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ABSTRACT  

 

In a world where everything is facing continuous improvements and everything is to be 

measured companies are needed to use key performance indicators (KPI), to follow up their 

changes and track what different decisions are impacting. A great deal of these continuous 

improvements is to be used in the company’s logistic department and for the sake of being able 

to concentrate on core competencies many firms choose to outsource whole or parts of their 

processes. 

 

This bachelor thesis describes the process before an outsourcing of the delivery process and 

how a company’s KPIs changes during the outsourcing. The thesis is based on a case study 

where data has been collected and analyzed. After the analysis section a discussion on why the 

KPIs have changed takes place. 

 

The goal of this thesis was to clarify if there is some significant changes in KPIs for the period 

before and after the outsourcing. The data is presented and compared to each other along with 

analysis on reasons why the changes has taken place. Found in this thesis is that the KPIs have 

changed, and in many cases for the better on behalf of the company. Why that change has taken 

place on the other hand, is hard to finger point, since the company has changed some of its 

parameters in the data collection. 

 

During the result it’s confirmed that there is variations between the time before and after the 

outsourcing, and also variations between the two logistic service providers that are contracted. 

These findings are discussed during the analysis section and some views on the reasons for the 

variations are presented. 

 

Finally, some conclusions from the work on this thesis is presented and some recommendations 

for the future work in the company is given. 
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SAMMANFATTNING 

 

I en omvärld där allting ska effektiviseras och mätas så är det av yttersta vikt att snabbt kunna 

följa upp sin verksamhet, kunna följa upp sina nyckeltal och spåra de förändringar som 

företaget implementerar. En stor del i detta förbättringsarbete ligger i företags logistiska 

verksamhet och för att kunna koncentrera sig på sina kärnkunskaper väljer många att outsourca 

delar av sin verksamhet. 

 

Denna kandidatuppsats beskriver arbetet före en outsourcing och hur ett företags nyckeltal 

förändras i och med denna. Uppsatsen är upplagd som en fallstudie där företaget presenteras 

och bakgrund till händelserna redogörs för. Data har samlats in och analyserats och därefter 

diskuterats. 

 

Målet med uppsatsen var att klargöra om det går att se några markanta, mätbara förändringar i 

företagets nyckeltal för perioden före och perioden efter outsourcingen. Dessa presenteras och 

jämförs tillsammans med analyser kring vad förändringarna kan bero på. Funnet i arbetet är att 

det har skett en ekonomisk förändring för transportavdelningens del, men vad denna förändring 

beror på är svårt att klarlägga då de ändrat på vissa parametrar i sin avräkning. 

 

Under resultatet så bekräftas att det finns variationer för tiden före och tiden efter 

outsourcingen, men även variationer mellan de två åkerierna som verksamheten har outsourcats 

till. Dessa behandlas djupare under analysen där vissa synpunkter på anledningen till 

variationerna och skillnaderna mellan åkerierna tas upp. 

 

Slutligen presenteras några slutsatser från arbetet och även rekommendationer till företaget för 

hur de bör göra i framtiden. 
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1. INLEDNING 

 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till detta examensarbete och vilka faktorer som 

ligger till grund för arbetet. Kapitlet fortsätter med en problemformulering följt av syftet med 

uppsatsen. Efter problemformuleringen presenteras de avgränsningar som har gjorts innan 

arbetet påbörjades och kapitlet avslutas med en kort sammanfattning varför just detta område 

har valts. 

 

1.1. Bakgrund 

 

De vanligaste orsakerna till dålig lönsamhet för logistikföretag anges idag vara lågt 

kapacitetsutnyttjande, tomkörningar och låga vinstmarginaler. Som orsaker till detta anges en 

ökande global konkurrens, höga fasta kostnader, höga bränslepriser och höga 

personalkostnader men även de växande förväntningarna hos kunderna. Logistikmarknaden har 

gått från att vara en ganska simpel marknad, där man transporterade produkt A från punkt x till 

punkt y till att vara en mer komplex hantering med tidskrav från kunden, just in time (JIT) och 

mer frekventa leveranser av mindre volymer. (Verstrepen, et al., 2009)  

 

För att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt företag på logistikmarknaden idag har det blivit allt 

mer aktuellt att kunna tillhandahålla korta ledtider, en hög leveransförmåga och bibehålla en 

hög kvalitet i de tjänster man erbjuder sina kunder. De flesta företag har försökt att komma 

tillrätta med dessa problem genom att inrätta olika avdelningar inom företaget som specialiserat 

sig på logistik, ofta fördelat på ingående logistik och utgående logistik. (Mattson, 2012) 

 

Då de flesta företag arbetar med att korta ner sina ledtider, minska på sina lagernivåer och i 

största möjliga utsträckning arbeta efter JIT så påverkas speciellt distributionsföretag genom att 

kunderna kommer önska mer frekventa leveranser av krympande volymer. Detta orsakar så 

klart en utmaning för företag som ska leverera produkterna och samtidigt fylla sina lastbilar för 

att maximera lönsamheten. Några företag som är specifikt drabbade är distributionsföretag som 

tillhandahåller produkter inom livsmedelsområdet och då mer specifikt färskvarugrossister. 

(Hingley, et al., 2011) 

 

För att kunna upprätthålla en konkurrenskraftig organisation och kunna koncentrera sig på sin 

kärnverksamhet så har behovet av outsourcing ökat bland företag som använder sig av logistik. 

Vissa företag har outsourcat hela sin logistikprocess och andra har valt ut enstaka delar som 

läggs ut på så kallade tredjepartsleverantörer (TPL). (Cui, et al., 2009) 

Genom att lägga ut sina transporter på tredjepartsleverantörer så kan man få ner kostnaderna 

för varje enskild leverans genom att tredjepartsleverantören kan samlasta företagets varor med 

varor från andra företag, och på sätt skaffa sig konsolideringsfördelar och fylla sina lastbilar.  

 

En av nackdelarna med att lägga ut sin distribution och utgående logistik är att man upplevs 

tappa kontrollen över funktionen och sitt logistikflöde och därför tvingas man ställa ganska 

hårda krav på leverantören av tjänsterna. Dessa krav ska säkerställa att företaget kan uppnå sina 

internt ställda nyckeltal och ekonomiska mål. (Verstrepen, et al., 2009) 

 

Hos många företag som arbetar med logistik och leveranser direkt till slutkund så upplevs det 

att detta område tar väldigt mycket kraft och pengar från kärnverksamheten jämfört med vad 

som upplevs komma tillbaka från området. Transportavdelningen blir ofta enbart en röd siffra i 

bokslutet och ses inte allt för sällan som en belastning för företaget, trots att den säkerställer 
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företagets överlevnad genom att leverera företagets produkter till de beställande och betalande 

kunderna, förhoppningsvis i rätt tid och i rätt skick. (Johansson & Nagler, 2005) 

 

Flera företag har på senare tid använt outsourcing av sin logistikverksamhet för att på så sätt 

kunna fokusera på sin kärnverksamhet, det senaste stora exemplet när denna rapport skrevs var 

PostNord och outsourcingen av deras paket och palltjänster för att täcka upp för ökad 

efterfrågan. (Karlsson, 2015) 

 

1.2. Företagshistoria 

 

Grunden till det som idag är Menigo Foodservice AB lades redan 1969 genom att ICA AB 

köpte upp ett företag vid namn Wickmans i Malmö. Wickmans var en grossist till storköken 

som grundades redan 1936. I ICAs regi växte företaget vidare genom flertalet uppköp under de 

kommande två decennierna, 1973 köptes Ole-gruppen, 1976 köptes Heidenborgs i Karlstad och 

1983 köpte man Jeppson, ett grossistföretag i Stockholm. 1990 bytte Ica namn på moderbolaget 

till Ica Meny och samtliga förvärv lades under samma verksamhet och kallas Menyföretagen. 

 

2001 tas ett stort strategiskt beslut och samtliga förvärv samlas i samma bolag och under 

samma varumärke, Ica Meny. Under början av 2000-talet så fortsätter företaget sin expansion 

genom att förvärva stora grossister som Arvid Nordquist och Restaurangpartner. 

 

2006 säljer Ica sitt bolag till investmentbolaget Nordic Capital som byter namn på företaget till 

Menigo. Dels för att markera en nystart, men även för att distansera sig till Icas namn. 2009 

öppnas centrallagret i Strängnäs och regionlagrena i Upplands Väsby, Karlstad och Nässjö 

läggs ner och verksamheten flyttar till det nya centrallagret. 2010 köps företaget upp av Brakes 

Group, Europas största grossist och foodserviceaktör.  

 

De följande åren lägger Menigo stor vikt vid att konsolidera sina tidigare distributionsrutter till 

att passa in i flödet från det nya centrallagret i Strängnäs. Företaget har flyttat in rutter och 

kunder både från det tidigare lagret i Upplands Väsby som hanterade kommunala, landstings 

och statliga kunder och från lagret i Årsta som hanterade den privata sidan av kundbasen. Stor 

vikt läggs vid att optimera dessa rutter och pressa ner sina logistikkostnader. 

 

Under våren 2013 bestämde sig företaget Menigo Foodservice AB att outsourca all sin 

utgående distributionstrafik från centrallagret i Strängnäs. Vid den tidpunkten ägde företaget 

cirka 20 egna lastbilar i Strängnäs och hade ungefär lika många anställda chaufförer. Redan vid 

denna tidpunkt kompletterades distributionstrafiken med mellan 14-20 lastbilar per dag från i 

huvudsak tre åkerier, M4, Svebol och GDL.  

 

Menigo gick ut med upphandlingsunderlag till ett par utvalda åkerier, däribland ovan nämnda, 

som man hade samarbetat med tidigare och hade goda erfarenheter av. Under återstoden av 

2013 och ända fram till hösten 2014 pågick arbetet med att ta fram riskanalyser, förhandla med 

de fackliga förbunden och förhandla avtal och prismodeller med de åkerier som var 

intresserade av upphandlingen. 

