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Förord
Urbana godstransporter har under de senaste åren hamnat allt mer i fokus genom
deras upplevda negativa påverkan på stadsmiljön samt utsläpp av växthusgaser
och hälsofarliga emissioner. För att nå miljömål samt öka våra städers attraktivitet
krävs en ny inriktning i utvecklingen av transportsystemet, en utveckling mot ett
mer transportsnålt samhälle där effektivare godstransporter i stadsmiljö är en del
av lösningen. Den ökade urbaniseringen och förtätningen av städer ställer nya krav
på urbana godstransporter. Ökad effektivitet och resursoptimerade transporter blir
en förutsättning för en framtida fungerande stad. Dagens utmaning med ökande
trängsel och låga fyllnadsgrader för godstrafiken måste på sikt lösas.
Femstegsmodellen är en vidareutveckling av kommunal samordnad varudistribution som ökar fyllnadsgraden, minskar antal körda kilometer och ger färre distributionsbilar för samma mängd gods. Konceptet har i denna studie överförts och
testats på en privat aktör. Det unika med Femstegsmodellen är att den fokuserar
på att styra godstransporterna redan i upphandlingsskedet och använder ruttoptimering som verktyg för att öka energieffektiviteten. Rätt använd kan modellen
ge betydande samhällsekonomiska vinster samtidigt som den ger kostnadsbesparingar för transportköpare och ökad lönsamhet i transportörsledet.
Studien har utarbetats inom ramen för Trafikverkets FoI-verksamhet och för
innehållet svarar författaren Olof Moen (Kulturgeografi, Göteborgs Universitet),
databearbetning och simuleringar med ruttoptimering har utförts av Daniel
Moback (WSP Analys & Strategi). Många personer har bidragit under framtagandet av rapporten; branschföreträdare, transportköpare, akademi och myndigheter har granskat delar av materialet och lämnat värdefulla synpunkter, ingen
nämnd ingen glömd och ett stort tack till er alla.
Jönköping i februari, 2016
Stefan Berg
Uppdragsansvarig
Trafikverket
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Sammanfattning
Transportsektorn är traditionstyngd där utvecklingen av själva transporttjänsten
varit statisk med få innovationer och låg investeringsbenägenhet i jämförelse med
andra branscher inom tjänstesektorn. Effektiviteten i transportsystemet är avhängigt hur de sammanlagda resurserna i systemet utnyttjas genom affärsmodeller,
informationsteknologi, terminaler, fordon, chaufförer, infrastruktur etc. Förändringar inom transportsystemet sker i allmänhet självständigt mellan parter och
med liten effekt på en aggregerad nivå. I den bemärkelsen kan transportsektorn
karakteriseras som ett löst kopplat system, med hög komplexitet, många intressenter med inbördes relationer och beslut som hanteras operativt. Dessa företag kan
av förklarliga skäl inte överblicka hela transportsystemet utan de aktörer som
samverkar kring en transporttjänst – leverantörer, transportörer, förmedlingsföretag, varuägare – utgår alla från sina egna affärsmodeller och strategier.
Avregleringen på den svenska transportmarknaden under 2000-talet med konkurrens från hela EU har inneburit en ny situation vid upphandling av transporttjänster, där lägre priser på transporter genom prisdumpning i utförarledet ställs
mot transporteffektiva lösningar med högre kvalitet som skapar mervärde i
transaktionsledet för transportköpare. För urbana godstransporter har det saknats
en övergripande styrning med ett stort mått av självständighet för chaufförer och
transportledare att planera körningar. I många fall saknas digitala system för order
och fakturering vilket gjort att delar av affärsmodellen baseras på analog hantering
och manuella arbetsrutiner. Transportköpare har saknat insyn och möjlighet att
påverka transporternas utformning för att uppnå miljö- och kostnadseffektiviseringar. I detta avseende har transportbranschen en låg datamognad och
ligger efter andra sektorer i samhället som redan integrerat IT genom hela affärsprocessen, såsom banktjänster och detaljhandel.
Utsläppen från transportsektorn står för cirka 40 procent av landets totala förbrukning av fossila bränslen och ökade under perioden 1990 och 2012, men från
omkring år 2005 har trenden varit svagt nedåtgående. Det har funnits en övertro
till att fordonsutveckling och fossilfria drivmedel räcker för att få ned koldioxidutsläppen i transportsektorn, vilket med facit i hand varit helt fel. Det krävs att
vägtransporter och framförallt lastbilstrafiken minskar kraftigt för att Sverige skall
nå de egna klimatmålen till 2030 och noll nettoutsläpp av koldioxid fram till 2050.
Att ny fordonsteknik och nya bränslen löser problemet är en uppfattning som
genomsyrar hela sektorn där transportbranschen, fordonstillverkare, myndigheter
och forskningsorgan, utgått från samma teknokratiska paradigm. Regering och
riksdags målsättning skiljer sig från den prognostiserade utvecklingen där förhållandet mellan verklighet och policyfrågor utgör en ekvation som inte kommer
uppnå jämvikt till 2030 eller 2050, såvida inte radikalare åtgärder och styrmedel
införs.
Oundvikligen kommer Femstegsmodellen vid upphandling av godstransporter att
påverka resp. aktörs affärsmodell där transportköparen hamnar i fokus, eftersom
denne ytterst avgör transporttjänstens innehåll med ansvarsfördelning och affärsvillkor. Men att poängtera, utgångspunkt utgör samverkan mellan parter i ett tidigt
skede av upphandlingsprocessen med transparens och mätbarhet för transportuppdraget. Att minska trafikarbetet säkerställs genom digital transportplanering
med ruttoptimering som ger effektiviseringsvinster med upp till 25 procent vid
urbana godstransporter. Det innebär samma reducering i antal fordon under
förutsättning att fyllnadsgraden utgör en konstant, vilket tas som ett axiom i
studien, eftersom fyllnadsgraden generellt inte överstiger 50 procent vid urbana
godstransporter där ett genomsnittligt riktvärde ligger kring 20-30 procent. Med
utgångspunkt från problembild och miljöfrågan i relation till transporteffektivitet,
har studien som syfte att utvärdera en ny upphandlingsmodell som leder till att;
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•
•
•

Öka fyllnadsgraden med bättre resursutnyttjande av fordonsparken.
Minska trafikarbetet (antal fordonskilometer) och därmed CO2-utsläpp.
Uppnå kostnadsbesparingar som ger transportköpare incitament till förändrat
beteende.

Studien har som målsättning att pedagogiskt förklara Femstegsmodellen och vilka
krav som ställs på organisationsutveckling vid implementering, där problembild
och syfte med både företagsekonomiska och samhällsekonomiska förtecken
redovisas i Kapitel 1. Eftersom det saknas konkreta exempel av affärsmodeller
inom transportsektorn ges i Kapitel 2 en teoretisk genomgång med benchmarking
till andra näringslivssektorer som redan genomfört förändringar mot en mer
automatiserad affärsprocess som sannolikt även kommer ske inom transportsektorn. I Kapitel 3 görs en genomgång av ruttoptimering som verktyg för digital
transportplanering och krav på en parallell organisatorisk innovation. Fallstudien
i Kapitel 4 utgår från statiska körrutter och visar på betydande effektiviseringsvinster för en affärsmodell baserad på ruttoptimering. I Kapitel 5 redovisas ett
antal nyckelfaktorer som direkt eller indirekt påverkar en ny upphandlingsmodell
för transporttjänster. Avslutningsvis presenteras Femstegsmodellen i sin helhet i
Kapitel 6 som ett flödesschema med beskrivande text och i Kapitel 7 ges några
sammanfattande reflektioner och utblickar.
Femstegsmodellen med transportköparen i fokus innebär ett förändrat beteende
som skall ge ökad transporteffektivitet och företagsekonomiska kostnadsbesparingar såväl som samhällsekonomiska vinster genom ökad energieffektivitet i
transportsystemet. Det blir en bättre affär för transportköparen genom att färre
fordon handlas upp, men en högre fyllnadsgrad ger även en bättre affär för den
enskilde åkaren genom hantering av mera gods under ett arbetspass. Det blir ingen
”win-win” situation för alla inblandade aktörer utan en ny upphandlingsmodell
innebär att det försvinner transportuppdrag från marknaden när fyllnadsgraden
ökar och behovet av fordon minskar. Men att betona, de uppdrag som blir kvar blir
mer lönsamma. En ny affärsmodell kommer även förändra intjäningsförmågan i
förmedlingsledet genom att kannibalisera på befintliga kundrelationer med lägre
omsättning på grund av färre kontrakterade underentreprenörer, färre körda
kilometer och en mer automatiserad affärsprocess.
Sambandet visas i figuren från en australiensisk studie som jämför marginalen vid
manuell förmedling av transporttjänster med marginalen vid en automatiserad
upphandling via en elektronisk marknadsplats. Marginalen vid traditionell förmedlingsverksamhet var i genomsnitt 20 procent medan marginalen vid upphandling via en e-marknadsplats var 7,5 procent. En virtuell marknadsplats sänker
marginalen i förmedlingsledet eftersom manuella arbetsrutiner blir obsoleta och
därmed även behovet av kostnadstäckning för personal och fasta anläggningstillgångar. Figuren visar att transportköparens kostnad sjunker jämfört med när ett
traditionellt förmedlingsföretag ansvarar för logistiken samtidigt som kostnadsvolymen omfördelas till transportörsledet som erhåller högre marginal, vilket
utgör incitament att använda e-marknadsplatsen för båda parter. Slutsatsen från
Australien var att e-marknadsplatser kan öppna upp konkurrensen på marknader
med en inhemsk och dominerande typ av affärsmodell.
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För att möta komplexiteten i transportsystemet med många intressenter med
skilda relationer till varandra och med många beslut som måste hanteras operativt,
kommer framtidens transporttjänster behöva gå från ett löst kopplat system till ett
uppkopplat system. I praktiken innebär det ett krav på digital information i alla led
och en vertikal integration av samtliga aktörers affärsmodeller i en transportkedja
för att öka effektiviteten i ett transportnätverk. Studien lyfter fram några trender
som nya och snabbväxande affärsmodeller vid upphandling av transporttjänster.
Inom transportbranschen prövas olika tillämpningar med taxitjänsten Uber som
förebild, delningstjänster som benämns för Uberfication men som befinner sig på
marginalen till urbana godstransporter. Urbana godstransporter behöver affärsmodeller som ökar konsolideringen av gods där den största effektivitetsbristen
utgörs av låg fyllnadsgrad, där studiens lösning utgör en digitaliserad affärsprocess
med en centraliserad planeringsfunktion baserad på ruttoptimering.
Nuläge

Optimering 1

Optimering 2

Körrutter enligt
nuläge, transportinstruktionen

Körrutter enligt
nuläge, optimerad
sekvens

Körrutter enligt
ruttoptimering

-

(Nuläge)

(Nuläge)

324

324

324

Körrutter

18

18 (0%)

13 (-28%)

Körturer

28

28 (0%)

17 (-39%)

Beskrivning
(%) jämförs med
Leveranser

Total körsträcka

2 135 km

1 836 km (-14%)

1 251 km (-41%)

Total körtid

61 h 53 min

57 h 13 min (-8%)

47 h 5 min (-24%)

Total arbetstid

126 h 23 min

121 h 42 min (-4%)

105 h 4 min (-17%)

Total fyllnadsgrad

53%

53%

87% (+34%)

Leveranser per rutt

18,00

18,00 (0%)

24,92 (+38%)

Körsträcka per rutt

118,61 km

102,00 km

96,23 km

Körtid per rutt

3 h 26 min

3 h 11 min

3 h 37 min

7 h 1 min

6 h 46 min

8 h 5 min

Arbetstid per rutt

Den empiriska delen utgörs av en fallstudie baserad på ruttoptimering som verktyg
för ett transportflöde med statiska körrutter. Fallstudien utgår från en nulägesanalys och därefter en jämförande simulering med ruttoptimering av distributionsfordon inom detaljhandeln, där resultatet har sammanställts i tabellform.
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Distributionen utgick i nuläget augusti 2014 från en grossists (transportköpares)
omlastningsterminal med plocklager och distribution till 324 butiker i Storstockholmsområdet. Transporter sker enligt affärsmodellen fri leverans där leverantörer skickar större kvantiteter till grossistens terminal, där upphandlat transportföretag ansvarar för kontakt i butiksledet och den operativa delen med planering
och uppföljning. Flera leverantörer anlitar grossisten för ”last mile” distributionen
eftersom man samfällt anser att distributionen till kundens kund som konkurrensneutral.
Den transportinstruktion (transportplanering) som upprättades av transportföretaget vid upphandlingstillfället krävde en distributionsapparat med 18 fordon,
vilket innebar ett statiskt transportflöde på 2 135 km per dag och en genomsnittlig
arbetstid per fordon på 7 tim. och 1 min. inklusive en timmes rast. Resultatet visar
en timmes differens från en åttatimmars arbetsdag och det tidsfönster 09:00 till
17:00 som var avtalat och som stod till förfogande. Att två körturer ingår i en
körrutt i det aktuella transporflödet har att göra med att plockning och packning
av beställda varor sker fram till kl. 11.00 dagligen. Om ett fordon når 100 procents
fyllnadsgrad vid simulering, hanteras det genom att fordonet vänder tillbaka till
terminalen för en andra körtur där båda körturerna utgör en körrutt vid transportplanering och gentemot förmedlingsföretag och transportörer. Primär frågeställning utgör hur nulägets planering med befintlig transportinstruktion upprättad av
transportföretaget står sig jämfört med en planering med ruttoptimering, dels vid
en simulering av befintliga körrutters sekvensering (Optimering 1), dels en simulering av helt nya körrutter (Optimering 2).
Genom att optimera sekvensen i befintliga körrutter i Optimering 1 minskar trafikarbetet från 2 135 till 1 836 kilometer eller med 14 procent. Notera att fyllnadsgrad
och antal leveranser per körrutt är desamma, däremot minskar sträckan per körrutt med 16.61 kilometer (14 procent) vilket innebär 15 minuters besparing i körtid
(7 procent) per körrutt. Genom att butikslägen kommer till eller tas bort görs
ständiga förändringar utifrån ursprunglig transportinstruktion från 2011, vilket
innebär en förhandling mellan parter där transportföretaget ger förslag på hur
körrutter/körturer skall omplaneras. Kontinuerliga förändringar innebär en justering i prisnivå vilket i princip uteslutande innebär kostnadstillägg för transportköpande företag.
Optimering 2 innebär en total omplanering med ruttoptimering med samma indata
som vid nuläget. Simuleringen visade att trafikarbetet minskar med hela 41
procent, från 2 135 kilometer till 1 251 kilometer och den totala arbetstiden minskar från 126 tim. och 23 min. till 105 tim. och 4 min. eller med 17 procent. Vad som
händer är att samma distributionsarbete kan utföras med färre fordon, 13 istället
för 18. Ruttoptimeringen möjliggör en högre beläggning per fordon där fyllnadsgraden ökar från 53 procent till 87 procent, där fyllnadsgraden ändock var hög
jämfört med ett genomsnitt på 20-30 procent. När trafikarbetet minskar och
fyllnadsgraden ökar, ökar antalet leveranser per fordon från 18 till 24,92 leveranser
per körrutt eller med 38 procent. Det visar sig också i antal kilometer per körrutt.
Trots fem färre fordon så sjunker den genomsnittliga körsträckan från 118,61
kilometer till 96,23 kilometer eller med 22,38 kilometer per körrutt.
I affärsprocesser har transportupphandlingar haft relativt låg prioritet och behandlats styvmoderligt från transportköparens sida, främst för att godstransporter
varit förhållandevis billiga och hanterats separat utanför företagets kärnverksamhet. Transportköpare behöver öka beställarkompetensen för att kunna ställa relevanta krav hur transporttjänster upphandlas och integreras i företagets organisation. Framförallt sker förändringar i affärsprocesser inom företag som påverkar
transportuppdragen över tiden, där det saknats mätbara mekanismer för utvärdering och kontroll av både ekonomisk uppföljning och transporteffektivitet. Från
myndighetshåll har man arbetat aktivt med upphandlingsfrågor och kompetens-
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utveckling, såsom Trafikverkets rekommendationer i fyra steg för upphandling av
godstransporter, Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för miljö- och trafiksäkerhetsarbete, samt Q3 Forum för hållbara transporters kvalitetsskapande riktlinjer mot förbättrad arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.
I transportbranschens traditionella upphandling så utgör utgångspunkt ett
”Request for Quotation” (RFQ) som leverantörer av transporttjänster har att ta
ställning till. Utifrån sammanställd registerinformation förväntas leverantörer
upprätta en transportinstruktion med körrutter till grund för ett anbud med fast
pris per leveransadress. I ett andra steg startas en urvalsprocess av transportköparen som sker i omgånger där inkomna anbud utvärderas och antalet presumtiva leverantörer reduceras. De leverantörer som blir kvar uppdaterar sina anbud
i en ny urvalsomgång som transportköparen utvärderar, som fortsätter tills det att
en leverantör valts ut. Transportköparen och vald leverantör förhandlar om
detaljer i avtalet såsom körrutter och ansvarsfördelning, men ytterst blir det en
fråga om pris per leverans/antal stopp eller fast pris per timme/dag.
Fordons övervakning

Körrutter
pris km/hh

Geokodning

Affärs information

DATAFÅNGST

Transport
kalkyl

Nuläge

STEG 1
NULÄGE

Simulering
affärsvillkor

Indata

STEG 2
SIMULERING

Reducering med 25 %
Körrutter
pris km/hh

Definiera
parametrar

Resurs optimerat FFU

Urvals processen

STEG 3
ANBUD

Resursbehov minskar med 25 %
Avtal

Fordonsövervakning

Open book
förhandling

Faktureringsunderlag

Facit till
båda parter

Betalning
km/hh/kg

STEG 4
FÖRHANDLING

STEG 5
OMVÄND
FAKTURERING

För att gå över till Femstegsmodellen så utgår även den från en kravspecifikation
med en urvalsprocess och kontraktskrivande, men skiljer sig i föreskrivande led
genom ett transparent förfrågningsunderlag baserat på simulerade körrutter som
ställer betydligt högre krav på beställarkompetens. Femstegsmodellen kräver samverkan tidigt i urvalsprocessen där transportföretagets roll blir till en integrerad
logistikpartner. En upphandlingsmodell med ruttoptimering och digital information i alla led av transportkedjan innebär framförallt att delar av förmedlingsledet
automatiseras. Men det har funnits ett inneboende motstånd från transportbranschen i Sverige att anamma ruttoptimering, där företagsekonomiska argument
misslyckats med att driva frågan med digital planering för ökad transporteffektivitet. Det finns trösklar som måste övervinnas för att svensk transportnäring skall
integrera ruttoptimering i den dagliga verksamheten, men början är att transportköpare ställer obligatoriskt krav på digital transportplaneringen redan i upphandlingsskedet.
Femstegsmodellen utgår från steg i en upphandlingsprocess och visas som ett
flödesschema i figuren. Relevanta indata med leveransadresser i en digital karta
och affärsinformation har avgörande betydelse för resultatet. Datafångst ligger till
grund för en jämförande analys mellan körrutter i nuläget och simulerade körrutter med ruttoptimering. Resultatet från datorsimuleringar med sekvenserade
körrutter, körtid och körsträcka utgör upphandlingens förfrågningsunderlag, med
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den stora förändringen att urvalsprocess och kontraktsskrivande sker innan förhandlingar om avtal. Ett avtal upprättas med ett ”open book” förfarande som innebär att kostnads- och intäktsinformation delas mellan berörda parter i en kundrelation, det vill säga att både transportköpare och transportföretag sitter med
facit i hand under förhandlingar om ersättningsnivåer för de aktörer som ingår i transportkedjan. Avslutningsvis sker ersättning med omvänd fakturering baserad på
fordonsövervakning med registrering av antal kilometer och timmar/minuter,
som blir till ett transparent faktureringsunderlag baserat på anbudets pris per
kilometer och timme.
Omvänd fakturering utgör en central del i Femstegsmodellen. I praktiken innebär
det att förändringar i körrutter inte påverkar transportkostnad eller leverantörens
ersättningsnivå tillnärmelsevis i samma utsträckning som vid en traditionell
transportupphandling. Om företag avslutar sin affärsrelation tas leveransadressen
bort, omvänt när det tillkommer nya företag vilket i båda fall innebär förändrade
körrutter. Med transportbranschens gängse affärsmodell leder det till en omförhandling med justerade prisnivåer för transportuppdraget. I Femstegsmodellen
däremot sker förändringen i två steg genom en automatiserad process. Först görs
en omplanering antingen manuellt genom mindre förändringar i enskilda körrutter eller genom en helt ny simulering. I ett andra steg registreras körtid och
sträcka med fordonsdator där betalningen utgörs av fasta tariffer för kilometer
och timma utifrån transportföretagets offererade pris vid upphandlingstillfället.
Det krävs ett förändrat förhållningssätt i Sverige till digital transportplanering och
ökad transparens i affärsprocesser, för att Femstegsmodellen och liknande initiativ
baserade på digitala processer skall få genomslag. I Sverige har företagsekonomiska
argument vid mitten på 2010-talet misslyckats med att driva frågan med digital
planering med ruttoptimering för ökad transporteffektivitet och därmed minskad
kostnadsmassa för transportköpare. Det är istället miljöperspektivet och hoten
från global uppvärmning som drivit utvecklingen och utgör en katalysator i
förändringsarbetet som inte skall underskattas. Men miljö är inte bara minskade
utsläpp utan en lika viktig fråga utgör trängselproblematiken och att det finns för
många lastbilar och tunga transporter på vägar och gator i tätbebyggda områden.
Studiens syfte har varit att visa på en väg att minska antalet fordon genom en
upphandlingsprocess med ruttoptimering som ökar fyllnadsgrad och sänker
transportköparens kostnad, samtidigt som det finns samhällsekonomiska vinster
genom ökad tillgänglighet i tätbebyggt område där konkurrensen mellan trafikslag
är påtaglig.
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1 Urbana godstransporter
1.1 Problembild
Transportsektorn med oräkneliga avsändare och mottagare av gods, som utförs
av en mängd transportfordon med disparata ägarstrukturer utgör alla aktörer
som påverkar transporttjänstens utformning (McKinnon, 2010). Effektiviteten i
transportsystemet är därmed avhängigt hur de sammanlagda resurserna i systemet
utnyttjas genom fordon, terminaler, chaufförer, affärsmodeller, informationsteknologi (IT), infrastruktur etc. Förändringar i transportsystemet sker i allmänhet självständigt mellan parter och med liten effekt på en aggregerad nivå. I den
bemärkelsen kan transportsektorn karakteriseras som ett löst kopplat system,
med hög komplexitet, många intressenter med inbördes relationer och beslut som
hanteras operativt (Weick, 1976; Dubois & Hulthén, 2014). Enskilda företag kan av
förklarliga skäl inte överblicka hela transportsystemet utan de aktörer som samverkar kring en transporttjänst – leverantörer, transportörer, förmedlingsföretag,
mottagare – utgår alla från sina egna affärsmodeller och strategier ( jmfr. Teece,
2010). Trots de stora möjligheter som finns till effektiviseringar samtidigt som
miljöaspekter ställer krav på genomgripande förändringar i aktörers beteende, har
det saknats innovationer och investeringar till grund för regelverk och nya affärsmodeller som skapar hållbara lösningar för urbana godstransporter (Quak, 2008;
Russo & Comi, 2010).
En affärsmodell beskriver ett företags externa relationer med kunder, leverantörer
och finansiärer, men även interna aktiviteter som rör produktion, personal och
utveckling, med andra ord, hur företaget positionerar sig på marknaden utifrån
affärsstrategiska val som fattas av företagsledning och ägare (Zott & Amit, 2006).
Inom transportsektorn saknas en enhetlig affärsmodell för transporttjänster med
generell applicerbarhet inom näringslivet, vilket direkt eller indirekt påverkar
effektiviteten inom transportsystemet. Istället sker samverkan mellan aktörer i
flöden av varor och information mellan företag som tjänster i ett transportnätverk,
det vill säga mellan olika affärsmodeller. En transporttjänst sammanbinder
avsändare och mottagare med direktleveranser i dess enklaste form, till komplexa
flöden med omlastningsterminaler och konsolidering av gods (Woxenius, 2007).
Det finns dock ett dilemma, det som upplevs som effektivt i företagsekonomiska
termer mellan enskilda aktörers affärsmodeller kan på samhällsekonomisk nivå
visa sig vara ineffektivt genom en låg (total) fyllnadsgrad som bidrar till hög (total)
miljöbelastning (Santén, 2013).
Ett fordons fyllnadsgrad utgör en nyckelvariabel för att mäta transporteffektivitet,
andra mått utgör tid och sträcka för körrutter, tidsfönster för leverans, lastningsoch lossningstid. Men det saknas både data och kunskap, exempelvis ingår inte
fyllnadsgrad som parameter inom ramen för Sveriges officiella statistik (Transportstyrelsen et al., 2011). Det saknas även en allmänt vedertagen definition på
begreppet fyllnadsgrad anpassad till olika varugruppers egenskaper såsom vikt,
volym eller flakyta (Trafikanalys, 2011). De svenska mätningar som gjorts har
utgått från urvalsundersökningar med en frivillig fråga av fordonens volymutnyttjande i procent, men vid analyser visade det sig att svarsfrekvensen var alltför låg
för att svaren skulle vara användbara (ibid:11). På grund av svårigheter att mäta
fyllnadsgrad har frågan behandlats styvmoderligt eller rent av underskattats från
statsmakternas sida;
Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen skriver i en gemensam rapport
att det inte finns någon enskild åtgärd som har stor potential att öka fyllnadsgraden (Transportstyrelsen et al., 2011). Däremot pågår ett kontinuerligt arbete
inom branschen som tillsammans med mindre åtgärder kan leda till relativt stora
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förbättringar på sikt. Samtidigt konstaterar man att problemet med fyllnadsgrader och tomkörningar troligen inte är så omfattande som det ges intryck av i
olika sammanhang. I rapporten föreslås att statistiken förbättras inom området
och att man bör fokusera på transporteffektivitet i logistiksystemen och på
hållbarhetsdimensioner, där delmängderna fyllnadsgrader och tomdragningar
är två av flera komponenter. (SOU, 2013a:313).
Den officiella statistiken som finns går inte att särskilja för olika varuslag, lastbärare eller transportmedel, vilket gör det svårt (för att inte säga omöjligt) att
identifiera användbara parametrar för att analysera fyllnadsgrad, med undantag
för så kallad tomdragning som utgjort ett EU-direktiv för alla medlemsländer att
redovisa (EU-kommissionen, 2011a). Men att säga att fyllnadsgrader och tomdragningar inte är ett omfattande problem kan ifrågasättas. Man kan också undra
om statens skriftställare läst ovan citerad rapport som fastlägger att urbana
godstransporter inordnad under den ”typ av transporter som normalt sett inte
överstiger 50 procents fyllnadsgrad (slingbilar, grustransporter, skogstransporter
etc.)” (Transportstyrelsen et al., 2011:6). För att Sverige skall nå de egna klimatmålen till 2030/2050 krävs framförallt att lastbilstrafiken minskar kraftigt
(Trafikverket, 2014). För att minska trafikarbetet kommer nya affärsmodeller som
ökar fyllnadsgraden vara avgörande, inte bara av miljöskäl utan främst från
strukturförskjutningar i bebyggelsemönster. Den höga urbaniseringstakten i
kombination med förtätad bebyggelse leder ur ett stadsmorfologiskt perspektiv
till mindre andel trafikytor samtidigt som behovet av godstransporter ökar
genom befolkningstillväxten.
Transportföretagen har inte heller en klar uppfattning om fyllnadsgrad utan
fokuserar på ekonomiskt resursutnyttjande med finansiella nyckeltal, snarare än
fysiskt resursutnyttjande med fyllnadsgrad som nyckeltal. En bidragande anledning utgör bristen på digitala data där transportbranschens gängse affärsmodell
i mitten av 2010-talet fortfarande innehåller manuella rutiner och analog dokumentation. Digital information utgör ett grundläggande krav för en effektiv
transportplanering med rutt- och lastoptimering av fordonens fyllnadsgrad, vilket
utgör fokus i studien. Logistikforum har i sin handlingsplan föreslagit att varuägare och transportföretag skall förse myndigheterna med mer detaljerade
information som behövs för att förbättra statistiken över fyllnadsgrad (Logistikforum, 2011). En sådan intention är dock helt beroende av hur stor del av transportbranschen som frivilligt skulle samla in data. Sannolikheten är dessvärre
tämligen låg att så skulle bli fallet. Det saknas även mandat att begära in uppgifter,
tvärtom finns det ett regeringsuppdrag till statistikansvariga myndigheter att
minska arbetsbördan för uppgiftslämnande företag vilket slår direkt mot försöken
att skapa en bild av transportnäringens kapacitetsutnyttjande (Näringsdepartementet, 2010).
Det är viktigt att notera att transportbranschen i sig inte är homogen utan kännetecknas av att vara fragmentarisk och uppdelad i två led. Transportörer utgörs av
åkerier där merparten består av fåmansbolag med knappa administrativa resurser,
även om det under 2000-talet skett en konsolidering mot större enheter (Trafikanalys, 2012a). Åkerier är anslutna till förmedlingsföretag som utgör ett transaktionsled med lastbilscentraler, speditörer och på senare år tredjepartslogistiker
som sköter försäljning, transportplanering och kontakten med transportköpare.
Det innebär att vid en upphandling har transportköpare som motpart två juridiska
enheter, ett förmedlingsföretag som ägare av transaktionen och åkerier som
underentreprenörer, som utgör autonoma enheter med egna affärsmodeller som
i sin tur har avtal sinsemellan. I den fortsatta diskussion används begreppen
transportköpare för den part som upphandlar transporter från en extern aktör,
resp. transportföretag, som utgör motpart och avser ovan nämnda två led, förmedlingsföretag och utförare av transporttjänster.
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Samverkansformen mellan avsändare, transportör och mottagare bestäms vid en
upphandling som är kopplad till en transportjänst som i sin tur är kopplad till ett
transportnätverk. Upphandlingen utgör gränssnittet mellan aktörer och det
tillfälle då företagsekonomiska parametrar som täckningsbidrag och vinst kopplas
till aktuell transporttjänst och implicit transporteffektivitet (Sandberg, 2007).
Gränssnittet mellan transportköpare och transportföretag benämnas i studien som
upphandlingsmodell, som relaterar till en allmän process för inköp av varor och
tjänster som i sin rudimentära form består av tre steg; att utforma kravspecifikation, välja leverantör och upprätta ett avtal (van Weele, 2010). Faktorer som påverkar en ny form av transportupphandling behandlas i Kapitel 5 som leder fram
till ingående parametrar i Femstegsmodellen, studiens slutprodukt som presenteras i Kapitel 6.
Vägtransporter med lastbil utgör 80 procent av det gods som transporteras inrikes
i Sverige och godsmängden har i stort sett varit konstant under 2000-talet, med ett
kortare avbrott under åren 2009 och 2010 då mängden gods minskade betydligt till
följd av den globala finanskrisen (Trafikanalys, 2012a). Godsmängden kan även
relateras till den genomsnittliga körsträckan i antal fordonskilometer för transporterat gods, även benämnt trafikarbete. För inrikes transporter som utgör fokus i
studien transporterades 2011 i genomsnitt över hälften av den totala godsmängden
på sträckor kortare än 50 km. Drygt 20 procent av transporterna var kortare än 10
km och 28 procent mellan 10-40 km. 8 procent av godsmängden transporteras
längre än 300 km och endast 3 procent av godsmängden transporterades längre än
500 km (Trafikanalys, 2012b:36). Det innebär att för inrikes transporter med lastbil
sker det betydligt mer urbana godstransporter än fjärrtransporter, även om 25-27
procent av godstransporter under 2000-talet utgjordes av varugruppen jord, grus,
sten och sand (ibid:39).
Transportsektorn är traditionstyngd där utvecklingen av själva transporttjänsten
varit statisk med få innovationer och låg investeringsbenägenhet i jämförelse med
andra branscher inom tjänstesektorn. Avregleringen på den svenska transportmarknaden under 2000-talet med konkurrens från hela EU har inneburit en ny
situation vid upphandling av transporttjänster, där lägre priser på transporter
genom prisdumpning i utförarledet ställs mot transporteffektiva lösningar med
högre kvalitet som skapar mervärde i transaktionsledet för transportköpare. För
urbana godstransporter har det saknats en övergripande styrning med ett stort
mått av självständighet för chaufförer och transportledare att planera körningar. I
många fall saknas digitala system för order och fakturering vilket gjort att delar av
affärsmodellen baseras på analog hantering och manuella arbetsrutiner. Transportköpare har saknat insyn och möjlighet att påverka transporternas utformning
för att uppnå miljö- och kostnadseffektiviseringar.
Det finns ett ökat tryck från transportköpare mot en digital hantering av beställningar, fraktsedlar och systemintegrering med transportföretaget, för att effektivisera administrativa rutiner och erhålla bättre uppföljning och kontroll. I detta
avseende har transportbranschen en låg datamognad och ligger efter andra
sektorer i samhället som redan integrerat IT-lösningar genom hela affärsprocessen. Ett exempel utgör den finansiella sektorn med internettjänster där
kontanter försvinner som betalningsmedel och ett bankkort ger ögonblicklig insyn
av transaktionen mellan säljare och köpare. Ett annat exempel utgör detaljhandeln
där streckkoder följer en vara från tillverkning i produktionsledet, transport, lagerhållning till kassaregistrering vid försäljning i konsumentledet. Krav på digitalisering
kommer att sätta tryck på transportbranschen att förändra, är transportföretaget
inte digitalt i framtiden kan man straffa ut sig själv från transportupphandlingar.
Till problembilden hör att transporter inte varit mätbara då det saknats standardlösningar och incitament för att registrera sträcka och tid vid transporttjänster,
främst eftersom den gamla sortens färdskrivare inte varit tillräckligt noggranna.
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Det innebär att det saknats kontroll och en transparent redovisning baserad på
digital information i alla led mellan transportköpare och transportföretag, ett
förbehållslöst krav för en effektivisering inom transportbranschen (Mason et al.,
2003). Digital information i alla led utgör mantrat i studien, där omvänt transportsektorns låga datamognad och manuella arbetsrutiner blivit till en hämsko för en
effektivisering genom teknisk utveckling. Genom rikstäckande digitala kartor med
hastighetsbegränsningar och körrestriktioner, kan transportplanering utföras med
ruttoptimering och integreras med funktioner baserade på ”global positioning
system” (GPS) som mäter tid och sträcka för att säkerställa miljö- och kostnadseffektivisering. Femstegsmodellen baseras på ett digitalt och mätbart underlag
med simulerade körrutter vilket ger ökad kontroll och transparent redovisning
av information som finns tillgänglig för samtliga aktörer i en transportkedja.
Det finns en samstämmighet från myndigheter och forskarsamhället att en stor
andel tunga fordon skulle kunna tas bort från vägarna med en effektivare planering
som ökar fyllnadsgraden (Blinge & Svensson, 2006; Piecyk & McKinnon, 2010;
Trafikanalys, 2012a; Vierth et al., 2012). Det finns dock ett väsentligt förbehåll, på
systemnivå har det saknats forskning och utveckling (FoU) som leder till innovationer som utgår från ett förändrat beteende och därmed ekonomisk bärighet för
nya affärsmodeller att stå på egna ben (Quak et al., 2014). Innovation som begrepp
används för att beskriva tekniska nyheter, uppfinningar och nya idéer, där man i
företagsekonomiska termer brukar skilja på tekniska, organisatoriska och marknadsdrivna innovationer (Tidd et al., 2001). Innovationer inom tjänstesektorn kan
beskrivas som antingen tekniska som leder till nya produkter eller tjänster, alt.
organisatoriska innovationer med fokus på processer där tekniska framsteg utgör
möjlighet att förbättra metoder för verksamhetsstyrning, skräddarsy tjänsteutbud
och optimera nätverk (Chapman et al., 2003). I studien används innovation som
begrepp för åtgärder som leder till ökad transporteffektivitet genom förändrat
beteende, såsom ansvarsfördelning mellan aktörer, krav på transparens i affärsprocessen eller makten över en försörjningskedja.
Merparten av innovationer inom transportsbranschen har varit av teknisk karaktär
som ökad motoreffekt och miljövänligare bränsle. Sambandet åskådliggörs tydligt
med ett exempel från KNEG-nätverkets medlemmar, en sammanslutning med
några av de största transportköparna i Sverige. Nätverket Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG) utgör ett informellt samarbete där medlemmarna har
dokumenterat en gemensam vision som genom aktiva åtgärder minskar klimatpåverkan från vägtransporter (www.kneg.org). Beräkningar av ackumulerad
transporteffektivisering genom olika åtgärder utförda av KNEG-företagen under
2011, visar att förbättrad motorprestanda utgjorde hela 54 procent av minskade
utsläpp vilket kan tillskrivas den ständigt pågående EURO-uppgraderingen,
grönare drivmedel uppgick till 38 procent medan beteendeförändringar såsom
nya affärsmodeller endast stod för 6 procent (Ahlbäck 2012). KNEG-företagens
sammanställning visar att investeringsbenägenheten för organisatoriska innovationer inom transportsektorn varit anmärkningsvärt låg, såsom studiens målsättning att vidareutveckla upphandlingsprocessen med digital planering för
ökad energieffektivitet i transportsystemet med både företagsekonomiska
kostnadsbesparingar och samhällsekonomiska vinster.
Varför innovationer och investeringar saknats inom transportsektorn utgör en
synnerligen adekvat frågeställning. Hur-frågan i studien hanteras metodiskt
genom exempel från andra näringslivssektorer där betydande förändringar genomförts, med prestandajämförelser och sannolikhetsdiskussioner som benchmarking
till transportsektorn. En förklaring är att transportsektorn kännetecknas av att
vara statiskt och förändringsobenägen där problembild och lösningar på 2010-talet
hanteras med samma affärsmodeller som under 1970- och 80-talens expansiva
samhällsutbyggnad. Reciprokt innebär det att de förändringar som krävs skulle
rucka synsättet på alla nivåer och kräva obekväma politiska beslut. Det har funnits
16
FEMSTEGSMODELLEN

