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ABSTRACT  

 

This bachelor thesis has been created on the behalf of ICA Sverige AB, which is a market leading 

retail company. The result of this thesis will be used by ICA in future freight procurement 

processes. The purpose is to review ICA’s current logistical flow from their suppliers in Belgium 

and Holland to their warehouses in Helsingborg, Västerås and Borlänge. The objective is then 

divided into the following two questions: 

 

 Which goods from which suppliers can be transported together with regard to region, 

amount of pallets per year and weight of the goods? 

 What frequency of delivery to the respective warehouses does this result in? 

 

In order to answer these questions a literature study and a case study have been carried out. The 

literature study has referred to the field of logistical systems with regard to environment and 

costs as well as different consolidation strategies. The case study has been performed at ICA 

Sverige AB in order to find combinations of suppliers that fulfil the requirements of the questions 

posed.  

 

The result was a Microsoft Office Excel spreadsheet with formulas and logics that can be used 

to calculate which goods from which suppliers in Belgium and Holland should be transported 

together considering restrictions in weight and number of pallets. The result also shows which 

frequency of deliveries this would mean to the different warehouses in Helsingborg, Västerås 

and Borlänge. All in all, this results in the fact that the company can achieve a large potential 

cost saving by optimizing their way of transportation and at the same time reducing their need of 

transports on lorries within Sweden. By reducing the need of lorry transports within Sweden, a 

reduction of the environmental impact through less emissions and noise is also achieved.   
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SAMMANFATTNING 

 

Detta examensarbete genomfördes på uppdrag av ICA Sverige AB som är ett ledande 

detaljhandelsföretag. Resultatet av detta examensarbete ska användas av ICA i kommande 

fraktupphandlingar. 

 

Syftet är att se över ICA:s nuvarande logistiska flöde från leverantörerna i Holland och Belgien 

till ICA:s lager i Helsingborg, Västerås och Borlänge. Syftet delas sedan in i följande två 

frågeställningar: 

 

 Vilka leverantörer kan samköras med avseende på region, årspall samt storlek och 

vikt på gods? 

 Vilken leveransfrekvens blir det till respektive varulager? 

 

För att kunna svara på dessa frågeställningar har en litteraturstudie och en fallstudie genomförts. 

Litteraturstudien har berört områdena logistiksystem med hänsyn till miljö och kostnad samt 

olika konsolideringsstrategier.  Fallstudien har genomförts på ICA Sverige AB för att finna 

kombinationer av leverantörer som uppfyller frågeställningarna.  

 

Resultatet blev ett Microsoft Office Excel blad med formler och logik som kan användas till att 

se vilka leverantörer i Holland och Belgien som kan samlastas med hänsyn till vikt och antal pall. 

Resultatet visar även vilken leveransfrekvens det blir till de olika lagren i Helsingborg, Västerås 

och Borlänge. Detta resulterar i att företaget potentiellt kan spara in stora summor pengar genom 

att på detta sätt optimera sina transporter och samtidigt minska sitt behov av lastbilstransporter 

inom Sverige. Genom att minska lastbilstransporterna inom Sverige så reduceras även den 

skadliga miljöpåverkan i form av mindre avgasutsläpp och buller.   
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FÖRKORTNINGAR 

Nedan listas det förkortningar som använts i denna rapport. 

 

DE  Distributionsenhet 

FTL  Full Truck Load 

MS Excel  Microsoft Excel 

SCM  Supply Chain Management 

ST  Samlastningsterminal 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel presenteras bakgrunden, problemformuleringen samt syftet med arbetet och även 

vilka avgränsningar som finns.  

 

1.1 Bakgrund 
Global uppvärmning och miljöpåverkan är ämnen som diskuteras och som man försöker hitta 

lösningar på. Över hela världen har mål skapats för att minska växthusgasutsläppen, detta på 

grund av den växande oron kring klimatförändringen. Ungefär 20 % av koldioxidutsläppen i 

Europa står transportsektorn för och koldioxid sägs vara den största källan till den globala 

uppvärmningen. Europakommissionen har skapat långsiktiga mål för att minska 

växthusgasutsläppen och ett av målen är att koldioxidutsläppen från transporter ska minska med 

60 %. Vägtransporterna står för 30 % av transportsektorns totala koldioxidutsläpp i Europa och 

denna siffra tros växa på grund av de ökade väggodstransporterna. I dagens samhälle där 

konsumenterna blivit allt mer miljömedvetna tar de numera hänsyn till hur långt godset har 

fraktats, hur det har transporterats samt om förpackningarna är miljövänliga. Det diskuteras 

vilken insats som det krävs för att företagen ska bli mer långsiktigt miljömedvetna (Jayaram & 

Avittathur, 2015). På grund av ovan nämnda miljöaspekter har företagen under de senaste 

årtiondena fått hårdare press på sig att utforma ett logistiknätverk som tar hänsyn till miljön (Lee, 

et al., 2010). Företagen får press på sig från bland annat konsumenter som gör att de blir tvungna 

att se över sina logistiknätverk. Förr låg stort fokus på kostnadsminimering men nu fokuseras 

även på hur företagen kan minska miljöpåverkan (Quariguasi Frota Neto, et al., 2008). Genom 

att använda logistiken effektivt kan de bli konkurrenskraftiga och då även minska kostnaderna 

och miljöpåverkan (Christopher, 1998). Ett sätt att göra det enligt Lee, et al., (2010) är att 

optimera verksamheten.  

 

1.2 Problemformulering 
Ett problem är att få till bra avvägningar mellan de ekonomiska aspekterna i ett logistiknätverk 

och miljöpåverkan samt hur man kan motivera en eventuell högre kostnad om den innebär en 

reducerad miljöpåverkan. Ett problem enligt Chaabane, et al. (2012) är att cheferna fortfarande 

väljer att se den kortsiktiga lönsamheten och inte den långsiktiga lönsamheten som kan vara 

svårare att motivera i och med att den inte ger lika snabb verkan.  Det bör inte glömmas bort att 

det finns konsumenter som är villiga att betala lite extra för att få varor som producerats och 

transporterats på ett miljövänligt sätt. Frågan som Lumsden (2012) ställer är dock hur stor denna 

del är av konsumenterna?  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att se över det nuvarande logistiska flödet inom ett detaljhandelsföretag för att finna 

möjligheter till konsolidering. Resultatet ska användas som en grund i kommande 

fraktupphandlingar. Syftet delas sedan in i två frågeställningar: 

 Vilka leverantörer kan samköras med avseende på region, årspall samt storlek och 

vikt på gods? 

 Vilken frekvens blir det till respektive varulager? 
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1.4 Avgränsningar  
Arbetet skrivs på halvfart under 20 veckor vilket bidrar till att vissa avgränsningar får göras. 

Studien begränsas geografiskt till leverantörerna i Holland och Belgien och kommer enbart 

innehålla kolonialvaror och nearfood, detta innebär att färskvaror och frysvaror inte berörs. 