 

Efter en längre tids förhandlingar föll valet på att fortsätta använda de tre ovan nämnda 

åkerierna även i fortsättningen. Startdatum för outsourcingen sattes till första oktober 2014. För 

att kunna dela upp sitt geografiska spridningsområde mellan de tre åkerierna som vann 

upphandlingen så genomfördes en grov fördelning enligt följande: 
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 M4 AB - Södermanland, Närke och Västmanland 

 Svebol AB – Stockholm med kranskommuner, Uppsala och Nynäshamn. 

 GDL AB – Östergötland samt delar av östra smålandskusten 

 

 

Målsättningen med outsourcingen var självklart att försöka pressa ned kostnaderna för 

företagets distributionstrafik och kundleveranser, att kunna pressa totalkostnaden för 

varutransporten till kund. Genom att arbeta fram en prismodell som de anlitade åkerierna 

fakturerade efter skulle man få en bättre översikt över vad som kostade pengar och lättare se att 

de åtgärder man gjorde även gav resultat. Att äga sina egna distributionsbilar och ha allting ”in-

house” kan ha sina fördelar, men en av de största nackdelarna är att det är svårt att hitta rätt pris 

för varje process som utförs. (Bellman, 2015) 

 

Företaget har i flera omgångar försökt att prissätta sina interna tjänster för att kunna sätta en 

kostnad på varje moment som utförs av transportavdelningen. Genom ett upprätta ett par 

kalkyler, som kommer behandlas i detalj längre fram, fick man fram att företaget genom 

outsourcing skulle kunna sänka timkostnaden ganska markant. (Bellman, 2015) 

 

1.3. Problemformulering 

 

Vid ett stort företag som Menigo Foodservice är så är det svårt att finna relevanta nyckeltal 

som både motiverar de anställda att göra sitt yttersta och även fungerar som ett bra 

analysverktyg för ledningsgruppen. 

 

Inom logistiken och mer specifikt distributionslogistiken finns det ett flertal nyckeltal som kan 

betecknas som vedertagna. Alla dessa är inte relevanta i alla företag, utan behovet ändras 

beroende på vilken sorts distribution man utför, om det är livsmedel, bulkvaror eller annat. 

 

Menigo har haft svårt att finna ett nyckeltal som är lätt för personalen ute på 

transportavdelningarna att lätt kunna ta fram själva, lätt att kunna följa upp och på sätt kunna 

motivera sig själva med att göra ett bra resultat. Vilka nyckeltal finns som borde kunna passa 

just Menigos trafik, och hur ser de ut? 

 

När ett företag genomför en sådan omfattande omorganisation som en outsourcing av en hel 

transportverksamhet, hur påverkar det då produktiviteten? Kan man redan nu, ett halvår efter 

outsourcingen se några trender i utvecklingen och hur ser dessa ut? 

 

Hur förändras ett företags nyckeltal genom outsourcing? Vad talar för en outsourcing? Vad kan 

tala mot?  

 

 

1.4. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta examensarbete är att genom en fallstudie undersöka hur ett företags nyckeltal 

för utleveranser förändras genom en outsourcing till tredjepartslogistik samt följa upp vilka 

nyckeltal de använder. 

 

Till huvudsyftet tillkommer ett delsyfte: 
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Hur har företaget utfört sina mätningar av nyckeltalen, har något förändrats efter att de 

outsourcat sin transportverksamhet? 

 

 

1.5. Avgränsningar  

 

Författaren av denna rapport ämnar att behandla nyckeltal inom distributionstrafik ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv. Det makroekonomiska perspektiv som finns på mer effektiva 

transporter och distributionslösningar lämnas därför utanför denna rapport. Som 

makroekonomiska perspektiv räknas i detta fall infrastruktur, miljö, utsläpp och buller. 

 

Detta examensarbete är också begränsat till ett utvalt företag, Menigo Foodservice AB. 

Nyckeltalen som ska tas fram och presenteras är begränsade till företagets centrallager i 

Strängnäs (RLS) vilket försörjer en begränsad del av företagets kunder i Sverige. Alltså 

kommer inte företaget Menigo Foodservice AB behandlas på djupet, utan enbart 

transportavdelningen vid RLS är intressant ur denna rapports synvinkel. 

 

I rapporten avhandlas enbart utgående leveranser till kund och ingen hänsyn tas till inflöde, 

hantering på lager eller övriga delar av värdekedjan. Endast två av de tre upphandlade 

åkerierna kommer att vara med i beräkningar av nyckeltalen, Svebol AB och M4 AB. GDL AB 

avräknas och kontrolleras på ett sätt som inte är relevant i jämförelsen mellan de andra 

åkerierna. 

 

 

1.6. Disposition 

 

Denna uppsats följer ett mönster som är vedertaget på Mälardalens högskola bland de 

likvärdiga uppsatser som står att finna i databasen DiVA. 

 

 
Figur 1- Disposition över uppsats 

I det första avsnittet, Metod, kommer tillvägagångssättet med datainsamling och en beskrivning 

över hur det analytiska arbetet utförts att presenteras. 

 

I avsnitt nummer två, Teoretisk referensram, presenteras den litteratur och vetenskaplig teori 

som arbetet bygger på. Detta avsnitt lägger grunden för analysen och resultatet som uppsatsen 

ska mynna ut i. Begrepp som tredjepartslogistik, mätbara nyckeltal och effektivitet inom 

logistik tas upp här. 

 

I det tredje avsnittet, Resultat, så sammanfattas och presenteras all insamlad data. En bild över 

Menigos utveckling kommer att presenteras. 
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Avsnitt fyra, Analys, kommer att analysera den rådata som presenterats i kapitlet innan, och 

möjliga brister i datainsamlingen kommer att presenteras. Även brister i Menigos processer och 

uppföljning kommer att presenteras. 

 

I det femte och sista avsnittet, Diskussion, slutsatser och rekommendationer, läggs en 

avslutande diskussion kring arbetet med uppsatsen och dess mål. Eventuella synpunkter på hur 

Menigo bör följa upp sina nyckeltal i fortsättningen, vilka nyckeltal som är relevanta att titta på 

och diskussion kring resultatet kommer att presenteras i detta avsnitt. 
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2. METOD 

 

2.1. Ansats 

 

Arbetet med denna uppsats grundar sig i en insamling av rådata som genomfördes tidigare 

under projektet för att kunna få en förståelse för specifikt tre saker. Dels hur Menigo har valt att 

arbeta tidigare med uppföljning av sina transporter, vilka nyckeltal de har arbetat med och hur 

de har utvärderat sina data. Dels hur dessa nyckeltal har förändrats under arbetet med 

outsourcingen till externa transportörer och slutligen till om det går att jämföra de gamla 

nyckeltalen med de nya nyckeltalen. Går det att finna några specifika data som talar för att 

outsourcingen gett en bättre kostnadsbild för företaget? 

 

Den valda metoden är en fallstudie av företaget och mer specifikt transportavdelningen. 

Anledningen till att denna metod valdes istället för till exempel en statistisk analys, eller en 

analys av hela kedjan är att författaren själv arbetat på avdelningen och varit med och tagit 

fram en del av de processer som idag används. 

 

Rolf Johansson har sammanfattat en del litteratur över just fallstudier i sin artikel/sitt 

framträdande ”Case Study Methodology” (Johansson, 2003). Som en gemensam nämnare i den 

litteratur han återger finner han förklaringen att en fallstudie bör ha ett ”fall”, vilket är objektet 

för den utförda studien. ”Fallet” bör vara: 

 En komplex funktionsenhet 

 Undersökt i sin naturliga kontext, och 

 Vara nutida (alltså utföras i nuet) 

 

Vidare uttrycker Johansson att ett av de största särdragen från just en fallstudie är att olika 

metoder kombineras för att genomlysa ett fall från flera olika håll, en triangulering genom att 

kombinera metoder. 

 

2.2. Datainsamling, urval och exkludering 

 

Litteraturstudier 
 

För att finna relevant litteratur och teoretiskt stöd till den fallstudie som rapporten ska bygga på 

så gjordes först en sökning i databasen DiVA för att finna andra examensarbeten som behandlat 

likvärdiga problem. Sökfrasen ”fallstudie” tillsammans med ”logistik” och var för sig 

användes. Tillsammans gav de bara en intressant rapport, men källorna till denna rapport 

kontrollerades och lästes. Var för sig gav fallstudie ett par intressanta förslag, två uppsatser 

lästes igenom och flertalet relevanta källor gick att finna i dessa två. I tabell 1 nedan så 

presenteras ytterligare sökningar och hur dessa föll ut i de olika databaserna. 

 
Tabell 1 - Sökord 

Sökmotor Sökord 
Antal 
Träffar 

Abstract 
lästa 

Använda 
studier 

Discovery 
outsourcing distribution case study 512 3 0 

Emerald Insight third party logistics outsourcing 
case study 1271 2 1 
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Emerald Insight key performance indicator logistics 
distribution 7263 7 3 

Google Scholar fill rate road freight 43000 1 1 

Emerald Insight fill rate road freight 451 4 0 

Google Scholar kpi outgoing logistic 2940 4 1 
Emerald Insight kpi outgoing logistic 1 1 0 

 

Samtliga sökningar har använt ett filter för datum för att hålla den insamlade litteraturen 

aktuell, målet var från inledningen att denna rapport enbart skulle behandla artiklar nyare än år 

2000, men vissa undantag har gjorts från det målet då litteraturen på vissa delar av området är 

skral. 

 

Datainsamling 
 

Datainsamlingen i detta arbete har en kvantitativ ansats vilket avser att data i form av siffror 

och hårda data har samlats in. Med en kvantitativ ansats kan man presentera ett objekt i siffror, 

vilket passar ämnet som behandlas. 

 

Företaget registrerar sina transportdata i ett egenutvecklat system som författaren är välbekant 

med, och som har flertalet funktioner att sammanställa rapporter och exportera dessa i olika 

databasformat, exempelvis Excelbaserade rapporter. Detta har lett till att flertalet sökningar och 

historiska utdrag av data har utförts av författaren själv, vilket ökar reliabiliteten i siffrorna som 

uthämtats och presenteras. Risken för att någon inom företaget skulle ha manipulerat siffrorna 

för att förbättra sina resultat är alltså minimerade. 