en övertro att fordonsutveckling och övergång till fossilfria drivmedel räcker för
att få ned koldioxidutsläppen i transportsektorn, vilket med facit i hand varit (är)
en felaktig slutsats (Åkerman, 2011). Att teknologisk utveckling och nya bränslen
skall lösa problemet är en uppfattning som genomsyrar hela transportsektorn där
branschföreträdare, fordonstillverkare, myndigheter och forskningsorgan, utgått
från samma teknokratiska paradigm.
Att tekniska åtgärder inte räcker stöds även av EU Kommissionen som lanserat
flera förslag om hur den framtida europeiska transportpolitiken skall utformas
(EU-kommissionen, 2011a). Ett verktyg som utretts och används aktivt av statsmakterna utgör olika styrmedel och åtgärder för att minska transporters klimatpåverkan (SOU, 2013a; SOU, 2013b). Eftersom transportmarknaden saknat förmågan att drastiskt minska koldioxidutsläppen uppstår vad som nationalekonomiskt benämns för ett marknadsmisslyckande, vilket ur ett samhällsekonomiskt perspektiv motiverar olika former av styrmedel och regleringar
(WSP, 2015). Men för att nå klimatmål och göra transportsektorn oberoende av
fossila bränslen till 2050 krävs en ny inriktning i utvecklingen av transportsystemet, inte bara isolerade tekniska åtgärder som minskar utsläppen per fordonskilometer (Naturvårdsverket, 2014a). Det krävs ett förändrat beteende där som
redan konstaterats framförallt fyllnadsgraden i fordonen utgör en betydande
effektivitetssvulst. Om statsmakternas ambitiösa målsättning skall uppnås,
kommer det krävas både en omställning av det totala transportarbetet och hur
trafikarbetet fördelas mellan olika trafikslag (Åkerman, 2011).
Introduktionen av ny informationsteknologi har setts som en lösning, men att
beakta kräver även IT-lösningar betydande organisationsförändringar för att ge
förväntat resultat. Det finns ett överflöd av tekniska innovationer som stöder
beteendeförändring, men inga teknologiska framsteg är bättre än att de tas i bruk
vilket kräver en parallell organisatorisk innovation (Brynjolfsson & Mcafee 2012).
Ruttoptimering utgör i detta sammanhang ett verktyg som förändrar transporttjänstens utförande och aktörers beteende med transparens och krav på digital
information i alla led. Som standardprogramvara och planeringsverktyg har
ruttoptimering funnits på den svenska marknaden sedan mitten av 1990-talet,
men endast fått genomslag inom specifika branscher som skogsindustrin, postoch tidningsdistribution, tank- och bulktransporter samt inom de största dagligvaruföretagen. Som tekniskt verktyg har ruttoptimering bara skrapat på ytan
inom transportsektorn i Sverige där transportbranschens låga datamognad,
gängse affärsmodell och ovilja till förändring starkt bidragit till att transporteffektiviseringar med ruttoptimering uteblivit (Arvidsson et al., 2013).
Istället har transportbranschen vidareutvecklat befintliga affärsmodeller vilket
även kännetecknat den FoU som lett fram till implementering av nya IT-verktyg
under 2000-talet. I Sverige har transportbranschen tagit ett gemensamt grepp
inom mobilitet och kommit överens om en gemensam standard Mobile Stationary
Interface (MSI), ett protokoll som specificerar hur mobil kommunikation sker
mellan transportköpare, transportföretag och fordon för exempelvis en transportorder (MSI-Group, 2011). Genom fordonsövervakning kan transportföretaget i
realtid erhålla information om var fordon och gods befinner sig i transportkedjan,
där studier visat att en uppkoppling till och från fordonet frigör tid för chaufförer
och tar bort manuellt utförd administration (Sternberg et al., 2014a).
Det är dock betydande skillnader i utväxling i ökad energieffektivitet mellan mobil
kommunikation och digital transportplanering med ruttoptimering. GPS-positionering genom fordonsövervakning ger visserligen en kontrollfunktion som
registrerar ett fordons förflyttning, men enbart geografiska koordinater ger ingen
transporteffektivisering förutom att manuella arbetsrutiner blir digitala. Ruttoptimering däremot används som verktyg vid transportplanering för att förändra
körrutter och sekvensering genom att minimera antalet fordonskilometer i ett
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transportflöde, med en direkt inverkan på både ekonomiska parametrar och
minskade CO2-utsläpp. Effekterna av digital transportplanering har uppmärksammats i FoU-studier, men tillämpningar i Sverige ligger långt efter USA och
Västeuropas mer tätbefolkade områden som BeNeLux, Frankrike och
Storbritannien.
Det finns en rad produkter på marknaden som på olika sätt effektiviserar
transporterna och därmed minskar bränsleförbrukning och medför besparingar.
Kommunikations- och orderhanteringssystem är troligtvis det systemet som är
lättast att börja med om man vill gå från mer manuella system till datorbaserade.
Dessa system minskar visserligen inte miljöpåverkan med särskilt många procent
men ger en plattform för ruttplanerings/fleet managementsystemen som ger en
större effekt. Ofta kan dessa dessutom kopplas ihop med de övriga datorsystem
man har i sin verksamhet. (Blinge & Svensson, 2006:17)
För en ny upphandlingsmodell krävs ytterst en kombination av digital planering
för optimering av transporterna och fordonsövervakning för kontroll och uppföljning. Problemet har varit att den svenska transportsektorn underskattat
komplexiteten i digitala planerings- och uppföljningssystem, där den största
bristen utgör indata. De standardiserade produkter för ruttoptimering som finns
på marknaden kräver integration av affärsinformation och geografiska data för att
en investering skall få full effekt. Ett datorsystem är aldrig bättre än det indata som
används i systemet. Vid implementering av IT-baserade system utgör det största
hindret branschens låga datamognad och att tiden för utbildning underskattas för
att ge förväntade effektiviseringsvinster. Sammanfattningsvis saknas inom transportsektorn implementering av transportspecifika IT-lösningar som förändrar
beteende mellan aktörer, trots att de få empiriska studier som utförts från ett
styrningsperspektiv visar på betydande effektiviseringar i transportnätverk genom
minskat trafikarbete och produktivitetsökning (Blinge & Svensson, 2006; Moen,
2010; Perego et al., 2011).

1.2 Miljöfrågan och energieffektivitet i transportsystemet
Under 2000-talet har godstransporter ifrågasatts från olika håll där miljöaspekter
varit framträdande genom den starka koppling som forskningen visat mellan koldioxidutsläpp och global uppvärmning (EU-kommissionen, 2011b). I Sverige har
utvecklingen följts upp kontinuerligt med lägesrapporter för att uppnå de energipolitiska målen där ett huvudtema utgjort transportsektorn (Energimyndigheten,
2013). Effekterna har varit påtagliga ur ett företagsekonomiskt perspektiv, där
miljöfrågor bidrar till en utvecklig mot en digitaliserad affärsprocess och samtidigt
ökar energieffektiviteten i transportsystemet. Att definiera vad som ger förväntade effektiviseringsvinster är en komplex fråga när en upphandlingsmodell skall
jämföras med gängse transportupphandlingar. Vad skall mätas och hur definieras
transporteffektivitet? Inom transportforskning och närliggande discipliner har
det saknats en fundamental begreppsvärld för transporteffektivitet som går att
använda inom FoU-arbete med skiftande akademisk härkomst (Ceder et al., 2011).
Begreppsvärld kan liknas vid ett gemensamt språk som används vid naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga studier, såsom vid ett
interdisciplinärt angreppssätt för att skapa en ny affärsmodell för upphandling av
transporttjänster med både tekniska och organisatoriska innovationer.
Från transportköpare och transportföretag har det saknats ekonomiska incitament
till att starta ett förändringsarbete eftersom affärsmodeller befinner sig i jämvikt
när parterna är överens om ansvarsfördelning och villkor i avtal. Detta trots att
faktorer som bränslekostnader ökat markant under 2000-talet och miljökraven
blivit allt hårdare med nationella och överstatliga regelverk. Den till synes styvmoderliga behandling av transporttjänster kan framförallt härledas till att transportköpare generellt utgår från sin egen affärsmodell där godstransporter endast
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ingår som en begränsad del i företagets produktions- eller varuförsörjningskedja (Trafikverket, 2013a). När kopplingen görs mellan transportköpare och transportföretag för hur miljöfrågor hanterats har frågan generellt haft låg prioretet
inom sektorn, även om miljöaspekter börjat uppmärksammas under 2000-talet av
större transportköpare och framförallt inom tillverkningsindustrin (Lammgård,
2007). Det innebär omvänt att det finns en hög potential för miljörelaterade
effektiviseringar inom det svenska transportsystemet, framförallt kan transportköpare påverka utfallet vid upphandling av transporttjänster (Rogerson et al.,
2014).
Utsläppen från transportsektorn står för cirka 40 procent av landets totala förbrukning av fossila bränslen och ökade under perioden 1990 och 2012, men från
omkring år 2005 har trenden varit svagt nedåtgående (Trafikanalys, 2014). Vad
som blir intressant är när siffror bryts ner och anmärkningsvärda skillnader
uppdagas mellan trafikslag, där godstransporter med lastbil ensamt orsakat hela
utsläppsökningen från 1990 (Trafikanalys, 2012b:85). För personbilar minskade
utsläppen med 14 procent under perioden 1990-2012 trots att trafiken ökade vilket
kan hänföras till effektivare motorer och ökad användning av biobränslen, medan
utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med tunga fordon ökade med
44 procent för samma period (Naturvårdsverket, 2014b). Det skall poängteras att
Naturvårdsverket sammaställning jämför hela perioden där trenden för godstransporter ökade fram till 2008, sedan slog den globala finanskrisen till och från
2009 har utsläppen från tunga lastbilar minskat till följd av minskade godsmängder men också genom ökad andel biobränsle (Trafikverket, 2015a).
Sverige har varit drivande i förslaget från EU-kommissionen att minska utsläppen
av växthusgaser med 20 procent fram till 2030 jämfört med 2008 (EU-kommissionen, 2011a). Men från regering och riksdag har man uttryckt en betydligt mer
kraftfull målsättning med dels en prioritering om en fossiloberoende fordonsflotta
till 2030 och dels att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till
2050 (Trafikverket, 2012b). Vad gäller prioriteringen om en fossiloberoende
fordonsflotta har såväl Trafikverket (Trafikverket, 2014) som Utredningen för
fossilfri fordonstrafik (SOU, 2013a; SOU, 2013b) tolkat det som 80 procents
minskning av utsläppen av koldioxid från vägtrafiken fram till 2030 jämfört med
2010. I ett andra steg behöver transportsektorn nå nollutsläpp av växthusgaser
senast 2050 för att förverkliga den ambitiösa nationella målsättningen (Naturvårdsverket, 2014a). Diskrepansen mellan beslutade åtgärder och klimatmålen
2030/2050 så som de tolkats, visas i Figur 1.
Den grå linjen visar vägtransporters energianvändning av fossila bränslen mellan
1990 till 2014. En tydlig topp i energianvändningen ses under åren 2005-2008.
Under dessa år når också lastbilstrafiken sin högsta nivå hittills. Rekordåret var
2008 med totalt 4,9 miljarder fordonskilometer, sedan slog den globala finanskrisen till och det totala trafikarbetet sjönk med knappt 7 procent för att därefter
ha ökat men når fram till 2014 inte upp till 2008-års siffror (Trafikanalys, 2015).
Den blå linjen visar hur användningen av fossil energi skulle utvecklas om dagens
fordon och drivmedel användes även i framtiden med den trafikprognos som
Trafikverket tagit fram. Godstransporter med tunga lastbilar beräknas öka med
nästan 50 procent fram till 2030 jämfört med 2014, vilket nästan är dubbelt så
mycket som ökningen mellan 1990 och 2014 (Trafikverket, 2015a). Den gröna
linjen visar utvecklingen utifrån 2014 beslutade åtgärder och styrmedel som är
långt ifrån den röda linjen med målsättningen från Utredningen om fossilfri
fordonstrafiks förslag till etappmål för 2030 och regering och riksdags mål om
ett klimatneutralt Sverige 2050 (Naturvårdsverket, 2014a).
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Figur 1 Utveckling med beslutade åtgärder jämfört med klimatmål. Beslutade åtgärder inkluderar
åtgärder och styrmedel som var beslutade i slutet av 2011. (Trafikverket 2014:33)

Figur 1 visar klart och tydligt att utan ytterligare styrmedel kommer den prognostiserade energieffektiviseringen och tillskottet av biodrivmedel inte utgöra tillräckliga åtgärder för att kompensera för ökad mängd godstransporter (KNEG, 2015).
Detta trots att regering och riksdag uttalat att Sverige bör vara ett av de första
fossilfria länderna i världen och att Miljömålsberedningen i en debattartikel föreslagit att tidigarelägga målsättningen om att nå nettonollutsläpp från 2050 till
2045 (DN, 2016). Således kan konstateras att målsättning skiljer sig från den
prognostiserade utvecklingen där förhållandet mellan verklighet och policyfrågor
utgör en ekvation som inte kommer uppnå jämvikt varken 2030 eller 2050, såvida
inte radikalare åtgärder och styrmedel införs (Åkerman, 2011; Trafikverket, 2014).
Svenska myndigheters inställning på kommunal och nationell nivå har varit att
marknaden skall ta hand om åtgärder för att minska koldioxidutsläppen genom
självreglering. Men så har inte varit fallet och med största sannolikt kommer inte
en förändring att ske på frivillig väg, detta trots 25-års FoU-arbete inom området
urbana godstransporter (Moen, 2013). För ett förändrat beteende krävs konkreta
åtgärder med hårdare styrning och reglering, men det har saknats både forskning
och demonstrationsprojekt med inriktning mot att myndigheter tar ett operativt
ansvar för planering och därmed fordonens fyllnadsgrad. Behandlingen av godstransporter står i bjärt kontrast till kollektivtrafiken med utvecklade regelverk där
upphandlande myndighet bestämmer tidtabeller, typ av fordon, drivmedel etc.
Studier visar att urbana godstransporter negligerats globalt av beslutsfattare på
alla nivåer i jämförelse med persontransporter (UNHABITAT, 2013).
Inom transportbranschen har miljöområdet generellt haft låg prioritet eftersom
grundsynen på miljövänligare transporter utgår från färre fordon med högre
fyllnadsgrad och kortare körsträcka, medan transportföretagen diametralt motsatt
har mätt tillväxt i terminalstorlek, antal fordon och transportarbete före en
energieffektivisering av trafikarbetet. Som begrepp mäter transportarbetet lastens
förflyttning och uttrycks i tonkilometer eller matematiskt som ”trafikarbetet i
kilometer gånger lastens vikt i ton”. Samtidigt har det funnits en övertro från
transportbranschen och fordonstillverkare att teknisk utveckling ensamt skall leda
till de hårt uppsatta klimatmålen utan ett förändrat beteende, exempelvis att
minska fordonsflottan genom konsolidering och högre fyllnadsgrad eller andra
åtgärder som gör att lastbilstrafiken minskar drastiskt (Trafikverket, 2014). Det
innebär att miljöbelastning (samhällsekonomi) underordnas affären (företagsekonomi) vilket följer på transportföretagets krav på vinst för att överleva på en
konkurrensutsatt marknad. Inom transportsektorn måste frivilligheten i miljötänkandet ifrågasättas. Ett förändrat beteende mot ökad energieffektivisering i
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transportsystemet kommer sannolikt inte ske på frivillig väg (läs; transportbranschen) om det hotar den egna affären.
Men även transportköpare har behandlat miljöfrågan styvmoderligt där man
förväntar sig att andra skall påverka utvecklingen. Transportinköpspanelen utgår
från en enkätundersökning med svar från 175 svenska företag med mer än 100
anställda inom tillverkningsindustri och partihandel (Lammgård et al., 2013). Den
gemensamma databasen innehåller information om företags miljöhänsyn vid
upphandlingar, kostnadsfördelning för själva inköpsprocessen och synen på
relationen med leverantörer. Vid en jämförelse prioriterade transportköpare vid
upphandling priset (54 procent), leveransprecision (22 procent), ledtider (16
procent) och miljö (8 procent), det vill säga miljö hade låg prioritet (Lammgård et
al., 2013:8). På följdfrågan om hur logistikfunktioner kommer påverkas i framtiden
var uppfattningen att utvecklingen styrs av externa faktorer såsom lagstiftning,
högre skatter, ökade bränslepriser och bättre infrastruktur, men förändringar i den
egna affärsmodellen eller förändrat beteende uppfattades inte som ett alternativ.
Transportköpande företag ställer i många fall krav på miljöcertifiering för att leva
upp till strategiska miljöbeslut. Men ett ISO-dokument i sig innebär inte per automatik att personalen deltar i en förändringsprocess. Ett aktivt miljöarbete kräver
att tankesätt sprids till samtliga medarbetare inom företaget, från högsta ledningsnivå till operativa enheter genom utbildning och intern marknadsföring. Svenska
transportköpande företag arbetar inte aktivt med miljöfrågor och därmed ses inte
heller miljövänligare transporttjänster som en konkurrensfördel från transportföretagen. Hela transportsektorn har utgått från en utveckling av transportbranschens gängse affärsmodell med små steg i taget och det saknas strukturella
förändringar i befintliga transporttjänster som ökar energieffektiviteten genom
radikala åtgärder. Tvärtom, genom miljöcertifiering som upphandlingskrav friskriver sig transportköpare ansvaret för hela miljöfrågan och kopplar i avtal
åtgärder som transportbranschen skall hantera.
En förändring är dock på gång, internationella trender pekar mot att transportköpare och varuägare kommer att ställa högre krav på miljövänligare godstransporter i framtiden. En brittisk studie visar att transportbranschen världen över
uppmärksammade frågan redan i början på 2000-talet (Transport Intelligence,
2008). Merparten av logistikföretagen uppgav att de fick lägga allt större vikt vid
miljöfrågor när det kommer till framtida strategier eftersom trycket hela tiden
ökar från transportköpare och slutkund, något som kommer att behöva hanteras
inom ramen för transportföretagens affärsmodeller i framtiden. Frågeställningen
är kopplad till hållbarhetsperspektivet med en målsättning att levnadsvillkor och
resursanvändning möter samhälleliga behov utan att äventyra hållbarheten i
ekosystem och miljö så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda. Klimatfrågor är primära ur ett hållbarhetsperspektiv, men det är en bit kvar
till att transportbranschen ser hållbarhet som ett konkurrensmedel vilket kräver
både kunskap och medvetenhet.
– Min övertygelse är att företag som bidrar till att konsumenter konsumerar
klokt, är vinnare. Och i slutänden handlar det ju om vilken strategisk syn på
framtiden man har och vilken kultur man har i företaget. Hon [Maria Huge
Brodin, professor i environmental logistics på Linköpings universitet] tillägger
att medvetna ställningstaganden för hållbarhet, som att ge kunden möjlighet att
välja en långsammare leverans, till exempel, i förlängningen också kan ses som
ett konkurrensmedel. Sälja på hållbarhet i det stora hela är hon positiv till utvecklingen: de stora logistikföretagen skulle kunna spela en viktig transformerande roll och vara de bästa experterna på just transporter och miljö.
– Men deras kunskap måste ut på marknaden och deras säljare måste också börja
prata hållbarhet med sina kunder, till exempel retailföretagen, avslutar hon.
(Åkesson, 2015)
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Citatet stödjer tanken att hållbarhetsperspektivet sannolikt kommer ha företagsekonomiska förtecken inom transportsektorn i framtiden och vara en naturlig del i
affärsmodeller. Att godstransporter i en varuförsörjningskedja skall vara gröna och
miljömärkta med någon form av koldioxidavtryck (”carbon footprints”), kan jämföras med hur olika konventioner mot barnarbete uppmärksammats inom detaljhandeln. Upptäcks barnarbete får det tydliga ekonomiska konsekvenser för både
leverantör och säljare och påverkar därmed företagens handlingsfrihet. Det är inte
svårt att förutspå att hållbarhetskriterier som åtgärder mot koldioxidutsläpp
kommer spilla över på leverantörer av transporttjänster. Transportbranschen
kommer att förändras när miljökraven ökar, vilket kommer innebära konkurrensfördelar för de transportföretag som tidigt är beredda att anpassa sig till en ny
affärsmodell.
Avslutningsvis utgör miljökapitalism ett nytt begrepp som lanserats på 2000-talet
med en arbetstes att en miljöanpassad affärsmodell skall stå på egna ben (Hall,
2012). Bara för att det finns ett miljöperspektiv i botten innebär det inte att en ny
affärsmodell överlever, utan skall förändringen vara hållbar skall den vara innovativ, bejaka miljöintressen och samtidigt ge effektiviseringsvinster och kostnadsbesparingar. Genom upplysning kommer morgondagens konsumenter att göra
val mellan miljörelaterade förtjänster och ekonomisk vinning för produkter och
tjänster där grön teknologi förutspås bli vinnare när inköpsalternativ vägs mot
varandra, men under förutsättning att det gröna alternativet är lika konkurrenskraftigt. Miljökapitalism som koncept ifrågasätter därmed frivilligheten i miljötänkandet, att förlita sig på kundens samvete att betala mer för en produkt som är
miljömärkt blir därmed ingen hållbar strategi.