Studien begränsas också till antalet leverantörer i Holland och Belgien till de 20 största. Vilken 

frekvens och vilka leverantörer som kan köpas samtidigt kommer studien att visa men hur 

varorna sedan fraktas till Sverige är inget som kommer att undersökas i denna studie.  
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2 ANSATS OCH METOD 
I detta kapitel beskrivs de olika metoderna som används i detta examensarbete och hur dessa 

har tillämpats.  

 

2.1 Angreppssätt 
I detta arbete har en litteraturstudie och en fallstudie legat som grund för att nå resultatet. 

Litteraturstudien har skapat en förståelse för problemet och givit riktlinjer för att lösa problemet 

i fallstudien som har gjorts på ett detaljhandelsföretag. Resultatet har sedan analyserats mot 

litteraturstudien. 

 

2.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie bidrar till arbetets vetenskapliga metodik (Höst, et al., 2006). Enligt Saunders, 

et al. (2009) är det viktigt att se till att använda sig av relevant och pålitlig litteratur. Med hjälp 

av en litteraturstudie ser man till att ta tillvara på redan befintliga lärdomar och kunskaper (Höst, 

et al., 2006).  

Det finns två sorters litteratur, primär och sekundär litteratur. Primär litteratur är den första källan 

och kan vara allt från publicerad data såsom rapporter men kan också vara opublicerad data 

såsom brev och mötesanteckningar. Då primär litteratur också inkluderar opublicerad data kan 

den vara svår att få tag på och det är då lättare att finna sekundär litteratur som både innehåller 

ny data och sammanställning av den primära litteraturen (Saunders, et al., 2009).  

 

I denna studie har både böcker och vetenskapliga artiklar använts. För att finna relevant litteratur 

har nyckelord använts vid sökning av litteraturen, såsom consolidation, transport, logistics, 

competetive logistics, sustainable logistic, network optimization, supply chain men även mer 

specifika såsom, milk-run och Full truck load. Sökningarna har både gjorts på svenska och 

engelska för att bredda sökresultatet. För att finna litteratur har biblioteket på Mälardalens 

Högskola använts och även databaserna, Google Scholar och Discovery. I denna studie har det 

eftersträvats att finna litteratur av sorten första källan, det vill säga primär litteratur. Sekundär 

litteratur har också använts i bemärkelsen av sammanfattningar av den primära litteraturen när 

denna inte har gått att spåra.  

 

2.3 Fallstudie 
Enligt Patel & Davidson (2011) är en fallstudie en undersökning som görs på en avgränsad grupp, 

som till exempel kan vara en organisation och enligt Höst, et al. (2006) väljer man studie efter 

ett särskilt syfte. Med hjälp av en fallstudie kan ett brett perspektiv ges och lämpar sig att 

användas vid processer och förändringar (Patel & Davidson, 2011). Resultat från en fallstudie är 

inte statistiskt säkerställda resultat då fallet inte har valts ut slumpmässigt men däremot om flera 

fall görs med samma resultat ökar sannolikheten att hitta ett mönster (Höst, et al., 2006).  

 

2.3.1 Datainsamling 

Att samla bra och relevant fakta är en viktig del för att lyckas ta fram något som håller god kvalité 

och som kan styrka besluten som är tagna. Innan datainsamlingen startar är det viktigt att veta 

vad det ska användas till så att inte onödig tid läggs ner på att samla icke relevant data (Bergman 

& Klefsjö, 2014). För att dokumentera vilken litteratur som bearbetas och vad som har gjorts kan 

en loggbok användas. Den kan användas för eget bruk och är inget som redovisas (Höst, et al., 

2006).  
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2.3.2 Kvantifiering 

Med kvantifiering menas att något kan räknas, det går till exempel inte bara att säga att någon är 

”snabbare” utan det måste anges hur mycket snabbare, till exempel dubbelt så snabb. Data som 

används vid kvantifiering kallas hårddata och med hjälp av hårddata kan överskådliga tabeller 

och diagram skapas. Tabeller och diagram gör det enklare att förstå och läsarna kan få skapa sin 

egen uppfattning med hjälp av tabellerna och diagrammen (Ejvegård, 2003).  

 

2.3.3 Tillvägagångssätt 

Fallstudien har genomförts på ett detaljhandelsföretag och för att genomföra fallstudien behövdes 

information om leverantörerna. I detta fall kunde företaget tillhandahålla informationen i olika 

Microsoft Excel (MS Excel) dokument. Information som behövdes om leverantörerna var: 

 Antal pall per år 

 Vikt på tyngsta pallen 

 Pallbegränsningar på lastbilen 

 Fördelningen mellan olika lager 

 Adress till leverantörerna 

Med hjälp av denna information kunde andra tabeller skapas där målet var att optimera 

förhållandet mellan att uppnå en så hög fyllnadsgrad på bilarna som möjligt och samtidigt få en 

hög leveransfrekvens.  

Först skapades en karta i Google Maps i vilken leverantörerna markerades ut var de geografiskt 

sett låg för att enklare kunna se vilka leverantörer som vore optimalt att samköra med hänsyn till 

var godset skulle levereras, det vill säga terminalen i Gent i Belgien, se Figur 1. 

Figur 1 - Karta över leverantörer 

Detta gjordes genom att dra streck på kartan för att se vilka leverantörer som approximativt låg 

på vägen till Gent.  
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Sedan skapades en tabell med leverantörsdata, se Tabell 1. Den visar en sammanställning av 

information som fås från företagets artikellista, förutom informationen Lastbilar 

sammanlagt/vecka som var  muntlig information från Supply Chain Management (SCM) på 

företaget. 

 

Därefter hämtas informationen från leverantörsdata till en ny tabell för att kunna skapa olika 

kombinationer av leverantörer med syfte att se om kombinationerna uppfyllde målet med hög 

fyllnadsgrad och hög leveransfrekvens. Tabellens rubriker visar först leverantörsnummer och 

leverantörsnamn och därefter hur många pallar och lastbilar det blir till vardera lager per vecka. 

Tabellen visar resultatet som blir av de olika kombinationerna av leverantörerna, se Tabell 2. 

 

 

Tabell 2 är uppbyggd så att när Levnr fylls i hämtas data från Tabell 1 som då automatiskt fyller 

i leverantörsnamn, antal pallar till Helsingborg, Västerås samt Borlänge och det summeras sedan 

i kolumn Sammanlagt. Samma sak gäller Lastbilar/vecka data hämtas från Tabell 1 och 

summeras sedan i kolumn Sammanlagt. Därefter räknas de olika kombinationerna fram genom 

att ta Antal pallar från den första leverantören samt ort och dividera med cell Lastbilar/vecka 

sammanlagt för samma ort och Lastbilar/vecka avrundas till närmaste heltal. Om det till exempel 

är 2,2 lastbilar avrundas det till 2 stycken lastbilar och fördelas då ut på leverans 2 dagar i veckan 

och de resterande dagarna blir tomma. Se gärna Bilaga 1 för de exakta formlerna som används. 

 

2.4 Analys 
Analys innebär att bryta ner uppgiften och se vilka samband det finns till teorin (Saunders, et al., 

2009).  Det finns två olika sätt att analysera data på och det är kvantitativ och kvalitativ (Höst, et 

al., 2006).  