 

 

Intervjuer 
 

Rapporten grundar sig främst på kvantitativa data som går att sammanställa och behandla 

matematiskt och logiskt. För att finna vissa samband, vissa teoretiska ramar till varför beslut 

fattats och hur diskussionerna gick i företaget kring vissa beslut så har även ett fåtal intervjuer 

genomförts. I boken ”Qualitative research: A guide to design and implementation” definierar 

Merriam en intervju som “en process, i vilken forskaren och den utfrågade engageras i en 

konversation fokuserad på frågor relaterade till forskningens område”. (Merriam, 2014) 

Vidare konstaterar Merriam i samma bok att intervjuer är viktiga att genomföra vid de tillfällen 

vi inte kan observera mänskliga företeelser, känslor eller hur människorna uppfattar sin 

omvärld. I arbetet med denna rapport så har flera av händelserna redan utspelat sig, och således 

är intervjuer ett sätt att få en bild över de tankegångar som utspelade sig vid beslutsfattandet. 

 

Samtliga intervjuer har genomförts via telefon och samtliga intervjuade har författaren en 

personlig kontakt med sedan tidigare. Den intervjuform som använts är en semistrukturerad 

intervju, där vissa frågor bestämdes redan innan tillfället, sedan har följdfrågor fyllts på under 

samtalets gång. 
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Validitet och Reliabilitet 
 

Som forskare och i forskningsrapporter är det av yttersta vikt att resultatet och den information 

man behandlar och presenterar är trovärdig och tillförlitlig. Specifikt för den kvantitativa 

forskningen påstår Merriam att följande gäller; ”den kvantitativa studien måste övertyga 

läsaren att processer har följts på ett trovärdigt sätt då väldigt lite eller ingen beskrivning 

tillhandahålls om vad personerna bakom data gör”. (Merriam, 2014) 

 

Kvantitativ forskning är dock, enligt Merriam, lättare att bekräfta då det är data i form av 

siffror som presenteras. Vilket leder till att data kan kontrollräknas och kontrolleras. Dock 

kräver detta fortfarande att data som presenteras är trovärdig och att analyserna stärker den 

interna validiteten. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I detta kapitel kommer den teori som är aktuell för projektets och rapportens resultat att 

presenteras. Läsaren kommer få en inblick i ämnesområdet och ledas fram till en förståelse för 

de begrepp som används för att presentera de data som samlats in. 

 

3.1. Logistik 

 

Logistik har en väldigt lång historia och kan sägas utvecklades initialt som ett behov av 

militära förflyttningar av material eller manskap. Medan små arméer kunde försörja sig genom 

att stjäla och råna de byar de passerade på vägen till slaget så blev det med större arméer en 

nödvändighet att upprätthålla en transportkedja av mat, förnödenheter och vapen. Det sägs att 

Napoleon myntade uttrycket ”En arme marscherar på sin mage”, med vilket han så klart avsåg 

att utan mat och förnödenheter kan inte armén framrycka ordentligt. 

 

Logistik kan definieras och värdesättas genom att enkelt uttrycka hur tillgängligheten av varor 

bestämmer värdet i just varorna. Är de på fel plats vid fel tidpunkt har varorna inget värde. 

Genom att vända och vrida på detta argument är det lätt att komma fram till att en organisation 

som har stora resurser kan klara av att ha en dålig logistik, då begränsade delar ändå kommer 

fram till mottagaren, men till stora kostnader i form av resursslöseri. Omvänt kan en liten 

organisation, med hög utnyttjandegrad av logistik, skapa stora värden av små resurser, genom 

att alltid leverera till rätt plats vid rätt tid. (Brandimarte & Zotteri, 2007) 

 

I mer dagligt bruk definierar man logistik ofta som något som omfattar hela försörjningskedjan 

i ett företag. Logistik avser processen att planera, genomföra och kontrollera ett effektivt flöde 

av råvaror, material, produkter eller tjänster. I boken ”Introduction to distribution logistics” 

återfinns ett citat taget från ”The US Council of Logistics Management” där de definierar 

logistik som; 

”Business logistics is the term describing the integration of two or more activities for the 

purpose of planning, implementing and controlling the efficient flow of raw materials, in-

process inventory and finished goods from the point of origin to point of consumption” 

(Brandimarte & Zotteri, 2007) 

 

3.2. Outsourcing 

 

Outsourcing är ett svenskt låneord taget från engelskan och skulle lättast direkt översättas till 

utkontraktering eller ”lägga ut på entreprenad”. Dock används ordet outsourcing i dagligt tal 

och skrift, samt även inom den vetenskapliga världen även i svenskan så det ordet kommer 

användas även i denna rapport 

 

Teorierna om outsourcing började formas redan på 1930-talet, i och med Ronald Coases artikel 

”The Nature of the firm” även om det dröjde ganska länge innan marknaden anammade detta  

(Coase, 1937). Det var först när den amerikanska managementkonsulten Tom Peters började 

prata om kärnkompetens och ”stick to the knitting – stay with the business you know” som 

konceptet på allvar började realiseras av omvärlden och dess företag. (Wikipedia.org, 2015) 

 

Kärnan i outsourcing är att företag bör satsa på sin kärnkompetens, utveckla det de verkligen 

kan och lägga ut det område som de inte är specialiserade inom på entreprenad till de som är 

experter på det området. 
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Det finns så klart även risker med att outsourca delar av sin verksamhet och de vanligaste 

farhågorna är att företaget förlorar kontrollen över den delen av värdekedjan. Ett exempel är 

Volvo Personvagnar AB som outsourcade hela sina utveckling av tändsystem för personbilar 

till Bosch.  I slutändan visste Bosch mer om utvecklingen av tändsystem till personbilar än vad 

Volvo visste, och kunskapen i företaget var förlorad. (Lundén, 2010) 

 

3.3. Tredjepartslogistik 

 

Inom transport- och distributionsbranschen är ett klassiskt samarbete ett tvåpartslogistiskt 

samarbete. Kunden (företaget) beställer transporter för en viss volym från punkt x till punkt y. 

Tredjepartslogistik, (TPL), innebär att företaget outsourcar delar av sin logistiska värdekedja 

till ett annat företag, för att denna ska sköta den delen av kedjan.  

 

Evangelista (Evangelista & Sweeney, 2006) definierade TPL som ”Tredjepartslogistik är 

aktiviteter som utförs av ett logistikföretag å beställarens vägnar och innefattar åtminstone 

transport. Ytterligare så kan flera andra aktiviteter ingå i denna tjänst så som lagerhållning, 

varuplockning, installation och legomontering.” 

 

En smalare definition av samarbete och logistisk allians beskrivs av Bagchi och Virum (Bagchi 

& Virum, 1996), där de gör en åtskillnad mellan vanlig outsourcing och samarbete. De 

sammanfattar: ”Ett långsiktigt formellt eller informellt förhållande mellan en transportör och 

beställare där transportören utför alla eller en betydande del av logistikuppgifterna åt 

beställaren.” 

 

Det finns alltså olika nivåer på hur en outsourcing kan gå till, och beroende på vilken nivå man 

placerar sig så ser samarbetet olika ut.  

 

Tredjepartssamarbete 
 

För att klassificera olika sorters samarbete så återfinns ett par olika definitioner inom den 

vetenskapliga litteraturen. Den klassificering som används i denna rapport är den som 

Halldórsson och Skjött-Larsen definierade (Halldórsson & Skjøtt-Larsen, 2004). De lade upp 

en klassificering på fyra nivåer: 

Lägsta nivå: Beställaren köper transporter och logistiktjänster på den öppna 

marknaden, relationen mellan köpare och beställare är nästan obefintlig och beställarens fokus 

ligger på lågt pris och snabba avtal. 

Andra nivå: Beställaren har att välja mellan ett par olika skräddarsydda lösningar 

för sina transport och logistikbehov. Paketen kan ofta köpas i färdiga moduler men 

generaliteten är stor och samma moduler kan erbjudas till många kunder. 

Tredje nivå: Beställaren och utföraren utvecklar tillsammans lösningar på en 

tjänst som ska passa bådas behov och förutsättningar. På denna nivå blandas personliga utbyten 

in och mänskliga resurser är väldigt viktiga. Utföraren blir ett komplement till beställarens 

kompetensområde och ofta ses att någon från utförarens företag finns på plats i det dagliga 

arbetet på beställarens företag. 

Fjärde nivå: Denna nivå är in-house logistik. Företaget anser att deras 

kärnkompetens är just logistik och transport och hela verksamheten läggs inom företaget. Som 

exempel använder Halldórsson och Skjött-Larsen det amerikanska företaget Walmart som har 

behållit stora delar av sin logistikverksamhet inom samma firma. 
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3.4. Distribution 

 

Distribution avser den process som ser till att företagets produkter överförs från företagets ägo 

till kundens ägo. Denna process avser och innefattar transport, lagring och hantering av 

produkter samt administration av utflödet. I realiteten så är det i dagsläget oftast ett flertal 

företag som medverkar i denna process och skapar således en distributionskanal. Denna kanal 

består av ett nätverk av varuproduktion, lagerhantering, transport och andra företag som jobbar 

tillsammans för att täcka kundens behov. (Bjornland, et al., 2003) 

 

I denna rapport avhandlas endast den fysiska distributionen, alltså transport och förflyttning av 

fysiska produkter. Viktiga faktorer i ett företags hantering och analys av deras effektivitet inom 

den fysiska distributionen ligger i dess förmåga att kunna styra flödet på ett effektivt sätt. 

 

En viktig parameter inom distributionen är så kallad samlastning, vilket innebär att det yttersta 

målet är att fylla lastbilen som ska transportera godset, för att på sådant sätt kunna slå ut 

transportkostnaden för lastbilen på så många kunder och/eller kostnadsbärare som möjligt. På 

detta sätt kan man hålla nere den relativa transportkostnaden till ett minimum. (Lumsden, 

1995) 

 

3.5. Nyckeltal inom vägtransport 

 

Fordonsnyttjande 
 

För att mäta produktivitet och användning inom transportbranschen så gäller det att hitta 

relevanta siffror att jämföra och räkna med. Lumsden (Lumsden, 1995) argumenterar för att det 

är väldigt svårt att definiera och specificera nyttjandegrad på ett specifikt sätt. För att påskina 

detta ger han ett exempel gällande persontransport med taxi. Taxibilen har en kapacitet för tre 

passagerare, och i detta exempel får den en beställning på en passagerare, enkel väg, vilket 

betyder att taxin kommer åka tom tillbaka, och med två tomma platser på vägen dit.  