1.3 Syfte, avgränsning och metod
Utgångspunkten i studien är att tekniska landvinningar och drivmedelsutvecklingen inte kommer vara tillräckligt för att uppnå globala och nationella klimatmål
(Åkerman, 2011). Utöver teknikutvecklingen måste både transportköpare och
transportföretag förändra befintliga affärsmodeller. Med benchmarking till andra
näringar kommer en omstrukturering kräva förändringar i ansvarfördelning och
fullständig transparens mellan samtliga parter i en transportkedja. Samtidigt fordras lönsamhet där intjäningsförmåga med företagsekonomiska nyckeltal utgör ett
lika förbehållslöst krav för företags överlevnad på en konkurrensutsatt marknad.
Utmaningen för transportsektorn blir att etablera nya affärsmodeller som skall öka
lönsamheten och samtidigt minska sektorns miljöpåverkan. Hur skall det gå till?
Den största möjligheten till ökad energieffektivitet finns vid upphandlingstillfället, det är då parterna har möjlighet att påverka transporttjänstens utformning och
utgör startpunkt för en revidering av urbana godstransporter ( jmfr. Moen, 2013;
Rogerson et al., 2014).
Oundvikligen kommer Femstegsmodellen vid upphandling av godstransporter att
påverka resp. aktörs affärsmodell där transportköparen hamnar i fokus, eftersom
denne ytterst avgör transporttjänstens innehåll med ansvarsfördelning och affärsvillkor. Men att poängtera, utgångspunkt utgör samverkan mellan parter i ett tidigt
skede av upphandlingsprocessen med transparens och mätbarhet för transportuppdraget. Att minska trafikarbetet säkerställs genom digital transportplanering
med ruttoptimering som ger effektiviseringsvinster med upp till 25 procent vid
urbana godstransporter (Blinge & Svensson, 2006; Moen, 2010). Det innebär
samma reducering i antal fordon under förutsättning att fyllnadsgraden utgör en
konstant, vilket tas som ett axiom i studien eftersom fyllnadsgraden generellt är
låg och påverkas främst genom ökad konsolidering av gods.
Som konstaterades inledningsvis saknas både en enhetlig definition av fyllnadsgrad och data där riktvärdet för urbana godstransporter i Sverige utgör en fyllnadsgrad som vanligtvis inte överstiger 50 procent (Transportstyrelsen et al., 2011:6).
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I en av få longitudinella studier som redovisats av fordons fyllnadsgrad inom
området citylogistik kommer från Japan med en globalt ledande ställning inom
FoU genom nätverket och forskningsorganisationen Institute of Citylogistics
(www.citylogistics.org). Bearbetad statistik från japanska myndigheter visar att
fyllnadsgraden för mindre lastbilar minskade från 34 procent 1970 till 15 procent
1997 främst till följd av specifika krav från mottagare och varuägare, såsom ökade
Just-in-time-leveranser och butikers minskade lagerutrymme, vilket leder till mer
frekventa inleveranser med ökade transportkostnader, trafikstockningar och
negativ miljöpåverkan (Taniguchi, 2003). Skulle ett mer specifikt riktvärde anges
för urbana godstransporters fyllnadsgrad i Sverige ligger det uppskattningsvis
kring 20-30 procent, men är helt beroende på transportuppdraget (Gebresenbet et
al., 2011:1460).
Fyllnadsgrad utgör en nyckelvariabel i studien och för den fortsatta diskussionen
kommer den att hanteras som en konstant, eller omvänt, för beräkningar och
simuleringar som ökar energieffektivitet i transportsystemet kommer inte fyllnadsgrad att utgör ett begränsande affärsvillkor. För att uppnå optimal fyllnadsgrad krävs avancerad och detaljerad information vilket utgör hårdvaluta i transportbranschen och kräver IT och digital information i alla led (Arnäs, 2011). För
studiens inriktning med lanseringen av en ny upphandlingsmodell som baseras på
ruttoptimering utgör digital information en förutsättning. I princip blir fyllnadsgrad en sekundär fråga, eftersom Femstegsmodellen utgår från ett nuläge som
jämförs med ett simulerat läge som optimerar fordonsparkens kapacitet. Om ett
fordon når 100 procents fyllnadsgrad vid simulering hanteras det genom att
fordonet vänder tillbaka till terminalen för en andra körtur där båda körturerna
utgör en körrutt vid transportplanering gentemot förmedlingsföretag och
transportörer.
Med utgångspunkt från problembilden som presenteras i Kapitel 1.1 och miljöfrågan i relation till transporteffektivitet som diskuterades i Kapitel 1.2, har studien
som syfte att utvärdera en ny upphandlingsmodell som leder till att;
• Öka fyllnadsgraden med bättre resursutnyttjande av fordonsparken.
• Minska trafikarbetet (antal fordonskilometer) och därmed CO2-utsläpp.
• Uppnå kostnadsbesparingar som ger transportköpare incitament till förändrat
beteende.
Femstegsmodellen med transportköparen i fokus innebär ett förändrat beteende
som skall ge ökad transporteffektivitet och företagsekonomiska kostnadsbesparingar såväl som samhällsekonomiska vinster genom ökad energieffektivitet i transportsystemet. Det blir en bättre affär för transportköparen genom färre fordon som
handlas upp, men en högre fyllnadsgrad ger även en bättre affär för den enskilde
åkaren genom hantering av mera gods under ett arbetspass. Men det blir ingen
”win-win” situation för alla inblandade aktörer utan en ny upphandlingsmodell
innebär att det försvinner transportuppdrag från marknaden när fyllnadsgraden
ökar och behovet av fordon minskar. Men att betona, de uppdrag som blir kvar blir
mer lönsamma. En ny affärsmodell kommer även förändra intjäningsförmågan i
förmedlingsledet genom att kannibalisera på befintliga kundrelationer med lägre
omsättning genom färre kontrakterade underentreprenörer, färre körda kilometer
och en mer automatiserad affärsprocess (se Figur 9).
FoU-arbetet kring alternativa strategier för urbana godstransporter har genomgående fastnat på kärnfrågan, vem som skall stå för kostnaden för ökad tillgänglighet och minskade CO2-utsläpp. Skall kostnader fördelas mellan konsumenter,
varuägare, butiksägare och fastighetsägare, alt. skall kostnader belasta skattsedeln
som del i en samhällsekonomisk miljöstrategi? Det som gör Femstegsmodellen
som innovation så kraftfull är att en förändring av affärsmodell sker på frivillig väg
från transportköparens sida. Det är något som efterlysts av svenska myndigheter
men där marknaden inte vidtagit åtgärder för att minska CO2-utsläppen genom
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självreglering. Transportköparperspektivet har även negligerats inom internationell FoU och varit eftersatt jämfört med forskning som utgår från branschen eller
myndighetsperspektivet, där det senare utgör den klart dominerande forskningsinriktning inom urbana godstransporter med trafikregleringar och olika citylogistikinitiativ (Behrends, 2015). Femstegsmodellen innebär samverkan mellan parter
genom en transparent och mätbar upphandlingsprocess, med förfrågningsunderlag,
utvärdering och kontraktsskrivande som definierar en transporttjänst reglerad i
avtal med beställningar och avrop, registrering av utfört arbete och uppföljning av
transporttjänsten.
Femstegsmodellen går inte att applicera på alla transporttjänster (ännu skall
tilläggas) utan en avgränsning görs mot en primär målgrupp med krets- och
slingbilar i statiska eller dynamiska körrutter som utgår från ett transportföretags
terminal alt. en transportköpares lager. Det är en avgränsning som gör att målgruppen kan ses som snäv, men det finns i Sverige mängder med transportflöden
inom detalj- och dagligvaruhandel eller inom B2B segmentet med byggtransporter,
servicefordon och flera andra vertikala branscher som uppfyller ovan definierade
kravprofil för en ny upphandlingsmodell. Dock utgör primär begränsning för
huvuddelen av aktörer inom transportbranschen ett grundläggande krav på digital
information i alla led i transportkedjan (Marchet et al., 2009). Men situationen
kommer att förändras snabbt även inom transportsektorn med utvecklingen av IT
och nya mer sofistikerade metoder för datafångst. Man kan förutspå att Femstegsmodellen på 2020-talet kommer att ha generisk applicerbarhet och inkludera alla
typer av transporttjänster och transportnätverk (se Kapitel 4.2 för en diskussion av
studiens generella applicerbarhet).
I studien sätts transportköparen i fokus, ett FoU-perspektiv som varit underrepresenterat inom urbana godstransporter. Exempelvis utgick endast 5 procent av de
vetenskapliga artiklar som presenterades på Institute of Citylogistics konferenser
mellan 2009-2013 från transportköpar- och varuägareperspektivet (”shippers and
receivers”), vilket kan jämföras med 35 procent av artiklarna med utgångspunkt
från transportföretag och där över hälften (52 procent) utgick från policyfrågor
och myndighetsperspektivet (Behrends, 2015:338). Med transportköparen i fokus
kommer diskussionen oundvikligen in på maktfrågan. Makt och kontroll som i
Femstegsmodellen kopplas till transportplanering och krav på uppföljning vid
upphandling av transporttjänster. Vad som avses är maktfrågan ur ett ”supply
chain management” (SCM) perspektiv där maktbalansen mellan köpare och
säljare i en försörjningskedja utgör en central del inom SCM (Mattson, 2012). En
observation som lyfts fram som en hypotes i studien – med stöd från utvecklingen i
andra branscher och näringslivssektorer – utgör en begynnande förskjutning i
maktfrågor från transportföretag till transportköpare, främst genom krav på transparens och ökad kontroll från transportköpares sida av den egna försörjningskedjan.
1. Ökade transportkostnader jämfört med andra kostnader i ett företag.
2. Ökade kostnader och pålagor för fossila bränslen som drivmedel.
3. Ökade påslag från mellanhänder i transportkedjan.
4. Ökad konsolidering av aktörer i transportsystemet.
5. Ökad andel godstransporter i separata flöden.
6. Ökad andel utländska aktörer på den svenska marknaden (cabotage).
7. Ökade krav på transparens i informationsutbytet.
8. Ökade krav på kvalitetssäkring vid upphandling av transporter.
9. Ökad samhällelig medvetenhet i miljöfrågor och global uppvärmning.
10. Ökade krav på miljöcertifiering av transporter (”carbon footprints”).
Tabell 1 Ingående variabler i en transporttjänst som ökade inom transportsektorn under 2000-talet
och som antas kommer påverkar maktbalansen mellan transportföretag och transportköpare. (Moen,
2013:93).
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En maktförskjutning tydliggörs om ett antal ingående variabler som påverkar en
transporttjänst läggs samman med gemensam nämnare att de ökade under 2000talet och finns summerade i Tabell 1. Sammantaget kan antas att redovisade variabler kommer att sätta press på utvecklingen av nya affärsmodeller inom transportsektorn. Att poängtera, det innebär inte med automatik att transportköparen
tar över det operativa ansvaret, tvärtom, det utgör fortfarande transportföretagets
primära uppgift. En förskjutning i maktbalansen innebär att transportköparen
erhåller insyn i planering och uppföljning. Den inbördes relationen regeleras i
avtal där transporter kvalitetssäkras med absolut krav på att ansvar, utförande
och uppföljning sker i samverkan och med transparens i ord och handling mellan
parter. Utvecklingen speglar en ökad koncentration av resurser på alla nivåer i
försörjningskedjor inom både handel och industri. I avtal för transporttjänster
innebär det att färre aktörer involveras där avtalsparter blir alltmer storskaliga på
båda sidor. När volym och behov av transporttjänster växer vore det konstigt om
inte transportköpare ställer högre krav på delaktighet i affärsprocesser och kräver
uppföljning som underlag för ersättning.
Metodiskt utgår studien från aktionsforskning i en deltagarorienterad fallstudie
som ger forskare/innovatör en närmast antropologisk insikt, genom att tolka och
beskriva det som studeras till skillnad från traditionellt FoU-arbete genom intervjuoch enkätundersökningar som är neutraliserade från den verksamhet som utgör
objektet för utvecklingsarbetet ( jmfr. Moen, 2013). Metoden utgår från en plan
som ligger till grund för en aktion som observeras av forskare/innovatör och ger
upphov till reflektioner i en innovativ loop där samma process startar om med nya
förutsättningar i en reviderad plan i en ny loop som ofta åskådliggöras som en
spiral (Rönnerman, 2004). Femstegsmodellen bygger på erfarenheter från utveckling och metodisk struktur av Ystad-Österlenmodellen inom ramen för kommunal
samordnad varudistribution (se Kapitel 1.4) som vidarutvecklats genom aktionsforskning med aktivt deltagande från det företag och övriga aktörer som ingick i
fallstudien.
Studien har som målsättning att pedagogiskt förklara Femstegsmodellen och vilka
krav som ställs på organisationsutveckling vid implementering, där problembild
och syfte med både företagsekonomiska och samhällsekonomiska förtecken redovisas i Kapitel 1. Eftersom det saknas FoU och konkreta exempel av affärsmodeller
inom transportsektorn ges i Kapitel 2 en teoretisk genomgång med benchmarking
till andra näringslivssektorer som redan genomfört förändringar mot en mer automatiserad affärsprocess som sannolikt även kommer ske inom transportsektorn. I
Kapitel 3 görs en genomgång av ruttoptimering som verktyg för digital transportplanering och krav på en parallell organisatorisk innovation. Fallstudien i Kapitel 4
utgår från statiska körrutter och visar på betydande effektiviseringsvinster för en
affärsmodell baserad på ruttoptimering. I Kapitel 5 redovisas ett antal nyckelfaktorer som direkt eller indirekt påverkar en ny upphandlingsmodell för transporttjänster. Avslutningsvis presenteras Femstegsmodellen i sin helhet i Kapitel 6
som ett flödesschema med beskrivande text och i Kapitel 7 ges några sammanfattande reflektioner och utblickar.

1.4 Några utvecklingstrender
Godstransporter mellan omlastningsterminaler och distribution och upphämtning
i terminalens upptagningsområde utgör den dominerande transporttjänsten i
Sverige och benämns för navdistribution (Lumsden, 2006). Navdistribution utvecklades efter andra världskriget som en reaktion på dåliga vägar, ineffektiva
fordon och ett näringsliv utspritt över hela landet. Ett annat skäl var att minimera
antalet tomkörningsmil som uppstår vid direktleveranser mellan avsändare och
mottagare, där navdistribution prioriterar returlaster mellan terminaler. Navdistribution utgör ett hierarkiskt eller överlagrat transportnätverk med samlastning och
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direktleveranser mellan nav, även benämnt fjärrtransporter. Varje nav utgör i sin
tur en ändpunkt med omlastning och konsolidering av gods för att öka fyllnadsgraden vid distribution och upphämtning i navets upptagningsområde, i ett ekerformat nätverk som tillgodoser det lokala transportbehovet (eng. ”hub and spoke”).
Omstruktureringen av svenskt näringsliv med geografisk koncentration av produktions- och varuförsörjningskedjor har skett till priset av låg fyllnadsgrad (Transportstyrelsen, 2011). Detta trots att de transportekniska förutsättningarna har förändrats med god vägstandard och transporteffektiva fordon. Det kan i sin tur ses som
en följd av suboptimeringar inom existerande transportnätverk, något som transportköpare uppmärksammat och börjat ställa krav på insyn i planering och uppföljning
när transporttjänster upphandlas. Överlagrade nätverk dominerar fortfarande på
2000-talet men frågan kan ställas om navdistributionens infrastruktur blivit kontraproduktiv genom låg fyllnadsgrad som hämmar utvecklingen? Det finns faktorer
som visar på ett förändrat beteende från transportköpare även om det saknats FoU
vid implementering av nya affärsmodeller som leder till organisationsutveckling
och förändrade relationer mellan aktörer. En ny parameter vid upphandling blir
frågan om makt över transportkedjan eller mer specifikt transparens, kontroll och
uppföljning av transporttjänstens utförande, vilket också utgör fokus i studien.
För att möta komplexiteten i transportsystemet med intressenter med skilda relationer till varandra och med beslut som måste hanteras operativt, kommer framtidens transporttjänst behöva gå från ett löst kopplat system till ett hårt kopplat
system. Men i praktiken blir det ett uppkopplat system med krav på digital information i alla led och en vertikal integration av samtliga aktörers affärsmodeller i en
transportkedja för att öka effektiviteten i transportnätverket. Det finns anledning
att utvärdera transporteffektiviteten i branschens gängse affärsmodell med transportföretaget som enskilt ansvarar för logistik och transportplanering utan påverkan
eller insyn från transportköpare eller varuägare. Det innebär att ett uppkopplat
transportnätverk kommer kräva strukturella och organisatoriska förändringar som
påverkar befintliga arbetsrutiner och ansvarsfördelningen mellan parter.
För att förtydliga består en struktur av ett antal delar med en inbördes relation till
varandra. I abstrakta termer består ett transportnätverk av aktörer, avtal, terminaler, fordon, gods, logistik etc. Följaktligen, innebär en strukturell förändring att
delar tas bort, läggs till eller att den inbördes ordningen kastas om. En strukturell
förändring i ett transportnätverk kan innebära att en terminal tas bort och ersätts
med en annan, såsom att nätverket flyttas från navdistributionens terminal till det
transportköpande företagets egna lager eller terminal som utgångspunkt för transporten. En annan strukturell förändring sker när ordningen kastas om mellan
delarna, såsom att logistikfunktionen flyttas till föreskrivande led i transportkedjan vid implementering av digital transportplanering. Vid ruttoptimering sker
planeringen innan godset rangeras, jämfört med manuell planering av en transportledare eller chaufför som vanligtvis utförs först när godset finns tillgängligt
på lastkajen.
Två strukturella trender kan lyftas fram som nya och snabbväxande affärsmodeller
vid upphandling av transporttjänster. Den ena utgörs av att transportköpare i
större utsträckning väljer separata transportflöden för det egna godset genom en integration med den egna affärsmodellen. Det innebär en förskjutning från navdistribution med omlastningsterminaler i ett överlagrat transportnätverk med distribution och upphämtning i terminalens upptagningsområde, till separata transportflöden från transportköparens egen terminal direkt till mottagares leveransadresser. Den andra utgörs av en ökad andel konsolidering av gods med samlastning utanför de nationellt täckande och storskaliga navdistributörerna i Sverige
och då med nya aktörer som huvudmän. För att exemplifiera ovan två utvecklingstrender presenteras några exempel på företag och organisationer som varit
framgångsrika i sitt förändringsarbete och erhållit utmärkelser under 2010-talet
för innovation, nytänkande och utveckling inom transportsektorn.
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Exempel 1 − Ballingslöv kök tar över transportverksamheten
Företaget Ballingslöv kök var en av de första transportköparna som radikalt förändrade de egna godstransporterna och implementerade en affärsmodell utifrån
ett helt separat transportflöde, med betydande uppmärksamhet både i media och
inom transportbranschen. Företagsledningen valde 2005 att själv ta över transportverksamheten med logistik och transportledning internt såväl som den affärsmässiga åkeriverksamheten med egna chaufförer, fordon och huvudmannaskap för
terminalfunktioner.
Kökstillverkaren Ballingslöv strax norr om Hässleholm har beslutat starta eget
åkeri. Transportchefen Bengt Nilsson säger till Radio Kristianstad att anledningen till att man vill ha ett eget åkeri är de många skador man råkat ut för när man
köpt in tjänster från externa åkerier. (Dagens Industri, 2005)
Ballingslövs beslut får ses i skenet av kvalitet, dels att ha god kontroll över det gods
som transporteras, dels att transporten utförs kostnadseffektivt och med minsta
möjliga miljöpåverkan. Primära övervägande för Ballingslöv som transportköpare
kan sammanfattas som; att köket kommer fram i tid, att köket inte är skadat, att
köket ingår som en del i en produktionskedja, att transporten utförs kostnadsoch miljöeffektivt och att transporten är helt integrerad med Ballingslövs interna
produktionsprocess. Rangering och omlastning på terminaler gjorde att godset
skadades och med återkommande problem med leveransprecision som i båda fall
skapade ett produktionsbortfall för slutkunden och försämrat anseende för
Ballingslöv som leverantör.
När Ballingslöv tog över det egna transportflödet implementerades och integrerades ruttoptimering med det egna affärssystemet och med full transparens mellan
fordon och kontor vid transportplanering. Så förutom ökad kontroll av det gods
som transporterades sökte transportledningen även öka effektiviteten med nya
tekniska hjälpmedel. Vid ruttoptimering kommer transportplaneringen in i föreskrivande led till produktionsprocessen, vilket även det innebar en strukturell
förändring i den egna affärsmodellen. Bakgrunden till förändringen beskrivs i en
intervju med transportchefen.
Mycket av problemen låg ju hos oss själva. Transporterna låg inte fas med produktionen och många bilar gick halvfulla härifrån, så klart att det blev onödigt dyrt.
Idag, med nya upplägget, ser det annorlunda ut. Nu är det åkeriet som styr orderhantering och indirekt även produktionen. Inte tvärtom, som tidigare. Tidigare
låg ju vår transportplanering ett par dagar efter produktionen. Nu är vi en dag
före istället och det fungerar jättebra. (Sveriges Åkeriföretag, 2009a)
Fyra år senare (2009) omstrukturerade Ballingslöv hela sin transportapparat när
den egna personalen utlokaliserades till tre platser. Hela fordonsparken byttes ut
mot växelflak vilket gav ett bättre resursutnyttjande med järnvägstransporter för
att komma åt stillestånd och tomma returlaster. Efter omorganisationen uppnådde
företaget enligt egen utsago en kostnadsbesparing och minskade utsläpp med cirka
15 procent på årsbasis (Sveriges Åkeriföretag, 2009b). Med miljö- och ekonomiaspekter som drivkraft vidareutvecklade Ballingslövs transportledning arbetet
med intermodala transportlösningar, vilket resulterade i utmärkelsen Årets Lyft
2011 i Skåne-Blekingeregionen (Godstransportrådet, 2011). Leveranserna till
Norrland hade tidigare gått på väg, fem bilar med släp varje vecka, efter omläggningen transporteras fyra trailers med skåp på järnväg till Sundsvall, Umeå och
Luleå och med endast ett vägekipage.
Det har lett till en minskning av koldioxidutsläppen med runt 450 000 kilo.
Utsläppen låg tidigare på cirka 630 000 kilo, säger Bengt Nilsson, transportchef
på Ballingslöv. (Trafikverket, 2012a)
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Ballingslövs kök utgör ett exempel på hur ett transportflöde med en produktionsenhet i Skåne och med distribution över hela Sverige, separeras från befintlig navdistribution där det tidigare transportföretaget hade problem med att hantera det
skrymmande gods som köksutrustning utgör i sin ordinarie verksamhet. Även om
det innebar en kostnad att starta upp egen åkeriverksamhet gjordes bedömningen
att eventuell merkostnad uppvägdes av risken att utsätta godset för skador eller
förseningar, som resulterade i en förändrad affärsmodell. Transportflödet flyttades
från navdistributionens terminaler till ett eget flöde på direktbilar till slutkunder.
På sikt om fler transportköpare och varuägare följer efter får det ekonomiska konsekvenser för aktörer med navdistribution som affärsmodell, med inkomstbortfall
genom minskande transportvolymer och lägre terminalutnyttjande.

Exempel 2 − X-sam integrerar cross-docking och samdistribution
En andra trend utgör konsolidering av gods som ligger utanför affärsmodellen
navdistribution och de stora etablerade transportföretagen (speditörer, lastbilscentraler och tredjepartslogistiker) som logistikägare. Två exempel kan lyftas fram
som båda var nominerade till PostNord Logistics Award 2013 (PostNord, 2014).
Det ena hämtas från näringslivet, det andra från offentlig sektor, men transportnätverken har det gemensamt att transportköparen tagit makten över logistiken
och därmed transporttjänstens utförande. Näringslivsexemplet utgörs av samdistribution av alkoholhaltiga drycker till Systembolagets butiker, restauranger,
hotell och grossister. Det offentliga utgörs av ett klustersamarbete mellan kommunerna Ystad, Simrishamn och Tomelilla med samordnad varudistribution för
kommunernas egna varuinköp. En konsolidering av gods syftar till att höja fyllnadsgraden genom samlastning av olika varuleverantörers gods, vilket ökar effektiviteten i ett transportnätverk.
Systembolaget startade 1995 ett helägt dotterbolag Lagena Distribution AB för
hantering av alkoholvaror vid centrallagret i Jordbro. För transporter ansvarade
X-Sam, en disvision inom Lagena som byggt upp ett transportnätverk med 17
cross-docking (X) terminaler runt om i landet för samdistribution (Sam) till
Systembolagets butiker, men även till restauranger, hotell och grossister. Crossdocking innebär att omlastning och rangering av gods sker utan mellanlagring
eller annan värdeskapande hantering på terminalen. Under slutet av 2000-talet
omorganiserade Systembolaget sin verksamhet där ansvar för distributionen till
butiker övergick till leverantörsledet. 2010 såldes X-Sam divisionen till tredjepartslogistikföretaget JF Hillerbrand. Den tyska koncernen är specialiserat på
transporter med alkoholhaltiga drycker med kontor i 46 länder som täcker alla
större marknader.
JF Hillerbrand har som logistikpartner på den svenska marknaden utökat X-Sam’s
målgrupp till andra branscher där transporten kan anses som konkurrensneutral,
för att utnyttja synergier och skalfördelar i det upparbetade transportnätverket.
Sedan övertagandet har X-Sam’s affärsidé utvecklats till att ”tillhandahålla effektiva, högkvalitativa och miljöanpassade godstransporter med samlastning av flera
varuägares gods” (X-Sam, 2015).
Istället för att alla kör med egna bilar, som kanske bara går halvfulla, kan kunder
inom samma verksamhetsområde fylla en och samma bil, vilket sparar både tid
och pengar och som bonus ger en jättepositiv miljöeffekt, förklarar Mona Zarabi,
verksamhetschef X-Sam. (PostNord, 2014:4).
X-Sam äger inga egna terminaler eller fordon utan allt upphandlas där företaget
står för logistiken med lastplanering, ruttoptimering och krav på utbildade
chaufförer i miljövänlig körning. Samdistributionen utgår från strategiska leveransplaner för att nå hög fyllnadsgrad i fordonen efter tydligt satta rutiner och processer, där samma regelverk gäller vid samtliga 17 terminaler som utgör X-Sam’s
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lokala samarbetspartners. Genom att mäta och oavbrutet följa upp de viktigaste
nyckeltalen genom benchmarking, arbetar X-Sam konsekvent med att implementera arbetssätt som utgör ”best practice” inom hela verksamheten och hos alla
logistikpartners. Med en personalstyrka på sju personer hanteras leveranser till
9 500 mottagare per år, vilket kan tillskrivas en hög IT-nivå med en helhetssyn på
logistiken för att ge kostnadseffektivitet i samtliga affärsprocesser (X-Sam, 2015).

Exempel 3 − Ystad−Österlenmodellen med intern logistikfunktion
Ett liknande exempel utgör samordnad varudistribution vid kommunala upphandlingar som ersätter den gängse affärsmodellen med fri leverans. Kommuner
gör årligen stora varuinköp av livsmedel, kontorsmaterial och inventarier till de
egna verksamheterna som kräver en transport av något slag. Den största andelen
transporter rör livsmedelshantering med leveranser till skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus. För att sätta kommunens inköp i perspektiv uppgick dagligvaruhandelns försäljning av livsmedel och drycker i Sverige 2009 till 186,1 miljarder kronor, exkl. alkoholhaltiga drycker var samma siffra 155,0 miljarder kronor
(SCB, 2015). Den offentliga sektorns inköp av livsmedel och måltider var 8,4
miljarder kronor, vilket 2009 utgjorde 5,5 procent av den totala livsmedelsförsäljningen i Sverige exkl. alkoholhaltiga drycker (Konkurrensverket, 2011b:63).
Det är viktigt att poängtera att samordnad varudistribution avser kommunen som
varuägare och i den bemärkelsen utgör den kommunala inköpsprocessen en affärsmodell. Kommuners behov av transporter i Sverige är högt jämfört med många
andra länder till följd av den svenska välfärdssektorn med fri skolgång och utbyggd
äldrevård. Kommunen som varuägare skall inte blandas ihop med kommunen som
trafikreglerande myndighet med ansvar för lokala förordningar som miljözoner
och fordonsrestriktioner. I den bemärkelsen kan kommunen likställas med restauranger eller tjänsteföretag som är beroende av livsmedel resp. kontorsmaterial från
externa leverantörer. Generellt har godstransporter inom kommunal förvaltning
utgjort ett eftersatt område med låg kunskapsnivå, både vad gäller hantering av de
egna (interna) verksamhetsområdena med trafikplanering och myndighetsutövning (Lindholm, 2012) och specifik kunskap i (externa) upphandlingsfrågor (Braic
et al., 2012).
Vid fri leverans sker transporter direkt från leverantörer till kommunens enheter
där transporten ingår som ett dolt påslag i varans pris. Under 2000-talet kom
reaktioner mot direktleveranser eftersom antalet körda kilometer ökar exponentiellt med antal leverantörer, där ett medelstort skolkök kan få upp till 10-15 leveranser i veckan med separata fordon. För att åstadkomma en förändring behöver
transporttjänsten upphandlas separat samtidigt som krav ställs på en samordning
av transporterna genom en distributionscentral (DC), vilket resulterar i en ny
affärsmodell kallad samordnad varudistribution. Den stora skillnaden är att ansvar
för terminalhantering och transporter överförs från leverantören till kommunen,
där logistik, DC och distribution antingen upphandlas externt från ett transportföretag eller utförs av kommunen i egen regi. Distributionen sker sedan i samlastade fordon från DC till mottagare som regleras i avtal.
Den starkaste drivkraften från kommunernas sida har varit att minska utsläppen
av fossila bränslen genom att förändra affärsmodell och därmed beteende både
internt och gentemot externa varuleverantörer. En samordning av varudistributionen inom Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommuner minskade inleveranser
till mottagande enheter med 75 procent (Moen, 2013). Det är anmärkningsvärda
siffror jämfört med traditionella åtgärder inom området citylogistik (Quak &
DeKoster, 2009). Förutom miljöaspekter har det under 2000-talet utvecklats ett
outtalat mål bland politiker och medborgare att elever, äldre och sjukhuspatienter
skall serveras lokalproducerad mat. Kommuners inköp av livsmedel regeleras av
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Lagen om offentlig upphandling (LOU) där krav på en egen transportapparat
utgjort det största handelshindret för små- och medelstora företag (SMF) att delta
i kommunala upphandlingar vid affärsmodellen fri leverans. Samordnad varudistribution löser problemet med LOU, även om det krävs mer än bara en samordning av intransporter till en distributionscentral för att SMF skall leverera
livsmedel till skolkök och äldreboenden (Moen, 2013).
LOU har sedan införandet 1994 premierat storskalighet genom EU-direktiven
om icke-diskriminering och likabehandling av leverantörer med transparenta
upphandlingar, där visserligen kvalitetskrav kan ställas men det blir ändå i slutändan lägsta pris som måste antas. När de fem kommunerna Ystad, Simrishamn,
Sjöbo, Skurup och Tomelilla under 2000-talet genomförde gemensamma livsmedelsupphandlingar inom ramen för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
(SÖSK) innebar det storskalighet från början till slut (Moen, 2013). Det var små
kommuner men tillsammans hade SÖSK ett befolkningsunderlag på över 90 000
invånare vilket var storskaligt i sig och jämförbart med Halmstads kommun som är
bland de 20 största i Sverige. När sedan upphandlingsperioden var hela fem år lång
samtidigt som beställningssortimentet grupperades i stora varugrupper som
endast så kallade fullsortimentsgrossister klarade av, blev även det storskaligt.
Men framförallt fanns krav på en egen distributionsapparat till följd av affärsmodellen fri leverans, vilket premierade stora leverantörer och utgör det klart
största handelshindret för SMF att delta i kommunala livsmedelsupphandlingar.
När anbudsprocessen premierade storskalighet från det offentligas sida, medförde
det att storskaliga aktörer även växte fram som motpart på leverantörssidan.
Marknaden utvecklades snabbt till en oligopolsituation med två dominerande
fullsortimentsgrossister, Martin & Servera och Menigo, som stod för 51 procent av
livsmedelsförsäljningen till offentlig sektor 2012 (Ryegård, 2012:4). Ett oligopol
beskrivs i nationalekonomiska termer som en marknad med ett fåtal företag som
säljer till många köpare, men där det ofta finns mer eller mindre starka etableringshinder (oligopolet). Som exempel köpte Malmö stad 2011 livsmedel för totalt 180
miljoner kronor varav 72 procent av inköpen gjordes genom ramavtal med Martin
& Servera (ibid:5). Situationen var densamma för de fem SÖSK-kommunerna som
efter 2006 års livsmedelsupphandling skrev avtal med fyra större leverantörer,
men där Menigo levererade 73 procent av det totala varuvärdet (Moen, 2013:200).
Utvecklingen av oligopolet kommer tillbaka till kommunernas storskalig agerande
till följd av LOU och affärsmodellen fri leverans med krav på en egen transportapprat. Eftersom priset i en offentlig upphandling till sist utgör den direkt avgörande faktorn, har livsmedel utifrån givna upphandlingskrav importerats
därifrån det varit billigast inom EU. Över tiden har storskaligheten och oligopolbildningen konkurrerat ut svenska livsmedelsproducenter genom anbudsdumpning (från engelska ”predatory bidding”). Anbudsdumpning har skett med indirekt
stöd från EU-direktiven (LOU) att lägsta bud gäller. Leverantören har när upphandlingen vunnit laga kraft fasat ut produkten och ersatt den med ett dyrare
alternativ. När ingen annan anbudsgivare finns att tillgå som klarar kraven för
distribution och leveranssäkerhet, samtidigt som det är en stor process att göra
om upphandlingen, har kommuner varit tvungna att acceptara högre kostnader än
vad som var avtalat om (Alexandersson & Hulthén, 2006).
Det finns olika tillämpningar av samordnad varudistribution där kommuner implementerat skilda affärsmodeller med avseende på arbetsuppgifter och ansvarsfördelning. Gemensam nämnare utgör en bedömning att miljövinster och effektiviseringspotential uppväger det som annars kan ses som ett övermäktigt arbete,
nämligen att förändra beteendet i den egna organisationen och i affärsrelationer
med leverantörer. Det första implementeringen med samlastning i kommunal regi
var ett klustersamarbete mellan fyra kommuner i södra Dalarna, den så kallade
Borlängemodellen (Backman et al., 2001). Borlängeklustret applicerade
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transportbranschens affärsmodell rakt av, vilket innebar att lastbilscentralen
Maserfrakt fick ansvar för intransporter till den egna distributionscentralen,
rangering och samlastning av gods, samt transportplanering med distribution till
kommunala enheter. Kommunernas leveranser inordnades i den befintliga kretstrafiken med andra varuägares gods. Dalaklustrets kommuner handlade upp
logistik, DC och fordon, vilket innebär att man friskrev sig det direkta ansvaret för
logistiken och därmed kontroll och uppföljning av utförda transporter.
Borlängemodellen utgjorde en replika av transportbranschens gängse affärsmodell
där ansvarsfördelning och makt över transporten låg uteslutande i transportörsledet. Även om miljöaspekten fanns med var frågan om närproducerade livsmedel
den starkaste drivkraften för en förändring av kommunernas affärsmodell. Det tog
ett decennium innan innovationen fick efterföljare som Halmstads (2008) och
Växjö (2010) kommuner som utgick från samma affärsmodell för upphandling av
fordon, DC och logistik. En utveckling sker i Växjö som parallellt med samordning
av transporterna förändrade inköpsprocessen och införde elektronisk handel
(Braic et al., 2012). Affärsmeddelanden som stöder samordnad varudistribution
med leveransavisering och transportetiketter, har även integrerats inom ramen för
offentlig förvaltnings SFTI-standard för elektronisk handel (SFTI, 2011).
Under 2010-talet har dock Borlängemodellen ifrågasättas på grund av alltför stor
hänsyn tagen till transportsektorns konkurrens- och marknadsmässiga premisser
vid upphandling och efterföljande avtalskonstruktion mellan parter. Vad som framfördes som krav var att utgå från de kommunala enheternas behov samt att öka
transporteffektiviteten i varuförsörjningskedjan. Det innebar att kommunen som
transportköpare aktivt utnyttjar möjligheten att ställa villkor för transporttjänstens utförande med minskad miljöbelastning, ökad leveransprecision och med en
inköpsprocess helt integrerad med elektronisk handel. Katalysator utgjorde
Stockholms stads implementering av samordnad varudistribution under åren
2006-2007, men som avvecklades efter bara ett år av politiska skäl. Stockholmsprojektet utvärderades grundligt i en studie finansierad av dåvarande Vägverket
och som resulterade i 30 rekommendationer under teman som upphandling,
e-handel, logistik och implementering (Vägverket, 2008a).
Rekommendationerna utgjorde utgångspunkt för den aktionsforskning som ledde
fram till Ystad-Österlenmodellen som en radikal innovation, där kommunen som
varuägare tar makten över logistik och uppföljning från transportörsledet, det vill
säga en strukturell förändring där delar i transportkedjan byter plats. Ystad-Österlenmodellen utgör en ny upphandlingsmodell med ruttoptimering och digital
information i alla led, en transparent affärsmodell där både transportköpare och
transportföretag sitter med färdiga körrutter som facit vid upphandling. Affärsmodellen implementerades i oktober 2013 i Ystads, Simrishamns och Tomelilla
kommuner. Förutom betydligt minskade CO2-utsläpp och ökad konkurrens i
leverantörsledet, erhåller mottagande enheter ökad effektivitet i den egna varuförsörjningskedjan med leveransprecison och möjlighet att schemalägga personal
vid inleveranser för att ta emot varor med betydande tidsvinster (Moen, 2013).
Kortfattat innebär Ystad-Österlenmodellen att ruttoptimering används som
verktyg i föreskrivande led för att simulera fram körrutter med tid och sträcka
med utgångspunkt från de egna enheternas behov, vilket skiljer sig åt i volym och
frekvens för exempelvis tillagnings- och mottagningskök. Transportföretag lämnar
därefter anbud på pris per kilometer, pris per timme och pris per kilo (volym)
enligt det ruttoptimerade underlaget, istället för ett pris per leverans och pris per
kg (volym) som i Borlängemodellen enligt transportbranschens gängse affärsmodell. Genom att vända på perspektivet och ruttoptimera redan vid upphandling
skapas en ny affärsmodell där kommunen som varuägare tar kontroll över distributionen, men med en transportplanering som sker i samverkan mellan parterna och
skulle kunna utföras av transportföretaget så länge affärsprocessen är helt
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transpatent. Avslutningsvis förändras betalningsströmmarna till omvänd fakturering, med betalning per körda kilometer och arbetade timmar istället för ett fast
pris per leverans eller för en åttatimmars arbetsdag. Betalningen blir omvänd
genom fordonsövervakning som registrerar trafikarbetet, där kommunen sedan
anger (omvänt) för transportföretaget vad som skall faktureras.
Samordnad varudistribution som logistiklösning har rönt stor uppmärksamhet
inom både Kommun-Sverige och inom transportsektorn nationellt och internationellt (Moen, 2014). Ystad-Österlenmodellen har fått erkännande som nydanande
och en innovation inom transportbranschen genom nomineringen till PostNords
Logistics Award 2013 och korad till Årets Logistikkommun 2013 med motivering;
Ystad Kommun som genom modiga Ystad-Österlenmodellen både samordnar och
ruttoptimerar transporterna, med ökad transporteffektivitet och mer närproducerat som resultat (Intelligent Logistik, 2014).
Den tyngsta utmärkelsen var Årets Lyft 2014, där de regionala Godstransportråden
årligen utser ett företag inom sin region för att synliggöra och sprida kunskap om
intelligenta och hållbara transportlösningar. Ystad-Österlenkommunerna i samverkan med transportföretaget Akka Frakt erhöll priset för årets mest innovativa
transportlösning i Skåne och Blekinge. De regionala vinnarna tävlar sedan om vem
som får utmärkelsen Årets Lyft i Sverige där Ystad-Österlenmodellen vann och
mottog priset under mässan Logistik & Transport i maj 2015 (Trafikverket, 2015b).