 

2.4.1 Kvantitativ och kvalitativ 

Enligt Yoshikawa, et al., (2008) kan kvantitativa och kvalitativa metoder blandas beroende på 

hur forskningsfrågan lyder. Genom att göra detta menar författarna att resultatet blir mer 

tillförlitligt. Med kvantitativ metod menas att resultatet kan redovisas på numeriskt vis till 

exempel via tabeller och siffror (Yoshikawa, et al., 2008; Höst, et al., 2006). Kvalitativ metod 

innebär att data samlas in via intervjuer och observationer. Data som inhämtas med kvalitativ 

metod är inte numerisk (Yoshikawa, et al., 2008; Eliasson, 2006). 

Resultatet i denna fallstudie är av kvantitativ karaktär då resultatet redovisas med tabeller på 

numeriskt vis som visar olika kombinationer av leverantörer.  

  

Tabell 1 - Tabellhuvud leverantörsdata 

Tabell 2 - Tabell för olika kombinationer 
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2.5 Reliabilitet/Validitet 
Reliabilitet och validitet är två huvudtermer vad gäller arbetets metod. Reliabilitet innebär att 

arbetet är trovärdigt och kan upprepas och då ge samma resultat. Det är viktigt att beskriva 

noggrant hur undersökningen har gjorts för att utan missförstånd kunna upprepa den. Genom att 

kunna kontrollera data som använts i undersökningen ökar den vetenskapliga trovärdigheten. 

Validitet är att undersökningen mäter det den ska mäta, det är då viktigt att ha tydliga 

frågeställningar för att veta vad som ska mätas (Eliasson, 2006). Enligt Eliasson (2006, s.16-17) 

kan två frågor ställas som svarar på reliabilitet samt validiteten,  

 

 ”Kan vi lita på att undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar den under så 

likartade förhållanden som möjligt?”  

 ”Kan vi räkna med att undersökningen är giltig – att den verkligen mäter det vi vill att 

den ska mäta?” 

Förenklat kan man säga att reliabilitet är pålitligheten på arbetet medan validitet är arbetets 

tillförlighet. Vidare kan man även uttrycka båda dessa termer som hög eller låg, det vill säga hög 

eller låg reliabilitet/validitet där så hög grad som möjligt eftersträvas (Höst, et al., 2006). 

I detta arbete har stegen som gjorts för att nå resultatet skrivits ner och beskrivits i metodkapitlet 

ovan samt att det har skapats en lathund, för att kunna återskapa MS Excel dokumentet, se Bilaga 

2.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för examensarbetet. 

Denna teori kommer sedan kopplas samman med resultatet för att få fram analysen.  

 

3.1 Logistiksystem 
Logistiksystem är något som vanligtvis finns i en logistikverksamhet och består av tre delsystem; 

materialförsörjning, produktion och distribution (Jonsson & Mattsson, 2011; Lumsden, 2012). 

Företag kan sedan dela in delsystemen i kärnprocesser där dessa fem har huvudfokus, se Figur 2 

(Jonsson & Mattsson, 2011).  

Figur 2- Logistiksystem 

Under distribution finns enligt Jonsson & Mattson (2011, s.45) dessa punkter: 

 Transportplanering 

 Transport 

 Lastning och lossning 

 Lagring 

 Produktkonfigurering och 

 Installation (produktion) 

Med transportplanering menas att planera de olika delarna i en transport. Det kan vara att planera 

rutten, om godset transporteras direkt eller via en terminal och vilket transportmedel som ska 

användas (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

3.1.1 Kostnad 

Logistiksystemets kostnad är den kostnad som kan spåras till de logistiska aktiviteterna (Jonsson 

& Mattsson, 2011). Några av de direkta kostnaderna som Jonsson & Mattsson (2011) nämner är 

förflyttning, lagring samt administration. Enligt författarna kan logistikkostnaden delas upp i sju 

kostnadstyper och dessa är: 

 Transport- och hanteringskostnad 

 Emballeringskostnad 

 Lagerhållningskostnad 

 Administrativa kostnader 

 Orderkostnader 

 Kapacitetsrelaterade kostnader 

 Brist- och förseningskostnader 

Transport- och hanteringskostnad är kostnaden för lastning, förflyttning, omlastning och lossning 

(Jonsson & Mattsson, 2011; Lumsden, 2012). När godset transporteras blir det också en del av 

transportkostnaden då godset binder kapital. Med lagerhållningskostnad menas kostnaden att 

lagerhålla varor (Jonsson & Mattsson, 2011).  

Material-
anskaffning

Tillverkning
Order till 
leverans

Distribution
Efter 

leverans
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När företaget ser över logistiksystemets kostnader bör företaget ha en överblick på alla kostnader 

och inte bara en enskild logistikaktivitet. Detta för att det finns en risk att om en logistikaktivitets 

kostnad minimeras så kan kostnaden hamna på en annan aktivitet.  Att se över sitt logistiksystem 

bidrar inte bara till kostnadsreduceringar utan kan även bidra till bättre kundservice och 

miljöförbättringar (Jonsson & Mattsson, 2011).  

 

3.1.2 Miljöanpassad logistik 

När det ställs miljökrav på en logistikverksamhet påverkas logistiksystemet och ett exempel på 

detta är transporter på grund av deras utsläpp och buller (Jonsson & Mattsson, 2011). Genom att 

granska transportflödet och se till att maximera fyllningsgraden på lastbilarna minskas antalet 

transporter och då även utsläppen (Jonsson & Mattsson, 2011; Lee, et al., 2010).  

 

Lumsden (2012, s.739) skriver: 

 

 Någon entydig och etablerad definition på begreppet 

”Miljöanpassad logistik” eller de liktydiga begreppen 

”Resurssnål logistik” eller ”Grön logistik” finns inte.  

 

Det Lumsden (2012) istället beskriver är ”Miljöanpassad logistik” vilket innebär att företagen 

bör granska sina nuvarande transportsätt och använda naturresurser och den tillgängligatekniken 

för att minska miljöpåverkan. Några förslag för att uppnå detta är till exempel bättre 

fordonsutnyttjanden, ny teknik och körsätt (Lumsden, 2012; Jonsson & Mattsson, 2011). 

Att arbeta med att optimera fordonsutnyttjandet påverkar både miljön och ekonomin positivt. 

Problemet kan bli att speditörerna kan bli dyrare om de behöver köpa in ny teknik och är 

kunderna villiga att betala extra för miljöanpassad logistik? Individen påverkas positiv genom 

bättre hälsa och mindre miljöskador, men detta är tyvärr svårt att räkna på (Lumsden, 2012).  

 

3.2 Godstransporter 
Nedan beskrivs två vanliga transportsätt inom Europa, vägtransporter och järnvägstransporter. 

 

3.2.1 Vägtransporter 

Vägtransport är det vanligaste transportsättet och kan skräddarsys efter kundens behov och 

godset kan transporteras direkt till kund (Jonsson & Mattsson, 2011). Sedan 1990-talet har fraktat 

gods på lastbil minskat och detta med anledning av att transporterna på sträckor som är kortare 

än 100 kilometer har minskat markant. Däremot har transporter på långa sträckor med lastbil på 

över 300 kilometer ökat sedan 1990-talet (Lumsden, 2012). Lastbilstransporterna i Sverige ligger 

på ca 30-35 miljarder tonkilometer per år, 𝑡𝑜𝑛𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = [𝑡𝑜𝑛] × [𝑘𝑚] (Lumsden, 2012). 

