kontakten är begränsad till försäljningstillfället 
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och därmed ingen direkt relation med företaget och dess kund. Här kan man urskilja en klar 

skillnad mellan företagets transaktioner samt dess relationer, inom denna fas bedriver inte 

företagen inte något direkt utvecklingsarbete tillsammans med kunderna. Den andra fasen 

karakteriseras av att företagens bransch är mer �rörlig�, med detta menar vi att det sker mer 

transaktioner där kunderna återkommer och köper samma produkter igen. Inom denna fas 

finns det en mer tydligare relation till kunderna. Denna fas kan tendera att ligga närmare både 

den första och den tredje fasen, detta är beroende på de ekonomiska resurserna som företagen 

har samt förutsättningarna för branschen. Här kan man ana att transaktionerna och 

relationerna kommer närmare varandra men blir inte helt integrerade. Företagen inom denna 

fas har större utvecklingspotential, där de har störst möjlighet att hämta hem de vinster som en 

mer utvecklad logistikverksamhet kan innebära. Den tredje fasen karakteriseras av att 

företagens branscher är i ständig förändring, där nya produktvarianter ofta lanseras, ställs 

höga krav på en effektiv logistik. Här finns det inte utrymme för några förseningar. Företagen 

och deras kunder är integrerade med varandra. Där transaktionerna med kunderna sker 

kontinuerligt med samma kund, vilket förutsätter en väldigt nära relation till kunden. 

Relationen består av att företaget och kunden arbetar med utvecklingsarbete och där kunden 

ställer höga krav på leverantören. Här får företagen en inblick i kundföretaget, vilket ger 

leverantören ett ansvar för kundens lager, kundens beställningar samt produktutveckling för 

kundens produkter. Detta skapar en mer integrerad relation mellan transaktioner och 

relationer. Illustrationen i följande figur (figur 5.1) ska lättare förtydliga detta resonemang. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om vi går vidare och ser på de andra teoretiska bidrag som vi hämtat från olika artiklar får vi 

ungefär samma bild. Murphy med flera (1999) fann i sin undersökning att mindre företag ofta 

inte inser vikten av en välutvecklad logistikverksamhet och att detta kan leda till ökade 

kostnader och oönskade nivåer av kundtillfredsställelse. Det stämmer inte så väl in på de 

Figur 5.1 � Transaktioner och relationers påverkan på faserna. Egen figur 

Fas 1 � Få transaktioner med samma kund, ingen relation

Leverantör Kund 

Fas 2 � Närmare relation, fler transaktioner med samma kund

Kund Leverantör

Fas 3 � Transaktion och relation är integrerade

Leverantör Kund 
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resultat vi kommit fram till. Alla företag som medverkat ser logistiken som en viktig del av 

deras verksamhet, men tillämpar den olika. Alla har påtalat vikten av att ha nöjda kunder och 

att logistiken är ett medel för att uppnå detta. De företag som använder sig av enklare 

lösningar fokuseras främst på snabba leveranser. De mer avancerade företagen går längre och 

där handlar det om lagerhållning åt kund, logistiken tar plats redan på produktdesignnivå där 

förpackningar optimeras för transporter och EDI-lösningar används i större utsträckning. 

Anledningen till att vi får ett annat resultat än Murphy är att företagen vi studerat har området 

logistik med i sin dagliga verksamhet, vilket kan förklara att respondenterna har en bättre 

insikt om logistikens möjligheter. 

 

Gélinas och Bigras (2004) menar att mindre underleverantörer måste placera sig som 

komplement till sina större kunder. Som ett exempel nämner de att medverkan i kunders 

produktutveckling är ett steg för att förbättra sin position. Ett tydligt exempel är Balancia-

Midania som på ett tidigt stadium är involverade i sina kunders produktutveckling. De 

anpassar sina logistikflöden till kunderna genom att medverka till utformningen av 

förpackningar och införande av EAN-koder. De har också möjlighet att ta del av 

försäljningssiffror från sina kunder för att snabbt kunna förutse när nya leveranser kommer att 

behövas. De knyts därmed närmare till sina kunder och det blir ett viktigt konkurrensmedel. 

Även Grafokett, Alos och Supplies Team anpassar sig till sina kunders varuflöden på ett tidigt 

stadium. De utnyttjar därmed möjligheten att genom ett nära samarbete minska risken för att 

bli utbytta mot en annan leverantör samt att kunskapsöverföring mellan företagen blir möjlig.   