1.5 Forskning och utveckling
Forskning och utveckling inom området urbana godstransporter består av två
komponenter, dels ett fysiskt ramverk i form av existerande markanvändning med
bostäder, vägar, industriområden, handel och offentlig verksamhet, dels dynamiska
flöden av person- och godstransporter som konstant rör sig i den bebyggda miljön.
En bakgrund finns att hämta från projektet Den Goda Staden, ett samverkansprojekt åren 2005-2010 mellan kommuner, myndigheter och forskarsamhället
(Vägverket, 2006). FoU-arbetet startades med olika infallsvinklar för att nå en
hållbar utveckling, såsom stadsmiljö, trafikplanering, hållbart resande, kollektivtrafik och godstransporter. Målsättningen inom projektet för urbana godstransporter var att identifiera, kategorisera och analysera åtgärder som benämns som
”innovativ varudistribution i tätort”. Urbana godstransporter har på 2000-talet
blivit synonymt med det internationella begreppet citylogistik, med lösningar som
på kort och lång sikt kan effektivisera transportsystemet. Citylogistik definieras
som åtgärder och styrmedel som tillämpas av lokala myndigheter eller utgår från
ett regelverk som tvingar transportsektorn till ett förändrat beteende, alt. genom
FoU-initiativ och projekt som leder till klimateffektivare transporter på frivillig
basis (Anderson et al., 2005).
Som i många fall var ambitionsnivån hög för Den Goda Staden medan resultatet
blev mer av en pappersprodukt med litteraturgenomgång och sammanfattning av
ämnesdomänet (Vägverket, 2009a), samt en exempelsamling på vad som benämns
som innovativa åtgärder inom varudistribution i tätort (Vägverket, 2009b). Ett
viktigt bidrag var en modell över de val som intressenter står inför med direkt
applicerbarhet på problembilden i studien, se Figur 2. Åtgärderna till höger kännetecknas av konventionella regler och styrmedel som bestäms genom myndighetsutövning på olika nivåer, medan åtgärderna till vänster visar företagens möjlighet
att förändra inköpsbeteende för logistik- och transporttjänster. Politiska åtgärder
på kommunal nivå har främst handlat om att införa regelverk som inkluderar
miljözoner, utsläppskrav på fordon, volymrestriktioner för ökad fyllnadgrad,
vägavgifter, trängselavgifter, parkerings- och lastzonsbegränsningar samt tidsrestriktioner när varudistribution får ske (Quak, 2015).
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INNOVATIV VARUDISTRIBUTION I TÄTORT
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Figur 2 Innovativ varudistribution i tätort, ett delprojekt i samverkansprojektet Den Goda Staden.
(Vägverket, 2009a:8).

För näringslivet handlar det om åtgärder av strategisk karaktär med syfte att
effektivisera transportplanering, affärsmodellens betydelse mot ett effektivare sätt
att beställa och få varor levererade, samt ytterst förändrade affärsmodeller i rutan
längst till vänster med ”samordning, samlastning, samt ruttplanering” av godstransporter. Det som är direkt applicerbart i föreliggande studie och som föregår
digital planering och konsolidering av gods, utgör åtgärder som rör inköpsbeteende, val av affärsmodell (distributionsteknik) samt experiment med förändrade
tidsfönster för distributionen (tidläggning av sändningar). Även om inköpsbeteendet av logistik- och transporttjänster utgår från en upphandlingsprocess, saknades
den diskussionen helt i projektet. Som exempel på förändrat inköpsbeteende lyftes
fram ett projekt med strukturerade beställningsrutiner som minskade antalet
leveranser med 41 procent per månad till deltagande företag i Göteborgsstadsdelen Lundby under åren 2001–2005 (Axelsson, 2006). Ett annat exempel av
positiva effekter var ”off-peak” leveranser i Stockholmsstadsdelen Östermalm
som visade att miljöbelastningen vid distribution kvällstid jämfört med distribution dagtid beräknades minska med med drygt 20 procent per fordon (Blinge och
Franzén, 2007).
I ett internationellt perspektiv har endast ett fåtal av de FoU-satsningar och pilotprojekt som bedrivits inom området citylogistik uppnått en bestående eller hållbar
utveckling. Rent konkret innebär det att när FoU-finansieringen upphör har även
förändringsarbetet avslutats. I en holländsk studie ingick 106 FoU-projekt med
fokus på citylogistik från hela EU med syftet att undersöka huruvida projekten
implementerats, samt projektens livslängd med utgångspunkt från en hållbar
utveckling av stadsmiljön (Quak, 2008). Utvärderingen visade att antalet genomförda insatser som levde upp till förväntat resultat var begränsat. Endast 24
procent av projekten hade genomförts i praktiken vilket definierades som ett steg
längre än experimentstadiet. Totalt ansågs mindre än 10 procent av projekten ha
resulterat i hållbara och duplicerbara lösningar, vilket får ställas i relation till pilot
och FoU-kostnader. Det visar på komplexiteten i frågan när ett krav utgör att
förändra beteendet bland aktörer.
Detsamma gäller när det FoU-arbete som bedrivits i Sverige analyseras, som trots
flera decennier av statligt finansierad forskning kring citylogistik och urbana
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godstransporter inte lyckats leverera nödvändiga incitament och regelverk som
leder till ökad transporteffektivitet och hållbara affärsmodeller. Det är framförallt
två utvecklingsprojekt som nämns som föregångsförsök inom citylogistik i Sverige,
dels SAMTRA-projektet i Uppsala som genomfördes kring millennieskifte (Ljungberg et al. 2002), dels SAMLIC-projektet i Linköping som realiserades i början på
2000-talet (Fors & Fredholm, 2005). I båda fallen var förväntningarna ”skyhöga”
och betydande FoU-insatser allokeras med genomförandeplaner, dokumentation
och uppföljning. Projekten mottogs väl initialt, men antal aktörer som deltog var
lågt och uppföljning visade på bristande intresse från aktörers sida utan närmare
förklaring eller analys varför (Vägverket, 2009a).
Linköpings pilotprojekt visade på starka resultat som talade för en näringslivssamverkan. Genom samordning av transporterna kunde vart tredje fordon (35 procent)
plockas bort genom bättre resursutnyttjande med högre fyllnadsgrad, samtidigt
som trafikarbetet för citydistributionen kunde minskas med 54 procent och
tidsvinster vid lastkaj med 20 procent (Eriksson et al. 2006). Ett problem var
avsaknaden av digital planering och ruttoptimeringsverktyg där Linköpingspiloten utgick från en zonindelning med manuell planering, ändock påvisades
ökad transporteffektivitet. Uppsalastudien var väl kartlagd och en efterföljande
studie påvisade stor potential (Gebresenbet et al. 2011), samtidigt kom en uppföljare som utgick från SAMLIC zonindelning (Hammarström, 2011), men båda
var fortfarande projekt på experimentstadiet. Med viss självrannsakan sammanfattade SAMTRA-studien problematiken med varför projekt för en samordning av
varuleveranser genom näringslivssamverkan inte klarar av övergången från experimentstadiet till att stå på egna ben, genom att peka på olika styrmedel för en förändring som tvingande åtgärder när det inte sker på frivillig väg;
För att en förändring skall kunna genomföras i praktiken krävs att den blir
konkurrensmässig på marknaden. Exempel på styrmedel som kan användas är
infartsavgifter för tunga distributionsfordon, restriktioner för vissa fordonstyper att passera in till centrala delar av staden. Ett slags ”miljölicens”, kopplad
till krav på fordon och fyllnadsgrad, skulle kunna ge fördelar i form av tillgång
till lastzoner och lossningsplatser. (Gebresenbet et al, 2002:60).
Det är därför anmärkningsvärt att en alternativ systemlösning – såsom ett tvingade
regelverk till konsolidering och samlastning för att höja fyllnadsgraden med
kommunen som en aktiv part – inte undersökts och testats inom ramen för FoUfinansiering. Men vem som äger problemet råder det delade uppfattningar om.
Från transportbranschens sida anger man att det saknas incitament för näringslivssamverkan när den förväntas ske på frivillig väg vilket kan vara en korrekt
uppfattning med branschens ögon. Men vad som egentligen behöver utredas som
incitament är styrmedel (som i ovan citat) som får varumottagare och butiksägare
att gå samman i en samdistributionslösning, likt den som sker inom offentlig förvaltning med samordnad varudistribution. På en fråga om varuförsörjningen i tätorter svarar en företrädare för branschen:
Om budbilar i City? Det är inte rimligt att det kommer 75 lastbilar en vanlig dag
till en ICA-butik mitt i stan. En bil för varje leverantör. Det vore bättre om alla
körde till en terminal utanför stan där alla varor packades ihop, så att det kan gå
fullastade bilar till butiken. Men det sker inte om inte politikerna visar mod och
bestämmer att vi måste hitta ett sådant system. (Genborg, 2012).
För att tala i klartext, transportföretagen har väntat på uppdrag inom ramen för en
ny affärsmodell där man är väl medveten om problemet med godstrafikens ökade
negativa miljöpåverkan och trycket utifrån, men man är också fullt medveten om
att det blir betydligt mindre transportuppdrag och därmed saknas incitament för
nya lösningar. Av de många näringslivssamverkansprojekt som utretts, planerats
och initierats under 2000-talet var det endast ett som överlevde experimentstadiet, O-centralen (Omlastningscentralen) för livsmedelstransporter i Gamla
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stan i Stockholm som startades upp 2004. Men värt att notera, ledningen för det
privata initiativet O-centralen förordar även att kommunen tar en mer operativ
roll och driver på utvecklingen.
O-centralen fick startbidrag av EU. Idag drivs projektet kommersiellt. Livsmedelsleverantörerna betalar en avgift för att lasta av vid terminalen. De vinner tid och
slipper besvär.
– Intäkterna ger en svag ekonomisk täckning. Jag driver det här för att jag vill se
något hända och bidra till en hållbar utveckling. Idag går de flesta lastbilar i
Stockholm långt ifrån fyllda. Det är slöseri med bränsle, det skadar miljön och
skapar onödig trängsel, säger Cai Troedson, Vd för Home2You och den som
kläckte idén. Han vill att fler omlastningscentraler byggs, då skulle Stockholms
livsmedelsleveranser kunna klaras på samma sätt som i Gamla stan, genom
samlastning på färre bilar, med hög fyllnadsgrad.
[…….]
– Men någon måste äga projektet och peka med hela handen. Jag tycker att
Stockholm stad ska driva frågan, menar Troedson. (Fält, 2012)
Utgångspunkt har varit att när olika aktörers enskilda intressen vägs samman på
en fri marknad så förutsätts som axiomatiskt grundpostulat att resultatet utgör ett
optimerat transportsystem. Fullskaleförsöken med kommunal samordnad varudistribution enligt Ystad-Österlenmodellen tyder på att det sannolikt förhåller sig
precis tvärtom, det vill säga att det är först när samtliga aktörer tvingas in i ett
gemensamt system som en optimering blir möjlig. Generellt har det funnits
samhällsekonomiska drivkrafter men affärsmodeller har inte varit konkurrenskraftiga ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Konkret innebär det att en företagsekonomisk kostnad belastar transportköparen, medan vinster och drivkrafter är av
samhällsekonomisk karaktär såsom minskade CO2-utsläpp och ökad tillgänglighet
i tätort. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har denna inställning varit kostsam
eftersom företags- och samhällsekonomi går hand i hand. När trafikarbetet
minskar och fyllnadsgraden ökar innebär det en lägre kostnad för transportköpare
och högre lönsamhet för återstående transportföretag, samtidigt som den totala
energieffektiviteten i transportsystemet ökar eftersom det krävs färre fordon för
transporter av samma godsmängd.
Det har saknats en genomgripande granskning och analys av den FoU-verksamhet
som bedrivits med det offentliga som anslagsgivare med avsikt att öka transporteffektiviteten vid urbana godstransporter, med påföljd att tekniska och organisatoriska innovationer sällan omsätts i policy, regelverk eller nya affärsmodeller (Quak
et al., 2014). I synnerhet gäller det ett transportköparperspektiv som medför ett
ställningstagande i känsliga frågor som förändrar maktbalansen mellan aktörer
och som utgör fokus i studien. I stället har olika utredningar fortsatt förordat
samma axiomatiska utgångspunkt att den fria marknaden skall reglera sig själv
(Logistikforum, 2011; WSP, 2012). Det har funnits ett inneboende motstånd mot
förändring inte bara från transportsektorn utan även i leverantörsledet. Transporter inom ramen för gängse affärsmodell med fri leverans utgör ett dolt påslag.
Varuleverantörer och transportföretag ser ingen vinst för egen del i affärsuppgörelsen att förlora kontrollen eller öka transparensen i befintliga affärsmodeller
resp. transporttjänster (Vägverket, 2008b; WSP, 2011).
Den affärsmodell som kommuner anammat med minskad miljöbelastning och
ökad tillgänglighet borde även ge upphov till FoU som identifierar vad som krävs
för samordning av näringslivets transporter. Utvärderingen av Den Goda Staden
kom fram till att skattemedel kan användas till att långsiktigt styra upp och samordna varuleveranser även för det privata näringslivet, eftersom det allmänna
tjänar på att tung trafik tas bort från gator och trafikleder samt att koldioxidutsläppen minskar (Vägverket, 2009a:17). En alternativ strategi skulle vara att
kommunen som myndighet tar över och reglerar distributionen i tätortsbebyggelse,
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det vill säga tar makten över logistiken för att tvinga fram en högre fyllnadsgrad.
Det skulle innebära att leverantörer, varuägare, butiksinnehavare och fastighetsägare genom näringslivssamverkan, juridiskt föreskrivs att delta på samma sätt
som aktörer i affärsmodellen för kommunal samordnad varudistribution. Det finns
redan politiska tankegångar i denna riktning exemplifierat med en motion i Riksdagen.
Med tanke på de uppenbarligen mycket stora potentiella vinster – både samhällsekonomiskt och miljömässigt – som finns i en samordning av leveranser,
finns det dock skäl att även överväga att ge kommuner möjlighet att inför krav
om obligatorisk samordning av varudistribution även för icke-kommunala
varumottagare inom delar eller hela kommunen. Om de kommunala erfarenheterna från bl.a. Ystad-Österlen stämmer bör en sådan obligatorisk samordning leda inte bara till betydligt färre transporter och lägre utsläpp i kommunen utan dessutom till totalt sett lägre transportkostnader och därmed förbättrad konkurrenskraft för de verksamheter som omfattas, vilket kan vara positivt
inte bara för butiker i stadskärnor utan förmodligen i minst lika hög grad på
landsbygden och i småorter. En bieffekt är sannolikt att möjligheterna för lokala
leverantörer av i första hand livsmedel att konkurrera med storproducenter
förbättras vilket har många fördelar för lokalsamhället. Mot denna bakgrund bör
regeringen utreda förutsättningarna att införa en möjlighet för kommuner att
införa obligatorisk samordning av varudistributionen till varumottagare inom
del av kommun. (Svensson-Smith & Ling, 2015:11)
Hypotetiskt skulle kommunen kunna skapa förutsättningar för samverkan genom
att stifta och etablera ”transporteffektivitetszoner” ( jmfr. ”miljölicens” som föreslogs i SAMTRA-studien), det vill säga en utvidgning av de traditionella miljözonerna med regelverk för hur många fordon får trafikera ett vägsegment vid olika
tidpunkter under ett dygn. En än mer direkt påverkan kan ske genom dynamiska
restriktioner som skiftar under dygnets timmar kopplat till krav på registrering
och övervakning av fyllnadsgraden för de fordon som distribuerar/hämtar upp
gods på aktuellt vägsegment, inom transporteffektivitetszoner etc. Tätortsområden med stora utmaningar skulle kunna bli aktuella ur flera perspektiv såsom
trängselproblematiken, känsliga stadsmiljöer eller för att minska CO2-utsläpp och
emissioner. I dessa transporteffektivitetszoner skulle fastighetsägare, butiksinnehavare, transportörer, speditörer med flera, kunna åläggas att ansluta sig till ett
samordnat distributionssystem för att minska antal distributionsfordon i området
och därmed även miljöbelastningen och trängselproblematiken.
Transporteffektivitetszoner är inget nytt fenomen och förutom Uppsalastudien
har begreppet som sådant använts i ett projekt i Göteborgs innerstad. Under
mitten av 2000-talet fick distributionsfordon som garanterade en viss fyllnadsgrad
eller leveranser till ett visst antal butiker, tillåtelse att använda kollektivkörfält och
speciella lastzoner under överinseende av parkeringsvakter som bevakade att
kriterier var uppfyllda (Ottosson, 2005). Genomförandet hade dock problem med
ökad administration, manuella arbetsuppgifter och att deltagandet var frivilligt,
men där krav på digital information i alla led mellan samtliga aktörer utgör en
möjlighet att uppgradera hela konceptet. Det kan låta utopiskt i mitten av 2010talet, men med fortsatt utveckling av informationsteknologi och mer sofistikerade
metoder för datafångst blir det fullt möjligt inom en snar framtid. Problemen
ligger på det organisatoriska planet där obligatorisk samordning skulle innebära
att transportsektorn förlorar sin autonomitet över transportplanering och direktkontakten med varuägarna. En annan stötesten utgör krav på transparens och en
övergripande kontrollfunktion på samma sätt som kollektivtrafik hanteras med
fasta tidtabeller för körrutter. Uppsidan däremot är desto större där ökad fyllnadsgrad ger ökad tillgänglighet genom betydligt färre lastbilar i omlopp och minskad
miljöbelastning.
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2 Teori
2.1 Affärsmodell som vetenskaplig domän
Företagsekonomi som vetenskap går tillbaka till tidigt 1900-tal där ikonen Joseph
Schumpeter framhöll innovationer och entreprenörskap som fundamentala
faktorer för ekonomisk tillväxt (Schumpeter, 1911). Företagande utgår från produkter och tjänster som efterfrågas på en marknad, där innovationer driver marknaden och samhällsutvecklingen framåt. Schumpeter skilde på inkrementella innovationer (en stegvis utveckling) resp. radikala innovationer (strukturellt omvälvande
förändringar), begrepp som även har bärighet hundra år senare. Etablerade produkter och tjänster utvecklats stegvis under en livscykel, men vid någon tidpunkt
sker en genomgripande förändring genom teknisk utveckling eller till följd av
förändringar i omvärlden som påverkar förutsättningar för företagets affär och därmed intjäningsförmåga (Teece et al., 1997). Ett tydligt exempel utgör elektronisk
post där digitala meddelanden ersätter fysiska försändelser och påverkar därmed
hela sektorer inom näringslivet, från tillverkning av papper och handel med kontorsmaterial i produktledet, till brevbärare och transportföretag i tjänsteledet.
Ett exempel på en stegvis utveckling i en mogen bransch utgör förbränningsmotorn och bilindustrins kostnadsjakt på underleverantörer som effektiviserar
tillverkningsprocessen med några procentenheter per år. Utvecklingen kommer
någonstans nå taket eller så sker förändringar i omvärlden som ökad medevetenhet om global uppvärmning. Under tiden pågår en succesiv utveckling av motorer
med alternativa drivkällor som gas, biobränsle, väte, elektricitet eller hybridlösningar. Utvecklingen av elmotorer för personbilar har på 2010-talet blivit så
pass konkurrenskraftiga - dock med benägen hjälp av samhälleliga subventioner
- att tekniken på allvar utmanar motorer med fossila bränslen som drivkälla och
därmed är ett tekniskt paradigmskifte på väg. Andra inkrementella förändringsförlopp kan hämtas från transportsektorn såsom övergången från segelfartyg till
ångfartyg, från häst och vagn till personbilar och inom flyget från propellerplan till
jetmotorer (Geels, 2005). De utgör exempel på socioteknisk utveckling, det vill
säga tekniska innovationer påverkar samhällsfunktioner på flera plan och ger uppkomst till systemskiften såsom förändrade varuförsörjningskedjor och ökad mobilitet i befolkningen resvanor.
Vad som ofta saknas i beskrivningar av teknisk utveckling kopplat till samhällsutvecklingen i stort, utgör den tröghet som finns i förändringar i markanvändning
och bebyggelsestruktur. Generellt bevaras stadsplan och gatusträckning över tiden,
det vill säga att även om en byggnad rivs eller mark förtätas sker exploateringen
med samma stadsmorfologiska geometri (Conzen, 1960; Whitehand, 1987). Det
finns ett kausalt samband mellan innovationer på transportsidan och en cyklisk
bebyggelsetillväxt som börjar med fotgängare och häst, som övertas av ångmaskinen och elektrifiering av tåg och spårvagn, som följs av förbränningsmotorer med
bilar, bussar och lastbilar, olika tidsepoker som avspeglar distinkta zoner i stadslandskapet (Whitehand, 1994). Den radiala bebyggelseutvecklingen från stadskärnan ersattes under 1900-talet av en stjärnformig utbyggnad av förortsbebyggelse utefter större transportleder, företrädesvis till följd av befolkningens ökade mobilitet. Utvecklingen var inte parallellt linjär, utan tekniska innovationer inom transportsektorn har generellt haft kortare livscyklar jämfört med förändringar i kvartersbebyggelse och gatunät, där strukturförskjutningar i markanvändning med
oförändrad transportinfrastruktur har gett upphov till trängsel och konflikter
mellan transportslag (Giannopoulos and Curdes 1992).
Radikala innovationer har en annorlunda tillväxtkurva jämfört med en inkrementell utveckling av ny teknik inom ett produkt- eller tjänstesegment. Ett känne-
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tecken för en radikal innovation är att den introduceras på en marknad underifrån och konkurrerar ut den etablerade teknologin. Exempel utgör datorteknologin där minidatorer konkurrerade ut stordatorer, sedan blev minidatorn i sin tur
utkonkurrerade av PC-datorer och under 2010-talet utmanas PC-datorer och
Client-Server teknologin av Internet och molntjänster. Tillväxtkurvan för en
radikal innovation är till en början i princip stillastående, men vid en given tidpunkt sker en exponentiell tillväxt där innovationen tar över och konkurrerar ut
ett befintligt produkt- eller tjänstesegment (Christensen, 1997). Det innebär att en
etablerad produkt eller tjänst har ett bäst före datum och blir obsolet på marknaden när en radikal innovation ersätter.
Innovationer och entreprenörskap är ingen separat företeelse utan kräver en
affärsmodell för att ta produkten eller tjänsten till marknaden och inte minst,
säkra upp företagets lönsamhet på både kort och lång sikt (Zott & Amit, 2006). En
affärsmodell är precis som det låter en modell av företagets affär som på systemnivå beskriver dels kundnytta, marknadssegment och affärsupplägg som affärsmodellen avser, dels den ekonomiska sidan som visar affärsmodellens intjäningsförmåga och det kassaflöde som affären bygger på (Rydén et al., 2013). En definition av affärsmodell beskriver i abstrakta termer hur företaget levererar värde till
kunderna, hur man lockar kunderna att betala för detta värde och hur dessa betalningar omvandlas till en vinst som garanterar företagets fortlevnad (Teece, 2010).
Affärsmodeller är ofta kopplade till tekniska innovationer och syftar till att belysa
sambandet mellan produkt/tjänst och företagets konkurrenskraft på en marknad,
vilket i grunden är avhängigt affärsstrategiska beslut (Baden-Fuller & Haefliger
2011). Strategi kommer från det grekiska begreppet ”strategos” som i dess ursprungliga form betyder ”krigsföring i stort”, vilket i företagsekonomiska termer
kan översättas till hur man strategiskt skall uppnå affärsmodellens intjäningsförmåga och tillväxt på en konkurrensutsatt marknad. Skillnaden mellan affärsmodell och affärsstrategi är att affärsmodellen har generell tillämpbarhet som kan
kopieras av andra aktörer, vilket utgör mer regel än undantag. På en konkurrensutsatt marknad krävs för det enskilda företaget att koppla affärsmodellen till den
egna affärsstrategin för att hävda företagets existens (Teece, 2010). En affärsstrategi innebär således mer detaljerade beslut i olika frågor med syfte att skapa
konkurrensfördelar gentemot andra företag som också anammat en affärsmodells
generiska struktur.
Affärsmässiga beslut kan i sin tur delas upp i strategiska, taktiska och operativa
åtgärder som påverkar verksamheten på olika nivåer ( jmfr. Casadesus-Masanell &
Ricart, 2010). Föreliggande studie fokuserar på inköpsprocessen för transporttjänster som kan vara centraliserad eller decentraliserad. Trenden inom näringslivet under 2000-talet har varit att upprätta centralstyrda inköpsorganisationer
baserade på informationsteknologi där analyser av transportbehovet utgår från
företagets affärsstrategi. Den taktiska nivån för transporttjänster startar med en
upphandlingsprocess med kravspecifikation och urval som leder fram till ett avtal
med en leverantör, som speglar beslut tagna på den strategiska nivån. Den taktiska
nivån definierar regler och arbetsrutiner som ligger till grund för den operativa
nivån med inköp av varor eller tjänster kopplat till en transporttjänst. Praktiskt
sker det operativa arbetet genom dagliga avrop av en transporttjänst med hänvisning till upprättade avtal som styr planering och ansvarsfördelning mellan parter.
Det innebär att ett tekniskt synsätt inte är tillräckligt för utveckling av nya produkter och tjänster utan kräver en parallell organisatorisk innovation (Brynjolfsson &
Mcafee 2012). Nya idéer och innovationer uppstår i ett företagsklimat som kan ”få
saker gjorda” för att använda Schumpeters retorik, med andra ord att omsätta nya
idéer till innovationer med kommersiell nytta kräver entreprenörskap. Den
kommersiella sidan är nödvändig för att innovationen skall få spridning och skapa
ekonomisk tillväxt. Det finns direkta samband från idé, innovation och entreprenörskap, till spridning och kommersialisering för att uppnå ekonomisk tillväxt.
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Värt att notera att spridningseffekten av innovationer har pekats ut som centralt
för Sveriges framtida näringslivsutveckling (Tillväxtanalys, 2009:8). Emellertid,
för att uppnå den efterfrågade spridningseffekten krävs en inriktningsförändring
av statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsarbete som ensidigt fokuserat
på innovationer och i huvudsak på teknikutveckling. Ingen innovation blir bättre
än att den kommer till användning, vilket kräver olika insatser som säkerställer att
innovationen erhåller spridning och implementeras.
Affärsmodeller utgör ett tvärvetenskapligt ämnesdomän som uppmärksammats
först på 2000-talet inom företagsekonomin, trots kan tyckas begreppets självklara
betydelse och att affärsmodell som koncept kan härledas till när civilisationer
började bedriva byteshandel. Begreppet affärsmodell från den engelska termen
”business model” initierades i vetenskapliga tidskrifter på 1970-talet. Men det var
först från mitten av 1990-talet och framåt som begreppet blev mer frekvent förekommande, för att under 2000-talet bokstavligen explodera som ämnesdomän
(Zott et al., 2011). Den akademiska forskningen inom affärsmodeller kan delas in i
två kategorier. Den ena utgår från schematiska bilder och en visualisering av företagets strukturella delar med resurser och flöden (Demil & Lecocq, 2010). Den
andra från en skriftlig redovisning med checklistor som förklarar affärsidé och hur
affärsmodellen kan skapa kundnytta och vara vinstgenererande (Magretta, 2002).
Idéer om affärsmodeller har funnits inom företagsekonomin, men forskningsansatsen utgick från en annan terminologi där innovationer kopplades till produktionssystem och tjänstesektorns värdekedjor med ekonomiska nyckeltal för att
förklara ett företags tillväxt (Teece, 1986). Vad samma forskarsamhälle uppmärksammat på senare år är att varje ny produkt eller tjänst som lanseras som en
innovation behöver kombineras med ett parallellt utvecklingsarbete av en affärsmodell, som inte bara utgör en ekonomisk kalkyl utan även definierar marknadsföringsstrategier, affärsrelationer och innovationens värdeskapande affär (Teece,
2006). Förutom företagsekonomiska kalkyler innefattar affärsmodell som ämnesområde även organisationsteori, verksamhetsstyrning och entreprenörskap.
Därmed skall affärsmodeller ses som en fristående akademisk domän, främst
genom att teoribildning och koncept i sig utgör en modell (Baden-Fuller &
Morgan, 2010).
En stark drivkraft för den teoretiska utvecklingen av domänen affärsmodeller har
varit Internet och med en grundläggande frågeställning hur företag levererar och
tar betalt för informationstjänster som av användarna förväntas ske utan kostnad
(Teece, 2010). Att sätta upp regelverk och en tydlig strategi för hur man genererar
intäkter och skapar värde genom att tillhandahålla information som tjänst till
användare/kunder, utgör nyckelfaktorer och konkurrensfördelar vid utformningen
av nya affärsmodeller (Shapiro & Varian, 1999). Det innebär affärsstrategier som
utgår från de grundläggande ekonomiska sambanden mellan produkt/tjänst och ny
informationsteknologi omsatt i en affärsmodell som kan utmana de etablerade
företagen på en marknad. Film- och musikbranschen utgör ett tydligt exempel på
nya tekniska innovationer som ersatt tidigare produkter och tjänster, med nedladdningsbar information via Spotify för musik och Netflix för film/TV med
tillhörande nya betalsystem och affärsmodeller.
Nyckeln har varit IT och dess roll att skapa nya affärsmodeller, vilket i backspegeln
varit två steg fram och ett bak, med främst IT-bubblan i åtanke som i början på
2000-talet orsakade stor finansiell oro på världens börser. Den ”nya ekonomin”
användes som begrepp för att förklara hur marknaden kunde värdera företag som
den gjorde under IT-boomens mest extrema år i slutet av 1990-talet. I den gamla
ekonomin värderas företag efter intjäningsförmåga, däremot i den nya ekonomin
värderades företag efter redan intecknade framtida inkomster trots att de gjorde
förlustaffärer. Vid millennieskiftet fanns inte marknaden för Internetbaserad
verksamhet och många av ”dotcom”-bolagen saknade en hållbar strategi (Porter,
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2001). Problemet var framförallt att on-line försäljning vid tidpunkten var övervärderad, varor såldes med förlust och när den första nyfikenheten stillades gick
kunder tillbaka till sitt tidigare inköpsbeteende. Vinnarna var IT-bolagen som
värderades extremt högt, såsom svenska Spray, IconMedialab och Framfab, som
levererade tekniska lösningar men även affärsupplägg utan att medarbetare hade
nödvändiga branschkunskaper. Fallhöjden blev också hög och de IT-företag som
överlevde har efter kraschen fungerat som traditionella företag där endast vinsten
på den nedersta raden räknas.
Val av affärsmodell definierar hur affärsverksamheten organiseras och företagets
expansion utvecklas, men när väl affärsmodellen upprättats möter företag betydande svårigheter att förändra befintlig affärsmodell i ett produkt- eller tjänstesegment. Detta eftersom en ny affärsmodell kommer att kannibalisera på kundrelationer som åderlåter försäljning och vinst (Teece, 2010:182). FoU inom affärsmodeller
och tekniska innovationer har visat att förändringar oftast inte sker genom
befintliga affärsmodeller, utan sker i huvudsak underifrån genom små företag som
växer genom ”trial-and-error” (Chesbrough & Rosenbloom, 2002). Det finns ett
oändligt antal företag som lyckats med en teknisk innovation, men därefter misslyckat med att få till en ny affärsmodell och affärsstrategier så den utvecklas till en
kommersiell produkt inom ramen för den befintliga affärsmodellen. Ett exempel
utgör kopieringsföretaget Xerox utveckling av en tidig persondator, men som
bedömdes kannibalisera på företagets övriga produkter och istället kom små
företag underifrån (såsom Microsoft och Apple) som kommersialiserade innovationen (ibid).
De förändringar som en ny affärsmodell ger upphov till är så omfattande att
upplägget går emot vad som uppfattas som normalt och är därför svårhanterligt
inom ramarna för ”business as usual”. Framförallt på mellanchefsnivå blir det en
kulturkrock där effektivisering av det operativa arbetet sker genom en inkrementell process- eller teknikutveckling, som snarare förstärker den befintliga affärsmodellen än förnyar den. Därmed blir introduktionen av en ny affärsmodell ett hot
mot det kontinuerligt pågående effektiviseringsarbetet och upplevs som kritik
istället för utveckling av verksamheten. Att förändra affärsmodellen innebär att
förändra relationer gentemot kunder, samarbetspartners och konkurrenter samt i
vissa fall även mot ägare. Att förändra ett affärsupplägg eller implementera ny
teknik som kräver en annan affärsmodell än den som redan används, är åtgärder
som enbart den verkställande ledningen eller ägare i ett företag kan och bör
genomföra (Chesbrough, 2010).
Traditionellt har innovationer kopplats samman med teknikutveckling och på
2000-talet med informations- och kommunikationsteknologi (ITK), där en
affärsmodell ofta utgår från en teknisk innovation som skapar kundnytta när
innovationen lanseras på marknaden och tillgodoser ett tidigare obesvarat kundbehov (Teece, 2010). Det finns emellertid en risk att etablerade företag med god
intjäningsförmåga lägger alltför stor vikt vid kundernas befintliga behov och
förkastar ny teknik och innovationer som uppfyller kundernas outtalade eller
framtida behov. Det har beskrivits som innovatörens dilemma, att marknaden
inte är redo för innovationer där kunder saknar samtida användningsområde,
vilket gör att idéer med stor potential går till spillo men också att framgångsrika
företag dukar under när väl radikala innovationer når marknaden (Christensen,
1997).
Ett etablerat företag som förlitar sig på äldre teknik men med en lönsam verksamhet, kan trots stora satsningar på teknikutveckling försumma att kommersialisera
tekniska landvinningar för att inte åderlåta den befintliga affären. Det finns otaliga
exempel på detta, ett av de mest utmärkande utgör Eastman Kodaks framgångar
med kamerafilm under hela 1900-talet med höga marginaler och en marknadsledande position. Vad som hände med Kodak är klassiskt, företaget uppfann
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digitalkameran redan 1976 och produktutvecklade digital teknik efterkommande
årtionden (Sherman, 2011). Men ledningen insåg försent den radikala förändring
digitala bilder skulle innebära, vilket i slutändan innebar ekonomiskt sammanbrott
och utplåning av film som produktsegment. Företagets intjäningsförmåga utkonkurrerades av nya aktörer där i slutfasen telekomindustrin satte spiken i kistan
med kameror i telefoner och en direkt överföring av bilder, teknik som Kodakkoncernen varit med att utveckla.
Exemplet med Eastman Kodaks problem visar att produktutveckling inte är tillräckligt för att överleva på 2000-talet utan även till synes välmående företag utmanas av globaliseringen, teknikskiften och nya konkurrenter från andra branscher. En affärsmodell kan inte utvecklas enbart i teorin utan modellens funktion
och ekonomiska bärighet måste testas i skarpt läge, genom upprepade försök innan
affärsmodellen är konkurrenskraftig (Teece, 2009). När kärnverksamheten förändras måste affärsmodellen följa efter vilket sammanfattats av Steve Ballmer,
Microsofts VD åren 2000-2014, där det primärt inte är konkurrensen från enskilda
företag som utgör utmaningen utan ”it’s alternative business models that we’ll have
to compete with or embrace” (Hamm & Symonds, 2007:37).
Affärsmodeller utgör ett nytt forskningsfält som kan appliceras på alla branscher
inom näringslivet, där FoU bara skrapat på ytan för hur innovationer påverkar
organisationer och affärsprocesser. Ämnesområdet är sprunget ur teknikutveckling och främst genom hur IT och digitaliseringen påverkat olika branscher. De
exempel som presenterats från film-, foto- och musikbranschen, har bärighet för
en vidare diskussion eftersom det i princip saknats FoU kring affärsmodeller inom
transportsektorn ( jmfr. Quak, 2015). Transportsektorns erkänt låga datamognad
innebär att branschen står inför stora förändringar när manuella arbetsrutiner
automatiseras och blir digitala, vilket inte bara innebär förändringar i transporttjänstens utformning utan även påverkar organisation, anläggningstillgångar och
kostnadsbild resp. intjäningsförmåga hos både transportköpare och i transportörsledet.