Vidare kan gods som transporteras på väg delas in i olika grupper enligt Lumsden (2012) och 

dessa är:  

 Livsmedel 

 Blandad last 

 Hel- och halvfabrikat 

 Råvaror 

 Byggnadsmaterial 

Det Lumsden (2012) också beskriver är att det är livsmedelgodset som ökar mest på vägarna och 

författaren beskriver anledningen såhär ”p.g.a. olika nya och bestående fenomen inom 

livsmedelsindustrin som centraliserad produktion och en i samhället övergång till mindre 

hushåll” (Lumsden, 2012, s. 57).  
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3.2.2 Järnvägstransporter 

Järnvägstransporter ligger på ca 19-20 miljarder tonkilometer per år och den största delen är 

malmtransporter. Till skillnad från vägtransporter då livsmedel står för den största delen är det 

den minsta delen på järnvägstransporter, under 5 miljarder tonkilometer per år (Lumsden, 2012). 

Enligt Jonsson & Mattsson (2011) har järnvägstransporter stora Järnvägstransporterna kan delas 

in i olika grupper enligt Lumsden (2012) och dessa är: 

 Malm 

 Järn, stål 

 Trä, massa, papper 

 Olja, cement, sten, m.m. 

 Livsmedel och övrigt 

Fördelen med järnvägstransporter jämfört med vägtransporter är att järnvägstransporter klarar av 

större volymer då fler vagnar kan kopplas samman (Jonsson & Mattsson, 2011).  

 

3.3 Optimeringslära 
Optimeringslära handlar om att hitta den bästa lösningen med hjälp av matematiska modeller och 

metoder. Modellerna kan användas för att redovisa och analysera tekniska problem och finna 

lösningar (Lundgren, et al., 2008). Lundgren, et al. (2008, s.1) beskriver att ”optimeringslära kan 

sägas vara läran om att göra det bästa eller snarare att göra något så bra som möjligt.” Det 

författarna beskriver är att det finns något som ska göras, så bra som målet är satt och som 

möjligt att det finns begränsningar för vad som kan uppnås. Ett krav för att kunna använda sig 

av optimeringslära är att det kan uttryckas i kvantitativ form. (Lundgren, et al., 2008).  

 

3.4 Ruttplanering 
För att kunna planera den optimala rutten med ett högt kapacitetsutnyttjande av fordonen kan 

ruttplanering användas. Ruttplanering är ett datorstöd med matematiska beräkningsmetoder som 

tagits fram för att kunna uppnå den optimala rutten då det oftast blir väldigt komplext (Jonsson 

& Mattsson, 2011). Genom att använda sig av systemet för ruttplanering kan antalet fordon 

minskas med 15 % och antal kilometer med 5-10% jämfört med att göra detta manuellt 

(Lumsden, 2012).  Ruttplaneringen tar hänsyn till antal kunder, position och ordningsföljden. 

Genom att använda sig av ruttplanering minimeras körtiden och antal fordon medan antal kunder 

och levererat gods ökar (Jonsson & Mattsson, 2011).  

 

3.5 Terminal 
En terminal är en knutpunkt som används som en mellanstation i ett transportsystem, se Figur 3. 

På terminalen kan godset sorteras och samlastas för att nå en effektiv fyllnadsgrad för vidare 

Mottagare A 

Mottagare B 

Mottagare C 

Terminal 

Avsändare A  

Avsändare B 

Avsändare C 

Figur 3 - Transportsystem 
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transporter (Tarkowski, et al., 1995). Terminalen kan också användas vid byte av transportmedel 

och i en del fall kan det vara svårt att synkronisera de olika transporterna och i dessa fall används 

terminalen som en mellanlagring (Jonsson & Mattsson, 2011). En fördel med att använda sig av 

terminaler istället för att godset skickas direkt är att godset inte alltid uppnår den tillåtna vikt 

eller volym som till exempel lastbilen klarar (Nilsson, 2000; Lumsden, 2012).  

 

3.6 Konsolideringsstrategi 
Konsolidering har funnits länge och är ett viktigt verktyg, men konsolidering kan vara svårt att 

implementera. Med konsolidering menas att samordna flera olika produkter från olika ställen 

som sedan ska till olika platser (Hall, 1987; Pooley & Stenger, 1992). Enligt Hall (1987) finns 

det tre olika sätt att använda sig av konsolidering och dessa är: lagerkonsolidering, 

fordonskonsolidering och terminalkonsolidering. Lagerkonsolidering innebär att det produceras 

artiklar som sedan väntar på att bli transporterade tills att godkänd lastnivå är uppnådd. 

Fordonskonsolidering även kallad Milk-run går ut på att lasta eller lossa på olika destinationer. 

Det tredje sättet är terminalkonsolidering vilket innebär att fordonet hämtar artiklar från olika 

leverantörer och sedan lastar av vid en uppsamlingsplats där artiklarna blir sorterade och därefter 

levererade till rätt plats (Hall, 1987). Dessa tre olika sätt att konsolidera kan antingen användas 

var för sig eller tillsammans beroende på fördelarna och nackdelarna. En fördel med 

konsolidering är kostnaden, för det kostar lika mycket att köra ett fullt fordon som ett halvfullt. 

Detta eftersom varje gång fordonet körs av en transportör tillkommer kostnader som till exempel 

lön, bränsle och underhållskostnader för fordonet (Hall, 1987). Även enligt Pooley & Stenger 

(1992) används konsolidering för att minska konstnaden samt för att föräbättra servicen.  

 

3.6.1 Terminalkonsolidering 

Vid terminalkonsolidering finns det två olika alternativ att välja, ”one-terminal routing” och 

”two-terminal routing” (Hall, 1987). Enligt Hall (1987) är skillnaden att vid ”one-terminal 

routing” passerar godset bara en terminal och vid ”two-terminal routing” passerar det två 

terminaler. Vid ”one-terminal routing” hämtas godset upp från leverantören och körs till den 

närmaste terminal där det sedan blir sorterat tillsammans med annat gods från andra leverantörer 

som ska till samma ställe. Därefter blir det upphämtat igen och körs till slutdestinationen (Hall, 

1987). Vid ”two-terminal routing” hämtas godset upp från leverantören och körs till den 

närmaste terminal där det på samma sätt som vid ”one-terminal routing” blir sorterat tillsammans 

med annat gods som nu ska till samma destinationsterminal för att där bli sorterat igen för att 

köras till slutdestinationen (Hall, 1987). Enligt Hall (1987) är skillnaden på det två olika sätten 

att vid ”one-terminal routing” krävs 2 transporter och en terminal till skillnad från ”two-terminal 

routning” som kräver 3 transporter och 2 terminaler. Med närmaste terminal menas det att 

terminalen ska vara nära utgångspunkten alltså leverantören eller slutdestinationen (Hall, 1987).  