 

Från en ekonomisk synvinkel så bär sig transporten alldeles utmärkt, kunden betalar det pris 

taxibolaget har satt upp och returresan är invägd i det priset. Taxin är dock helt tom på vägen 

tillbaka, och två tredjedels tom på vägen dit.  Tittar man på samma problem från en 

nyttjandegradssynvinkel så är den 50 %, tillbakaresan är outnyttjad.  Går beräkningen av 

nyttjandegrad ännu djupare så kan det påtalas att bilen är 66 % outnyttjad på ditresan, och 100 

% outnyttjad på hemvägen, alltså nyttjas bara 16 % av den totala kapaciteten. Det hela 

illustreras nedan i Figur 2 som är fritt omarbetad av författaren. 
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Figur 2- Utnyttjad kapacitet, olika beräkningar 

 

Inget av dessa sätt är felaktiga och det belyser det faktum att det är viktigt att beräkna 

nyttjandegrad enhetligt inom den verksamhet man befinner sig, och samma beräkningar kan 

nödvändigtvis inte överföras till en annan verksamhet. 

 

Samma exempel som ovan går att applicera på transport av gods och varor. För ägaren av 

lastbilen kanske det inte är intressant att lastbilen är 100 % full hela tiden, så länge som 

kundens betalning täcker samtliga kostnader inklusive önskad marginal. En lastbil som fylls till 

100 % vid punkt A och åker till punkt B, för att sedan returnera hem tom till punkt A må ha en 

ekonomisk fyllnadsgrad till 100 %, men en teoretisk fyllnadsgrad på endast 50 %. 

 

Fordon är en viktig resurs i transportbranschen, och ofta en av de hårda, faktiska resurserna. 

Det är även en resurs som konkurrenter lätt kan konkurrera med, att köpa samma sorts bil, eller 

en nyare och bättre kräver bara en större investering. Kan en operatör kombinera denna resurs 

med andra fasta resurser (lastningsterminaler, it-stöd, nätverk) och mjuka resurser (kunskap, 

duktig personal) så kan det utvecklas en stark kombinerad konkurrenskraft. Fordonet är också 

den resurs i de flesta transportföretag som kostar mest, både i investering och löpande 

kostnader. Bränsle till lastbilar är hårt beskattat och har ett högt marknadspris samtidigt som 

transportörerna betalar kilometerskatter, trängselskatter och fordonsskatter. 

 

Utifrån detta perspektiv torde det vara av yttersta vikt att varje fordon nyttjas maximalt vid 

varje valt tillfälle. Ändå tyder rapporter som ”Lastbilstrafik 2009 – inrikes och utrikes trafik 

med svenska lastbilar” på att tomkörningen i Sverige är ungefär 25 % av det totala antalet 

transportkilometer. (Trafikanalys, 2010) 

 

Det finns flertalet vedertagna sätt att beräkna fordonsnyttjande idag, med allt ifrån enkla 

beräkningar till mer komplexa matematiska analyser. Ingen samsyn verkar dock finnas varken i 

branschen (Bellman, 2015), eller inom den akademiska världen. Troligtvis är situationerna, 

som tidigare konstaterats i exemplet med taxibilen, så olika varandra att olika tolkningar passar 

bättre och sämre inom olika verksamheter. 

 

 

 

Utnyttjad kapacitet 

 

Outnyttjad kapacitet 
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Fyllnadsgrad 
 

För att beräkna fyllnadsgrad enkel väg kan en ganska enkel matematisk formel användas, för 

en bil som lastar 21 Europapallar (EP) så är en bil som lastat 18 EP fylld enligt formeln: 

𝐹𝐺 = (
𝐿𝑃

𝐿𝑌
) ∗ 100, 𝑑ä𝑟 𝐿𝑃 = 𝐿𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝐿𝑌 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑦𝑡𝑎 

 
18

21
= 0,8571 ≈ 85,7% 

 

För att beräkna dubbel väg så adderas bara fyllnadsgraden på återvägen till samma formel. 

 

 

Kostnad per kund och lastbärare 
 

Ett annat nyckeltal som används är kostnad per stopp (kund) eller kostnad per lastbärare, vilket 

kan innebära totalkostnaden för varje enskild pall, rullbur, halvpall, eller volymrelaterad enhet. 

Här kan beräkningarna framstå som lite mer invecklade om transportören spedierar fler typer 

av lastbärare än en på samma körning, att rekommendera är då att räkna med branschens 

standardmått flakmeter. Flakmeter betecknar 1 längdmeter av lastutrymmets totala bredd. 

 

För att beräkna kostnad per kund eller kostnad per lastbärare så används en synnerligen enkel 

divisionsformel. 

 
Tabell 2- Kostnad per kund & lastbärare 

𝐶𝑝𝐶 =  
𝑇𝐶

𝐶𝐿 
 𝑑ä𝑟; 

 𝑇𝐶 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡  
𝐶𝐿 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟𝑠 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑒𝑑. 
𝐶𝑝𝐶 = 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 

 

𝐶𝑝𝐶𝑎 =  
𝑇𝐶

𝐶𝑎
 𝑑ä𝑟; 

𝑇𝐶 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝐶𝑎 = 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑠 
𝐶𝑝𝐶𝑎 = 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟 

 

Beräkningarna tagna från Lumsden, men fritt förverkligade till ekvationer. (Lumsden, 1995) 

 

Antal levererade kunder per lastbil 
 

Ett mått för effektivitet inom distributionslogistiken är antalet levererade kunder per betalad 

lastbil. Lumsden (Lumsden, 1995) tar upp flera fall av ekvationer där han påtalar att volymen, 

vikten eller antalet leveranser inte påverkar priset för en bokad lastbil. Alltså sjunker priset per 

levererad enhet ju fler leveranser bilen klarar av att göra under sin arbetstid. Antag att 

totalkostnaden för en lastbil är �̅�, den utkörda volymen motsvaras av �̅� och den 

volymberoende kostnaden betecknas 𝑝𝑣. Då kan följande formel användas för att lätt 

exemplifiera att kostnaden per levererad volymenhet sjunker när antalet volymenheter ökar: 

𝑝𝑣 =  
�̅�

�̅�
 

 

Vidare pekar Lumsden på att det finns så klart en gräns för hur många stopp, hur många 

kilometer eller hur många kunder en lastbil klarar på ett arbetsskift. 
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Total Transportkostnad 
 

De egentliga transportkostnaderna definierar Lumsden (Lumsden, 1995) som de kostnader som 

är knuta till den direkta förflyttningen av varor. Lumsden delar dock in totalkostnaden i mindre 

delar för de som är transportköpare, här ryms delkostnader som lagring och lagerfunktion, 

förflyttning, skador på gods och försäkringskostnader, speditionskostnader, egen 

administration, returgods och returhantering bland annat. 

 

Den totala transportkostnaden kan sedan slås samman och uttryckas som del av totalkostnaden 

för produkten som levereras. En procentuell indikator på hur stor del av produktens 

självkostnad som transporten till kund står för. Detta ger ett verktyg, eller nyckeltal, för att ta 

ett helhetsgrepp över till exempel en hel transportavdelning. Hur stor del av företagets totala 

kostnader står transportavdelningen för? 

 

3.6. Prismodeller 

 

Enligt publikationen Logistikmedia (John Landborn, 2007) så används flera olika prismodeller 

inom tredjepartslogistiken idag. De nämner att prismodellerna har utvecklats historiskt från att 

vara ganska enkla transportavtal om vad som ska transporteras varifrån och vart, till att bli som 

dagens avtal, gagnande för båda parter om utveckling och effektivisering sker. Vidare i 

publikationen nämner de följande prismodeller inom tredjepartslogistik: 

Enhetspriser: Kombineras oftast med timpriser, man prissätter det levererade 

godset i volym, antal eller vikt. 

Cost plus: En modell som bygger på ”open book”. TPL-leverantören redovisar 

öppet sina kostnader plus en given marginal 

Gain sharing: En mer krävande modell som dock ger större möjligheter för både 

beställaren och TPL-företaget att pressa sina kostnader/ersättningar. En sån 

modell innehåller ofta ramar inom vilka man mäter besparingar. 

Väldigt vanligt är att dessa modeller kombineras för att passa det aktuella fallet bäst. 

 

 

Inom den specialiserade marknaden distribution av livsmedel, och särskilt inom 

grossistverksamheten i Sverige till storkök, så har det arbetats fram ett par olika prismodeller 

som företagen använder sig av. Den vetenskapliga litteraturen på området som avhandlar 

svenska modeller är skral, om inte obefintlig. Enligt intervjuer med Peter Bellman, 

transportchef på Menigo Foodservice, med mångårig erfarenhet av branschen inom flera 

företag, så är de nedan presenterade modellerna vedertagna inom branschen i Sverige idag. 

(Bellman, 2015) 

 

 

Kombinationsmodell 
 

För att finna en prismodell som gagnar ett samarbete mellan transportköparen och utföraren 

(logistikföretaget) så är det viktigt att båda definierar sina förväntningar på samarbetet. 

Områden som bör behandlas innan ett avtal slut och samarbete inleds är bland annat; vilka 

tjänster som ska omfattas, hur ansvar ska fördelas, vilka rutiner som ska gälla vid leveranser, 

missade leveranser, uteblivna körningar och så vidare. (Bjornland, et al., 2003) 
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Vid arbetet med prismodeller som premierar högre effektivitet så är det vanligt inom 

distributionsbranschen i Sverige att grundpriser för kilometerkostnad och startkostnad anges i 

avtalet. Ovanpå dessa standardiserade priser så läggs sedan priser för antal lastade och 

levererade lastbärare, antal levererade kunder och även för returgodshantering, till exempel en 

ersättning för varje återtagen rullbur. Vanligt är även att tilläggspriser för extra arbete, så som 

handlossning av kollin, väntetid och färjetransport finns med i avtalet. 