2.2 Informationsförsörjningen inom transportsektorn
För att sätta in affärsmodeller i studiens kontext och övergå till exempel från
transportsektorn så utgör samordnad varudistribution en förändrad affärsmodell
för kommunens varuinköp. Genom en ny upphandlingsmodell möjliggörs en samordning av transporter och konsolidering av gods som ökar effektiviteten i den
egna varuförsörjningskedjan. När samordnad varudistributions lanserades 1999
som Borlängemodellen, upphandlade kommunen i egenskap av transportköpare
ett transportföretag som sedan ägde logistikfrågan med terminalhantering, fordonens transportplanering och all kontakt med mottagande enheter (Backman et
al., 2001). I den bemärkelsen kan Borlängemodellen ses som en inkrementell innovation som utgick från transportsbranschens gängse affärsmodell, där kommunens
varor samlastades i den ordinarie kretstrafiken med andra varuägares gods.
Samordnad varudistribution blir till en radikal innovation först med Ystad-Österlenmodellen när kommunen som varuägare tar över ansvaret för logistiken med
ruttoptimering som teknisk innovation och med samdistribution i ett separat flöde
(Moen, 2013). Det sker en strukturell förändring av vitala delar i transporttjänstens
utformning som innebär en förskjutning av makten över logistiken från transportföretaget till transportköparen, det vill säga en förändrad affärsmodell. Det som
möjliggör en radikal förändring utgör digital information i all led i kommunens
varuförsörjningskedja, ett villkorslöst krav för att öka transporteffektiviteten och
som utgör fokus även i studien. Såsom digitaliseringen förändrat organisation och
affärsprocesser i andra branscher förutspås att introduktionen av ITK kommer
leda till samma utveckling inom transportsektorn.
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Tekniska innovationer som ruttoptimering innebär förändrade förutsättningar för
avtal och därmed affärsrelationer och transaktioner mellan de parter som berörs
av en ny affärsmodell ( jmfr. de Figueiredo & Teece, 1996). Tre huvudsakliga riskområden kan identifieras som håller tillbaka utvecklingen inom ett produkt- eller
tjänstesegment och därmed effektivisering och kostnadsbesparingar. Det finns en
uppenbar risk att utveckling inom kompletterande teknikområden inte följer med,
vilket omöjliggör en introduktion på marknaden. Det finns också risk att etablerade företag kommer tappa makt och förlora kontrollen över affärstransaktionen,
därför kvävs innovationen genom exempelvis uppköp och nedläggning. En tredje
risk utgör att förbise en anpassning till marknadens specifika behov och att innovationen därmed straffar ut sig själv.
Inom transportsektorn utgör det största problemet att kompletterande teknikområden inte följt med i utvecklingen, såsom digital informationsförsörjning i alla
led. ITK-lösningar utgör inte standard inom transportbranschen som i många fall
förlitar sig på manuella rutiner. Ruttoptimering utgör en teknisk innovation där
manuella beslut flyttas till en dator vilket kräver digital information i ett transparent informationsflöde. Om befintlig affärsmodell inkluderar analoga beställningar
och körlistor eller manuella rutiner vid transportplanering alt. manuell lastoptimering på terminal, utestänger affärsmodellen möjligheten till effektiviseringsvinster genom ruttoptimering. Vid en jämförelse ligger som redan nämnts transportsektorns datamognad långt efter andra näringar som finansiella tjänster eller
detaljhandel, där det finns utvecklade och anpassade IT-lösningar som standard
för interna och externa affärsprocesser.
Emellertid, detta förhållande inom transportbranschen är inte unikt för Sverige.
En italiensk undersökning visar att transportföretag saknar verktyg och rutiner,
kort affärsmodeller, för en integration av digital transportplanering (såsom
ruttoptimering) i den operativa verksamheten (Marchet et al., 2009). Det saknas
digital information i affärsprocesser där det i studiens sammanfattning konstateras
att transportbranschen i Italien i likhet med situationen i Sverige, kännetecknas av
låg datamognad (ibid:808). Fokus inom forskning och utveckling har varit på
applikationer eller grundläggande teknik å ena sidan, eller specifika aktörsperspektiv inom transportbranschen å andra sidan, där det saknas fallstudier
med goda exempel som fokuserar på implementering och integration av ITverktyg med en parallell organisationsutveckling (Giannopoulos, 2004).
Avsaknaden av digital information i alla led utgör det stora problemet för en anpassning av transportbranschens affärmodeller till digital planering och därmed
ökad effektivitet i transportsystemet. Den gängse affärsmodellen inom transportbranschen saknar IT-integration både externt mot sina kunder och för interna
processer, framförallt när det kommer till transportplanering där man förlitat sig
på transportledarens eller chaufförens lokalkännedom. Desto ytterligare mer, inom
transportforskning och närliggande discipliner saknas en fundamental begreppsvärld för transporteffektivitet som går att använda inom FoU-arbete med skiftande
akademisk härkomst. Överlag vid analyser, mätetal eller definitioner har utgångspunkten varit transportbranschens perspektiv, men behöver i högre omfattning
inkludera transportköpare, varuägare och samhällsekonomiska konsekvenser
(Ceder et al., 2011). Det skulle innebära att effektiviseringar i transportköparens
varuförsörjningskedja, alt. materialförsörjningskedja inom industrin, utgör en del
av transporteffektiviteten och att begreppsvärlden även inbegriper organisationsförändringar.
Denna så att säga låga datamognad inom transportbranschen exemplifieras i Figur
3 som visar informationsflödet i en fallstudie från svensk dagligvaruhandel i ett
överlagrat transportnätverk (Moback & Mroczek, 2008). Med informationsflöde
avses kommunikation mellan de olika aktörer som ingår och samverkar i en
logistikkedja från det att en order kommer in till det att godset är levererat.
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Flödesschemat följer affärsprocessen från beställning och orderhantering på centrallagret (T1) där livsmedel plockas, rangeras och samlastas för transport med linjetrafik till en omlastningsterminal (T2) för lossning, rangering och lastning på
distributionsfordon för leveranser till mottagare i terminalens upptagningsområde.
Flödesschemat särskiljer mellan vilka funktioner och befattningar som informationen skickas, hur informationen förmedlas antingen som muntlig, analog eller digital, samt den kronologiska ordningen i informationsutbytet.
Tid

Gods

Beställning kund
Orderkontor
Åkeri (T1)
T1

Förman
Expeditör
Rangerare (T1)

Linjetrafik

Linjetrafikchaufför
Rangerare (T2)
Transportledare
Sling-chaufför

T2

Åkeri (T2)
Leverans kund
Kundtjänst
Digital information

Information på papper

Muntlig information

En streckad pil betyder att denna händelse sker endast ibland

Figur 3 Informationsflöde i en logistikkedja för transporter inom dagligvaruhandeln med två
terminaler förbundna med linjetrafik mellan centrallager (T1) och distributionscentral (T2).
(Moback och Mrozick, 2008:65)

Varje överföringspunkt eller nod har kartlagts i studien, totalt 31 noder. Digital
information innebär elektronisk överföring mellan IT-system, såsom i den första
noden från ett kundbaserat affärssystem till ett system för orderhantering i nod 2.
Men redan i den andra överföringen växlar informationsbäraren från digital till
analog information när analoga plocklistor tas ut för lagerpersonalen. Muntlig
överföring utgörs av beslut eller instruktioner som fattas manuellt av personal i
olika befattningar och som inte dokumenteras. I logistikkedjan sker det vid rangering av gods på lastkaj och lastning av fordonen efter manuellt skapade körrutter.
Utfallet får anses som representativt för transporttjänster under 2000-talet. För
logistikkedjan i exemplet skulle ruttoptimering kommit in redan mellan nod 2 och
nod 3 och skapat digitala plocklistor som sedan styrt efterföljande arbetsrutiner
för rangering på T1 och lastoptimering på T2 för distribution till mottagare i
terminalens upptagningsområde.
Det får ses som anmärkningsvärt att endast 4 av 31 noder i informationsutbytet var
i digital form, resten var analog (14) eller muntlig information (13). För att ruttoptimering skall fungera krävs att all transportrelaterad information som beställningar
och leveransinformation hanteras i digital form. I allmänhet är det inte fallet hos
förmedlingsföretag, såsom speditörer eller lastbilscentraler, trots de avancerade
informationssystem som finns på marknaden för orderhantering, lagerhantering
och generella affärssystem för löner, fakturering och bokföring. Detta var också en
brist som uppdagades i den italienska studien. Fram till det att urbana gods43
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transporter tog vid fanns digital information att tillgå, men vid ”last mile” distribution avbröts kedjan med manuell planering och analog hanteringen av information
(Marchet et al., 2009).
Ruttoptimering som verktyg kräver en organisatorisk innovation eller en ny affärsmodell, där beslutsprocessen för planering, leveranstidsfönster och betalningsmodell sker i föreskrivande led. Det i sin tur kräver digital information som utgör
en bärande del oavsett om affärsmodellen utgår från att transportköparen eller
transportföretaget ansvarar för planering och uppföljning. Inom tjänstesektorn
har informationsteknologin skapat nya affärsmodeller med påföljd att företag som
inte hänger med i den tekniska utvecklingen löper risk att förlora kampen om
kunderna till företag som har anpassat sina affärsstrategier på en konkurrensutsatt
marknad (Chapman et al., 2003). Att tekniska innovationer som ruttoptimering
hämmas av att kompletterande teknikutveckling inte följer med visas tydligt i
exemplet i Figur 3, vilket delvis kan förklaras med att branschen är konservativ
och varit obenägen att förändras organiskt inifrån. Det har även saknats kunskap
från myndighetshåll för hur åtgärder, policys och styrmedel påverkar möjligheterna för företag att utveckla nya affärsmodeller utifrån tekniska och organisatoriska innovationer som effektiviserar urbana godstransporter ( jmfr. Quak et al.,
2014).

2.3 Kannibalisering av transportuppdrag vid förändrad affärsmodell
För att en ny affärsmodell skall etableras krävs en ny företagsform som översatt till
transportbranschen innebär att transportsektorns förmedlingsled skulle förändras
i grunden och bli mer transparent med automatiserade affärsprocesser. Det finns
en intressekonflikt mellan befintlig och ny affärsmodell i varje transportflöde när
ruttoptimering som teknisk innovation förändrar spelregler och ändrar maktbalansen mellan aktörer. En ny affärsmodell blir ingen ”win-win” situation utan
transportuppdrag försvinner genom färre antal fordon som utför samma transportarbete som tidigare genom lägre trafikarbete och högre fyllnadsgrad. Företagsekonomiskt medför det en lägre kostnad för transportköparen och motsatt högre
intäkter för de transportfordon som utnyttjas, övriga fordon står utan uppdrag.
För den svenska transportbranschen som är uppbyggd i två led innebär det att
förmedlingsledet som avtalsmässigt förbundit sig att skapa uppdrag för ett antal
fordon inte kan tillgodose transportuppdrag för alla kontrakterade underentreprenörer, det vill säga en kannibalisering av befintliga affärsrelationer.
Frågan kan ställas varför har inte ruttoptimering slagit igenom inom transportbranschen när FoU pekar på transporteffektiviseringar i storleksordningen 15-25
procent vid statiska och dynamiska körrutter (Blinge & Svensson, 2006; Moen,
2010). Svaret utgörs till del av att det krävs två för att dansa tango. Introduktionen
av ruttoptimering som verktyg kräver en organisatorisk innovation som förändrar
affärsmodeller för både transportköpare och transportföretag. En transparent
affärsmodell ger båda parter insyn och visar på ineffektivitet – att transporter kan
utföras med högre fyllnadsgrad, bättre leveransprecision och med lägre totalt
trafikarbete – som skulle ta bort transportuppdrag från marknaden. Följdfrågan
blir då om förändringen kommer ske organiskt inifrån? Skall man utgå från
forskningen som är branschöverskridande så sker utveckling av en ny affärsmodell inte genom de etablerade företagen, utan genom mindre mer lättrörliga
aktörer som kommer underifrån och inte riskerar att kannibalisera på befintliga
affärsrelationer (Christensen, 1997; Chesbrough, 2010). Därmed är sannolikheten
låg att en förändrad affärsmodell skulle uppstå inifrån eftersom förmedlingsföretagen skulle bli av med makten över transportkedjan och även tvungen att blottlägga
sina interna affärsprocesser.
En studie inom ramen för EU-projektet Smartset bekräftar en negativ inställning
från transportsektorns etablerade företag att byta affärsmodell. Smartsetprojektet
hade som utgångspunkt att utveckla terminalfunktioner vid urbana gods44
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transporter, med fjorton intressenter från fem länder med Göteborgs stad och
Sundsvalls kommun som svenska representanter (Smartset, 2015). Syftet med
projektet var att skapa kostnadseffektiva och hållbara lösningar för ”kombinerad
konsolidering och emissionsfri distribution” genom nya marknadsbaserade affärsmodeller, energieffektiva fordon och utformningen av regelverk och incitament
(Nussio et al., 2015). Inom ramen för Smartset genomförde Sundsvalls kommun
en utvärdering aven ny logistikmodell med samordningen av godstransporter inom
citykärnan Sundsvalls Stenstad, ett uppdrag initierat av Sundsvalls Logistikpark
AB (With, 2014). Förebild utgjorde kommunernas samordnade varudistribution
med en omlastningsterminal för uppsamling av gods och gemensam distribution
till butiker (Andersson & Melander, 2014).
Resultaten från Sundsvallsstudien uppvisar en möjlighet till dels betydande miljövinster där färre transportfordon minskar utsläppen och ökar tillgängligheten i
stadskärnan, dels en möjlighet att sänka kostnader och öka lönsamhet för deltagande speditörer. Intervjuer med speditörer påvisade att fordonen inte körde
efter optimerade slingor, utan prioritet gavs till butikernas leveranstidsfönster
vilket bidrog till att fler kilometrar än nödvändigt kördes jämfört med en samdistributionslösning (Andersson & Melander, 2014:27). Även fyllnadsgraden för majoriteten av speditionsföretagen var låg där beräkningar visade att utsläppen kan
minskas betydligt med en samordnad logistikmodell (ibid:31). Slutligen, beräkningar visade att en konsolidering av gods genom fjärdepartslogistik skulle innebära att speditörerna kunde öka lönsamheten genom att använda mindre resurser,
det vill säga minska behovet av inhyrda åkare när fyllnadsgraden ökar samtidigt
som körrutterna görs effektivare genom samordning av butikernas leveranstidsfönster (ibid:33).
Förutsättningar för studien var att en ny logistikmodell skulle vara kostnadsfri för
deltagande transportföretag och butiker, en ”win-win” situation. Men en antites
kan föras fram där kärnan i problembilden utgör om speditörerna verkligen vill
sänka sina kostnader? Vid intervjuerna lämnade speditörerna inga uppgifter om
kostnader för distributionen och angav som skäl ”att dessa siffror var känsliga att
ge ut då bland annat inhyrda åkerier var inblandade” (ibid:32). Det innebär att
förmedlingsföretagen sitter med all kontroll där ett generellt problem för slingtransporter utgörs av att det saknas uppföljning över vilka körrutter som är
lönsamma och vilka som går med förlust. Det saknas transparens vid prissättning
mellan parter i transportörsledet på grund av att det saknas information. Generellt har logistikkostnaden hanterats som ett procentpåslag istället för att ta
hänsyn till den faktiska kostnaden, där lönsamma körrutter/körturer kännetecknas av antingen korta körsträckor eller hög fyllnadsgrad och får bära kostnaden
för de olönsamma.
Men den egentliga anledningen kan sannolikt härledas till fasta kostnader för
den egna terminalen. Speditörer ökar inte lönsamheten genom att skära ner antalet underentreprenörer, ett förmedlingsföretag förlorar istället inkomster och
kommer att kannibalisera på den egna omsättningen. Utgångspunkten att en
gemensam terminalfunktion kommer öka lönsamheten för speditörer genom samordning har således några affärsmässiga tillkortakommanden som rör befintlig
affärsmodell. En speditör är beroende av inbound och outbound transporter för
att få lönsamhet i en terminal där lönsamheten är direkt avhängigt antal lastbärare
som passerar terminalen. En omlastningsterminal utgör en fast anläggningstillgång som blir till en förlustaffär om inte outbound leveranser i terminalens upptagningsområde räknas in i affären. Dessutom med en egen terminal har en speditör möjlighet att skicka med tillfälliga försändelser i körrutter eftersom slingbilen
ändå gör en körtur, en vanligt förekommande affärstransaktion som höjer speditörens marginal.
Två generella effektivitetstjuvar kan betonas som utgör argument för en konsoli-
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dering av varutransporter, så kallade ”last mile” transporter, i ett avgränsat geografiskt område. Låg fyllnadsgrad för ett antal fristående transportföretag från
utomliggande terminaler innebär att matarsträckans längd till första leverans eller
upphämtning utgör en betydande del av det totala trafikarbetet (Moen, 2014). Det
innebär att effektiviseringsvinster som uppnås på en operationell eller taktisk nivå
genom exempelvis ruttoptimering eller ökad konsolidering, implicit en högre
fyllnadsgrad, raderas ut genom en centralisering av lager och terminaler till ett
fåtal lokaliseringar vilket ökar matarsträckor och det totala trafikarbetet och
därmed också ökade CO2-utsläpp (McKinnon, 2003). Generellt har olika former av
konsolideringscentra såsom terminaler, lager och tredjepartslogistik, ökat ytmässigt under 2000-talet. Storskaligheten kräver en markanvändning som inneburit lokaliseringar allt längre bort från det upptagningsområde som betjänas och
därmed ökar andelen matarsträcka. Förflyttningen av logistikcentra till perifera
lokaliseringar har i geografiska termer definierats som ”logistics sprawl” (Dablanc
2011).
Den andra effektivitetssvulsten utgörs av att transporter utgår från specifika tidsfönster eller ”Just-In-Time” (JIT) leveranser för att öka leveransservicenivån till
slutkund (Taniguchi, 2003). Små volymer och ökad leveransfrekvens i beställarledet har direkt negativ inverkan på fyllnadsgraden givet att fordon och kapacitetsutnyttjande utgör en konstant, som leder till lägre energieffektivitet i transportsystemet (Ölund, 2011). En italiensk studie visar att JIT-strategier och minimerad
lagerhållning inom dagligvaruhandeln kan bidra till ökad trängsel i städer och
därmed vara kontraproduktivt för de inleveranser i butiksledet de är tänkta att
effektivisera (Daniels et al., 2010). Desto ytterligare mer påverkas valet av transportslag. Krav på snabba leveranser och små sändningsstorlekar utestänger intermodala lösningar med järnväg, som är långsammare men kan totalt hantera större
volymer och skulle ge betydligt högre energieffektivitet i transportsystemet även
med en centralisering av omlastningsnoder och konsolidering av resurser (Kohn &
Huge-Brodin, 2008). Transportköparens val av transportlösning påverkar ytterst
energieffektiviteten där korta ledtider och leveransprecision motverkar ett hållbarhetsperspektiv, där omvänt ökad energieffektivitet i transportsystemet kräver
beteendeförändring från alla involverade aktörer i ett transportnätverk (Forsberg
& Gudmundson, 2008).
Förutom låg fyllnadsgrad ger specifika leveranstidsfönster och JIT-leveranser upphov till onödiga kilometrar jämfört med optimerade körrutter i samlastade affärsmodeller. Det har visats tydligt i flera studier utförda av Sveriges Lantbruksuniversitet med Uppsala som pilotområde ( jmfr. Gebresenbet, 1999; Ljungberg et
al., 2002; Ljungberg & Gebresenbet, 2004; Gebresenbet et al., 2011). I en studie för
livsmedelsdistribution inom Uppsala kommun undersöktes 38 körrutter från 7
företag, med en genomsnittlig fyllnadsgrad på 47 procent, men som för stadsleveranserna var betydligt lägre och låg under 30 procent (Gebresenbet et al.,
2011:1460). En optimering av sekvenseringen för de enskilda körrutterna gav en
reduktion med cirka 10 procent i både tid och sträcka, men de stora effektiviseringsvinsterna kom vid en samordning av olika varuägares gods där ruttoptimering
minskade antalet körrutter, antal fordon och total sträcka med 58, 42 resp. 39
procent (ibid:1463), helt i linje med studiens syfte och resultaten i fallstudien i
Tabell 3.
Transportköpande företag har även de en tröskel att ta sig över, där det krävs
beslut på ägar- eller ledningsnivå för att förändra befintlig affärsmodell (Rydén et
al., 2013). När maktfrågan över transporten förskjuts mot transportköparen skapas
ett fundamentalt krav på transparens i informationsförsörjningen. Det medför att
det transportköpande företaget måste upprätta rutiner och kontrollfunktioner och
mer aktivt delta i en samverkan, oberoende vem av parterna som i avtal åläggs att
utföra planering och uppföljning. Ett utökat ansvar utgör en möjlighet till förändring från transportköparens sida, men med nya krav på transaktionsledet och då
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främst förmedlingsföretag. Det är en förändring som sker vid upphandlingstillfället, det är endast då som en ny transparent affärsmodell kan upprättas.
För att sammanfatta, introduktionen av tekniska innovationer såsom ruttoptimering och fordonsövervakning inom transportsektorn möjliggör en förändrad
affärsmodell. En ny affärsmodell med ett transparent informationsflöde ger både
miljövinster genom minskat trafikarbete och kostnadsbesparingar genom ökad
fyllnadsgrad, ökad lönsamhet per fordon och förbättrad leveransprecision som
skapar mervärde för slutkunden. Studiens syfte är att analysera och utvärdera en
ny upphandlingsmodell för transporttjänster baserad på ruttoptimering med en
långsiktig och hållbar ekonomisk utveckling i en transportkedja. En förändrad
affärsmodell med ruttoptimering innebär ovillkorligen en annan typ av transportflöde jämfört med det som sker inom ett existerande transportnätverk med
manuell planering. Därmed utgör utmaningen i Femstegsmodellen att få transportköpare, förmedlingsföretag och underentreprenörer att samverka, eftersom
delar av befintlig infrastruktur blir obsolet, såsom fordon, personal och terminalkapacitet.

2.4 Transportbranschens affärsmodeller
För att belysa transportbranschens affärsmodeller utgör en central frågeställning
vilken aktör gör vad i en transportkedja? En varuförsörjningskedja i konsumentledet eller leveranser inom B2B-segmentet består av ett antal led, där ett eller flera
led utgörs av en transport av något slag. Transportförmedlingsföretag som speditörer, lastbilscentraler och tredjepartlogistiker för att nämna de mest frekvent förekommande företagsformerna, handlar upp och organiserar transporterna för
75–80 procent av det totala antalet tunga lastbilar i yrkesmässig trafik i Sverige
(Sveriges Åkeriföretag, 2013). Transportföretag med fordon och chaufförer flyttar
rent fysiskt godset och fungerar som underentreprenörer till förmedlingsföretagen. Åkerier äger fordonen och utgör egna juridiska enheter där 2011 knappt
hälften av Sveriges åkeriföretag var enbilsåkare och 83 procent ägde färre än sex
lastbilar (Trafikanalys, 2012a).
Den yrkesverksamma trafiken med fordon över 3,5 ton har varit relativt konstant
inom åkerinäringen mellan åren 1990 (39 036 fordon) och 2011 (39 870 fordon),
däremot har huvudmannaskapet förändrats där antalet åkerier minskat med
knappt en tredjedel från 14 434 till 10 026 under samma period (Trafikanalys,
2012a). Viktigt att notera är att användningen av lätta lastbilar har fördubblats
mellan 1990-2012 och står därmed för merparten av ökningen i trafikarbete under
perioden, framförallt i slutändan av leveranskedjor vilket till största del utgörs av
urbana transporter (Trafikanalys, 2015b). Lättare lastfordon upp till 3,5 ton står
därmed också för merparten av ökade CO2-utsläpp där en starkt bidragande orsak
utgjorts av att energieffektiviseringen av fordonsparken i princip saknats helt inom
segmentet, vilket tär anmärkningsvärt om man jämför med personbilar.
Samtidigt som företagen inom åkerinäringen blir färre blir de större, där de största
åkerierna med 16 bilar eller fler uppgick till 4 procent av fordonsflottan 1990, men
som 2011 hade ökat till 35 procent (ibid). Det har även skett en stegvis konsolidering i förmedlingsledet mot större enheter av speditionsföretag och lastbilcentraler samtidigt som antalet transportnoder minskat och stora internationella
transportföretag expanderat genom uppköp eller sammanslagningar. Storlek har
per automatik blivit synonymt med effektiv logistik där svenska marknaden för
godstransporter domineras av stora aktörer som PostNord, Schenker, DHL och
Bring. Skalfördelar blir till en självuppfyllande sanning som kan ifrågasättas
genom att storskaliga affärsmodeller jämförs med alternativa transportupplägg
(läs Femstegsmodellen).
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Figur 4 Partslogistik och utförda tjänster genom outsourcing av godstransporter och logistikrelaterade arbetsuppgifter från transportköpare (bearbetning efter Norall, 2013).

Som bakgrund utgör svensk transportnäring en mogen bransch där transportföretag under andra halvan av 1990-talet utvecklat andra värden utöver själva transporten för att öka intjäningsförmåga och höja marginaler. Transportköpare har å
sin sida under de senaste decennierna i allt större utsträckning prioriterat kärnverksamheten, vilket inneburit en konstant ökning av transport- och logistikrelaterade funktioner som transportköpare lagt ut på extern partner. Transporten utgör den enklaste formen av outsourcing från transportköpares sida, därefter följer
närbesläktade logistikuppgifter som övertas i försörjningskedjor genom outsourcing, såsom spedition, lagerhållning, förpackning och IT-system. För att tillgodose
transportköpares behov är transportbranschen organiserad genom en uppdelning
i partslogistik som speglar var fokus finns i transportföretagets affärsmodell och
som sammanfattas schematiskt i Figur 4.
Enpartslogistik (1PL). När ett företag har totalansvar för de logistiska funktionerna med transporter, logistik, lager- och terminalhantering. Från en transportteknisk horisont används firmabilar där fordon, chaufförer och terminaler utgör en
integrerad del (en egen avdelning) i företagets organisation. Exempelvis ägde ICA
alla fordon, terminaler, transportuppdrag, personal och logistik fram till början av
1980-talet.
Tvåpartslogistik (2PL). I Sverige etablerades under mellankrigsåren lastbilscentraler (LBC) med åkare som samkörde i ekonomiska föreningar med syfte att
förmedla transportuppdrag till sina medlemmar. När ett transportköpande företag
lägger ut transporttjänsten på en extern aktör uppstår tvåpartslogistik. För att
fortsätta med ICA som exempel hade företaget i början av 2000-talet inga egna
fordon för distribution av varor till butiksledet.
Tredjepartslogistik (3PL). Under 1990-talet introducerades affärsmodellen
tredjepartslogistik med outsourcing av hela logistikkedjan. Förutom själva godstransporten ingår även närbesläktade logistikuppgifter såsom planering, crossdocking, lagerhantering och förädling i varuförsörjningskedjan som ompackning
av gods. Tredjepartslogistik innebär ett nära och långsiktigt samarbete där 3PLleverantören ansvarar för delar av företagets affärsprocess.
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Fyrpartslogistik (4PL). Den mest avancerad formen utgör integrerad flerpartslogistik där 4PL-aktören tar ett övergripande ansvar för transportflödet som ofta
innebär samordning av flera leverantörer till företaget. Affärsutveckling ingår som
del i uppdraget med utveckling och effektivisering av hela försörjningskedjan,
inom ramen för supply chain management, med betoning på IT och digitala processer.
Att som transportköpare använda sig av partslogistik innebär allt från enkla
transporttjänster till avancerade 4PL upplägg. Användandet av framförallt tredjepartslogistik har ökat konstant sedan mitten av 1990-talet och utvecklats till en
viktig del inom logistikområdet. Ett tydligt tecken på branschens tillväxt är att det
finns specialister inom olika delar av 3PL med mer eller mindre nischade stödfunktioner inom vertikala branschsegment, såsom X-Sam inom dryckesindustrin
som redovisades i Kapitel 1.4. Outsourcing av logistiktjänster har börjat utmanas
av transportköpare som hämtar hem organisation, fordon och logistik, såsom
Ballingslöv kök som diskuterades i samma kapitel. Det utgör en ny utvecklingstrend inom transportsektorn där forskning visat att ett stort problem utgör bristande samarbete aktörer emellan (Gadde & Hulthén, 2009). Interaktionen mellan
transportköpare och transportsäljare skulle tjäna på ökat samarbete och transparens, kopplat till hur den outsourcade tjänsten utformas.