 

3.6.2 Milk-run 

Milk-run innebär att lasta och lossa på olika destinationer med hjälp ut av ett tidschema (Hall, 

1987). Jonsson & Mattson (2011) beskriver att när Milk-run används väljs en region ut där ett 

körschema skapas där lastbilen får olika lastningsstopp och sedan kör direkt till kund eller till en 

brytpunkt där det omlastas för att sedan därifrån köras till kund. Det kan också vara gods från en 

leverantör som ska till flera olika kunder på en lastbil. Fördelen med Milk-run är att öka 

fyllningsgraden på lastbilarna och att ha olika leverantörer i samma lastbil bidrar till ökad 

leveransfrekvens (Jonsson & Mattsson, 2011). Nackdelen med Milk-run enligt Jonsson & 

Mattsson (2011) är om det är långa avstånd mellan leverantör och kund, detta för att då kan 

lastbilen få köras tom tillbaka efter sista lossningen. I dessa fall kan det då vara bättre att använda 

sig utav en brytpunkt där det omlastas för att sedan köras vidare till kund (Jonsson & Mattsson, 

2011).   
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3.7 Miljö 
Nedan beskrivs olika aspekter kring transporters påverkan på miljön. 

 

3.7.1 Växthusgaser 

Växthusgaser är olika gaser som ligger som ett skal runt jorden för att den ska behålla värmen. 

Utan dessa naturliga gaser skulle temperaturen vara 30 grader kallare och det skulle då inte finnas 

något liv på jorden. Exempel på växthusgaser är koldioxid, metan och lustgas. Den viktigaste 

växthusgasen är koldioxid, CO2, som bildas vid förbränning av kol och som används i 

fotosyntesen (Naturskyddsföreningen , 2016).  

De olika växthusgaserna påverkar klimatet olika mycket och även om det finns kraftigare gaser 

än koldioxid bidrar ändå koldioxiden mest till klimatpåverkan på grund av att utsläppen är så 

pass stora. Detta bidrar, som tidigare nämnts ovan, till den globala uppvärmningen då de 

naturliga gaserna ökar och lägger sig som ett extra skal runt jorden som bidrar till en ökad 

medeltemperatur. Växthusgaserna skapas vid förbränning av fossila bränslen, vid 

skogsavverkning samt i jordbruken (Naturskyddsföreningen , 2016). Fossila bränslen som 

förbränns är stenkol och olja. Vid förbränning kan inte växterna ta upp all extra koldioxid och 

detta hamnar då i atmosfären och bidrar till växthuseffekten (Naturskyddsföreningen , 2016). 

Enligt (Kellberg, 2016) släpper Sverige totalt ut ca 56 miljoner ton koldioxid per år. 

 

3.7.2 Transporter 

Transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp (Trafikverket, 2016; Adriansson, 

2016). Utsläppen kommer från (Adriansson, 2016): 

 Personbilar 

 Lätta och tunga lastbilar 

 Bussar 

 Mc och mopeder 

 Tåg samt inrikes flyg och sjöfart.  

För tunga fordon har utsläppen gått stadigt uppåt men 2008 stannade de upp (Adriansson, 2016). 

”År 2014 var utsläppen från tunga lastbilar 3,7 miljoner ton. Det är två procent lägre än 2013, 

men 15 procent högre än 1990 (Adriansson, 2016)”. Enligt Trafikverket (2016) har utsläppen 

minskat sedan 2007, anledningen till detta är de nya energieffektiva personbilarna samt att 

användningen av biobränsle och biogas har ökat. Minskningen hade kunnat vara större men på 

grund av den ökade trafiken 2015 så avstannade minskningen. 

Trafikverket (2016) skriver att växthusgaserna från inrikes transporter mellan 1990-2014 

minskade men om man även tittar på bunkring av bränsle till utrikes sjöfart och flyg har 

växthusgaserna ökat, se Figur 4.  
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Figur 4 - Transportsektorns utsläpp av växthusgaser 1990-2014 (Trafikverket, 2016). 

3.7.3 Grön transport 

Försörjningskedjor som sker mer globalt och just-in-time (JIT) bidrar till en ökning av 

lastbilstransporter (Fahimnia, et al., 2015). JIT kan enkelt beskrivas som ”leverera de rätta 

artiklarna vid rätt tidpunkt och i rätt mängd” (Liker, 2009, p. 44). Fahimnia, et al. (2015) skriver 

att godstransporter står för den största delen av fraktrelaterade utsläpp. En anledning till detta är 

att JIT kräver små och täta leveranser. När distributionsnätet bestäms borde det tas hänsyn till 

grön logistik. Det kan vara att välja hållbara logistikleverantörer, konsolidering av leveranser och 

effektiv lagerhantering. Dessa åtgärder ska sedan hållbarhetsanalyseras för att se att dessa blir 

oförändrade eller väldigt lite påverkade vid naturliga och konstgjorda katastrofer (Fahimnia, et 

al., 2015).  

Beroende på vad det är för gods som ska fraktas finns det olika godstransporter och det vanligaste 

sätten är tåg eller lastbil. Tåg är bra att använda om det är bulklast. Bulklast är om godset fraktas 

utan emballage och det kan till exempel vara malm och spannmål. När det däremot är gods som 

är icke bulklast är oftast lastbil det bästa alternativet. Detta för att lastbilen kan åka från dörr till 

dörr till skillnad från tågen som i vissa fall behöver stanna för långt bort så det bidrar till flera 

hanteringspunkter och det kan leda till fler skador samt förlust av gods på grund av snatterier 

(Fahimnia, et al., 2015). Lastbilstransportens mest ineffektiva del är trafikstockningar, det gäller 

på vägarna samt vid terminalerna där det kan vara väntetider som bidrar till ökade kostnader på 

grund av minskad produktivitet (Fahimnia, et al., 2015). 
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4 Företagspresentation 
Nedan är en kort beskrivning om företaget där fallstudien gjorts. 

 

4.1 ICA Gruppen AB 
ICA Gruppen AB har sin verksamhet i Sverige och de baltiska länderna. ICA Gruppen är ledande 

inom detaljhandelsföretag och har fokus på mat och hälsa. De har 1724 stycken egna 

dagligvarubutiker och 390 apotek i Sverige. ICA har cirka 30 000 anställda och hade år 2015 en 

nettoomsättning på 101 221Mkr. Deras vision är ”Vi ska göra varje dag lite enklare” och deras 

värderingar är enkelhet, entreprenörskap och engagemang. ICA´s idé är ”Fria handlare i 

samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och lokal anpassning med storskalighet och 

effektivitet”. ICA får intäkter från flera håll så som butik, onlinehandel, apotek, bank, fastigheter 

samt varu- och tjänsteförsörjning. Under ICA Gruppen AB finns ICA Sverige1. 