 

Genom att ta med dessa faktorer i en prissättningsmodell ges logistikföretaget ett incitament att 

påverka sin egen intäkt genom att lasta mer på varje lastbil, alltid köra med fulla lastbilar samt 

att återta så många returlastbärare som möjligt. (Bellman, 2015) 

 

3.7. Kundnöjdhet 

 

Genom att mäta hårda värden så som presenterats ovan kan företaget få en snabb bild över hur 

effektiva dess utövare är på att genomföra hårda uppgifter, leverera rätt sak i rätt tid, på ett 

kostnadseffektivt sätt. A T Kearney påtalar att kunders krav ständigt ökar och deras krav på en 

hög kvalitet hos produkten de köper är tätt sammankopplat med dess krav på en överlägsen 

service skräddarsydd för deras behov (Kearney, 1994). Tyvärr, fortsätter Kearney, så har de 

flesta företagen satt upp sina logistiska processer med målet att möta den genomsnittlige 

kunden, vilket medför att de misslyckas att anpassa sin service till den nivå som kunderna 

kräver. 

 

Stank et. al (Stank, et al., 1998) finner i sin undersökning från 1998 att företag som har en 

högre nivå av servicegrad till kunderna också har en tendens att ta fler marknadsandelar. De 

mjuka värdena är alltså i högsta grad ett konkurrensverktyg och en faktor att räkna med. 

Inom distributionslogistik finns flera olika möjliga nyckeltal inom mjuka värden att ta hänsyn 

till. Oftast genomförs kundundersökningar som sedan kvantifieras och värden sätts på de olika 

faktorerna vilket medför att korrekta jämförelser över tid kan genomföras. 

 

I sin artikel ”Customer Satisfaction: A comprehensive approach” sammanfattar Nagel och 

Cilliers värdet av kundnöjdhet till en tvådelad figur som sedan tillsammans utgör kundens 

helhetsbild över kvaliteten de blivit erbjudna. Figur 3 visar deras illustration av processen. 

 
Figur 3- Customer satisfaction, (Nagel & Cilliers, 1990) 

Vidare säger samma författare att kundnöjdhet inte kan uppnås genom att bara fokusera på en 

del av sitt affärsområde, utan kundnöjdhet är en sammantagen uppfattning om hur väl företaget 

utför alla sina uppdrag, såväl hårda som mjuka värden. (Nagel & Cilliers, 1990) 

 

Frågorna som ställs till kunderna för att mäta kundnöjdhet tenderar så klart att variera beroende 

på vilken bransch utföraren verkar inom. Det är inte samma upplevelser som skapar en positiv 

känsla när en klient besöker tandläkaren som när en lastbilschaufför levererar matvaror till en 
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restaurang. Dock finns vissa överförbara referenser dem emellan, egenskaper så som 

bemötande, feedback på frågor/problem och tidsaspekter kan betraktas som universella.  

Bowen och Shiang-Lee nämner att lojalitet bland kunder mäts i huvudsak på tre olika sätt: 

 Beteendemässiga mätningar 

 Attitydmätningar 

 Kombinerade mätningar 

(Bowen & Shiang-Lee, 2001) 

 

Dock menar de samma att det är svårt att utgå från beteendemässiga mätningar då upprepade 

köp hos en kund inte alltid kan sammankopplas med lojalitet eller engagemang för just det 

märket de köper, det kan lika gärna vara kopplat till bekvämlighet. Kunden har alltid använt 

denna leverantör, de ligger närmast rent geografiskt eller gamla relationer kan spela in. Om det 

flyttar in en annan leverantör rakt över gatan, kan kunden lika gärna gå dit och återupprepa sitt 

köpbeteende. 

 

Detsamma kan gälla attitydmätningar, en kund kan känna starkt förtroende för, och 

rekommendera en tjänst eller produkt, samtidigt som denne själv inte kontrakterar 

tjänsteutövaren eller köper produkten då den till exempel kan anses vara för dyr. Produkten 

eller tjänsten signalerar kvalitet i kundens ögon, men är oåtkomlig för den själv. 

 

Kombinerade mätningar försöker att sammanföra dessa två metoder för att på så sätt få större 

säkerhet i prognoserna över kundernas attityd. (Bowen & Shiang-Lee, 2001) 
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4. NULÄGESANALYS 

 

4.1. Distributionstrafiken 

 

I dagsläget är samtliga distributionstransporter ut från centrallagret i Strängnäs outsourcade till 

de tre olika företagen Svebol AB, GDL AB och M4 AB. Denna studie är som tidigare nämnts 

avgränsad till att endast omfatta två av dessa företag, Svebol AB och M4 AB, då dessa två har 

likvärdiga distributionsområden och kunder. GDL AB lastar sitt gods under natten för att sedan 

transportera detta med lastbil och släp till sin terminal i Linköping för vidare spridning med 

mindre lastbilar därifrån. 

 

I genomsnitt, under de veckorna som studierna genomfördes, så har Svebol 23 

distributionsbilar i trafik dagligen hos Menigo Foodservice och motsvarande siffra för M4 är 

10 bilar. 

 

Fördelningen mellan de två åkerierna är gjord geografiskt efter deras respektive tidigare 

huvudfokus. M4s tidigare huvudområde har varit transporter i Mälardalen med omnejd och det 

är där deras kärnkompetens finns, de tilldelades efter önskemål turer som täcker just detta 

geografiska område. Svebol har sedan tidigare kört mycket distributions och livsmedelstrafik i 

hela Stockholmsområdet, inklusive norra sidan upp till Uppsala och Tierp med omnejd.  

 

För att visualisera den geografiska uppdelningen kan Figur 4 användas. 

 

 
Figur 4- Geografisk fördelning 
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Differens i förutsättningar 
 

Då de olika åkeriernas distributionsområden skiljer sig åt i typ och geografisk fördelning är det 

inte helt enkelt att jämföra en siffra med en annan och få ett enhetligt utfall mellan de två. Som 

exempel kan jämföras två turer, RLSNÄR och RLS920. RLSNÄR sträcker sig hela vägen till 

Karlskoga, med vissa avstickare så långt upp som till Ramsberg, vilket resulterar i att 

körsträckan är avsevärt mycket längre på denna tur. RLS920 täcker ett väldigt geografiskt 

begränsat område i Rönninge och Salem där de cirka 20 förskolorna som ska levereras ligger 

fördelade på ett område över några få kvadratkilometer. Skillnaden i tidsåtgång är så klart 

markant i dessa två fall som på intet sätt är unikt för distributionstrafiken och något som hänsyn 

måste tas till när man analyserar nyckeltal. 

 

På vissa turer kör det ena åkeriet, Svebol, med ett tillhörande släp som de lastar på morgonen 

och sedan ställer i området det ska levereras till medan chauffören levererar det hen har på 

lastbilen. Efter att lastbilen är tömd så lastar hen över kunderna på kärran och kör ut även 

dessa. Det resulterar så klart i att antalet lastade RC per bil och antalet utkörda kunder per bil 

ökar på dessa turer, vilket resulterar i att statistiken avviker lite grann. 

 

 

Lastbärare, lastning och distribution 
 

Allt gods som ska lämna centrallagret i Strängnäs (RLS) lastas på rullcontainrar (RC) med 

måtten 700x800 mm. Kundstocken är uppdelad i olika turer eller rutter, fördelade på 

geografiska områden och olika dagar. Orderstopptid varierar mellan de olika avtalen som 

företaget har, för offentliga kunder så som kommuner, landsting och stat så är oftast 

orderstopptiden två dagar innan leveransdatum medan den för privata kunder, så som 

restauranger och krogar kan sträcka sig till 16:45 dagen innan leverans. 

 

Transportledare på plats i Strängnäs sköter både planeringen för vilka bilar och chaufförer som 

ska köra vilka rutter och övervakar även lastningen på morgonen. När chauffören anländer till 

Strängnäs på tidig morgon så tilldelas denna en rutt. På denna rutt kan det finnas fler lastbärare 

än vad som initialt ryms på bilen, vilket medför att chauffören kommer behöva komprimera 

lasset för att få plats med allting, detta kallas i dagligt tal för rangering. I många områden 

förekommer samverkan mellan flera chaufförer för att lägga upp rutterna sinsemellan så att 

samtligt gods kommer med. Exempel på dessa områden är Uppsala, där Menigo kör både 

kommunens livsmedel till förskolor, skolor, ålderdomshem och dylikt, men även har en stor del 

av den privata marknaden med restauranger, krogar och små livsmedelsbutiker. 

 

I utrymmet av rangering ryms det en förtjänstmöjlighet för åkerierna, man får betalt dels för 

antalet kunder man kör ut, en ersättning för antalet kilometer och för antalet RC. Kan en duktig 

chaufför rangera ihop sitt lass, och på så sätt få på fler kunder, så får också åkeriet bättre betalt 

för körningen. 

 

Leverans till kunder löper normalt mellan 07:00 – 14:00. Allt före och efter dessa tider räknas 

som avvikande. De flesta rutter är färdiglevererade innan 12:00 för att chauffören sedan ska 

hinna återvända till Menigo och lossa returgods samt returnerade RC. Chaufförernas arbetstider 

sträcker sig normalt mellan 04-13, 05-14 eller 06-15. Vissa chaufförer som kör de allra längsta 

rutterna arbetar 10 timmarsdagar och då fyra dagar i veckan. 
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Samtliga bilar som är kontrakterade att köra från RLS är bilar av typen korridorbil. Detta ger en 

tvåzonslösning i bilens lastutrymme med en längsgående korridor för det frysta godset (För 

illustration, se Figur 5). Genomsnittligt så lastar en fullängdslastbil totalt 39 RC, varav max 11 

kan vara fryst, detta kan dock variera beroende på vilken påbyggnad av skåp som gjorts. 

 

  

 
Figur 5- Lastutrymme 
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Variationer i mätbara data 
 

Innan outsourcingen så hade Menigo båda de nuvarande kontrakterade åkerierna anlitade för att 

köra distributionstrafik. Då körde de enligt ett gammalt avtal som också gav betalt per kund, 

kilometer och till viss del förbrukade timmar. I och med outsourcingen arbetades ett nytt avtal 

fram och vissa parametrar har således förändrats i hur man avrapporterar och fakturerar. 