2.5 Transportnätverk
Det finns en direkt koppling mellan transportbranschens och transportköpares
affärsmodeller som kan sammanfattas med ett transportnätverk. Gränssnittet
mellan parter utgörs av ett bindande juridiskt avtal som sträcker sig över en fastställd upphandlingsperiod. Kontrakttidens längd skall ställas i relation till att det
är det enda tillfälle då parterna kan påverka transporttjänstens utförande och därmed effektiviteten i transportsystemet. En vanlig kontraktstid inom transportsektorn är två till tre år, därefter sker en upphandling genom antingen konkurrensutsättning eller en omförhandling av avtal med befintlig leverantör. En ny upphandling utgör för en transportköpare en betydande arbetsinsats där arbetsuppgifter för transportledning, logistik och upphandling i många små- och medelstora företag utförs av samma person. En alternativ trend under 2010-talet utgör
korta avtal med en kontinuerlig upphandlingsprocess, när ett kontrakt tecknats
påbörjas en ny konkurrensutsättning. Det är en affärsstrategi som anammats av
stora transportköpare för att uppnå konstant prispress men som i sin tur kräver en
centraliserad inköpsorganisation med personella resurser.
I företagsekonomiska termer beskriver nätverksteorier i dess rudimentära form ett
flöde av varor och information på olika nivåer mellan företag som samarbetar
(Thorelli, 1986). Transportmarknaden kan därmed ses som ett transportnätverk
som sammanlänkar de olika aktörernas affärsmodeller där kunden för transportföretaget utgör leverantören till slutkunden eller kundens kund vid en affärsmodell med fri leverans av varor, vilket utgör gängse affärsmodell för urbana
godstransporter i Sverige (Grönroos, 2008). Transportnätverket utgör grunden
för det ekonomiska utbytet mellan parters affärsmodeller, där strukturen för
distribution och logistik har en tydlig geografisk dimension. Transportgeografi
och godstransporters rumsliga dimension har dock varit underrepresenterad
inom traditionell transportvetenskap, som främst fokuserat på transportkapacitet
och ekonomiska parameterar (Hesse & Rodrique, 2003).
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Figur 5 Sex generiska transportnätverk med en startpunkt (O) och slutdestination (D) med
transportflöden som linjer. (Woxenius, 2007:735)

Ett transportnätverk kan beskrivas i abstrakta termer som noder och nav som
kanaliseras i transportflöden, med generisk tillämpbarhet för olika transportslag
och transportmedel. Figur 5 visar sex typer av transportnätverk som tillämpas i
mer eller mindre omfattning för både person- och godstransporter (Woxenius,
2007). Transportnätverken visas schematiskt med en utgångspunkt (O) och en
slutdestination (D) sammankopplat med ett transportflöde som visas som heldragna och streckade linjer i Figur 5. Fokus i studien utgör transportnätverk som
ökar fyllnadsgraden vid godstransporter vilket främst sker genom konsolidering
av det gods som transporteras. Därmed är en kort beskrivning av olika transportnätverk nödvändig för att teoretiskt avgränsa vad som behandlas i studien, men
också definiera den framtida utvecklingen vid förändrade förutsättningar såsom
konsumenters köpbeteende och nya affärsmodeller baserade på ITK-lösningar.
Den enklaste formen av ett transportnätverk utgörs av direktleveranser (”direkt
link”) mellan en startpunkt och slutdestination. Direktleveranser för persontransporter sker exempelvis som en taxitjänst eller linjetrafik för godstransporter,
såsom direktleveranser av livsmedel från producerande enheter i södra Europa
till butiksledet i Sverige. En stor nackdel med direktleveranser är att transportfordonen utnyttjas dåligt med låg konsolidering av gods och allt som ofta innebär
tomdragning tillbaka såvida inte nätverksoperatören (förmedlingsledet) hittar
returlaster med matchande transportuppdrag, vilket i sig är en tidskrävande logistikuppgift. Korridortransporter (”corridor”) utgör en nätverkslösning i befolkningstäta områden med hierarkiskt ordnade noder mellan en startpunkt och slutdestination. Utefter tranportleden lokaliseras kooridornoder som betjänas av biflöden
från satellitnoder, där korridornoden bidrar till en konsolidering av person- resp.
godstransporter med ökad effektivitet i transportnätverket.
Navsystem (”hub and spoke”) har en högre komplexitet för gods som skickas
mellan avsändare och mottagare där utmaningen utgörs av att samordna ett stort
antal disparata transportjänster. Genom matarlänkar (ekrar) sker upphämtning
och distribution till en centralt lokaliserad omlastningsterminal (nav) inom ett
avgränsat upptagningsområde, som i sin tur föder fjärrtransporter mellan naven i
ett överlagrat nätverk. En av de mest utvecklade tillämpningarna av ”hub and
spoke” utgör passagerarflyget med en konsolidering av resenärer i designerade nav
med matartrafik från och till regionalt täckande flygplatser. I ett kopplat nätverk
(”connected hubs”) sker upphämtning av gods som levereras till en terminal med
konsolidering och fjärrtransport med hög fyllnadsgrad till en slutdestination. Ett
kopplat nätverk är i jämförelse med ”hub and spoke” en enklare form av konsolidering, för att utnyttja skalfördelar med direktleveranser, men utan krav på ett
lokalt nätverk i terminalens upptagningsområde.
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Flygindustrins ”hub and spoke” anammades tidigt som navdistribution inom den
svenska transportsektorn, med syfte att öka godsvolymer och leveransfrekvens för
ökad service i mottagarledet genom en konsolidering av gods tidigt i transportkedjan vilket ger bättre resursutnyttjande och högre flexibilitet (Lumsden, 2006).
Aktörer i mellanledet inom transportbranschen har haft som outtalat mål att
andelen tonkilometer (transportarbete) av andelen fordonskilometer (trafikarbete) skall vara så hög som möjlig, att den så kallade transportekvationen
erhåller maximalt värde (Arnäs, 2010). Navdistribution har i första hand applicerats på linjetrafik som prioriterat returlaster mellan terminaler med nationellt
täckande transportföretag som Poståkeriet, Schenker, DHL och de stora lastbilscentralerna. Däremot urbana godstransporter med ”last mile”-problematiken har
utgjort ett löst kopplat system som baseras på volymrabatter och tilläggsavgifter
vid upphandling av varje enskilt transportuppdrag.
Statiska körrutter (”static routes”) utgår från en fördefinierad sekvensering av
stopp där det klassiska exemplet utgörs av kollektivtrafik med strikta tidtabeller
för linjesträckningens hållplatser. Motsvarande statiska körrutter för godstrafik
benämns ofta för kretstrafik där fordonen kör till leverans- eller upphämtningsadresser efter en förutbestämd körlista och utan omlastning under körrutten. I
Figur 5 visas en enkelriktad slinga från en startpunkt kopplad med en matarlänk
till en tvåvägsslinga, som i sin tur är ansluten till en slutdestination. Fördelarna är
att omlastning inte sker vid varje nod utan endast för upphämtning/leverans eller
bådadera (”pick-up and delivery”), med minskad risk för skador på godset. En
annan fördel utgörs av att mindre transportköpare kan anpassa sin affärsmodell
efter ett fastställt tidsschema, medan nackdelar utgörs av ett relativt sett lågt
resursutnyttjande med låg fyllnadsgrad som kräver någon form av transportplanering för att vara effektiv.
Ett transportnätverk med maximal flexibilitet utgör slingbilar med dynamiska körrutter (”dynamic routes”) från en terminal eller ett grossistlager. Nya transportuppdrag planeras antingen manuellt av en transportledare eller med hjälp av ett
optimeringsverktyg. I Figur 5 visas två alternativa vägval för dynamiska körrutter.
Det innebär att körrutter bestäms med avseende på dagliga variationer i efterfrågan där nätverksoperatören kan välja olika körruttsalternativ mellan startpunkt
och slutdestination. Ju mer restriktioner som läggs på enskilda stopp som leveranstidsfönster, desto svårare blir det för nätverksoperatören att manuellt utföra en
optimal planering. För att säkerställa transporteffektivitet planeras transporttjänster med kommersiella ruttoptimeringsprogramvaror med heuristiska algoritmer
baserade på ”traveling salesman problem” med kostnadsminimerade körrutter
eller den mer avancerade ”vehicle routing problem”, som optimerar transportuppdrag för en hel fordonsflotta (se Kapitel 3.2).
Det kan konstateras i Figur 5 att det finns en verktygslåda av transportnätverk att
tillgå som kan appliceras på både person- och godstransporter. Urbana godstransporter utgår i varje enskilt fall från en transportköpares affärsmodell och därifrån
definieras kravbilden för transportuppdraget. Hur-frågan avgörs vid en upphandling där val av transportnätverk sätter ramarna för effektivitet och transportkostnad. Det finns ett samband mellan transportnätverk med en hög konsolideringsgrad (implicit fordonens fyllnadsgrad) och en lägre kostnad per transporterad
enhet, eller omvänt, specifika villkor som leveranstidsfönster med lägre fyllnadsgrad vilket innebär en högre kostnad. För att förtydliga, i det senare fallet ökar
antal fordonskilometer genom att fler fordon hanterar samma godsvolym till följd
av specifika leveranstidsfönster med lägre fyllnadsgrad per fordon som följd.
Fokus i studien utgör ett statiskt transportnätverk där ett ruttoptimeringsverktyg
introduceras redan i upphandlingsfasen för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande. När nya IT-verktyg appliceras inom transportbranschen krävs en
anpassning av aktörers affärsmodeller, främst genom krav på ett digitalt och
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transparent informationsflöde som ger transportköparen insyn i planering och
möjlighet att ställa krav på uppföljning. Femstegsmodellen går inte rakt av att
applicera på samtliga transportnätverk i Figur 5, det finns vid mitten på 2010-talet
ett antal skalmässiga, tekniska och organisatoriska begränsningar. Men den begränsning som hämmat utvecklingen mest utgör otvetydigt tillgången på digital
information i en försörjningskedja. Med största sannolikhet kommer Femstegsmodellen på 2020-talet att uppnå generisk applicerbarhet där användningsområden kommer att öka i takt med den tekniska utvecklingen för datafångst och
att digitaliserad information görs tillgänglig. Det innebär att Femstegsmodellen
och systemlösningar med ruttoptimering kan utvidgas från kretstrafik i statiska
körrutter, till dynamiska slingbilar med nya körrutter varje dag, till överlagrade
transportnätverk med integration mellan fjärrtrafik och distribution i terminalens
upptagningsområden.

2.6 Transportsektorn som ett löst kopplat system
Ett företags affärsmodell kan beskrivas i schematisk form som ett organisationsschema med olika delar som samverkar både internt och externt med leverantörer
och kunder ( jmfr. Demil & Lecocq, 2010). Ett företags försörjningskedja är direkt
kopplat till en linjeorganisation med avdelningar för utveckling, produktion, logistik, företag som slutligen mynnar ut i en produkt eller tjänst som kan avyttras på
en marknad. I den bemärkelsen utgör transporter dels förflyttning av fysiskt gods,
dels transporttjänster som utförs med olika transportslag som båt, tåg och lastbil.
I abstrakta termer består ett företags organisation av ett antal delar som är ömsesidigt beroende av varandra och sammankopplade i ett system, där kopplingarna
varierar i antal och styrka mellan delarna beroende på funktion och ordningsföljd
inom systemet ( jmfr. Weick, 1976).
Inom processindustrin är delarna nära sammankopplade i ett hårt kopplat system
(”tightly coupled system”) som är detaljstyrt, reglerat och standardiserat, medan
inom många tjänsteproducerade organisationer utgör delarna ett mer löst kopplat
system (”loosely coupled system”) med unika komponenter och aktörer som agerar
självständigt ofta på grund av att slutprodukten eller tjänsten på förhand inte är
helt förutsägbar (Orton & Weick, 1990). Transportsektorn och byggbranschen är
två sektorer som kan beskrivas som löst kopplade system, där effektiviteten i utförda tjänster kan ifrågasättas. Transporteffektivitet utgör den centrala frågeställningen i studien och därför finns anledning att mer ingående diskutera vad det är
som påverkar transportsektorns gängse affärsmodell och vad som krävs i form av
förändring för att öka effektiviteten i ett företags försörjningskedja. För den fortsatta diskussionen förespråkas att transporttjänster går från ett löst kopplat system
till ett mer hårt kopplat system, eller som benämnas i denna studien som ett uppkopplat system med syfte att öka både energieffektiviteten i transportsystemet och
transporteffektiviteten i företagsekonomiska termer. Rent konkret kan en förändring av affärsmodell mot ett mer uppkopplat system endast ske vid upphandlingstillfället av en transporttjänst.
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1. Det finns outnyttjad tid (ineffektivitet) med för mycket resurser i förhållande till behov.
2. Medarbetares val av arbestsätt är betydelselöst eftersom det ändå ger samma slutresultat.
3. Stora nätverk där förändringar sker och sprider sig långsamt inom organisationen.
4. Bestående brist på samordning och koordinering mellan systemets inbördes delar.
5. En avsaknad av tydligt regelverk hur organisationen fungerar.
6. Som en följd negligerar aktörer återkoppling och uppföljning inom systemet.
7. Systemet ger upphov (inbjuder) till ett självständigt agerande.
8. Det saknas insyn i processen från individens (betraktarens) sida.
9. Bristande kontroll av verksamheter och inspektion av funktioner inom systemet.
10. Decentralisering av beslut och funktioner inom systemet.
11. Som en följd sker delegering av arbetsuppgifter på godtycklig grund.
12. Det saknas (teoretisk) återkoppling av resultat tillbaka till mål och syfte.
13. Organisationens uppbyggnad matchar inte verksamhetens behov.
14. Oavsett åtgärder och förändringar blir slutresultatet detsamma.
15. Det saknas en kravbild (definierade förutsättningar) för att genomföra uppgiften.
Tabell 2 Reflektioner på individnivå av ett löst kopplat system (Weick, 1976:5).