 

4.2 ICA Sverige AB 
ICA Sverige AB är den ledande dagligvaruaktören och deras uppdrag är till exempel att stötta 

butikerna, leverera varor, sortimentsutveckling och ansvara för logistikdriften samt inköp.  Deras 

affärsidé är ” att vara det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider”. År 

2015 var det 8242 stycken anställda och företaget hade en nettoomsättning på 72 624Mkr2. Inom 

ICA Sverige ligger Varuflöde Kolonial & Nearfood, se Figur 5. 

 

 

  

                                                 
1&2 Koncernpresentation ICA Gruppen 2016-02-10 (https://icanet.ica.ia-

hc.net/cs/groups/s3/documents/intranet_file/cid_077623.pdf) 

 

ICA Gruppen AB

ICA Sverige AB

Logistik

Replenishment

Varuflöde 
Kolonial & 
Nearfood

Figur 5 - Förenklat organisationsschema 
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5 RESULTAT 
I detta kapitel analyseras nuläget varefter resultatet från fallstudien presenteras. 

 

5.1 Nulägesanalys 
ICA har sammanlagt cirka 52 leverantörer i Holland och Belgien som de lägger order till var för 

sig med målet att fylla en lastbil som i detta fall begränsas av max 33 pallplatser, lika med max 

66 pall vid dubbelstapling, eller maximal vikt 28 ton per lastbil. Denna restriktion sätts av 

transportörerna och de olika transportlagarna som gäller i Europa. Ordern körs sedan med lastbil 

till Gent i Belgien där det därefter omlastas och transporteras med tåg till Älmhult för det som 

senare ska vidare till Helsingborg. I Helsingborg har ICA både en samlastningsterminal (ST) och 

en distributionsenhet (DE). DE Västerås och DE Borlänge lägger därefter order internt från ST 

Helsingborg. Anledningen till att allt körs till ST Helsingborg idag istället för att köra direkt till 

varje DE är för ST Helsingborg har kapaciteten att beställa hem fulla lastbilar från varje 

leverantör fastän behovet inte alltid är så stort. Att göra på detta sätt kostar ICA mycket pengar 

då varje pall som registreras i ST Helsingborg kostar x kr per pall och därefter tillkommer en 

transportkostnad från ST Helsingborg upp till DE Västerås på x kr per pall eller x kr per pall till 

DE Borlänge. Om ICA istället skulle kunna köra lastbilarna direkt till det specifika DE lagret så 

kostar det x kr per lastbil extra och slås det ut på respektive pall blir det x kr per pall för en lastbil 

med 66 pall vilket är x kr per pall mindre än om pallarna först ska till ST Helsingborg.  

  

5.2 Fallstudiens resultat 
Som tidigare nämndes i avgränsningen har denna fallstudie begränsats till de 20 största 

leverantörerna i Holland och Belgien och har under arbetets gång reducerats ner till de 19 största 

leverantörerna då det upptäcktes att en av leverantörerna hade någon form av konsolidering med 

en annan leverantör. För att kunna göra direktleveranser till respektive DE-lager krävs det att 

flera leverantörer ska kunna samlastas för att enbart kunna köpa efter behov till respektive DE-

lager, då deras kapacitet inte är lika stor som lagret i Helsingborg. Genom att arbeta med detta 

och få de 19 största leverantörerna att köra direkt till varje DE lager så kan en stor potentiell 

kostnadsbesparing uppnås, se Tabell 3. De fyra övre raderna i tabellen visar transportkostnaden 

i nuläget och raden under dessa visar den ökade transportkostnaden för att köra direkt till 

respektive lager medan den sista raden visar den potentiella kostnadsbesparing ICA skulle kunna 

göra genom att samköra transporterna med direktleveranser till respektive lager.   

Tabell 3 - Potentiell kostnadsbesparing 
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Resultatet av detta arbete presenteras i form av ett Excel blad med formler och logik som kan 

användas till att se vilka leverantörer som kan samlastas med hänsyn till vikt och antal pall samt 

se vilken leveransfrekvens det blir. Av det 19 leverantörerna i Holland och Belgien som 

undersöktes blev det 42 kombinationer och då med hänsyn till hur de låg på kartan.  

 

Nedan visas tabellen med Leverantörsdata för de 19 leverantörerna i Holland och Belgien, se 

Tabell 4 

 

Samtliga kombinationer finns i ett MS Excel dokument som företaget har erhållit och nedan visas 

några utdrag från detta. 

 

Tabellen nedan visar tre olika kombinationer till vardera DE lager, se Tabell 5. Den första 

kombinationen till Helsingborg ger en leverans fyra dagar i veckan med 65 pall per leverans och 

en vikt på 18 ton. Samma kombination till Västerås blev två leveranser men översteg antal tillåtna 

pall. Detta för att tabellen avrundar i detta fall antalet lastbilar till Västerås till närmaste heltal. 

Det går att manuellt ändra antalet Lastbilar/vecka för att se om fördelningen då blir annorlunda. 

Till Borlänge gav kombinationen leverans två dagar i veckan men endast 52 pall per leverans. 

Vikten som fås ut är med hänsyn till den tyngsta pallen för varje leverantör och det ger en 

teoretisk maximal vikt för att inte kunna råka överskrida maxvikten på 28 ton per lastbil. 

Leverantören som visas orangemarkerad köps med max 33 pall då annars maxvikten överskrids 

men nu när leverantören kombineras tillsammans med en annan leverantör kan leveranser ske 

två dagar i veckan till Helsingborg med 51pall per leverans, till Västerås med 62 pall en gång i 

veckan och till Borlänge med 41 pallar en gång i veckan.   

 
 

  

Tabell 4 - Leverantördata 

Tabell 5 - Tre olika kombinationer 
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Nedan visas ett exempel där antalet Lastbilar/vecka är 6 stycken till Helsingborg och det ska vara 

leverans 1-5 dagar i veckan, se Tabell 6. Antingen får de beställa 2 lastbilar en dag men i detta 

fall uppnås då inte fulla lastbilar och det kan då vara bättre att ändra manuellt till 5 lastbilar för 

att se om det blir bättre. I samma tabell till Västerås blir det leverans 4 dagar i veckan med 49 

pall per leverans och det kan då vara bra att kontrollera om det blir bättre att ändra värdet i 

Lastbilar/vecka till 3 stycken istället för 3,6 som avrundats till 4.  

 

Resultatet av att ändra manuellt blev i detta fall 66 pall per leverans och samtidigt överskreds 

inte maxvikten, se Tabell 7. 

Tabell 4-7 som beskrivs ovan är de olika exempel som MS Excel bladet kan visa. En komplett 

förteckning över alla kombinationer med de olika leverantörerna finns i det MS Excel dokument 

som endast företag erhåller.  

  

Tabell 7 - Kombinationer efter manuell ändring 

Tabell 6 - Kombination som behöver ändras manuellt 
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6 ANALYS 
I detta kapitel analyseras resultatet av arbetet både mot den teoretiska referensramen och mot 

de två frågeställningar som ligger till grund för arbetet. 

 

Det två frågeställningarna som låg till grund för detta arbete var: 
 

 Vilka leverantörer kan samköras med avseende på region, 

årspall samt storlek och vikt på gods? 