 

Den största skillnaden ligger i hur chaufförerna rapporterar fryskollin och frysburar. Tidigare 

var det en bedömnings- och diskussionsfråga hur många kolli fryst gods som skulle räknas som 

en bur, alltså var siffrorna godtyckliga från tiden innan outsourcingen. I vissa fall kunde 

chauffören få betalt för en hel RC för några få kolli, ibland fick de bara betalt för en full RC. 

Detta påverkar så klart statistiken som har varit underlag för denna rapport. 

 

Efter outsourcingen så bestämdes att alla kunder som hade fler än sex (6) kolli fryst skulle gå 

att debitera som en hel RC. Detta leder oundvikligt till att antalet rapporterade RC per bil ökar, 

vilket gör att nyckeltalen kan bli missvisande när man jämför tiden före och efter 

outsourcingen. Menigo avsåg att via denna förändring så får åkeriet ett incitament att rangera 

ihop mer fryst på sina bilar, och får således med fler kunder. (Caglayan, 2015) 

 

På samma sätt så gjordes under det uppmätta året även en förändring i hur antalet kunder skulle 

rapporteras. I Menigos kundstock återfinns flertalet kunder som har samma leveransadress men 

olika kundnummer. Exempel kan tas för större ålderdomshem, där varje avdelning har ett eget 

kundnummer, men allt gods levereras på samma adress. Detta kan leda till att i 

transportredovisningen så är kundantalet mycket högre än vad det faktiska antalet 

leveransadresser är. Tidigare kontrollerades detta inte i samma utsträckning som det görs idag. 

I dagsläget så får åkerierna endast betalt för de faktiska antalet unika adresser de har levererat, 

och inte antalet kundnummer på transportredovisningen. 

 

4.2. Kalkyleringar före outsourcing 

 

Inför outsourcingen av distributionstrafiken utförde Menigo Foodservice ett par kalkyler för att 

se över den ekonomiska bärigheten i att outsourca. I dessa kalkyler gjordes uppskattningar på 

timkostnad för anställda, kostnad för sjukfrånvaro och kostnaden per timma på de lastbilar som 

företaget för tillfället leasade via Scania och Mercedes. 

 

Kalkylerna visar att branschen dras med en hög sjukfrånvaro, kalkylerade 11,4 % jämfört med 

rikssnittet 3 % för 2012, vilket gör att kostnaderna för att ha egen anställd personal ökar. 

(Försäkringskassan, 2013) 

 

Vidare visade kalkylerna att det absolut billigaste alternativet såg ut att vara leasade bilar samt 

inhyrd personal. Dock fanns vissa kringkostnader för inhyrd personal som inte kunde 

presenteras på lämpligt sätt i kalkylen, så detta förslag förkastades.  
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Tabell 3- Kalkyleringar inför outsourcing 

 
 

Enligt Tabell 3 så skulle man alltså få en kostnadsbesparing på, i genomsnitt, 30 kr/h för varje 

lastbil som kontrakterades hos RLS. Enligt siffrorna från kapitel 4.1 Nulägesanalys så lastar i 

genomsnitt 33 bilar om dagen från RLS, vilka kör cirka 8 timmar var i genomsnitt 21 dagar per 

månad. Detta ger en kalkylerad besparing på: 

 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑚å𝑛𝑎𝑑 = 33 ∗ 8 ∗ 30 ∗ 21 = 166 320 𝑘𝑟/𝑚å𝑛 
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5. RESULTAT 

 

5.1. Mätbara data 

 

Menigo har registrerat samtliga lass som chaufförerna kört under ett par års tid genom ett 

program som internt kallas transportprogrammet. Här finns uppgifter om turens kod, vem som 

kört, vilka kunder som körts, antal kilometer, vilken bil som använts och hur lång tid hela turen 

tog att utföra. Även information om antal RC som körts ut per kund och antal som hämtats hem 

finns registrerat. Tidigare har detta gjorts manuellt, chauffören har fyllt i sin redovisning under 

dagen på papper och vid hemkomst har denna matats in manuellt i en databas av personal på 

transportavdelningen. 

I och med outsourcingen införskaffades handdatorer och samtlig hantering lades över på dessa. 

Chauffören loggar in på morgonen och tilldelas då ett lass med ett visst antal kunder. 

Chauffören registrerar under lastning hur många RC som lastas till varje kund och eventuella 

extrakunder som lastas registreras också. 

 

Under dagen kan chaufförens arbete följas i realtid via transportprogrammet. Dessa data går 

sedan att exportera till Excel format eller via vissa standardiserade rapporter, och används 

också som underlag för fakturering av underleverantörerna. Det ligger alltså både i Menigos 

intresse och underleverantörens intresse att denna information är korrekt. 

 

5.2. Prestationsutveckling 

 

Genom att mäta prestationsutfallet kan företaget snabbt följa upp om verksamhetens hårda 

värden är effektivt genomföra eller inte. Inom Menigos egna uppföljning fanns ett par olika 

värden att ta del av som mäts löpande under verksamhetens gång.  

 

För att finna siffror som är jämförbara med varandra valdes tre veckor ut som löpte utan 

helgdagar, som inte föranleddes eller avslutades med någon större högtid eller hade andra 

säsongsvariationer. Mätningarna skulle även motsvara en period innan outsourcingen och en 

period efter outsourcingen för att kunna följa trender i och med densamma. I samråd med 

ansvarig transportledare Necmettin Caglayan (Caglayan, 2015) så valdes veckorna 47, 48 samt 

49 ut för år 2013 och år 2014. 

 

Dessa data sammanställdes sedan och medeltal togs fram för de olika nyckeltalen för att kunna 

se förändringar mellan de aktuella perioderna. 

 

 

Levererade kunder per lastbil 
 

Genom att sammanställa siffrorna från ovanstående nämnda veckor kan man se en trend i hur 

många kunder som levererades i snitt per lastbil som avgick från RLS. Värdena innehåller 

ganska stora variationer, standardavvikelsen för antalet lastade kunder ligger på 4,21. Den stora 

spridningens förklaring kan finnas i de stora variationer som finns i avstånd för turerna, som 

minst finns turer på i genomsnitt 115 km och som mest finns turer som har genomsnitt på 400 

km dagligen. 
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Tabell 4 - Effektivitetsutveckling 

 
Här kan man skönja en nedåtgående trend i antalet kunder per lastbil efter outsourcingen. 

 

 
Figur 6 – Lastade kunder per bil 

 

Fyllnadsgrad – antal RC per bil 
 

Ett annat fysiskt nyckeltal som kan vara intressant att följa upp är fyllnadsgraden för varje 

lastbil. Som presenterades i teoriavsnittet så finns det flera definitioner på hur fyllnadsgrad ska 

beräknas, och inget av dem kan antas vara fel. I detta fall räknas enbart den utgående 

fyllnadsgraden, ingen hänsyn tas till hemgång tom, eventuell tomkörning mellan kunder eller 

ekonomisk fyllnadsgrad. 

 

För samma veckor som ovanstående data så ser tendensen lite annorlunda ut för antalet burar 

som lastats per bil. 

 

Det finns en tendens på en ökning för antalet lastade RC per bil, under samma tidsperiod som 

antalet kunder per lastbil alltså minskar. Ökningen kan synas vara ganska marginell, men även 

här varierar spridningen relativt mycket, standardavvikelsen är 6,55 för dessa siffror. 

 

Samma siffror visualiserade i en graf ger en mer lättöverskådlig bild över förändringen. 

 
Figur 7 – Lastade burar per bil 
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Kostnad per lastbärare och kostnad per kund 
 

Ett intressant ekonomiskt nyckeltal inom distributionstransporter är kostnaden per levererad 

lastbärare och kostnaden per levererad kund. Det ger ett lättöverskådligt sätt att jämföra priser 

mellan olika åkerier och är relativt enkelt att följa upp. Med statistik som anger det totala 

antalet lastbärare, totala antalet kunder och det totala priset för tjänsten fås snabbt 

jämförelsebara siffror. 

 

Menigos utveckling på detta område tyder på en förbättring kostnadsmässigt, en ganska 

markant sådan också. I Figur 8 ses utvecklingen för kostnaden per kund och kostnaden per 

lastbärare (RC) mellan jämförbara perioder för 2014 och 2015. Sifforna för 2014 gäller tiden 

före outsourcingen och siffrorna för 2015 gäller perioden efter. 

 

 
Figur 8 – Kostnad per kund & lastbärare 

 

 

Transportkostnadens andel av totalkostnaden 
 

Inom Menigo använder man sig även av en totalkostnadsanalys där transportavdelningens 

andel av den totala försäljningen används som ett nyckeltal. På detta sätt kan företaget lätt följa 

upp om transporternas kostnader ligger i linje med de budgeterade kostnaderna. Man dividerar 

helt enkelt den totala Nettoförsäljningen för det aktuella organisationsområdet med den totala 

kostnaden för transportavdelningen. 

 

Historiskt sett så har Menigo ofta legat över sitt målvärde för transportkostnaden på max 5 %. 

På senare tid kan en nedåtgående trend skönjas, och i nuläget befinner sig företaget närmare 4,5 

%. I Figur 9 ses utvecklingen av transportkostnaderna uttryckt som procent av 

nettoförsäljningen tillsammans med en exponentiell trendlinje.  
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Figur 9 - Transportkostnader 

 

Om dessa data bryts ner på ytterligare kontonivåer kan andra trender skönjas. I Figur 10 ses 

ovanstående data nedbrutet på de tre olika konton som bokförs. Här ses tydligt att 

personalkostnaden började minska drastiskt från och med juli 2014 och fram till datumet för 

outsourcingen 1 oktober 2014. Kostnaderna för frakter och transporter sköt uppåt en aning i 

oktober 2014 men sjönk sedan igen. Lastbilskostnaderna har legat relativt stabilt men sjönk 

också från juli 2014 fram till outsourcingen för att sedan stiga igen, vilket förklaras med att 

region STO (Årsta) insourcade en del av logistiken vid denna tid och således investerade i 

lastbilar. 