 

Vi vill med den här undersökningen öka förståelsen för de speciella förutsättningar som de 

mindre företagen har. En tydlig punkt som kommit fram under intervjuerna är flexibilitet. Vi 

tror att flexibiliteten kan vara ett viktigt konkurrensmedel för de mindre företagen. De har 

möjlighet att anpassa sig till sina kunders krav och önskemål på ett, enligt oss, mycket bra 

sätt. Till det kommer att de ofta är specialiserade och har mycket god kunskap inom 

respektive bransch. I kombination med flexibilitet ger det förutsättningar för att bli det 

komplement som större kunder efterfrågar. Problemet som kan uppstå, är enligt oss, de 

begränsade resurserna. Brist på kapital och kompetens i logistikfrågor kan bli ett hinder som 

gör att kunderna väljer en annan leverantör. Balancia-Midania och Supplies Team har här 

kommit längre i utvecklingen. De har anställt personal med logistikkompetens och de har 

också implementerat system för att underlätta och effektivisera logistikverksamheten. De 



Nehl & Sjöberg  Logistikverksamheten i mindre företag 
STOCKHOLMS UNIVERSITET  Våren 2006 

45 

företagen är också de med högst omsättning och en av orsakerna kan vara att de har mer 

tillgängliga resurser för att hämta in den kompetens de behöver.  

 

Murphy, Daley och Knemayer (1999) menar att mindre företag inte hängt med i utvecklingen 

när det gäller att se logistiken inte bara som en kostnad, utan även som en intäktsgenererande 

kostnad och viktigt konkurrensmedel. De företag vi studerat har insett just detta. De är 

medvetna om logistikens möjligheter. Det som är mer negativt är att de inser detta, men gör 

förvånansvärt lite åt det. Ett av företagen har personal anställd med logistikkompetens och 

ytterligare ett företag har nyligen anställt en person, som vid intervjuns genomförande inte 

hade börjat sin anställning. I de andra företagen finns ingen person som har en renodlad 

logistiktjänst med utbildning i ämnet, trots att de medger att det troligen skulle behövas. Men 

kanske är det bättring på väg. Förhoppningsvis har vi kunnat väcka dessa tankar hos företagen 

och få dem att gå från att bara inse vikten av logistik, till att också agera. En av orsakerna till 

att företagen inte agerat fullt ut kan vara den bristande forskningen kring mindre företags 

logistikverksamhet.  

 

Att mindre företag ofta använder sig av större företags logistikstrategier tror Gélinas och 

Bigras (2004) kan vara en följd av den bristfälliga forskningen. Av de företag som vi 

intervjuat har ingen en uttalad logistikstrategi. En orsak till det tror vi kan vara att deras 

kunder ofta är stora, starka organisationer som kan utöva en press på sina leverantörer. 

Gélinas och Bigras (2004) identifierar just detta fenomen. Som underleverantör till en större 

organisation kan du behöva ta på dig logistikuppgifter som lagerhållning av produkter för att 

överhuvudtaget fortsätta som leverantör. Vi ser här att företagen ställs inför en svår uppgift. 

För att behålla sin kund kan de bli tvingade att ta på sig en uppgift som kanske ligger utanför 

deras egen verksamhet. Valet blir då att antingen investera i ett eget lager med egen personal 

alternativt lägga ut lagerverksamheten på en tredje part. Båda alternativen är kostsamma och 

kräver kompetens. Dessutom ser vi att företagets Supply Chain blir längre och mer 

komplicerad och ställer högre krav på logistikverksamheten. Logistik på strateginivå blir än 

mer viktig. De företag som har kommit längst i utvecklingen använder sig dock av logistik på 

strateginivå. De menar att en effektiv logistikverksamhet är grunden för företagets framgång. 

Att inse detta menar vi är otroligt viktigt. Vi ser dock att det även här i flera fall skulle behöva 

följas upp med mer aktiva handlingar i logistikfrågor. Främst gäller det att inhämta mer 

kompetens i form av nyanställning alternativt utbildning av befintlig personal. Dessutom 

ställer en längre och mer komplicerad Supply Chain högre krav på företagens 
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informationssystem och informationshantering. Vi ska i följande avsnitt analysera företagens 

informationsflöden.  