 Vilken leveransfrekvens blir det till respektive varulager? 

Enligt Hall (1987) finns det tre olika konsolideringsstrategier och i detta arbete togs hänsyn till 

Milk-run och terminalkonsolidering. Milk-run används i detta resultat då lastbilen hämtar godset 

från 2-3 leverantörer innan det körs till terminalen i Gent där det omlastas för att sedan 

transporteras med tåg. Enligt Hall (1987) är terminalkonsolidering när gods hämtas från olika 

leverantörer och därefter sorteras på terminalen med annat gods som ska till samma destination 

men kan även enligt Jonsson & Mattsson (2011) användas vid byte av transportmedel då det 

ibland kan vara svårt att få till övergången. I detta fall användes terminalen för byte av 

transportmedlen, det vill säga från lastbil till tåg. 

 

Resultatet visade att transportkostnaden kan reduceras med 67 % och detta har enligt Hall (1987) 

att göra med att bränslet, lön och fordonsunderhåll kostar lika mycket om bilen är full eller 

halvfull. Jonsson & Mattson (2011) beskrev att det finns en risk att en kostnad som minskas, 

läggs på en annan post. Det som framkom i resultatet var en extra kostnad att köra godset till de 

specifika lagren på x kronor per lastbil. I det här fallet så hamnar den extra kostnaden på 

artiklarna istället för på logistikavdelningen men resultatet visade också att ICA Sverige AB 

potentiellt kan göra en kostnadsbesparing på x miljoner svenska kronor. I detta fall var det en 

liten del som hamnade på en annan post.  

 

Att kunna samköra leverantörer och då bara köpa efter behov bidrar till färre transporter och 

detta är en viktig del när företagen ser över sina transporter för att minska miljöutsläppen 

(Jonsson & Mattsson, 2011). Ett sätt att finna en lösning som är så bra som möjligt är att använda 

sig av optimering som med hjälp av matematiska modeller får fram en lösning (Lundgren, et al., 

2008). För att använda optimering vid transporter finns ruttplanering, med hjälp av ruttplanering 

kan transportsträckorna minskas med 5-10 % och antal fordon med 15 % mot att göra det 

manuellt (Lumsden, 2012).  

 

I resultatet har det tagits hänsyn till var leverantörerna ligger geografiskt. Detta för att minimera 

transportsträckorna för att kunna samköra leverantörerna. För att kontrollera om leverantörerna 

kan samköras skapades en tabell i MS Excel som med hjälp av en del parametrar visar frekvensen 

och antal pall. Detta bidrar till att det är möjligt att bara köpa behov av varje leverantör med 

direktleverans till respektive lager som gör att den extra transporten från Älmhult till ST 

Helsingborg för det gods som ska till Västerås och Borlänge försvinner. Genom att granska 

transporterna på detta sätt kan lastbilstransporterna inom Sverige minskas vilket även resulterar 

i en minskad miljöpåverkan. Detta för att tåget ifrån Gent i Belgien nu åker direkt till Hallsberg 

för vidare leverans till Borlänge samt Västerås och som tidigare nämnts till Älmhult för det gods 

som ska till Helsingborg. Detta innebär att godset till Västerås och Borlänge inte måste 

transporteras ner från Älmhult till Helsingborg först för att sedan transporteras vidare upp till 

Västerås och Borlänge, se bilaga 3. En betydande mängd kilometer lastbilstransporter på vägarna 

i Sverige kan sparas in genom att göra på detta sätt, se Tabell 8.  
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Dessa kilometer som kan sparas kan översättas till kilo koldioxid. Enligt Fraktkompaniet AB 

(2012) innebär 635 353 km lastbilstransport cirka 12 446 000 kg koldioxidutsläpp. Denna 

minskning av koldioxidutsläpp utgör 0,022 % av Sveriges totala årliga koldioxidutsläpp på cirka 

56 miljoner ton. Minskningen på 12 446 000 kg koldioxid kan även illustreras i form av stora 

klot då 1 ton koldioxid motsvarar ett klot på med diametern 10m (Tricorona Climate Partner, 

2014). I detta fall innebär minskningen av koldioxidutsläpp 12 446 stycken klot enligt Figur 6 

nedan.  

 

 
Figur 6 - Visualisera 1 ton koldioxid (Tricorona Climate Partner, 2014) 

 

 

  

Tabell 8 - Antal kilometer att spara 



26 

 

Enligt Eliasson (2006, s.16-17) kunde två frågor ställas för att kontrollera reliabiliteten och 

validiteten på ett arbete.  

 

 ”Kan vi lita på att undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar den under så 

likartade förhållanden som möjligt?”  

I detta arbete skulle resultatet kunna skilja sig om en annan person upprepade arbetet eftersom 

en viss del av informationen mottagits muntligt och att det då krävs att informationen är 

densamma. Vidare så skulle även fler kombinationer kunna skapas om en annan person 

granskade kartan med leverantörer och optimerade efter bästa möjliga rutter. Jag anser dock att 

detta arbete håller hög reliabilitet då mycket av resultatet skulle bli detsamma om arbetet 

återskapades under så likartade förhållanden som möjligt. 

 

 ”Kan vi räkna med att undersökningen är giltig – att den verkligen mäter det vi vill 

att den ska mäta?”  

På det sätt som frågeställningarna är formulerade och Excel-bladet är utformat så anser jag att 

undersökningen är giltig och att den mäter det den ska mäta. Validiteten i detta fall bör anses 

som hög.  
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7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 

För att få ett användarvänligare resultat med så lite manuellt arbete som möjligt i MS Excel 

dokumentet hade det krävts att viss information som användes hade funnits med i ICAs stora 

artikellista för att då kunna hänvisa enbart till den. När MS Excel tabellen skapades togs det 

hänsyn till en viss del muntlig information som gjorde att det krävdes manuellt arbete för att fylla 

i nya leverantörer. Det som istället skulle kunna ha gjorts är att inte ta hänsyn till den muntliga 

informationen och att bara utgå från den informationen som fanns i deras artikellista. På det sättet 

hade det räckt med att uppdatera den stora listan med nya artiklar för att sedan kunna använda 

tabellen med olika kombinationer.  

 

Andra saker som också kan förbättras är att skapa en extra kolumn efter Leverans 1-5 dagar om 

antalet lastbilar överstiger 5 så resterande pallar hamnar i en så kallad ”slaskcell” för att enklare 

kunna se om de extra pallarna kan fördelas ut på de befintliga leveransdagarna eller om det 

behövs beställas en extra lastbil någon av dagarna. Om Lastbilar/vecka därefter ska avrundas 

uppåt eller nedåt till närmaste heltal är en annan faktor som skulle kunna undersökas. Om 

avrundningen sker uppåt till närmaste heltal är man säker på att få med allt gods. Å andra sidan 

kan det i vissa fall behövas färre antal lastbilar om tung och lätt last blandas vilket gör att det är 

bättre om Lastbilar/vecka då avrundas nedåt till närmaste heltal istället.  