 

 
Figur 10 Transportkostnader per område 
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5.3. Kundnöjdhetsutveckling 

 

Förutom de hårda värdena för prestation som mäter ekonomiska nyckeltal genomför Menigo 

återkommande en kundnöjdhetsundersökning. Ur synsättet för leverans och transporter så finns 

det ett par frågor i undersökningen som är intressanta att följa upp. Undersökningen kallas 

NPS, net promoter score, och separerar kunderna i fyra olika block. Kritiker, passivt nöjda, 

ambassadörer och vet ej. Undersökningen skickas ut som en länk till ett svarsformulär via mail 

till ungefär 5000 kunder varje gång, kunderna delas in i de olika verksamhetsområdena 

restaurang, offentlig, riks och servicehandel. Svarsfrekvensen är låg på dessa undersökningar 

och bortfallet är stort, för den NPS som utfördes i november 2014 så är det bara 13,5 % som 

svarat på undersökningen. 

 

Kunderna får i enkäten värdera de olika påståendena från 1-7 där 1 är instämmer inte alls och 7 

är instämmer helt. Utifrån deras svar värderas sedan svar på skalan 1-4 räknas som kritiker, 5 är 

passivt nöjda och 6-7 räknas som ambassadörer för Menigo. De sistnämnda räknas till de 

kunder som kommer sprida en positiv bild av Menigo för sin omvärld. 

 

De frågor som är intressanta ur denna rapports synvinkel och som ställs till kunderna är: 

 Chauffören uppmärksammar oss på leverans 

 Chaufförens bemötande upplevdes som bra 

 Produkterna var väl packade på transportburen 

 Leveransen kom i tid 

 

För att få fram en trend för det aktuella tidsintervallet som denna rapport grundar sig på så har 

två NPS för tiden före respektive tiden efter valts. Utifrån dessa data så har medelvärden tagits 

fram för de fyra frågorna nämnda ovan. Dessa data har sedan ställts mot varandra för att se en 

förändring i utfallet. 

 

I Tabell 5 presenteras sammanställningen av de fyra NPS som valdes ut. Man kan se direkt att 

trenden för att chauffören uppmärksammat kunden på leverans är stigande men de andra tre 

frågeställningarna har sjunkit något i kundnöjdhet. Vid en snabb åsyn verkar dock trenden 

vända för två av frågorna, kvalitet på packning och leveranser i tid, utifrån de data som finns 

tillgängliga. 
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Tabell 5 - Kundöjdhetsutveckling 

          

Datum studie 

Chaufför 
uppmärksammar 
oss på leverans 

Chaufförs 
bemötande 
upplevdes som 
bra 

Kvalitet på 
packning av 
varor 

Leveranserna 
kom i tid 

dec-13 5,10 6,20 4,90 5,90 

jun-14 5,57 6,17 5,04 5,90 

nov-14 5,64 6,05 4,51 5,69 

feb-15 5,67 6,04 4,74 5,73 

          

          

Före outsourcing 5,33 6,19 4,97 5,9 

Efter outsourcing 5,65 6,04 4,63 5,71 

          

Utveckling 0,32 – 0,14 – 0,34 – 0,19 

 

 

För att ytterligare presentera dessa data lättöverskådligt och för att kunna skönja trender kan ett 

diagram användas. I Figur 11 presenteras samma data som i Tabell 5 fast i diagramform.   

 

 
Figur 11 - Kundnöjdhetsdiagram 
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6. ANALYS 

 

Menigo har valt att outsourca hela sin transportverksamhet från regionlagret i Strängnäs (RLS) 

till externa åkerier. Detta var ett företagsekonomiskt beslut för att få ner de kostnader man 

kände att man bar i och med att man hade egna lastbilar och eget anställda chaufförer. De egna 

kostnaderna var svåra att beräkna och bryta ut från sin kärnverksamhet som är att vara grossist 

åt restaurang och storköksnäringen. Med egna bilar och chaufförer så drev Menigo både åkeri 

och grossistverksamhet.  

Genom att outsourca ansågs det att det var lättare att få kontroll över just transportkostnaderna 

och dess olika delar, samt att det underlättar arbetet för de som arbetar med att sköta 

transporterna från lagret i Strängnäs. Det frisätter tid som tidigare gick åt till att hantera fordon 

och personalfrågor till att kunna koncentrera sig på de värdeskapande åtgärder som Menigo bör 

syssla med. 

 

6.1. Förändringar i prestationer 

 

Som visat i kapitel fem så finns det variationer i de vedertagna nyckeltalen för 

distributionstrafik. Det visar sig i de data som presenterats att antalet kunder som varje lastbil 

levererar minskar och detta verkar gälla båda åkerierna. Återgår man till Menigo så finns det en 

anledning att tro att detta kanske inte är helt sanningsenligt. Det verkar som att Menigo har 

ökat sin kontroll i debiteringarna, och antalet levererade kunder stämmer nu mera mot det 

faktiska antalet leveransadresser som bilen har kört till, och inte enbart de kundnummer som 

återfinns på transportredovisningen. 

 

Detta leder till att detta nyckeltal blir irrelevant att använda för att mäta en eventuell förändring 

för produktiviteten före och efter outsourcingen. Nyckeltalet kan dock ha sin funktion i 

fortsatta mätningar, förbehållet att Menigo avser att behålla avräkningsmodellen för fysiska 

leveransadresser istället för kundnummer. 

 

Samtidigt som antalet kunder per lastbil minskar så ökar antalet lastade RC per lastbil, detta 

stämmer enligt logiken ganska bra vid en snabb översikt. Om kunderna plötsligt beställer större 

volymer så kommer inte samma antal kunder få plats på samma lastbil, alltså krävs en 

förändring. Om målet ständigt är att fylla bilen kommer alltså antalet kunder att minska, men 

varuvärdet borde vara det samma på bilen då kunderna beställer mer. 

 

Vid en djupare insikt på ovan problem, och med bakgrunden över den förändring som Menigo 

gjorde i avräkningen av fryskollin i samband med outsourcingen så finns nog svaret här. I och 

med att alla kunder som beställde över sex (6) kolli fryst gods fick avräknas som en frys-RC så 

ökade antalet RC ganska dramatiskt per lastbil. En annan förändring som påverkar det 

förbättrade antalet lastade RC per bil är att Svebol kör vissa turer med både lastbil och släp. 

Släpet ställs sedan av i distributionsområdet för att sedan tömmas av flera distributions-

chaufförer efter att de levererat ut sina respektive lass de har på bilarna. 

 

Detta leder till att statistiken över lastade RC per bil blir opålitlig och inte går att använda som 

ett rättvisande nyckeltal för att mäta den förändring som skett efter outsourcingen. Dock kan 

nyckeltalet ha en funktion i den fortsatta verksamheten, om inte avräkningsmodellen förändras 

igen. 

 

Går man vidare in i detta så landar man i kostnaden per kund och kostnaden per lastbärare 

vilket presenteras under 5.2.3. Samma sak som tidigare gäller även dessa siffror, då Menigo har 
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förändrat sitt sätt och sin metod att avräkna både lastbärare och kunder så kan inte siffrorna 

jämföras rakt av utan det blir en tolkning av de data som framkommer. Förändringen ser dock 

så stor ut att det inte enbart tyder på en skillnad i avräkningen, utan att dessa kostnader faktiskt 

har minskat. Vilket stöds av totalkostnadsanalysen nedan. 

 

Analyserar man totalkostnaderna som Menigo kalkylerar genom att mäta den procentuella 

andelen som transportkostnaden utgör av nettoförsäljningen så ser det positivt ut ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Trenden är tydligt nedåtgående med vissa mindre fluktuationer som 

troligtvis går att förklara med säsongsbetonade orsaker. Precis som väntat av en outsourcing så 

sjunker personalkostnaderna drastiskt då den egna personalgruppen så klart minskar, och 

samtidigt stiger kostnaden gällande inhyrda transporter och frakter. Dock verkar Menigo ha 

hittat en bättre kostnadsbild vilket gör att totalkostnaden minskar för hela transportavdelningen. 

 

Att ta med i analysen av totalkostnaden är att Menigo samtidigt som outsourcingen i RLS 

gjorde en insourcing i STO tillsammans med en del andra omorganisationer vilket påverkade 

nyttjandegraden av de egna lastbilarna i STO väldigt positivt. Detta återspeglas i 

totalkostnadssiffrorna då de inte går att bryta ut ur resultatuppföljningen. 

 

Transportkostnaden har gått från att ligga på 5,09 % i september 2013 till att i december 2014 

hamna på 4,51 % av nettoförsäljningen. Detta ger ganska stora marginaleffekter på en 

avdelning som kostar mellan 7-10 miljoner per månad. 

 

 

6.2. Förändringar i kundnöjdhet 

 

Enligt de kundnöjdhetsundersökningar (NPS) som Menigo låtit göra löpande så finns det vissa 

förändringar som är intressanta i ett perspektiv utifrån transportverksamheten. De trender som 

visas är en höjning i frågan om kunderna upplever att chauffören uppmärksammar dem på att 

leveransen har kommit. Det är en relativt stor ökning för den period som denna rapport 

avhandlar, 0,32 punkter. Detta kan anses tyda på att det finns en god kommunikation mellan 

Menigos chaufförer och deras kunder. 

 

Sifforna gällande chaufförens bemötande har sjunkit något sedan den första NPSen som tagits 

med i denna rapport genomfördes. Ingångsvärdet var 6,20 av 7 vilket måste betecknas som en 

väldigt hög siffra. Den har sedan sjunkit något och tyvärr ser inte trenden ut att vända i den 

senaste undersökningen som är med i denna rapport. Ett betyg på 6,04 av 7 möjliga är ändå att 

beteckna som bra och undersökningsföretaget kallar alla betyg över 6 för ambassadörer. Det 

betyder att i genomsnitt är chaufförerna bemötande mot kunderna så pass bra att kunderna 

kommer tala gott om Menigo och deras chaufförer inför sin omgivning och ett positivt värde 

fås ut av chaufförens besök hos kunden. 