Ett löst kopplat system kännetecknas av autonom styrning och decentraliserad
beslutsordning med en affärsprocess som kräver flexibilitet vid genomförande,
eller omvänt agerar aktörer oberoende av varandra till följd av hög komplexitet
och varierande förutsättningar vilket gör att slutresultatet kan se olika ut (Weick,
1982). Den vetenskapliga kontexten eller teoretiska ramverk av ett löst kopplat
system, utvecklades genom studier av individers föreställningsbild av hur en organisation fungerar (Weick, 1976). Svaren, individers reflektioner av vad som kännetecknar ett löst kopplat system, har sammanställts i punktform i Tabell 2. Notera
att redovisade reflektioner har som utgångspunkt hur utomstående betraktare upplever det amerikanska skolväsendet. Punkterna kan dock ses som generiska för ett
löst kopplat system, där vissa har mer eller mindre bärighet för transportsektorn.
När Karl E. Weick presenterade artikeln ”Educational Organizations as Loosely
Coupled Systems” var syfte och mål en teoretisk beskrivning och analysverktyg för
verksamhetsstyrning inom grundskolan (Weick, 1976). Sammanställningen i Tabell
2 visar tydligt på att det saknas styrning, vilket kan ses som en följd av uppgiftens
komplexa natur. Det går inte på förhand att exakt definiera vad som skall göras. I
inledningen av artikeln görs en liknelse mellan fotboll (”soccer”) och situationen
inom skolan för att ställa frågan till sin spets;
Imagine that you’re either the referee, coach, player or spectator at an unconventional soccer match: the field for the game is round; there are several goals
scattered haphazardly around the circular field; people can enter and leave the
game whenever they want to; they can throw balls in whenever they want; they
can say ”that’s my goal” whenever they want to, as many times as they want to,
and for as many goals as they want to; the entire game takes place on a sloped
field; and the game is played as if it makes sense. If you now substitute in that
example principals for referees, teachers for coaches, students for players, parents
for spectators and schooling for soccer, you have an equally unconventional
depiction of school organizations. The beauty of this depiction is that it captures
a different set of realities within educational organizations than are caught when
these same organizations are viewed through the tenets of bureaucratic theory.
(Weick, 1976:1)
Liknelsen kan ses som drastisk, men även om det finns en enhetlig läroplan med
mål och syfte för undervisning med en byråkratisk överbyggnad som övervakar att
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undervisningen bedrivs strukturerat som ovan citat anger, kommer utfallet bero på
yttre betingelserna där elevsammansättning och socioekonomiska förutsättningar
skiljer sig åt mellan skolor och geografiska områden. Men det är inte bara skolan
som kan liknas vid en fotbollsmatch utan standardiserat regelverk, utan det finns
liknande reflektioner inom alla organisationer med hög komplexitet där många
aktörer och professioner är involverade. För dessa organisationer är ett löst kopplat
system det mest effektiva sättet att samverka. Hade en mer styrd samverkan varit
effektivare eller för ett företag mer lönsamt, hade sannolikt den samverkansformen använts. Frågor som kan ställas utgör; vilka organisationer är betjänta av
ett löst kopplat system eller mer specifikt, vilka organisationer som idag är löst
kopplade skulle tjäna på ett mer hårt kopplat system för att öka effektiviteten/
produktiviteten alt. ett digitalt uppkopplat system som förespråkas i studien.
Ett löst kopplat system skall inte uppfattas som alltigenom negativt, utan tvärtom,
inom offentlig sektor försvaras organisationsformen. Inom sjukvården visar studier
att ett löst kopplat system med visst mått av autonomi för gränsöverskridande kontakter mellan sjukvårdspersonal garanterar patientsäkerheten vid krävande
behandlingsformer (Hedal, 2010). Beslut som fattas på olika nivåer av läkare, sjuksköterska och vårdpersonal, bygger på yrkeskunskap där det krävs flexibilitet för
autonoma insatser vid akuta förändringar i patienters tillstånd (Florczak &
Buenting, 2012). Inom skola/sjukvård som löst kopplat system finns ett behov av
flexibilitet inom organisationen på lednings-, mellanchefs- och operativ nivå, där
samverkande professioner som ingår i undervisning/vård har ett ömsesidigt beroende av varandra vid kontakter med elever/patienter och med en viss grad av autonomt beslutsfattande (Orton & Weick, 1990).
Det teoretiska ramverk som utvecklats inom offentlig sektor går även att applicera
på andra näringsgrenar och i Sverige har byggsektorn studerats med utgångspunkt
från ett löst kopplat system (Duboios & Gadde, 2002). Byggsektorn är komplex med
ett stort antal aktörer som skall samverka under ett projekt. Exempelvis att bygga
om ett badrum kräver rörläggare, snickare, kakelsättare, målare och elektriker där
varje aktör är specialist inom sitt område, samt en huvudman som håller i processen. Samtliga aktörer har egna affärsmodeller för sin verksamhet och under ombyggnationen är parterna löst kopplade. Vad som främst skiljer byggprocessen från
ett hårt kopplat system som industriell tillverkning, är att de finns fler externa
bivillkor att ta hänsyn till när oberoende aktörer skall samverka (ibid).
Med badrummet som exempel är en ombyggnation inte helt förutsägbar eftersom
ingående parametrar i byggprocessen initialt är svåra att bedöma och överblicka,
såsom att fastställa tidsplan för varje enskilt moment. Som huvudregel åtar sig en
generalentreprenör ansvaret för hela produktionen och i sin tur träffar avtal med
underentreprenörer, varvid generalentreprenören betraktas som beställare i förhållande till underentreprenörerna. I ett löst kopplat system sker samverkan kring
vitala funktioner genom ett centraliserat informationsutbyte mellan aktörer, inom
byggbranschen med generalentreprenören som stabsfunktion och mobiltelefonen
som medium. Den gemensamma nämnaren utgör en konkurrensutsättning genom
upphandling som resulterar i en förhandling med syfte att erhålla det lägsta priset
för beställaren. Inom byggbranschen har en mer integrerad samordning mot ett
hårt kopplat system utgjort ett växande tema, men en förändring i den riktningen
har varit svår att genomföra eftersom det utmanar rådande praxis och därmed
skulle förändra relationen mellan parter i en affärsprocess (Duboios & Gadde,
2002; Josephson & Saukkoriipi, 2005).
Tidsstudier har visat att ett löst kopplat system ger upphov till slöseri med resurser vilket gäller både inom byggsektorn resp. transportbranschen. I ett byggprojekt
kan den värdeskapande delen av en byggarbetares arbetsdag ställas i relation till
vad som benämns för ”slöseri” med tid, ett förhållande som speglar produktiviteten inom en organisation med projektledning och produktionsplanering. I en
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totaltäckande tidsstudie av ett byggprojekt delades tiden för byggarbetare in i tre
delar med värdeskapande arbete 17,5 procent, förberedande arbete 45,4 procent
och rent slöseri med tid 33,4 procent (Josephson & Saukkoriipi, 2005:25-26). När
även arbetsledning och administration togs med i beräkningarna var effektiviteten
så låg som 13,4 procent av den totala tiden som utgjorde byggnation, vilket innebär
att för varje person som utför värdeskapande arbete går det åt mellan sex till sju
dagsverken av understödjande verksamhet, där en stor del utgörs av rent slöseri
med tid (ibid).
Logistik innebär att hela tiden gå tillbaka i en värdekedja och otvetydigt har byggsektorn låg produktivitet, där framförallt den stora tidstjuven på en byggarbetsplats utgörs av förebredande arbete som står för nästan hälften av en byggarbetares dagsverke och som i studien även kallades för ”tvingat slöseri”. När siffrorna
bryts ned visar det sig att hantering av material och utrusning runt omkring arbetsstället utgjorde 25,4 procent, framtransport av material till arbetsstället av 14 procent och medverkan av byggarbetare vid produktionsplanering för 6 procent
av arbetstiden. Av rena tidsförluster (slöseri) var cirka 23 procent väntan och ställtider vid förflyttning mellan arbetsställen, cirka 10 procent var outnyttjad tid i samband med raster men också brister i tidhållning, samt återstående tid på knappt 4
procent var omarbeten, avbrott och övrig tid.
Vad beror det på frågade forskarna och fann fyra hinder för en utveckling mot
ökad effektivitet (Josephson & Saukkoriipi, 2005:43-45). Främsta hinder var att
branschen är konservativ och att byggprojekt ansågs vara unika och därmed oförutsägbara i organisationstermer, när det egentligen var det motsatta att såväl produkter som processer är mer lika än unika. Att den egna branschen är komplex och att
projekt är unika återkommer generellt som motargument till ett förändringsarbete när manuella arbetsrutiner skall digitaliseras. Det fanns också en bristande
insikt om vad som är värdeökande arbete med framförallt ett bristande kundfokus
till följd av en fragmenterad affärsprocess. Det leder fram till den paradoxala uppfattningen att förbättringsarbete leder till ökat resursslöseri, framförallt till ökad
administration. Det sista hindret utgörs av att byggsektorns struktur motverkar
utveckling genom att vidta åtgärder som förstärker gängse affärsmodell istället för
leda till en förändring. Ett antal av de faktorer som nämns återfinns i Tabell 2 av
vad som kännetecknar ett löst kopplat system, såsom punkt 1 outnyttjad tid, punkt
2 bristande insikt och punkt 14 åtgärder som befäster affärsmodellen.
För att närma sig transportsektorn så anlitas cirka en tredjedel av samtliga tunga
fordon på svenska vägar av byggbranschen grusbilar inkluderat. Beräkningar visar
att godstransporter till och från byggarbetsplatser ger större koldioxidutsläpp än
de färdiga husens energianvändning (Baltschefsky, 2011). Ett problem utgörs av
affärsmodellen fri leverans där transporten utgör en del av kostnaden för byggmaterialet som ett dolt påslag för slutkunden, byggherren i egenskap av kundens
kund. Vad som krävs för en effektivisering är att transporterna upphandlas separat
och särredovisas från materialkostnaden, i likhet med kommunernas varuinköp
vid en affärsmodell med samordnad varudistribution. Då kan planeringen samordnas för flera leverantörer som ökar produktiviteten i byggprocessen, samtidigt
som ökad fyllnadsgrad innebär färre fordon i omlopp och i motsvarande omfattning minskar CO2-utsläppen för transporter till och från byggarbetsplatsen. Det är
en affärsmodell som byggbolaget JM anammat med uttalat positiva förtecken;
Det leder till färre transporter eftersom vi kan samlasta, ett krav som JM ställt
på sina byggvaruleverantörer sedan flera år, berättar JM:s kvalitets- och miljödirektör Lennart Henriz. (Baltschefsky, 2011)
En transportupphandling innebär ett likaledes löst kopplat system som ett byggprojekt, där transportuppdraget går via ett förmedlingsföretag med underentreprenörer som utförare. Synsättet har diskuterats för transportsektorn och hur
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transportsystemet är organiserat med lösa och hårda kopplingar mellan olika ingående parter och förutsättningar (Dubois & Hulthén, 2014). Byggsektorn är mer
projektinriktad jämfört med transportsektorn där godstransporter är beroende av
infrastruktur – vägar, trafikregler, terminaler, fordon och avsändares/mottagares
lastkajer – som är stabila över tiden. Det innebär en möjlighet till ett mer hårt
kopplat system med transparens eller i termer av transporttjänster, ett mer uppkopplat system med digital information i alla led. Det är också syftet i studien där
Femstegsmodellen skapar en transparent och mer förutsägbar affärsmodell genom
digital planering och uppföljning med fordonsövervakning.
En anledning till att antalet lastbilstransporter ökar inom vissa sektorer utgör ett
resultat av slutkundens ökade krav på tillgänglighet och leveransprecision. Just-intime leveranser med korta ställtider för att producera och leverera varor i precis
den mängd och vid den tidpunkt som de behövs, medför ett allt större fokus på
kundanpassning från transportföretagets sida jämfört med att effektivisera i
transportnätverket med en högre fyllnadsgrad (Ölund, 2011). JIT innebär ett
hårdare kopplat system som på ett plan är effektivt ur ett företagsekonomiskt
perspektiv för transportköparen, men som kräver specifika leveranstidsfönster
vilket hämmar fyllnadsgraden. Det gör att JIT på ett annat plan blir ineffektivt ur
ett samhällsekonomiskt perspektiv, med lägre fyllnadgrad och därmed ökat
trafikarbete med ökade CO2-utsläpp (Santén, 2013). För att återkoppla till ett löst
kopplat system och jämförelsen mellan transporttjänster och byggsektorns låga
produktivitet på 17,5 procent i värdeskapande arbete, utgör transportsektorns
fyllnadsgrad ett lika relevant mått på värdeskapande arbete med en transporteffektivitet på 15 procent i den Japanska studien (Taniguchi, 2003) och mellan
20-30 procent i svenska studier (Gebresenbet et al., 2011; Melander & Andersson,
2014).
En transporttjänst utgör en del i ett övergripande transportsystem med utgångspunkt i en samhällelig infrastruktur som sätter ramarna för transportflöden i den
bebyggda miljön. Likheter finns med byggsektorns aktörer, eftersom inom transportsektorn sker många manuella beslut och arbetsrutiner för transportförmedling
och muntlig överföring av affärskritisk information. Digitalisering av affärsprocesser innebär ett uppkopplat system som förbinder samtliga aktörer i ett
transportnätverk eller ett företags försörjningskedja. För att gå tillbaka till Figur 3
där endast 4 av 31 överföringsnoder var digitala, resterande utgjordes av analog
eller muntlig informationsöverföring, så kräver digital planering en förändrad
affärsmodell med nya arbetsrutiner och ändrad rollfördelning mellan parter där
samtliga överföringsnoder är digitala. Mantrat i studien digital information i alla
led utgör en förutsättning för ruttoptimering där mobilitet och nya kommunikationsverktyg utgör en brygga till digital planering och fordonsövervakning för
utförda transportuppdrag (Blinge & Svensson, 2006).
För att knyta an till det som inledningsvis fördes fram som syftet med studien, att
transporsektorn förändras mot ett mer uppkopplat system, återkommer frågan till
om en ny affärsmodell sker på frivillig väg eller om det krävs utökade regelverk i
citylogistiska termer som diskuterades i kapitel 1.5. En ansats och problemställningen med krav på transparens och digital information utgör pilotprojektet
”Nordic intelligent truck hub” (NiHub) som finansierades genom Nordiska ministerrådet (Sjöström et al., 2013a). Utifrån ett teoretiskt resonemang som bygger på ett
scenario konkretiserades behovet av säkerhetsparkering för fjärrtransporter, som
på engelska benämns som ”intelligent services for truck parking” (ITP), i kombination med en distributionscentral som nav. Utgångspunkten var att ITP och DC
genom stadsplanering skall lokaliseras till stadens periferi på nedlagd industrimark i anslutning till trafikleder. IT-lösningar med internet och smartphones utgör
i scenariot sammanbindande länk mellan ITP, DC och mottagarna i tätort/stadscentrum. NiHub-projektet testades i Oslo, Stockholm och Helsingfors men som i
de flesta pilotprojekt inom citylogistik överlevde det inte experimentstadiet (ibid).
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Teoretisk utgångspunkt i NiHub var att verksamheten skulle drivas kommersiellt
av ett fristående företag och förutsatte att mottagaren eller transportköparen står
för den extra kostnaden av terminalhantering, samdistribution och logistiksystem.
Återigen måste frågan ställas om krav på uppkoppling för att öka fyllnadsgraden
och minska trafikarbete och därmed minska CO2-utsläpp kommer ske på frivillig
väg. Svaret blir lika tveksamt som tidigare. Det som dock var framsynt med NiHub
konceptet var krav på en uppkoppling av samtliga aktörer mellan fjärrtransporter,
omlastningstermminal och mottagare i stadscentrum. En slutsats från NiHubprojektet och som går helt i linje med studiens resultat är att vinster för transportsektorn med ett uppkopplat system är svåra att översätta i monetära termer
(Sjöström et al., 2013b). Rent konkret ingår inte de samhällsekonomiska vinsterna
med minskad trängsel, mindre buller, minskade CO2-utsläpp och positiva effekter i
andra delar av en försörjningskedja, som del i en företagsekonomisk resultaträkning.
Transportsektorn kan i dess nuvarande form betraktas som ett löst kopplat system
där ett antal av de reflektioner som återges i Tabell 2 har generisk applicerbarhet
inom transportsektorn. Sedan om det är negativt eller positivt utgör en annan frågeställning. Men med tanke på att transporteffektiviteten ökar drastiskt med en digitalisering av affärsprocesen med ett mer uppkopplat system, kan några frågor
ställas utifrån transporteffektivitet;
• I vilken utsträckning behöver en transporttjänst vara flexibel?
• I vilken utsträckning krävs manuella beslut för exekvering av en transporttjänst?
• I vilken utsträckning behöver ett transportnätverk utgöra ett löst kopplat
system?
Beslut och förändringar påverkar hur ett transportnätverks resurser utnyttjas med
fordon, personal, anläggningar, transportplanering, infrastrukturella förutsättningar etc. som i sin tur påverkar transporteffektiviteten. Inom ett löst kopplat
system utgör styrning av verksamheten en nyckelfaktor ur effektivitetssynpunkt,
där studier visar att högsta ledningen har avgörande betydelse för att driva genom
förändringar i förhållande till vad som krävs för ett hårt kopplat system (Spender
& Grinyer, 1995). För att öka transporteffektiviteten behöver ett transportnätverk
som system utvecklas och då i samverkan mellan systemets aktörer. Kundens kund
(transportköpare/varuägare) spelar en central roll för relationen mellan aktörer
och framförallt genom förändringar (innovationer) som påverkar aktörers affärsmodeller, eftersom transportköparens beslut ytterst påverkar vilken typ av transporttjänst som upphandlas (Stathopoulos et al., 2012).
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3 Metod
3.1 Algoritmer och ruttoptimering
Informationsteknologi har skapat nya möjligheter för en mer effektiv transportplanering med möjlighet att optimera godsflöden. Transportmodellering är i likhet
med verktyg för inköpsprocessen i ett företag, relaterad till tidshorisonten för en
transporttjänst med strategiska, taktiska och operativa beslut ( jmfr. diskussionen i
Kapitel 2.1). Den strategiska nivån fastställer allmänna riktlinjer för transportens
utförande, medan den taktiska nivå bestämmer målsättning och begränsningar för
den operativa beslutsnivån som styr den daglig driften (Crainic & Laporte 1997).
Konkret innebär det att beslut som rör typ av transporttjänst fattas på en strategisk
nivå kopplat till befintlig affärsmodell, upphandling av transportföretag sker på
taktisk ledningsnivå med en genomsnittlig tidshorisont på två till tre år, medan
transportplanering och operativa driftsbeslut sker löpande via en tranportledningsfunktion (Haugland et al., 2007).
Bakgrunden till ett nytt koncept med en förändrad upphandlingsmodell av transporttjänster hämtas från kommunal samordnad varudistribution och Ystad-Österlenmodellen. Upphandlingsprocessen rör i första hand den taktiska nivån, som
utgår från ett digitalt underlag baserat på ruttoptimering för upphandling av
transporttjänster. I den inledande problembilden kännetecknas transportbranschen av låg datamognad i jämförelse med andra näringslivssektorer. Det är först
på 2000-talet som IT-verktyg introduceras inom transportsektorn och då genom
GPS-positionering och mobil kommunikation som alstrar data och föder en digitaliserad affärsprocess med order, fraktsedlar och fordonsövervakning (Sternberg
et al., 2014a). Men fortfarande ligger transportplanering och upphandlingsunderlag i de flesta fall utanför det digitala informationsflödet och utförs med manuella
arbetsrutiner och analog information (Perego et al., 2011; Moen, 2013). Som påtalades i problembilden är det betydande skillnader i utväxling i transporteffektivitet mellan olika ITK-lösningar. Fordonsdatorer och mobil kommunikation effektiviserar endast manuella arbetsrutiner, medan digital planering med ruttoptimering
generar betydande vinster genom att fordonskilometer, resursbehov och CO2utsläpp minskar substantiellt.
Ruttoptimering som verktyg har underskattats i Sverige, framförallt har det funnits
tveksamheter från transportbranschen med en allt som ofta negativ inställning till
applicerbarhet och eventuella förtjänster (Arvidsson et al., 2013). En förklaring
kan sannolikt härledas till maktfrågan, vem skall ha makt över planering och uppföljning när ruttoptimering ger ett transparent underlag med en kontrollfunktion
av utfört trafikarbete. En förändrad upphandlingsmodell blir till en affärsstrategisk
fråga för en transportköpare, där man i gängse affärsmodell genom avtal friskriver
sig ansvar från logistikuppgiften och istället förlitar sig på transportbranschens
expertis. Branschföreträdare och transportföretag har i sin tur hävdat att de äger
frågan och sitter på kunskap över logistik och transportplanering. Men att betona,
för att transportsektorn skall kunna tillgodogöra sig tekniska innovationer som
grund för effektiviseringar i hela transportsystemet krävs strategiska förändringar
med fokus på nya affärsmodeller, det vill säga potentialen ligger i organisatoriska
innovationer som bygger på transparens och samarbete mellan aktörer.
Hur kan en förändrad affärsmodell med ruttoptimering generera 15 till 25 procents
reduktion i resursbehov? Svaret kommer från ett antal studier där ett statistiskt
säkerställt nuläge med manuell planering har ställts mot en förändrad digital
planering med ruttoptimering. Generellt finns det få vetenskapliga studier som
analyserar implementering av ruttoptimering (Laporte, 2009). Från den kommersiella sidan saknas också exempel på systematiska studier före och efter digital
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planering, där ett skäl utgör att nya systemlösningar baseras på konfidentiell
information som inte avslöjas av konkurrensskäl. Det är också ett tidskrävande
arbete att skapa ett nuläge som i många fall kräver manuell datafångst, men utan
ett jämförande nuläge går det inte att fastställa optimeringspotentialen för en ny
affärsmodell. Resultaten från ett antal implementeringar, pilotprojekt och FoUstudier har sammanfattats inom ramen för Trafikverkets projekt DOTEK, en akronym för ”Digital operativ transportplanering för ökad effektivisering och minskade
klimatutsläpp: Fallstudier och metodutveckling av begreppet transporteffektivitet
med avseende på ruttoptimering” (Moen, 2010). Metoder och förändrade affärsmodeller har använts sedan slutet av 1990-talet, men det har funnits trösklar att
övervinna.
Tillämpningsområden av ruttoptimering i Sverige ligger betydligt efter USA och
BeNeLux-länderna där användningen är utbredd bland logistik- och transportföretag. Det kan till del förklaras med att Sverige hämmades av bristen på nationellt
täckande digitala kartdatabaser där utvecklingen släpade efter Nordamerika och
det tätbefolkade Västeuropa med fem till tio år. För att en digital karta skall vara
användbar som underlag vid ruttoptimering krävs en digital vägdatabas med
hastighetsbegränsningar och körrestriktioner som matchas mot ett textbaserat
adressregister med mottagares och avsändares koordinater, en procedur som benämns för geokodning. Först vid mitten av 2000-talet var den svenska marknaden i
kapp genom lanseringen av kommersiella produkter från Navigation Technology
(sedermera NavTeq) och Teleatlas, med bilindustrins behov som katalysator.
Privata företag förbigick därmed den stora satsningen från svenska myndigheter
med en Nationell Vägdatabas (NVDB), ett samarbete mellan dåvarande Vägverket,
Lantmäteriet, Sveriges kommuner och landsting, Skogsnäringen och Transportstyrelsen (www.nvdb2012.trafikverket.se). NVDB var ett regeringsuppdrag med
höga ambitioner vid starten 1996 men försenades i omgångar, främst till följd av en
decentraliserad datafångst där kommuner skulle bidra med underlagsmaterial till
kartdatabasen.
Framförallt adressmatchning i den digitala kartan utgör ett kritiskt moment där
adresser och affärsinformation behöver ”tvättas” (kontrolleras och korrigeras)
eftersom indatat som regel kommer från olika datakällor med diskrepanser och
redundans, exempelvis felstavade adresser. Risken finns att information saknas
eller är direkt felaktig som gör att körrutter blir inkompletta och därmed påverkas
resultatet negativt. Information i databaser som kopplas mot geokodade adresser
– såsom kundregister, godsvolymer, leveranstidsfönster eller annan registerinformation – benämns i ruttoptimeringstermer för attributdata. Ett villkorslöst
krav vid ruttoptimering utgör att attributdata som föder systemet är kvalitetssäkrat med digital information i alla led av en transportkedja. Utan tillförlitlig information blir resultatet aldrig bättre än förutsättningarna. ”Garbage In, Garbage Out”
(GIGO) är en term som används inom IT och syftar på att undermåliga dataunderlag inte bara raderar ut förväntade effektiviseringsvinster, utan ger även direkt
felaktiga resultat i en i övrigt fungerande IT-process.
Som innovation inom transportsektorn utgör digital transportplanering med ruttoptimering ett expertsystem med rötter inom akademisk forskning baserad på
matematisk modellering och Operational Research (OR). Ruttoptimering utgör ett
samlingsnamn för algoritmer och datorsimuleringar som ersätter manuell planering inom transportbranschen, men som också ställer krav på organisationsutveckling och nya affärsmodeller. Algoritm eller fritt översatt räknemodul definieras
som en avgränsad mängd väldefinierade instruktioner för att på matematisk eller
datoriserad väg lösa en specifik uppgift. Algoritmer arbetar i olika steg där beräkningar upprepas som en iterativ process eller utgör ett val enligt ett fördefinierat
regelverk, där båda aspekter kännetecknar algoritmer för ruttoptimering. Transportsektorn var ett av de första områdena inom OR som skapade praktisk nytta
med digital transportplanering och bättre resursutnyttjande av fordon (Bodin et al.
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1983). Matematisk modellering och algoritmutveckling har dominerat det vetenskapliga angrepssättet som genererat tusentals vetenskapliga artiklar, däremot
saknas i princip helt fallstudier med praktiska tillämpningar och implementeringsmetoder baserade på ruttoptimering (Laporte, 2009).
Ett av få exempel redogör för den amerikanska detaljhandelsjätten Sears Roebuck
optimering av det egna distributionsnätverket för hemleveranser av vitvaror. Sears
kunddata integrerades med GIS-funktionalitet, gatunät och förutsättningar för
simulering, där förändrad planering med ruttoptimering resulterade i betydande
kostnadsbesparingar genom fler leveranser per timme, ökad fyllnadsgrad med
färre kontrakterade fordon och minskad miljöbelastning genom färre körda fordonskilometer (Weigel & Cao 1999). En annan studie som dokumenterats och som i
grunden förändrade befintlig affärsmodell utgör optimeringen av Coca Cola
Enterprises distributionsplanering och arbetsrutiner för transportledare (Kant et
al., 2008). I utgångsläget var den tekniska utmaningen att definiera arbetstider,
fordonskapacitet, omlastningsterminaler, varugrupper och specifika leveransvillkor utifrån en systemlösning baserad på ruttoptimering. Den tekniska lösningen visade sig fungera och leva upp till förväntat resultat, där den verkliga utmaningen utgjordes av transportledares attityd till nya arbetsuppgifter. Framgångsfaktor var företagsledningens förmåga att sprida budskapet kring nyttan av
förändringsarbetet inom hela organisationen. Slutsatsen styrker tesen om vikten
av beteendeförändringar på individnivå från alla aktörer som ingår i ett transportnätverk (Forsberg & Gudmundson, 2008).
För att komma tillbaka till DOTEK innehåller projektet studier från skilda branscher som post- och tidningsutbärning, varudistribution i tätort, transporter inom B2B,
intransport av slaktdjur, insamling av hushållsavfall, schemaläggning av hemtjänstpersonal och kommunal samordnad varudistribution (Moen, 2010). Utgångspunkt
var att skapa ett nuläge genom digitalisering av ett befintligt transportflöde, där
sedan samma ingångsvärden användes vid ruttoptimering av nya körrutter. I samtliga fall visade vetenskapligt säkerställda fallstudier på ett minskat trafikarbete och
ett reducerat resursbehov på upp till 25 procent mellan nuläge och simuleringar.
Fallstudierna visade tydligt att det inte var tekniken som utgjorde det stora hindret
att övervinna, utan det var att skapa en centraliserad planeringsfunktion med insyn
och transparens i informationsflödet internt såväl som externt gentemot samarbetspartners (Kohn & Huge-Brodin, 2009). Ruttoptimering innebär en förändringsprocess från en manuell planering som utförts i flera led till en planering som
styr hela verksamheten från en dator, det vill säga en förskjutning i makt från
transportföretag till transportköpare.
En centraliserad planeringsfunktion innebär även att operatören sitter på makten
över försörjningskedjan vilket givetvis inte går obemärkt förbi i den egna organisationen. En slutsats i Coca Cola-studien var att individer är mer eller mindre förändringsbenägna, vilket därmed utgör tröskeln att övervinna när planeringen blir
digital och centraliseras (Ferrucci, 2013). Ett förändringsarbete kräver individens
ansvarstagande i planeringsprocessen, men en ännu viktigare fråga för företagsledningen blir ett helhetsgrepp som involverar hela personalen för att driva
igenom en ny affärsmodell. Digital transportplanering mäter tid och sträcka vilket
som regel inte utförts tidigare på ett strukturerat sätt, likaså ger det helt andra
möjligheter till styrning och kontroll med uppföljningssystem för utvärdering och
förbättringar. Utvecklingsarbetet från Ystad-Österlenmodellen och erfarenheter
från DOTEK-projektet, ligger till grund för Femstegsmodellen som baseras på en
digital planeringsprocess med en kommersiellt utvecklad mjukvara för ruttoptimering.
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3.2 Programvaror för ruttoptimering
Från 1970-talet har det funnits en ambition inom OR att integrera geografi, algoritmer och affärsinformation i en och samma applikation för digital operativ transportplanering. Men målsättningen uppnåddes aldrig på grund av tekniska tillkortakommanden, såsom brister i digitala kartdata, otillräcklig datorkraft och
beräkningskapacitet, men framförallt saknades användarvänliga gränssnitt för
att branschen skulle ta över det operativa arbetet från forskarkollektivet (Gayialis
& Tatsiopoulos, 2004). Fokus stannade vid att utvärdera en systemlösning med
geografiska informationssystem (GIS), OR-modellering och ERP-system (Enterprise Resource Planning) ur ett kundperspektiv som allt som oftast åtföljdes av
en kostsam pilotstudie. Integrationsarbetet med tre mer eller mindre vertikala
(stuprörs) segment resulterade i så kallade proprietära system. En proprietär
lösning (från engelska ”proprietary solution”) blir unik i slutändan, till skillnad
från kommersiella datorprogramvaror med generell tillämpbarhet som kan dra
nytta av skaleffekter från utvecklingsarbetet.
En vändning sker på 1990-talet med utvecklingen av Windows som ger möjlighet
till visualisering av data med grafiska gränssitt (Bodin & Levy, 1994). Genom integration av GIS och OR i standardiserade programvaror med öppna gränssnitt mot
ERP-system, sker en övergång från vetenskapliga studier med matematisk modellering till ruttoptimering och verksamhetsbaserade planeringsverktyg med fokus
på organisationsutveckling och nya affärsmodeller. Framförallt GIS-funktionalitet
förbättrade avsevärt simuleringsmöjligheter genom exakta mätvärden för sträcka
och tid i intelligenta vägdatabaser, jämfört med OR’s approximativa beräkningar
av avstånd mellan kalkylerade uppsättningar av koordinater (Keenan, 2008). Den
allmänna trenden inom GIS har varit en gradvis utveckling på 2000-talet från traditionell karthantering och expertsystem mot kommersialiserade (”mainstream”)
datorprodukter och positionsbaserade tjänster (från engelska ”Location Based
Services”) på öppna plattformar med internet och mobil kommunikation som
användargränssnitt (Jiang och Yaoi 2006).
Utan att gå in på matematiska eller tekniska definitioner av olika algoritmfamiljer
som används för digital transportplanering, kan kommersiella programvaror klassificeras för ruttoptimering efter tillämpningsområde. Inom ramen för projektet
Bättre kommunala tjänstresor utarbetade dåvarande Vägverket vid mitten på
2000-talet en kravspecifikation för ruttoptimering med en indelning i fyra typer
av kommersiella programvaror (Vägverket, 2007). Klassificeringen utgick från
funktionalitet och optimeringspotential snarare än definition av algoritmers egenskaper och matematisk uppbyggnad, med syfte att utgöra stöd och riktlinjer vid
kommunal upphandling av planeringssystem för olika verksamhetsområden såsom
insamling av hushållsavfall, skolskjuts, hemtjänst/hemsjukvård, internpost och
samordnad varudistribution (Trafikverket, 2011). I klassificeringen användes
optimeringspotential som begrepp för att definiera vad digital planering kan
uppnå i effektivisering jämfört med ett nuläge där planeringen utförs manuellt.
Nätverksanalys: I geografiska informationssystem såsom ArcGIS och MapInfo
finns funktioner eller tilläggsmoduler för nätverksanalys. GIS-programvaror
används generellt inom offentlig förvaltning för fastighetsdokumentation, regionoch detaljplaneläggning, ledningsdragningar etc. Inom transportsektorn används
nätverksanalyser för beräkningar av vägsträckor där programvaran anger avståndet från A till B eller gör en lista över de adresser som ingår i en körrutt. Det
finns däremot inga algoritmer eller beräkningsfunktioner för transportplanering
utan användaren får som regel själv definiera avlämnings- eller upphämtningsplatser i körrutten. Kommersiella användningsområden för nätverksanalyser utgör
kartfunktioner i söksajter för vägbeskrivningar, trafikupplysningar eller för att visa
ett fördefinierat vägnät för kollektivtrafik.
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Kostnadsminimerade körrutter: En optimering av en kostnadsminimerad körrutt
utgår från ”traveling salesmen problem” (TSP-algoritmer) som löser problemet för
ett antal fördefinierade stopp, där systemet räknar ut effektivaste körväg och sekvensering mellan de platser som skall besökas. Beräkningar utförs med ett småskaligt
kartunderlag med endast större vägar och orter, till skillnad från ett storskaligt
kartunderlag med gatunät och adresser. TSP-algoritmer med kostnadsminimering
av en körrutt har använts inom säljorganisationer för besöksplanering (därav
namnet resandesäljarproblemet), för att mäta avstånd mellan två platser och beräkna kostnader som offert- eller faktureringsunderlag vid fjärrtransporter, samt
för fordonsnavigering i personbilar med beräkningar som guidar föraren med hjälp
av karta och röststyrning.
Balanserade körrutter: Den mest avancerade ruttoptimeringen sker när programvaran tar hänsyn till flera fordon samtidigt i en simulering med en geografisk balansering av körrutter. Balanseringen syftar till att fördela transportuppdragen så jämnt
som möjligt mellan fordonen där den totala körsträckan minimeras. I datortermer
benämns det som en partitionering av en databas. Motsvarande vid ruttoptimering
innebär en partitionering av leveransadresser i körrutter utifrån specifika leveransvillkor med syfte att minimerar det totala trafikarbetet. En geografisk balansering
av körrutter kräver att all information är digital och att attributdata och geokodade
leveransadresser är tvättade och integrerade med programvaran för ruttoptimering.
Kravspecifikationen skiljer sig åt för programvaror för lågdensitetsoptimering resp.
högdensitetsoptimering, där densitet kan jämställas med antalet adresspunkter
som skall optimeras vid ett simuleringstillfälle.
Lågdensitetsoptimering eller ”vehicle routing problem” (VRP-algoritmer) används
vid godstransporter med slingbilar för varudistribution och kretstrafik för ”pickup and delivery”, genom att integrera registerinformation (attributdata) med
specifika stopptider och kapacitetskrav på fordonet med syfte att optimera fyllnadsgraden. VRP-algoritmer används även för andra typer av transporter med
enda krav att det finns digital information som underlag. Ett exempel utgör
intransport av slaktdjur där smittrisk och köttkvalitet inneburit att samtliga djurtransporter registreras, som blir till information som kan användas vid digital
transportplanering (Algers et al., 2006). Rutt- och lastoptimering har avgörande
betydelse för både effektivisering av antal fordonskilometer och för ökad djurvälfärd genom kortare transporttid utan att blanda djurbesättningar, något som
utgör en övermänsklig uppgift att hantera med manuell transportplanering (Moen,
2008).
Högdensitetsoptimering eller ”chinese postman problem” (CPP-algoritmer) används där samtliga hushåll i ett område betjänas, såsom post- och tidningsdistribution som sker med gång, cykel eller bilburen service. En annan benämning är
”arc-routing” vilket syftar på att algoritmerna hanterar ett antal adresspunkter på
ett och samma vägsegment, där ett vägsegment i datatermer definieras som en
”arc” och representerar en digital linje mellan två noder i ett digitalt vägnät (Wøhlk,
2010). Ett annat exempel utgör insamling av hushållsavfall med olika fraktioner
och tömningsintervall där optimeringen på ett vägsegment skall särskilja vilka
adresser som betjänas varje vecka resp. varannan vecka, samt på vilken sida av
vägen resp. gatuadress ligger. Dessutom skall attributdata med dragmeter, stopptider och volymer (sopkärl) på varje adress kopplas till geokodade hämtställen i
den digitala kartan.
Oavsett typ av programvara utgör syftet med ruttoptimering att effektivisera
transportplanering och öka relevansen i det beslutsstöd som finns till förfogande.
Ytterst handlar det om den mänskliga hjärnans begränsade kapacitet, vad individen klarar av vid manuell planering med de tre P:na; penna-panna-papper. Blir
det för många parametrar och för mycket information är det omöjligt för en transportledare eller chauffören på lastkajen att utföra en effektiv planering, oavsett hur
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lång erfarenhet och lokalkännedom som finns med i bagaget (Ferrucci 2013). Det
är framförallt vid stora datamängder och dynamiska förändringar i körrutter som
datorkraft är överlägsen manuell planering, där manuella rutiner leder till suboptimeringar när komplexiteten ökar. När en centraliserad planeringsfunktion med
ruttoptimering ersätter manuell planering förändras roller och ansvarsfördelning,
där den tidigare transportledarrollen med manuella beslut beskärs väsentligt samtidigt som det krävs utbildning av operatören som övertar samma funktion (Kant
et al., 2008).

3.3 Lågdensitetsoptimering med VRP-algoritmer
“The classic traveling salesman problem is a walk in the park compared to the
vehicle routing problem” (Hall & Partyka, 1998:1).
Det är stor skillnad i utväxling i transporteffektivitet och krav på användaren
mellan programvaror baserade på TSP- resp. VRP-algoritmer, vilket ovan citat antyder. Ruttoptimeringsprogramvaror som hanterar ”fleet management” utgör
expertsystem som kräver systemintegration med kvalitetsäkrad affärsinformation
(Vägverket, 2007). Det krävs således VRP-algoritmer för att öka effektiviteten i ett
transportnätverk som hanterar statiska eller dynamiska körrutter för en fordonsflotta, med en partitionering av leveransadresser utifrån specifika leveransvillkor
med syfte att minimera den totala körsträckan samtidigt som fyllnadsgraden per
fordon optimeras. Partitioneringen ger en geografisk balansering av körrutter som
optimerar resursbehovet eller med andra ord minimerar VRP-algoritmer det antal
fordon som behövs för transportuppdraget. Fokus i studien utgör statiska och
dynamiska körrutter med lågdensitetsoptimering där utgångspunkt är en standardiserad och kommersiellt utvecklad datorprogramvara med VRP-algoritmer.
Den första matematiska modelleringen för algoritmfamiljen ”vehicle routing
problem” publicerades 1959 som ”the truck dispatching problem”, bulktransporter
från en terminal till ett antal bensinstationer med det matematiska problemet att
minimera den totala körsträckan (Dantzig & Ramser, 1959). Därefter har VRPalgoritmer utvecklats i en mängd varianter utformade som tillägg (från engelska
”extensions”) till den matematiska kärnan i VRP-problemet (Golden et al., 2010).
Tilläggen utgörs av villkor och begränsningar för hur simuleringar skall exekveras,
från rudimentära lösningar för lastoptimering med fordonskapacitet (CVRP) och
tidsfönster (VRPTW), till mer avancerade VRP-algortimer med dynamisk transportplanering (DVRP), multipla depåer (MDVRP), fordonsflottans sammansättning (FSMVRP), ”pick-up and delivery” i samma körrutt (VRPDP), specifika
leveransvillkor (IRP) och många fler (Nanda Kumar et al., 2012).
När VRP-algoritmer skall bli till kommersiell ruttoptimering krävs att flera av ovan
nämnda tillägg paketeras i samma datorprogramvara med ett användarvänligt gränssnitt. Det är framförallt tilläggen ”Time Window” (VRPTW) för leveransprecision
och ”Capacity” (CVRP) för lastoptimering som behövs för att ruttoptimera distributionsnätverk med statiska eller dynamiska körutter. Nyckelfrågan vid en övergång från algoritmutveckling till näringslivsapplikationer har varit ett användarvänligt gränssnitt för kommersiellt bruk. Mjukvaruleverantörer har investerat
hundratals manår i programmering och utvecklingsarbete för att integrera menyer
och visualisering av data med konkurrenskraftig funktionalitet och användarvänligt gränssnitt, vilket vida överstiger tiden för utveckling av algoritmer med
matematisk modellering som utgör OR-delen i programvaran. Figur 6 visar
gränssnittet för den ruttoptimeringsprogramvara som användes i fallstudien, med
en geografisk del och en informationsdel där karta och registerinformation är sömlöst interagerade (WinRoute, 2012).
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Figur 6 Gränssnitt från en ruttoptimeringsprogramvara som integrerar kartfunktioner som mäter tid
och sträcka, med registerinformation över kunder, leveransadresser och affärsregler. (WinRoute,
2012)

Det finns ett matematiskt motsatsförhållande mellan villkor som begränsar algoritmers valmöjligheter av kortaste körsträcka mellan leveransdresser – såsom specifika leveranstidsfönster som tvingar fram ett vägval som åsidosätter det optimala
vägvalet – mot att algoritmerna väljer fritt i ett digitalt vägnät utan andra villkor än
körrestriktioner och hastighetsbegränsningar. Ju fler villkor som läggs på resp.
leveransadress desto mer begränsas algoritmernas förmåga att optimera körsträckan, vilket har avgörande betydelse för transporteffektiviteten. Omvänt, när körsträckan minskar sker fler leveranser per körrutt under förutsättning att fyllnadsgraden utgör en konstant. Villkor utgör begränsningar i programvaran som algoritmerna har att ta hänsyn till vid simulering och benämns i ruttoptimeringstermer som affärsregler (från engelskans ”business rules”). Affärsregler hanteras
av operatören genom ”parameter settings” som är unika i varje enskilt transportuppdrag och styr planeringen med optimering av vägval och leveransadresser.
Exempel på förutsättningar utgör stopptid per leveransadress, typ av fordon (3,5tons lätt lastbil eller 16-tons lastbil), fordonskapacitet (skåpbil, flakbil), antal lastbärare (rullburar eller EUR-pallar), schemaläggning av chaufförens arbetstider,
mottagares leveranstidsfönster etc.
Traditionellt har transportplanering utgjort en tidskrävande uppgift med manuella
arbetsrutiner där transportledare eller chaufför försökt minimera körsträcka och
optimera fyllnadsgraden utifrån egen lokalkännedom. Svårigheten utgörs av komplexiteten, såsom att simultant planera chaufförers arbetstider med affärsvillkor
som fordonens lastkapacitet och leveranstidsfönster. Vid ruttoptimering är situationen den omvända, programvaran tar hänsyn till samtliga parametrar för samtliga transportuppdrag i en datorsimulering, där algoritmer partionerar körrutter
utifrån affärsregeler som styr fyllnadsgrad (CVRP) och leveranstidsfönster (VRPTW). Den stora skillnaden är att vid digital planering med ruttoptimering ingår
samtliga transportuppdrag i en datorsimulering, däremot en planering som utförs
manuellt utgår oftast från en indelning i geografiska områden.
Problemet med manuell planering är att den mänskliga hjärnan inte kan greppa
och fördela stora volymer av uppdrag, utan planeringen i ett första led bryts ned
genom en geografisk (grov)sortering av transportuppdrag (leveransadresser) i

65
FEMSTEGSMODELLEN

mindre distrikt, som ofta baseras på postnummerområden eftersom en leveransadress innehåller ett postnummer. Därefter sker manuellt en allokering av resurser
(fordon, chaufför) till varje distrikt. I ett andra led är det sedan upp till transportledaren eller chauffören att skapa en körlista för de leveranser som tillhör resp.
distrikt. När transportplaneringen utgår från en fast områdesindelning finns stor
risk för suboptimeringar, att vissa distrikt erhåller för stora volymer så att extra
resurser får sättas in eller tvärtom, att distrikt får för lite uppdrag där chauffören
inte fyller sin arbetsdag. Här skall framhållas att arbeta i mindre geografiska områden är sannolikt den mest effektiva formen för manuellt utförd transportplanering.
Arbetsgången vid digital planering är betydligt mer systematisk och utförs direkt i
programvaran. För att beskriva med ord vad programvaran utför vid simulering så
exekveras algoritmer för att med datorkraft lägga ett pussel av tidsfönster och stopptider utifrån fordons lastkapacitet och chaufförers arbetstider. Programvarans
algoritmer utgår från att antingen rör sig fordonet i den digitala kartan med
hänsyn till hastighetsbegränsningar och körrestriktioner (vägval) eller så står den
stilla vid en leveransadress (stopptid). Mer komplicerat än så är det inte. Däremot
vad som blir komplicerat är när hänsyn skall tas till unika (exakta) stopptider på
varje leveransadress i kombination med andra affärsregler och specifika leveransvillkor. Programvarans uppgift blir att beräkna optimala körrutter genom en
iterativ process där operatören testar optimala kombinationer av vägval och
stopptider, med övergripande syfte att minimera körsträckan mellan leveransadresser som i ruttoptimeringskretsar benämns för ”deadhead driving”.
Iteration är en matematisk term för upprepning när algoritmerna i programvaran
beräknar tid och sträcka. För att exemplifiera kan programvaran ha en inställning
där 30 beräkningar för ett optimalt vägval utförs i varje korsning (nod) mellan två
väglänkar (arc) i den digitala kartan, innan körrutten tar sig vidare till nästa nod
för 30 nya iterativa beräkningar för nästa vägval. Men det är ingen helt igenom
automatiserad process. För att nå optimeringspotentialen krävs ett interaktivt
simuleringsarbete där operatörens förståelse för vilka begränsningar som finns i
programvaran samt hur registerinformationen (indatat) är uppbyggd har direkt
inverkan på resultatet. Det innebär att operatörens uppgift blir att sätta villkor i
programvaran (engelskans ”parameter settings”) som utgår från de krav som styr
planeringen, såsom arbetstider, stopptider, leveranstidsfönster, godsvolymer eller
fordonskapacitat, som förutom optimalt vägval även minimerar ställtider i planeringen. Det gäller för operatören att förstå indatat, exempelvis hur prioriteringar
vid leveranstidsfönster och leveransdagar påverkar beräkningarna. Operatören
bygger upp den egna planeringskunskapen genom att laborera med olika inställningar och jämför simuleringsresultat tills det att optimeringspotentialen uppnås.
För att återge en kort funktionell beskrivning av ruttoptimering och skillnaden
mellan digital och manuell planering, så sker beräkningar i två led med först en
geografisk områdesindelning och därefter en sekvensering av varje områdes
leveransadresser. I det första ledet sker en partitionering av samtliga geokodade
adresspunkter i geografiska kluster som i slutändan blir körrutter. Partitioneringen
ger en geografisk balansering från den engelska termen ”balanced workload”, med
syfte att minimera det totala antalet körda kilometer genom en jämn fördelning av
uppdrag mellan fordonen. Jämn i den bemärkelsen att samtliga resurser (fordon,
chaufför) erhåller samma arbetstider baserat på genomsnittsschabloner för olika
arbetsmoment som körhastigheter och stopptider. Ruttoptimeringen skapar en
jämn arbetsfördelning mellan resurser för det antal transportuppdrag som skall
utföras. Simuleringar sker utan områdesgränser där samtliga leveransadresser
ingår, till skillnad från manuell planering i fasta distrikt med risk för en ojämn
fördelning av transportuppdrag som medför suboptimeringar. I det andra ledet
beräknas den kortaste vägen inom varje geografiskt område (partitionering)
genom en optimal sekvensering (ordningsföljd) av leveransadresser som skapar
körlistor för varje fordon.
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Oavsett tillämpningsområde ligger optimeringspotentialen vid ruttoptimering i
det första ledet, där partitionering i geografiska kluster skapar i princip hela
effektiviseringsvinsten. Att partioneringen har så stor betydelse jämfört med
sekvenseringen av en enskild körrutt, utgör kanske det största dilemmat när
ruttoptimeringens förtjänster ställs mot eventuella tillkortakommanden. Till del
har det att göra med föreställningsbilden att en transportledares eller chaufförs
lokalkännedom och erfarenhet slår en datorprogramvara. Det finns ett direkt
samband mellan komplexiteteten i ett transportuppdrag och individens förmåga
att utföra en effektiv transportplanering. Svårigheten ligger inte i att bedöma en
optimal sekvensering i en körrutt, utan hjärnkapacitetsproblemen uppstår när
sekvenseringen i en körrutt skall optimeras mot sekvenseringen i en annan körrutt
med syfte att minimera den totala körsträckan. Komplexiteten ökar sedan exponentiellt med antal körutter och fordon som ingår i ett transportflöde, tills det att
planeringsuppgiften blir övermäktig individens förmåga. Motsatt skall algoritmers
iterativa beräkningar ses som ett stöd för beslut som fattas av operatören genom
”parameter settings” direkt i programvaran vid upprepade simuleringar för att
uppnå optimeringspotentialen.
För att sammanfatta, ruttoptimering skiljer sig från manuell planering genom att
utgå från fördefinierade affärsregler och leveransvillkor som sätter ramarna för
simuleringar i programvaran. Arbetsgången kan beskrivas som (1) att X antal
leveransadresser skall besökas (2) med X antal fördefinierade affärsregler (3) där X
antal lastbärare skall distribueras per leveransadress (4) av X antal fordon med fördefinierade kapaciteter (5) med utgångspunkt från en terminal (6) där ruttoptimeringen minimerar antalet fordon och totalt körda kilometer. Ruttoptimering
ger i sitt enklaste utförande en sekvenserad körlista av en enskild körrutt där komplexiteten ökar med antal fordon som ingår i planeringen. I de fall som lastkapaciteten inte räcker till och fyllnadsgraden blir mer än 100 procent, dirigerar algoritmerna fordonet tillbaka till terminalen för lastning och ytterligare en körtur
under körrutten. Den största effektiviseringen uppnås när planeringen omfattar en
hel fordonsflotta, såsom resultatet i efterföljande fallstudien med i utgångsläget 18
fordon som reduceras till 13 fordon med samma förutsättningar (se Tabell 3).