 

5.2 INFORMATIONSFLÖDET I MINDRE FÖRETAG 
 

Om vi tittar på informationsflödet i dessa företag har det även här framkommit en splittrad 

bild. Vissa företag använder sig fortfarande av enkla system, baserat i huvudsak på papper. 

Andra företag har avancerade EDI-lösningar för att överföra information mellan sig och sina 

kunder. Supplies Team har till exempel nyligen investerat i ett Vendor Management System 

(VMS) för att underlätta orderhantering och beslutsfattande. 

 

Vi har dock funnit en gemensam punkt hos alla företagen. Oavsett företag, bransch och 

informationssystem så kan alla företag motivera sitt sätt att arbeta. Det kanske skulle 

underlätta för vissa funktioner, med ett avancerat lagerhållningssystem (WMS) som skulle 

underlätta kontroll av in- och utflödet av varor. Eller en EDI-koppling till sina kunder som 

underlättar orderhantering och beställningsfunktioner. Men alla ser sig inte ha behov av mer 

avancerade informationssystem. Vi tror här att det handlar om resurser. Ett mer avancerat 

system för att förbättra logistiken är ofta kostsamt och om man dessutom ser till 

inkörningsperioder, utbildning av personal och andra kringkostnader som kan uppstå kan det i 

slutändan bli mycket kostsamt för företaget. De kostnaderna måste sedan ställas mot vilken 

nytta det skulle ge verksamheten. Att implementera ett nytt system kan medföra besparingar 

och förenklingar i den dagliga logistikverksamheten, men det kanske inte motiverar de 

kostnader som systemet medför. Vår analys är att det är långt ifrån alla som skulle ha nytta av 

mer avancerade system och logistiklösningar. 

 

Bowersox och Daugherty (1995) förutspådde att användningen av informationssystem 

kommer att öka i företagen och det har visat sig stämma mycket väl in på de företag vi 

studerat. Även om företagen använder sig av olika system så är informationsutbytet med 

kunder och leverantörer mycket intensivt. Kontakten med kunderna sker flera gånger 

dagligen, oftast via e-mail eller telefon. Bowersox och Daugherty (1995) menade också att 

integrationen mellan företag och deras partners skulle öka som en följd av den ökade IT-

utvecklingen. Även här ser vi ett klart samband. Den kontinuerliga kontakten och 

informationsutbytet som företagen har med sina kunder och leverantörer tyder onekligen på 
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att integrationen ökar. En fördel som de mindre företagen har i informationsutbytet är deras 

platta organisationer. Gélinas och Bigras (2004) menar att de platta organisationerna 

underlättar integrationen i logistikfrågor. För kunden är det lätt att få tag i information från 

företagen, då alla sitter nära varandra och dessutom insatta i organisationen på ett bättre sätt 

än i en större organisation. Som vi ser det, är det mycket viktigt att företagen gör sig 

tillgängliga för sina kunder. Genom att snabbt kunna ge svar på kunders frågor och 

funderingar, underlättar de sina kunders verksamhet. Här ser vi en klar informationsmässig 

fördel mot mer hierarkiska, större företag. Just skillnaden mellan större och mindre 

organisationer behandlas mer i avsnittet där vi tittar på hur det stora, multinationella 

logistikföretaget agerar i logistikfrågor.  

 

Om vi nu generellt ser på de företag som vi studerat, ser vi att alla använder sig av 

informationssystem som fyller deras behov. Det kan vara enkla pappersbaserade system eller 

mer avancerade elektroniska lösningar. Som vi nämnt ovan så verkar alla vara relativt nöjda 

med hur det fungerar. Vi tror att vilken typ av informationssystem företagen använder sig av 

är starkt beroende av vilken bransch de verkar inom. Snabba branscher där nya produkter 

lanseras ofta, är beroende av bättre och mer moderna system. Men vi tror även de andra 

företagen skulle ha nytta av bättre system. Det behöver inte vara fullt ut automatiserade 

informationssystem, men mer avancerade än vad som används idag. Tillgängligheten och 

kontrollen skulle kunna förbättras, vilket leder till en bättre verksamhet och integration till 

sina kunder (Bowersox och Daugherty, 1995). Tillgängligheten underlättas idag av de platta 

organisationerna, men för att kunna växa och utvecklas krävs bättre system. En bättre 

informationshantering och logistikverksamhet skulle kunna innebära bättre prestationer mot 

kund, alternativt samma prestationer till en lägre kostnad.   