 

I NPSen finns också två frågor gällande om leveranserna kom i tid och hur packningen på 

godset varit. Gällande tidsaspekten så är det enbart ett fåtal kunder i Menigos kundstock som 

har avtalade tidspassningar, även om denna tendens verkar öka. Fler och fler kommuner kräver 

leveransfönster på 1-2 timmar och många privata aktörer har lyckats förhandla till sig 

tidspassningar. Detta är dock ett relativt nytt fenomen i distributionslogistiken och speciellt för 

Menigo. Betygen från kunderna på denna punkt ser ut att ha fluktuerat precis vid tiden för 

outsourcingen (1 oktober 2014) och verkar sedan vara på uppgång igen.  
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Dock ska nämnas att inom distributionslogistiken talas ofta om begreppet ”upplevd 

tidspassning”. Detta återkopplar till att en kund är van vid att få sin leverans vid en specifik tid, 

och har således anpassat sin verksamhet till denna leveranstid. Avviker körningen från denna 

tid så upplevs det av kunden som ett misslyckande, även om det rent avtalsmässigt inte är 

fallet. Detta kan så klart påverka en liknande undersökning väldigt negativt. 

 

Gällande kvaliteten på packning av godset så är chaufförerna endast till viss del ansvariga för 

den biten. Godset packas normalt sett dagen och kvällen innan chaufförerna lastar sitt gods och 

det eventuella ompackningsarbete som chaufförerna gör berör bara vissa delar av godset, till 

största del den frysta delen. Tyvärr ser det ut som att dessa data är på en nedåtgående trend i 

undersökningarna. 

 

Överlag så når inte Menigo ända fram gällande kundnöjdhet sett utifrån de undersökningar som 

kontrollerats i denna rapport. De verkar ha kompetenta och socialt begåvade chaufförer som 

kan bemöta kunderna i största mån, dock verkar de falla på hur godset upplevs och de avtalade 

eller upplevda tidspassningarna. 
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7.  (DISKUSSION,) SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

7.1. Diskussion 

 

Målet med detta examensarbete var att se vilka vedertagna nyckeltal som fanns inom 

logistiken, i synnerhet inom distributionslogistiken, och se om det stämde överrens med de 

nyckeltal som används i den dagliga driften på Menigo Foodservice AB. Vidare var målet att 

följa upp den outsourcing som Menigo gjorde och om möjligt se ifall den fått någon inverkan 

på leveransernas effektivitet och andra nyckeltal. 

 

Logistik är ett ämne som är väldigt hett och som det skrivs och pratas mycket om. Det finns en 

väldigt stor mängd litteratur, tidsskrifter och avhandlingar som avhandlar detta ämne på dess 

olika nivåer. Tyvärr så är bevakningen av just distributionslogistik väldigt skral, i synnerhet i 

Sverige. Lumsden är en professor som är väl citerad inom svenska logistikavhandlingar men 

hans område täcker oftast mer generell logistik, den övergripande delen från transportörer, 

prissättning och modeller. Det verkar vara få som skriver om just den verkliga 

distributionsbranschen och dess lösningar i Sverige i dagsläget och historiskt. 

 

Min uppfattning är att de lösningar som finns i branschen idag är framtagna genom en 

blandning av ”trial and error” och till viss del vetenskapliga men dock företagsekonomiska 

nyckeltal. Branschen är ganska liten, relativt sett, i Sverige och det kan förklara att det forskats 

lite på den och att den inte täcks av någon större del av den vetenskapliga litteraturen. 

 

Mycket av branschen har inte förändrats sedan den första grossisten uppkom. Man tar 

fortfarande upp ordrar av kunder, packar ihop dem på lämpligt sätt och skeppar dem via 

lämpliga kanaler till sina kunder. Skillnaden idag från för 100 år sedan är enbart 

metodskillnader och bättre utrustning. Där man förr tog ordern via mänsklig kontakt och 

resande säljare, har man utvecklat förfarandet via telefon till webborder. Där man förr körde 

med öppna flakbilar och löslastat gods har man idag förfinat produktionsmedlen med nya 

lastbilar, temperaturzoner och lastbärare. 

 

Det finns en klar brist på studier inom just detta område gällande Sverige och branschen skulle 

troligtvis må bra av att belysas utifrån ett akademiskt perspektiv. Det skulle behövas flera 

studier på hur andra företag inom denna näring har reagerat och agerat på behov av 

outsourcing, in-house-production och strategiska beslut. 

 

7.2. Slutsatser och rekommendationer 

 

Under detta arbetes gång har mycket ny information framkommit som gjort att siffrorna fått 

analyseras på ett annat sätt än väntat. Att Menigo har förändrat sin avräkningsmetod påverkar 

det jämförbara arbetet väldigt markant, det går plötsligt inte att jämföra siffra med siffra utan 

att en avvägd analys och tolkning måste till. Tolkningarna i denna rapports diskuterande del är 

författarens, som baseras på de 7 år han spenderat i verksamheten på Menigo.  

 

Menigos outsourcing ser på det stora hela ut som ett väldigt lyckat koncept och ett noga avvägt 

beslut. Totalkostnaden för transportavdelningen har sjunkit med ganska signifikanta siffror och 

transportavdelningen uppvisar ett bra resultat i jämförelse med tidigare siffror. Vad 

anledningarna till denna markanta förändring beror på är svårt att svara på då siffrorna som 
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sagt inte riktigt går att jämföra. Nyckeltalen går inte att ställa mot varandra direkt utan en 

analys. 

 

Outsourcing ligger i tiden och vikten av att fokusera på sin kärnverksamhet är något som 

påtalas vitt och brett i den akademiska världen och inom näringslivet. Att Menigo beslutade att 

lägga ut sin leveransverksamhet på entreprenad tror jag är ett mycket lyckat strategiskt beslut. 

Även om det generellt ofta talas om ett par nackdelar med outsourcing så anser jag att 

fördelarna väger upp dem, speciellt i detta fall. 

 

En rekommendation är att Menigo väljer ut ett par nyckeltal att arbeta med i det dagliga arbetet 

för att lätt kunna få en översikt för hur deras utveckling fortskrider. I dagsläget verkar det som 

om siffrorna från månadsbudgeten är de som signalerar om det går bra eller dåligt, vilket flyttar 

ut kontrollen en bit från det lokala arbetet på transportavdelningen. Kunde personalen på plats 

följa nyckeltalen på ett lättare och mer lättöverskådligt sätt skulle större delaktighet uppnås. Att 

kunna se att de förändringar man gör ger resultat direkt är en viktig del i förbättringsarbetet 

som alltid bör förekomma. 

 

Vid outsourcingen infördes ett bättre kontrollverktyg i och med det som Menigo kallar 

transportprogrammet och de handdatorer som köptes in. Här kan transportledarna följa 

chaufförerna i realtid när de via sina handdatorer registrerar tiden för varje lossning hos kund. 

Dessa data ger ett konkret och uppdaterat underlag som borde kunna användas till att ta fram 

lämpliga nyckeltal för att snabbt följa upp varje enskild dag och visa på brister och fördelar 

med den dagens transportplanering. Att ta fram några enkla rapportverktyg som 

transportledarna kan använda för att få fram siffror på effektivitet och jämförbara kostnader är 

att rekommendera. 

 

När de nyckeltal som tagits upp i denna rapport analyseras är det som tidigare nämnts svårt att 

dra några konkreta slutsatser om det verkligen skett en produktivitetsökning på 

transportavdelningen i Strängnäs eller om det förändrade kostnadsläget egentligen bara är 

produkten av nya, bättre avtal. Siffrorna som visar på kostnad per kund och lastbärare har 

sjunkit drastiskt under det året som denna rapport har tittat på, om detta beror på den nya 

avräkningsmodellen eller de nya avtalen med åkerierna är omöjligt att svara på. Bekräftat är 

dock att kostnaden sjunkit och att outsourcingen varit ett bra beslut ekonomiskt för Menigo, om 

det är ett effektivitetsmässigt bra beslut återstår att se. 

 

När man tittar på de effektivitetstalen som presenterats i denna rapport framgår dock en 

oroväckande detalj. Genomgående så verkar M4 prestera under Svebol på samtliga områden, 

de lastar färre burar per bil och även färre kunder per bil. Vad detta beror på är svårt att svara 

på men vore intressant att följa upp i vidare undersökningar. Ifall deras områden skiljer sig åt i 

avstånd mellan kund, avstånd till första kund och avstånd på turerna kan skillnaden vara lätt att 

förklara. Om det inte är fallet bör detta undersökas närmare. Det skulle också kunna vara så att 

M4 kör med aningen kortare lastbilar, vilket resulterar i att de inte kan lasta samma volym som 

Svebol. Detta är också intressant att föra vidare i Menigos diskussioner med företagen och 

något som bör analyseras. 

 

Går man vidare till kundnöjdhet så verkar Menigo vara på god väg att skapa en hållbar 

försörjningskedja till sina kunder. De data som har presenterats tyder på att kunderna överlag är 

nöjda med sin service, även om vissa områden ser ut att ha en nedåtgående trend vilket Menigo 

måste se till att bryta snarast för att inte tappa på områden som är svåra att hämta upp. Att satsa 
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på bemötandet från chaufförerna och sina befintliga tidspassningar verkar vara nyckeln till att 

hämta upp statistiken. 

 

Det vore intressant att följa upp Menigo om ett eller flera år och se om det skett någon 

förändring från detta års siffror, förutsatt att inte aväkningsmodellen förändras igen. I denna 

framtida undersökning borde det kunna skönjas om effektiviteten har förbättrats eller 

försämrats. 

 

En intressant frågeställning som ligger utanför denna rapports avgränsning vore att undersöka 

de olika avtal och ersättningsmodeller som finns inom distributionslogistiken i Sverige för att 

se hur de skiljer sig åt. Att följa hur grossistföretagen inom livsmedelsbranschen i Sverige valt 

att avräkna sitt gods mot externa transportörer vore också ett intressant fall att undersöka. 

 

Menigo har kommit en bra bit på vägen i sitt arbete för att skapa en kostnadseffektiv och 

kundmässigt attraktiv leveranskanal. Det finns dock områden kvar att arbeta på, precis som det 

finns i alla företag. Distributionslogistik är en komplex verksamhet med många inblandade 

länkar i samma kedja och det är inte alltid lätt att överskåda hela kedjan. Kan Menigo förbättra 

sina kundrelationer mellan chaufför och kund och samtidigt reda ut de differenser som finns 

mellan åkerierna så tror jag att man har en god förutsättning för att vara konkurrenskraftig i 

framtiden.   
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