 

I detta arbete skapades 42 kombinationer med hänsyn till kartan i Google Maps, om fler personer 

granskat kartan eller använt ruttplanering skulle troligtvis fler kombinationer ha kunnat skapas.  

 

Min rekommendation är att företaget ska använda sig av verktyget i MS Excel som jag har tagit 

fram. Detta för att kontinuerligt försöka finna en optimal kombination av leverantörerna och 

leveransfrekvens till de olika lagren för att på så sätt kunna uppnå en stor årlig kostnadsbesparing 

på x miljoner svenska kronor jämfört med det logistiksystem som används i dagsläget. Mitt 

arbete resulterar även i en minskad miljöpåverkan i form av mindre koldioxidutsläpp, 12 446 000 

kg per år, i och med att lastbilstransporterna inom Sverige reduceras med cirka 635 000 kilometer 

per år jämfört med dagens transportsätt. 

  

En annan intressant miljöaspekt som inte har undersökts i detta arbete är den totala 

utnyttjandegraden av lastbilarna om man även skulle ta hänsyn till hur de nyttjas på returresan 

tillbaka till ursprungsdestinationen. Om lastbilar körs med lite last på returresorna innebär det 

onödiga koldioxidutsläpp i och med att man inte transporterat maximalt möjligt med gods. Enligt 

(Fernie & McKinnon, 2003) beskriver författaren hur man inom den engelska dagligvaruhandeln 

använder sig av tillvägagångssättet med fordon som först levererar till regionala 

distributionscenter och därefter på sin returresa/vidareresa levererar direkt till affärerna. Detta 

skulle kunna jämföras med ICAs tre lager och lokala ICA butiker i Sverige.  
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8 KÄLLFÖRTECKNING 
Nedan presenteras källorna som använts i detta arbete. 
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Bilaga 1 – Formler i MS Excel 
 

Levnr Lev. Antal 

pallar 

Lastbila

r/vecka 

Helsingborg 

  Hbg Hbg 1 2 3 4 5 Tot 

 =LETAR
AD(V5;
LEVDA
TA;2;F
ALSKT) 

=LETA
RAD($
V5;LE
VDAT
A;8;F
ALSKT
) 

=LETAR
AD($V5
;LEVDA
TA;11;F
ALSKT) 

=OM(AVRUNDA(
$AA7;0)>=AD$4;$
X5/AVRUNDA($A
A7;0);"") 

=OM(AVRUNDA
($AA7;0)>=AE$4
;$X5/AVRUNDA
($AA7;0);"") 

=OM(AVRUNDA(
$AA7;0)>=AF$4;$
X5/AVRUNDA($A
A7;0);"") 

=OM(AVRUNDA($
AA7;0)>=AG$4;$X
5/AVRUNDA($AA
7;0);"") 

=OM(AVRUNDA(
$AA7;0)>=AH$4;
$X5/AVRUNDA($
AA7;0);"") 

 

 =LETAR
AD(V6;
LEVDA
TA;2;F
ALSKT) 

=LETA
RAD($
V6;LE
VDAT
A;8;F
ALSKT
) 

=LETAR
AD($V6
;LEVDA
TA;11;F
ALSKT) 

=OM(AVRUNDA($
AA7;0)>=AD$4;$X
6/AVRUNDA($AA
7;0);"") 

=OM(AVRUNDA(
$AA7;0)>=AE$4;$
X6/AVRUNDA($A
A7;0);"") 

=OM(AVRUNDA(
$AA7;0)>=AF$4;$
X6/AVRUNDA($A
A7;0);"") 

=OM(AVRUNDA(
$AA7;0)>=AG$4;
$X6/AVRUNDA($
AA7;0);"") 

=OM(AVRUNDA(
$AA7;0)>=AH$4;
$X6/AVRUNDA($
AA7;0);"") 

 

Sam

manla

gt 

 =SUM
MA(X
5:X6) 

=SUM
MA(AA
5:AA6) 

=OM(SUMMA(A
D5:AD6)=0;"";S
UMMA(AD5:AD
6)) 

=OM(SUMMA(
AE5:AE6)=0;""
;SUMMA(AE5:
AE6)) 

=OM(SUMMA(A
F5:AF6)=0;"";SU
MMA(AF5:AF6)) 

=OM(SUMMA(A
G5:AG6)=0;"";S
UMMA(AG5:AG
6)) 

=OM(SUMMA(A
H5:AH6)=0;"";S
UMMA(AH5:AH
6)) 

=SUMMA
(AD7:AH
7) 

Vikt 

(ton) 

   =OM(AD7="";"";(L
ETARAD($V5;LEV
DATA;14;FALSKT)
*AD5+LETARAD($
V6;LEVDATA;14;F
ALSKT)*AD6)/100
0000) 

=OM(AE7="";"";(
LETARAD($V5;LE
VDATA;14;FALSK
T)*AE5+LETARAD
($V6;LEVDATA;14
;FALSKT)*AE6)/1
000000) 

=OM(AF7="";"";(L
ETARAD($V5;LEV
DATA;14;FALSKT)
*AF5+LETARAD($
V6;LEVDATA;14;F
ALSKT)*AF6)/100
0000) 

=OM(AG7="";"";(
LETARAD($V5;LEV
DATA;14;FALSKT)
*AG5+LETARAD($
V6;LEVDATA;14;F
ALSKT)*AG6)/100
0000) 

=OM(AH7="";"";(
LETARAD($V5;LE
VDATA;14;FALSK
T)*AH5+LETARAD
($V6;LEVDATA;14
;FALSKT)*AH6)/1
000000) 
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Bilaga 2 – Lathund, Att göra olika konsolideringskombinationer 
 

Lathund 
Att göra olika 

konsolideringskombinationer  

 
Alexandra Nordfeldt 

Akademin för Innovation, Design och Teknik 
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Steg 1: Börja med att ta reda på nedanstående information om leverantörerna och fyll därefter i det i tabellen. NOTE: Antal lastbilar sammanlagt 

per vecka om det är 66pall, 48pall eller 33pall beror på maxvikten.  

 

 

Steg 2: När information är i fylld i den första tabellen behövs det nu bara skrivas in Levnr och denna tabell visar då antal leveransdagar och vad 

den maximala vikten kan bli. Som formlerna är skrivna nu avrundas antal lastbilar till närmsta heltal men kan ändras manuellt under 

”Lastbilar/Vecka”. 
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Steg 3: Om fler kombinationer vill läggas till, kopiera då den översta kombinationen med två eller tre leverantörer och klistra in den längst ner och 

byt ut Levnr. mot den nya.  

 

Steg 4: Den markerade ytan heter LEVDATA som listan med kombinationer hänvisar till. Om listan nedan är full så markera nedersta raden och 

högerklicka och välj infoga och sedan Flytta celler nedåt, de raderna kommer nu också ingå i LEVDATA.  
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Bilaga 3 – Kartor över transporterna inom Sverige 
 

  

Figur 9 - Helsingborg till Borlänge 

Figur 7 - Älmhult till Helsingborg 

Figur 8 - Helsingborg till Västerås 
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Figur 10 - Hallsberg - Borlänge 

Figur 11 - Hallsberg till Västerås 