 

5.3 MINDRE FÖRETAGEN I JÄMFÖRELSE MED UPS-SCS 
 

De mindre företagen har under hela studien blivit jämförda med hur större företag arbetar. För 

att vi ska kunna få en överblick hur informationsflödet ser ut i ett större multinationellt 

företag intervjuade vi UPS Supply Chain Solutions (SCS). Intervjun med UPS-SCS används 

som ett underlag för att kunna skapa en jämförelse med de mindre företagen. 
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Logistikverksamheten i UPS Supply Chain Solutions skiljer sig till viss del från de mindre 

företagen. UPS-SCS hör till den tredje fasen som använder sig av logistiken på strateginivå, 

med andra ord är logistikverksamheten välutvecklad. UPS-SCS, som är en del av världens 

största transportörföretag, arbetar i en bransch som kräver en effektiv logistik. Det finns inte 

utrymme för misstag, utan produkterna måste komma fram vid utsatt tid. UPS-SCS ger därför 

ständigt sina anställda utbildningar på området. Företaget hade aldrig blivit så stora som de är 

utan en välfungerande logistik. För att kunna uppnå detta använder sig företaget av ett 

utvecklat datasystem som sköter hela UPS-SCS informationsflödet. Anspelningen på den 

tredje fasen har nämnts tidigare i analysen. Där upplyser vi om att dessa företag är inriktade 

på en strategisk nivå, detta är i sig självklart för UPS-SCS. För att vidareutveckla detta märker 

vi att användningen av datasystemet minskar personalstyrkan och systemet beräknar fram all 

nödvändig information på mycket kort tid. På så sätt minskar UPS sina administrativa 

kostnader. Som vi nämnt tidigare, har vi kommit fram till att det är en gemensam syn att de 

mindre företagen är mer flexibla och kan ge konkurrensfördelar, något som däremot 

förvånade oss är att UPS-SCS medgav detta. Precis som de mindre företagen kan UPS-SCS 

anpassa sig efter kundernas krav och önskemål, dels genom partnerskap och integration samt 

att den avgörande komponenten för UPS-SCS är logistiken som inte enbart skapar 

konkurrensfördelar utan den anpassar sig också efter kundernas krav.  

 

Informationsflödet för UPS-SCS är en viktig del i organisationens logistik, eftersom det är 

informationsflödet som styr logistiken. För de mindre företagen är de platta organisationerna 

en viktig del i deras logistik, på grund av �närheten� inom företagen kan kunden få tag på 

informationen snabbare hos de mindre företagen än hos de större. De mindre företagen är mer 

personliga i sitt angreppssätt mot sina kunder. UPS-SCS datasystem, WMS, förser berörda 

personer med den information som krävs och de har daglig kontakt med kunderna. Företaget 

kan bli för opersonligt med sitt webbaserade interface, eftersom kunden inte har en personlig 

kontakt, men detta kan ändå ses som den flexibilitet som berördes ovan, där företaget 

anpassar sig till kunden. Det måste även ses som en del i UPS-SCS verksamhet att minska de 

administrativa kostnaderna genom att göra det enklare för kunden att följa sin produkt. 

Genom detta avancerade informationssystem, menar Bowersox och Daugherty (1995), att 

UPS-SCS får bättre kontroll samt en bättre integration med sina kunder. 

Informationshanteringen för det större företaget innebär bättre prestationer mot kund till lägre 

kostnader. 
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6 SLUTSATS 
 

I uppsatsens avslutande kapitel kommer vi att dra egna slutsatser av det resultat vi fick fram 

från analyskapitlet. Här kommer vi att ta hjälp av vissa idéer som respondenterna gav oss. 

Avslutningsvis ger vi förslag på vidare studier inom området. 

 

Om vi börjar med att se på vår problemställning om hur mindre företag hanterar 

informationsflödet med sina kunder och leverantörer så är det som vi nämnt i analysen en 

splittrad bild. Hur företaget hanterar sitt informationsflöde är beroende på vilken bransch de 

verkar inom. Vi identifierade tre faser i logistikutvecklingen. Hur långt företagen har kommit 

anser vi beror på dels antalet transaktioner som sker och dels relationen mellan företagen och 

deras kunder. De företag som har en nära relation med sina kunder tycks också ha kommit 

längre i logistikutvecklingen. Företag som Balancia-Midania och Supplies Team verkar på en 

marknad med snabba förändringar och där produkterna har relativt korta livslängder. De har 

också utformat sina informationssystem därefter. De har också en närmare relation med sina 

kunder och informationsutbytet är intensivt. De utvecklar sin verksamhet tillsammans med 

sina kunder på ett tidigt stadium och de har därför kommit längre i logistikutvecklingen. Alos 

och Grafokett verkar i lite lugnare branscher och har därför inte lika höga krav på sina system. 

Även de har en nära relation till sina kunder, men de medverkar inte lika mycket i sina 

kunders utvecklingsarbete som Balancia-Midania och Supplies Team. Företagsmöbler 

använder sig av ett enkelt system, där mycket av informationen överförs muntligt eller i 

pappersform. Transaktionerna med kunderna är relativt isolerade och de har ingen närmare 

relation till sina kunder. En annan faktor som påverkar hur långt företagen har kommit i 

utvecklingen är vilka kunder de säljer till. Stora organisationer ställer högra krav och sätter 

större press på sina leverantörer. Leveranser måste ske inte bara snabbt, utan också i rätt tid. 

Leveranser måste ske inom den förutbestämda tidsramen. De kunder som har avancerade 

logistiksystem ställer också högre krav på sina leverantörer. Om vi lyfter ut företagen ur 

bransch- och kundperspektivet så menar vi att informationssystemen fortfarande är något 

primitiva. Mycket av informationen, med några undantag, överförs genom personliga 

relationer. Men detta menar vi är något av de mindre företagens styrka, de personliga 

relationerna. 
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Om vi går vidare och tittar på vårat syfte så ser vi att företagen har en medvetenhet om 

logistikens möjligheter. Mindre företag har flera fördelar, genom flexibilitet och korta 

beslutsvägar, men vi efterlyser mer agerande i logistikfrågor. Det handlar då främst att öka 

logistikkompetensen. Komplexa beslut rörande företagens logistik fattas dagligen och mer 

kompetens skulle innebära en minskad risk för felaktiga beslut. Totalt sett så finns 

möjligheterna där, men det kräver mer och bättre agerande. En orsak till det tror vi kan vara 

att företagen fungerar i dagsläget bra och ser därför inte att det behövs förändringar.  

 

6.1 KRITISK GRANSKNING 
 

För att ge denna studie mer trovärdighet vill vi ge lite kritik på ämnet som vi studerat. För att 

kunna ge en helt generell bild av hur mindre leverantörsföretag arbetar med sitt 

informationsflöde skulle det behövas mer företag att intervjua. Dels för att kunna få en större 

population som ger mer trovärdighet och dels kunna urskilja likheter mellan de mindre 

företagen i jämförelse med större företag. Dessutom så är definitionen av mindre företag en 

svår fråga. Det är svårt att jämföra vår studie med de amerikanska studier vi använt oss av då 

de definierar mindre företag annorlunda. En förändring av vår definition av mindre företag 

skulle kunna ge ett annat resultat än det vi nu fått. 

 

Vi har haft samtalande dialoger med de respondenter som vi intervjuat och har enbart fört 

anteckningar. I och med detta kan det vara så att vi har missat något väsentligt eller att viktig 

information gått oss förbi, vilket gör att studiens trovärdighet kan diskuteras. För att försöka 

att undvika oklarheter som upptäckts har vi gjort kompletterande intervjuer för att kunna 

förtydliga dessa. Därför anser vi att studien är trovärdig.  

 

6.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 

Som vi nämnt tidigare är forskning på mindre företags logistikverksamhet en bristvara. Vi har 

inte lyckats finna någon studie som är gjord med svenska företag som bas. Det ger mängder 

av områden att forska vidare på. En sak som vi stött på under vår undersökning är bland annat 

intresset för e-handel. Här kan de mindre företagen bättre konkurrera med de större företagen. 

Dessutom kommer den ökade e-handeln öka efterfrågan på smarta förpackningar, bättre 
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lagerverksamhet och logistiklösningar. E-handel har senaste åren blivit mer populärt som 

forskningsområde, men mindre företagens betydelse är fortfarande relativt outforskad. 

 

Förutsättningarna för vidare forskning är i det närmaste oändliga. Mer djupgående studier, 

med fler respondenter än vad som använts i vår studie skulle kunna ge en mer klar bild över 

de mindre företagens logistikverksamhet. Ett annat tillvägagångssätt kan vara att närmare 

följa ett eller flera företags dagliga logistikverksamhet under längre perioder. 
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