3.4 Ruttoptimering i Sverige
Under 2000-talet har det funnits ett antal kommersiella produkter på den svenska
marknaden som använts av transportföretag och transportköpare för digital planering med ruttoptimering. På ett övergripande plan är tekniska specifikationer för
dessa programvaror likvärdiga, val av mjukvaruleverantörer blir då sekundärt i
sammanhanget. Redan vid mitten av 2000-talet visade en omfattande studie att
17 standardiserade programvaror klarade av att lösa ett VRP-problem med 1 000
stopp, med 50 fordon och med affärsvillkor på två timmars tidsfönster och en
simuleringstid på mellan två till tio minuter (Hall, 2006). Forsknings- och utvecklingsarbete av algoritmer och hur dessa kombineras och förpackas i ett ruttoptimeringsverktyg, kan därmed anses vara avklarat. Fortfarande krävs dock betydande
FoU-insatser för att kartlägga och strukturera det specifika förändringsarbete som
måste till inom olika branscher, det vill säga en organisatorisk innovation för operativ användning av tekniska landvinningar som leder till ökad transporteffektivitet i
ett givet transportflöde.
I många fall har mjukvaruleverantörer inlett en affärsrelation med en kund genom
att sälja en programvara, när egentligen fokus och investeringskostnad ligger på
systemintegration med affärssystem, utveckling av kartdatabas för att kvalitetssäkra indata och utbildning av personal. Rent konkret krävs det mer än att bara
köpa en ruttoptimeringsprogramvara och kartdatabas för att uppnå optimeringspotentialen med digital transportplanering. I efterhand har kunden fått betala
betydligt större summor för integration och utbildning än den initiala kostnaden
för programvaran. Men framförallt genomförs inte nödvändig
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organisationsutveckling mot ökad transparens, kontroll och uppföljning, med
påföljd att förväntade resultat i många fall uteblivit. Det finns behov av FoU som
utreder varför så är fallet och varför inte mer tid och resurser lagts ned på en
integrering av affärsmodeller och förändrat beteende. Det utgör nästa steg att
avhandla inom FoU-kollektivet.
Med några få undantag saknas affärsmodeller som integrerar ruttoptimering som
teknisk innovation i försörjningskedjor. Framförallt inom transportbranschen har
ruttoptimering uppfattats som komplicerat, å andra sidan har transportföretagen
inte varit beredda att genomgå de förändringar som krävs för en implementering.
Studiens mantra med digital information i alla led och integration mellan affärssystem och planeringsverktyg, utgör ett förbehållslöst krav för att uppnå förväntade effektiviseringsvinster (Mason et al., 2003). Sammantaget har detta gjort
att transportbranschen i Sverige haft en skeptisk och luttrad inställning till ruttoptimering som planeringsverktyg. Det blir tydligt när branschen tillfrågas vad
man anser utgör problemet med ruttoptimering. I en intervju med branschföreträdare (nedan citerad som CEOTGM) framfördes argument mot ruttoptimering.
CEOTGM argued that it is very difﬁcult to recover the costs of a speciﬁc route
planning system because of the initial investment and implementation costs and
viewed these systems as a supplementary aid only. Since the distances are quite
short, many drivers have good local spatial knowledge because they often drive
the same route every day. CEOTGM says that each city distribution vehicle only
drives approximately 10,000 kilometers per year. Also the availability of GPS in
smartphones makes complex route planning systems somewhat redundant.
(Arvidsson et al., 2013:119).
Ovan inställning till ruttoptimering är symtomatisk för transportbranschen och
kan ifrågasättas utifrån resultaten i denna och andra studier som visar på stora
besparingar i trafikarbete och resursbehov som inte kan åstadkommas med manuell planering av en transportledare (Ferrucci, 2013). Investeringskostnaden för ett
ruttoptimeringssystem med VRP-algoritmer får vägas mot transportflödets omfattning (antal fordon) och om det rör sig om dynamiska eller statiska körrutter.
Satt i perspektiv utgör dock en investering på 500 000 till 1 miljon kronor som slås
ut över en upphandlingsperiod på tre år, inga problem att räkna hem för ett transportuppdrag som det i efterföljande fallstudie. Ett enkelt räkneexempel som utgår
från en reduktion från 18 till 13 fordon för samma transportuppdrag, innebär en
kostnadsbesparing av 5 fordon under en tre-årsperiod. Det blir 15 årskostnader
som elimineras för fordon, chaufförer, drivmedel, service, administration, kapitalanskaffning etc., att jämföra med investeringskostnader för ruttoptimering med
programvara, systemintegration och utbildning av operatören.
Problembilden ligger följaktligen snarare i en förändrad affärsmodell för den
svenska transportbranschen som är uppbyggd i två led med förmedlingsföretag
som sköter kontakter med transportköpare och åkerier som utförare av transportuppdragen. Som redan diskuterats i föregående kapitel möter företag betydande
svårigheter att förändra en befintlig affärsmodell i ett etablerat produkt- eller
tjänstesegment, eftersom förändringen kommer kannibalisera på kundrelationer
som i sin tur åderlåter försäljning och vinst (Teece, 2010). Så blir fallet när ruttoptimering implementeras i affärsprocessen eftersom en ny upphandlingsmodell
kommer förändra intjäningsförmåga i framförallt transaktionsledet. En ökad
effektivitet med högre fyllnadsgrad innebär för förmedlingsföretaget färre kontrakterade underentreprenörer med lägre omsättningen jämfört med befintlig
affärsmodell, det vill säga förmedlingsföretaget kannibaliserar på befintliga
kundrelationer.
Att chaufförer redan har god lokalkännedom och att GPS-funktioner i smartphones skulle göra ”complex route planning systems somewhat redundant” är att
undervärdera matematisk modellering och de tusentals vetenskapliga artiklar som
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producerats. Likaså skall inte funktionalitet och datorkraft i en kommersiell mjukvara för ruttoptimering, blandas ihop med smartphones och enklare sökmoterer
på internet, nätverksfunktioner i geografiska informationssystem eller för den
delen rudimentära ruttplaneringssystem baserade på TSP-algoritmer. Samtidigt
krävs utbildning av operatören som ansvarar för inte bara optimeringsprocessen
utan också för kvalitetssäkring av indata. Ett affärstrategiskt beslut uppstår huruvida planeringen sker internt av transportköparen med egen personal eller utgör
en del av logistikuppdraget. Det är fullt möjligt att uppnå optimeringspotentialen
även vid outsourcing av planeringen, men då krävs att transportköparen genom
egen personal är delaktig i planeringsprocessen och har sista ordet när det
kommer till prioriteringar mellan slutkunder och lastoptimering (fyllnadsgrad).
Det krävs också att både planeringsunderlag och resultat är helt transparent
mellan samtliga led i en transporttjänst; transportköpare, förmedlingsföretag och
transportör.
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4 Emperi
4.1 Fallstudie
Urbana godstransporter och det som benämns ”last mile-problem” utgör primär
målgrupp för den typ av transportnätverk som studien avser. Den empiriska delen
utgörs av en fallstudie för ett transportflöde med statiska körrutter inom detaljhandel. Fallstudien sker i två delar, först återskapas ett nuläge för samtliga körrutter under en dag, därefter används samma ingående parametrar i en simulering
med ruttoptimering vilket ger en jämförelse mellan två affärsmodeller. Distributionen utgick i nuläget från transportköparens omlastningsterminal med plocklager med distribution till 324 butiker i Storstockholmsområdet. Transportflödet
sker enligt affärsmodellen fri leverans, där leverantörer skickar större kvantiteter
till transportköparens omlastningsterminal och upphandlat transportföretag ansvarar för kontakt i butiksledet och den operativa delen med transportplanering
och uppföljning. Flera leverantörer anlitar grossisten för ”last mile” transporter,
eftersom man anser att distributionen till kundens kund såsom konkurrensneutral.
De aktörer som involveras i transportflödet återges i Figur 7.
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Figur 7 Organisationsschema för aktörer som ingår i fallstudiens transportflöde med leverantörer,
grossist (transportköpare), speditör (transportföretag) åkeri och mottagare, där gränssnittet mellan
transportköpare och transportföretag utgörs av en transportupphandling.

Som motpart vid upphandlingen har transportköparen en speditör (transportföretag som motpart) som i sin tur är beroende av underentreprenörer (enskilda åkerier) för den fysiska distributionen. En transportinstruktion (transportplanering)
upprättades av transportföretaget vid upphandlingstillfället med fördefinierad
sekvensering (körlistor) av leveransadresser och med krav på ankomstid till
butiker när leveransen sker. I nuläget bestod transportflödet av 18 körrutter
uppdelat på 28 körturer vilket innebär att 10 fordon kör tillbaka till terminalen för
att hämta ytterligare gods. Grossistföretaget som transportköpare upphandlade
transportföretag och underentreprenörer 2011, därefter sker kontinuerligt förändringar i den initiala transportinstruktionen som utgjorde avtalsgrund. Nuläget
baseras på situationen vid mätningar 2014-08-25 med de förändringar som
förhandlats fram efter 2011. Att två körturer ingår i en körrutt i det aktuella
transporflödet har att göra med plockning och packning av beställda varor som
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sker fram till kl. 11.00 dagligen. Leveranser sker till butiker fem dagar i veckan
beräknat till 250 dagar per år, vilket utgjorde underlag för upphandling av transporttjänsten och gränssnittet mellan transportköpare och transportföretag i Figur
7.
I fallstudien används en programvara med VRP-algoritmer som planeringsverktyg
och har beskrivits ingående i föregående kapitel (Winroute, 2012). Ruttoptimering
förutsätter indata med leveransvolymer och fordonskapaciteter för att beräkna
fyllnadsgraden för varje enskilt fordon. Det var just av den anledningen som transportflödet i fallstudien valdes ut. Antal lastbärare med typer och volymer fanns
redovisade med en genomsnittlig beräkning ner på en decimal av en pallplats (PPL).
Dataunderlaget var en förutsättning för att exakt beräkna körsträckor, stopptider
och resursbehov av antal fordon/chaufförer för ett nuläge och ett jämförande simulerat resultat med ruttoptimering. Transportflödet bestod av 16-tons skåpbilar med
en kapacitet om 18 PPL, vilket utgör resurser i nuläge och vid ruttoptimering. Tidsfönster för distributionen var 09:00-17:00, de klockslag då inleveranser till butikerna var tillåtna. Mindre avvikelser i nulägesanlysen från leveranstidsfönstret förekom, vilka även konsekvent infogades i simuleringsmodellen.
Körsträckor, körtid och arbetstid har simulerats från terminalen vid start av varje
arbetspass till och med sista leveransadress. Anledningen är att distributionsfordonen i praktiken inte återvänder till terminalen efter avslutat arbetspass.
Detsamma gäller innan arbetspasset påbörjas eftersom fordonen inte är stationerade vid transportköparens terminal utan utgör underentreprenörer till upphandlat transportföretag. Detta påverkar inte studiens validitet då tidsfönstret 09:0017:00 utgjorde styrande parameter vid simulering. Därvidlag utgjorde inte heller
chaufförernas arbetstider en begränsning i form av affärsvillkor vid simulering,
även om arbetstider och raster utgör lagstadgade parameterar i sammanhanget
och infogades som schabloner vid simulering. Fordonen simulerades utifrån att
vara lastat och klart med distribution till första leveransadress med inställelsetid
kl. 09:00 varje vardagsmorgon.
Förutom fyllnadsgrad utgör stopptider en central parameter vid simulering där
stopptiden varierar beroende på avlämningsplatsens placering i förhållande till
butikens belägenhet och antal lastbärare som skall förflyttas manuellt av chauffören. Faktorer som lastkaj eller inte och antal dragmeter för chauffören att gå från
där bilen stannar till butikens ingång, trappor, låsta dörrar samt inomhussträcka,
kan vid distribution i tätort skilja från 4-5 minuter till 15-20 minuter. Sammantaget
utgör momenten stanna bilen, lasta ur, antal dragmeter, lasta av, administration på
plats med fraktsedel, ta hand om eventuellt returgods, dragmeter, lasta på och
starta upp, en total stopptid som användes vid simulering. Stopptider inhämtades
från ett fordonsövervakningssystem som registrerar tidsintervall och GPS-positioner för det aktuella transportflödet. Exakta stopptider utgör en förutsättning för
att optimera körrutter och upprätta en validerad körlista. De simuleringar som
utförts i fallstudien syftar till att besvara två frågeställningar;
• Hur effektivt kör man i nuläget? Vilken tid och sträcka erfordras för att utföra
distributionen enligt den transportinstruktion som upphandlades för nuläget?
• Hur effektiv blir en planering med ruttoptimering? Hur står sig transportinstruktionens planering jämfört med en simulerad planering med ruttoptimering?

4.2 Studiens generella applicerbarhet
En relevant fråga i sammanhanget utgör om fallstudien har generell applicerbarhet eller om den utgör en unik situation skräddarsydd för det transportköpande
företag som tillhandahöll information och affärsupplägg. För att besvara frågan
görs en distinktion mellan IT-verktyg för ruttoptimering och den information som

72
FEMSTEGSMODELLEN

används vid digital planering. Programvaror för ruttoptimering har tillämpats
inom en rad olika branscher där godstransporter ingår som en integrerad del av
en försörjningskedja. Genom metodiskt stringenta analyser med ett nuläge som
jämförs med ett simulerat resultat, har optimeringspotentialen validerats för
distribution inom detaljhandel och i B2B-segmentet för statiska och dynamiska
transportflöden, såväl som tillämpningar inom bulktransporter, lantbruket och
offentlig förvaltning (Moen, 2010). Den gemensamma nämnaren för alla typer av
transportflöden när ruttoptimering appliceras utgör ett förbehållöst krav på digital
information i alla led av en transportkedja.
Transportsektorn är på 2000-talet långt ifrån en helt automatiserad process i
Sverige, inom EU eller i övriga världen. Som nämnts i de inledande kapitlen kännetecknas transportbranschen av låg datamognad jämfört med andra sektorer, såsom finanssektorns digitala transaktioner eller detaljhandelns streckkoder, automatiserade IT-lösningar som bär upp en affärsmodell. Vad som krävs inom transportsektorn är fullständig transparens och harmonisering av data som integrerar
samtliga aktörer i ett transportnätverk − leverantör, transportör, transportköpare
− i en försörjningskedja. Embryon till helhetslösningar finns på marknaden,
exempelvis genom mobil kommunikation kopplat till fordonsdatorer och appar
som sammanbinder kontor och fordon (Sternberg et al., 2014). Men det ger inga
direkta effektiviseringsvinster mer än att manuella rutiner blir digitala. En transporteffektivisering kräver digital planering med transparenta informationsflöden
som föder ett integrerat logistiksystem, en organisatorisk innovation där samtliga
aktörer är uppkopplade.
Sett i perspektiv är utvecklingen 2015 betydligt längre kommen jämfört med situationen tio år tidigare för transportsektorns informationsförsörjning. Exempelvis
var det först i mitten av 2000-talet som digitala vägdatabaser blev nationellt täckande i Sverige vilket utgör en förutsättning för ruttoptimering, ett exempel på
kompletterande teknikområden som håller tillbaka utvecklingen och därmed
effektivisering och kostnadsbesparingar ( jmfr. de Figueiredo & Teece, 1996). Å
andra sidan kan förutspås att 2025 har informationsmängden ökat exponentiellt
genom Big data och allt mer sofistikerade metoder för datafångst samtidigt som
det blir billigare att lagra och strukturera information (McAfee & Brynjolfsson,
2012). Informationsteknologi som bearbetar både strukturerad och ostrukturerad
information kommer att öka i betydelse, eftersom det skapar mervärde inte bara
genom analyser av företagets interna data utan också genom att stora datamängder
görs allmänt tillgängliga via webben eller från publika källor (Assunção et al.,
2015).
Big data är benämning för digitalt lagrad information av sådan storlek att den inte
går att bearbeta med traditionell databashantering utan kräver nya IT-lösningar
och verktyg, men det krävs också nya tillämpningar inom verksamhetsstyrning och
organisationsutveckling ( jmfr. George et al., 2014). Företag inom vertikala branscher har olika förutsättningar att förändra affärsprocesser där Big data inte bara
kräver teknisk kompetens utan även nya affärsmodeller och försörjningskedjor.
Inom transportsektorn utgör intelligenta transportsystem (ITS) ett område som
förutspås växa med Big data genom utveckling av applikationer som strukturerar
stora mängder fordonsdata med syfte att reglera och övervaka trafikflöden i
stadsmiljö (Yu et al., 2014).
För godstransporter finns verktyg och metoder utvecklade för skanning av paket
och andra lastbärare för att dimensionera fyllnadsgraden i fordon. Fyllnadsgrad
utgör ett viktigt mått på transporteffektivitet som poängterades inledningsvis i
problembild och studiens syfte. Att skanna allt gods generar stora datamängder
som skall lagras, bearbetas och göras tillgängliga i affärsprocesser, där den
skannade informationen i försörjningskedjor integreras och kopplas till rutt- och
lastoptimeringsverktyg (Waller & Fawcett, 2013). Verkligheten är inte där vid
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mitten av 2010-talet, det saknas fortfarande kunskap inom transportbranschen för
att hantera IT-lösningar och stora datamängder som ökar effektiviteten i transportsystemet (Arnäs, 2014). Tekniska innovationer utgör inte problemet, tvärtom
tekniken finns redan, utan vad som krävs är organisatoriska innovationer och nya
affärsmodeller (Brynjolfsson & Mcafee 2012).
Därmed, som svar på frågan om studiens metodiska utgångspunkt kan sägas ha
generell applicerbarhet blir svaret JA. Men det finns förbehåll som nämnts ovan.
Primär begränsning för ruttoptimering som upphandlingsunderlag eller vid alla
former av digital operativ transportplanering utgör kravet på digital information i
alla led i en försörjningskedja. Men användningsområdet för Femstegsmodellen
kommer att öka i takt med tillgången på digital information. Det innebär att ruttoptimering kommer utvidgas från statiska körrutter vilket utgör situationen i fallstudien, till att inkludera dynamiska slingbilar med nya körrutter varje dag. När
sedan flera varuägares gods integreras i samma transportkedja kommer även överlagrade transportnätverk att kunna ingå i ett uppkopplat system, med integration
mellan fjärrtrafik och navdistribution i terminalens upptagningsområden.
Det finns i Sverige en mängd transportflöden inom partihandel, transporter inom
B2B-segmentet och inom tillverkningsindustrin, där transparenta systemlösningar
mellan aktörer kan öka effektiviteten i transportsystemet. Det gäller både genom
vertikal integration mellan transportköpare och transportföretag som i fallstudien,
men även inom det som benämns för horisontell samverkan (eng. term ”horizontal
cooperation”). En horisontell samverkan mellan transportköpare och transportföretag utgår från konkurrensneutrala förutsättningar för att öka effektiviteten
mellan aktörer i parallella försörjningskedjor (Cruijssen et al, 2007). Området har
gett upphov till en betydande akademisk publicering i början av 2000-talet där
forskning visat att fyllnadsgraden och därmed transporteffektivitet vid horisontell
samverkan kan ökas ytterligare genom ruttoptimering (Verdonck et al, 2013). Det
är helt i överensstämmande med den plattform som utvecklats för Femstegsmodellen.

4.3 Förutsättningar och metod för simuleringar
Underlagsmaterialet för beräkning av nuläge och simuleringar bestod av information som hämtades från olika digitala informationskällor. Att betona, allt underlag
som användes fanns i digital form såsom geokodade leveransadresser, order,
beställningar, lastbärare, volymer, stopptider etc. Grundläggande är att ett validerat nuläge behövs initialt för att jämföra med en simulerad planering med
ruttoptimering. Nuläget eller befintliga planering, utgick från den transportinstruktion som utgjorde underlag vid det transportköpande företagets föregående upphandling och utgör nuläge i fallstudien. Transportinstruktionen redovisar planeringen med sekvensering i statiska körrutter där mindre än 10 procent av butikerna angav specifika leveransvillkor. Däremot fanns krav på leveransprecision och
att ange en ankomsttid till butikerna som utgör kundens kund för både transportköpare och transportföretag, där upphandlat transportföretag även ansvarade för
inhyrda transportörer som underleverantörer av transportjänsten.
Ruttoptimering kräver en specificering avseende leveransvolymer för lastoptimering av fordon. Ju exaktare leveransvolymer desto mer tillförlitligt blir underlaget
som i slutändan skapar förväntade effektiviseringsvinster. För att exemplifiera
används i fallstudien en schablonberäkning för antal lastbärare ner på en decimal
av en pallplats. Måttet pallplats (PPL) baseras på en standard EUR-pall (= 120 x 80
x 22 cm), där samtliga lastbärare har ett omräkningstal som anges ner till 0,1 PPL
för beräkning av fyllnadsgrad och lastoptimering. För att upprätta ett nuläge krävs
även att samtliga leveransadresser har en faktisk stopptid, där observationer
hämtades från ett fordonsövervakningssystem med stopptider för befintliga
körrutter. För de få leveranser som det saknades observationer i fordons74
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övervakningssystemet för aktuella dagar användes en medelstopptid av 7 minuter.
Medelstopptiden beräknades genom att exkludera de 10 procent leveransadresser
med de högsta stopptiderna resp. de med de 10 procent lägsta stopptiderna, för att
sedan ta medelstopptiden på resterande observationer (= 7 minuter). Nedan anges
simuleringsmetoden i punktform;
• Distributionsfordonen var utrustade med fordonsdatorer som följde bilarna
geografiskt samt redovisade position och klockslag då tändningslåset slogs av
och på. De faktiska körrutterna och uppdelning i körturer kartlades genom att
detaljstudera GPS-information, med registrering av stopptider måndagen
2014-08-25 och med onsdagen 2014-08-27 i samma vecka som kontrolldag.
• Därefter bearbetades och formaterades underlagsmaterialet för import till
ruttoptimeringsprogramvaran. En simuleringsmodell upprättades som sätter
ramar för simuleringar och utgör förutsättningar i form av butik (inkl. geografiska koordinater), leveranser (inkl. stopptider, leveransvolymer och
tidsfönster), fordon, terminal, arbetstider, kör- och vilotidsregler etc.
• Vid simuleringsarbetet användes enhetliga regler där dagspasset inleds med
30 minuters lastning på terminalen. För ett arbetspass som påbörjas 08:22
innebär det att fordonet lämnar terminalen 08:52 (30 minuters lastning) för
att befinna sig på första leveransadress 09:00. Raster redovisades inte i transportinstruktionen men har medtagits vid simulering. Enligt lag krävs för varje
5 timmar arbetad tid en 30 minuters rast och för varje 10 timmar arbetad tid
en timmes rast.
• Fordonshastigheter i simuleringsmodellen kalibrerades genom jämförelse
mellan de faktiska körrutterna från fordonsövervakningssystemet. Kalibreringen utgick från att jämföra körtider och tidpunkter för leveranser i simulerade körrutter med faktiska körrutter och i förekommande fall gjordes justeringar i modellen i enlighet med detta. I analysen jämfördes det ruttoptimerade scenariot med motsvarande nuläge, med avseende på körsträcka, körtid, arbetstid och antal fordon. Samtliga 324 leveransadresser ingår i nulägesanalys och de två simuleringar som baseras på transportinstruktionen.
• Vad som har betydelse ur validitetssynpunkt är att samma indata används vid
både beräkning av nuläget och vid simuleringar i ruttoptimeringsprogramvaran. Det innebär att observationer som saknades 2014-08-25 ersattes med
uppföljningsdagens 2014-08-27 registrerade tid. Om tid saknades vid båda
mättillfällena användes schablontiden 7 minuter. Att poängtera, samma stopptider och volymer används vid både nuläge och simuleringar vilket gör att
resultatet är jämförbart och kvalitetssäkrat.
• Det förekom också tillfällen då chauffören hanterade flera leveranser vid ett
stopp vilket inte kunde urskiljas i fordonsövervakningssystemet då systemet
bara registrerar tändning av/på. Dessa leveranser betraktades som en leverans
i simuleringarna, men med en stopptid som innefattar samtliga leveranser på
platsen och med samma indata både vid beräkning av nuläge och vid
simuleringar.

4.4 Simuleringsresultat
Fallstudien jämför faktiska körrutter med optimerade körrutter för att visa på
effektiviseringspotentialen vid användande av ruttoptimering. I fallstudien har ett
nuläge upprättats med utgångspunkt från den faktiska distributionen 2014-08-25,
som återskapats med hjälp av ruttoptimeringsprogramvaran. Fallstudien innefattar de leveranser som finns specificerade i transportinstruktionens planering,
det vill säga 324 leveranser utförda av 18 fordon med 28 turer. Sammanfattning av
genomförda simuleringar:
• Nuläge – befintlig planering. Beskriver trafikarbetet av samtliga distributionsrutter och leveranser med utgångspunkt från transportinstruktionen som
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•

•

upprättades vid upphandlingstillfället 2011, samt förändringar i körrutter
mellan åren 2011 och 2014.
Optimering 1 – Optimerad sekvens. Körrutter och samtliga parametrar
enligt transportinstruktionens planering i nuläget, men ruttoptimeringsprogrammet tillåts optimera sekvenseringen i varje enskild körrutt.
Optimering 2 – Optimering. Körrutter med indata från nuläge men med
helt ny planering med ruttoptimering. Ruttoptimeringsprogrammet tillåts
bestämma (optimera) vilket fordon som hanterar vilka leveranser samt
sekvenseringen i varje enskild körrutt.

Simuleringar av nuläge och ruttoptimerade scenarios finns sammanställt i Tabell 3.
Resultatet inkluderade total körsträcka, körtid, arbetstid, fyllnadsgrad och med
detaljerade körrutter för resp. fordon med sekvensering av leveransadresser och
tid för leverans.

Beskrivning
(%) jämförs med
Leveranser

Nuläge

Optimering 1

Optimering 2

Körrutter enligt nuläge,
transportinstruktionen

Körrutter enligt nuläge,
optimerad sekvens

Körrutter enligt
ruttoptimering

-

(Nuläge)

(Nuläge)

324

324

324

Körrutter

18

18 (0%)

13 (-28%)

Körturer

28

28 (0%)

17 (-39%)

2 135 km

1 836 km (-14%)

1 251 km (-41%)

Total körsträcka
Total körtid

61 h 53 min

57 h 13 min (-8%)

47 h 5 min (-24%)

Total arbetstid

126 h 23 min

121 h 42 min (-4%)

105 h 4 min (-17%)

Total fyllnadsgrad

53%

53%

87% (+34%)

Leveranser per rutt

18,00

18,00 (0%)

24,92 (+38%)

Körsträcka per rutt

118,61 km

102,00 km

96,23 km

Körtid per rutt

3 h 26 min

3 h 11 min

3 h 37 min

7 h 1 min

6 h 46 min

8 h 5 min

Arbetstid per rutt

Tabell 3 Redovisning av nuläge och simuleringar med ruttoptimering.

4.5 Analys
Inledningsvis angavs att fallstudien syftar till att besvara två frågeställningar, den
första hur effektivt sker transporter i nuläget? Den andra frågeställningen blir följaktligen, hur effektiv blir en planering med ruttoptimering? För att förtydliga nuläget. Vilken tid och sträcka erfordras för att utföra distributionen enligt den transportinstruktion som nuläget (2014) baserades på? När ett nuläge upprättas efter
transportinstruktionens planering används det som underlag för simuleringar i ruttoptimeringsprogramvaran. Optimeringen av nuläget gjordes i två steg, en optimering av sekvensen i varje körrutt/körtur och en helt ny optimering där algoritmerna fritt väljer fordon och fördelar uppdrag i helt nya körrutter/körturer med syfte
att minimera ”deadhead driving”.
Den transportinstruktion som utgjorde nuläge krävde en distributionsapparat med
18 fordon, vilket innebar ett statiskt transportflöde på 2 135 km per dag och en
genomsnittlig arbetstid per fordon på 7 tim. och 1 min. inklusive en timmes rast.
Resultatet visar en timmes differens från en åttatimmars arbetsdag och det tidsfönster 09:00 till 17:00 som var avtalat och till förfogande. Observera att plockning
av order och rangering på lastkaj pågår fram till 11.00 där 10 av 18 fordon kommer
tillbaka för en andra körtur. Primär frågeställning utgör hur nulägets planering
med transportinstruktionen från 2011 står sig jämfört med planering med ruttoptimering, dels optimering av sekvens, dels helt nya körrutter.
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Genom att optimera sekvensen i befintliga körrutter i Optimering 1 minskar trafikarbetet från 2 135 till 1 836 kilometer eller med 14 procent. Notera att fyllnadsgrad
och antal leveranser per körrutt är desamma, däremot minskar sträckan per körrutt med 16,61 kilometer (14 procent) vilket innebär 15 minuters besparing i körtid
(7 procent) per körrutt. Genom att butikslägen kommer till eller tas bort görs
ständiga förändringar utifrån ursprunglig transportinstruktion från 2011, vilket
innebar en förhandling mellan parter där transportföretaget ger förslag på hur
körrutter/körturer skall omplaneras. Kontinuerliga förändringar innebär en
justering i prisnivå vilket i princip uteslutande innebär kostnadstillägg för transportköpande företag, (se Figur 13).
Optimering 2 innebär en total omplanering med ruttoptimering med samma indata med affärsregler och stopptider som vid nuläget. Simuleringen visade att
trafikarbetet minskar med hela 41 procent, från 2 135 kilometer till 1 251 kilometer
och den totala arbetstiden minskar från 126 tim. och 23 min. till 105 tim. och 4 min.
eller med 17 procent. Vad som händer är att samma distributionsarbete kan utföras
med färre fordon, 13 istället för 18. Ruttoptimeringen möjliggör en högre beläggning per fordon där fyllnadsgraden ökar från 53 procent till 87 procent, vilket skall
jämföras med att genomsnittlig fyllnadsgrad sällan överstiger 50 procent (Transportstyrelsen, 2011:6). När trafikarbetet minskar och fyllnadsgraden ökar, ökar antalet leveranser per fordon från 18 till 24,92 leveranser per körrutt eller med 38 procent. Det visar sig också i antal kilometer per körrutt. Trots fem färre fordon så
sjunker den genomsnittliga körsträckan från 118,61 kilometer till 96,23 kilometer
eller med 22,38 kilometer per körrutt.
Att utgå från fyllnadsgrad innebär att det finns ett tillförlitligt digitalt underlag för
volymer som i fallstudien spjälkas ner på 0,1 PPL samt att fyllnadsgraden utgör en
konstant, det vill säga att en begränsning i kapacitet per fordon inte utgör ett affärsvillkor vid simulering. Lastbilars fyllnadsgrad utgör den stora effektivitetssvulsten
för godstransporter i Sverige men som nämndes i inledningen så saknas både kunskap med en validerad begreppsapparat och data med tillförlitlig longitudinell
statistik (Transportstyrelsen, 2011). En av få studier i Sverige visade att genomsnittlig fyllnadsgrad vid livsmedelsdistribution med affärsmodellen fri leverans i
Uppsalas stadskärna var 35 procent (Ljungberg & Gebresenbet, 2004). Senare
studier på samma tema pekar på att fyllnadsgraden för urbana godstransporter
snarare är lägre och ligger i genomsnitt under 30 procent (Gebresenbet et al., 2011).
Sammanfattningsvis innebär digital planering med ruttoptimering att kostnadsläget för transportköparen sjunker, vilket utgör incitament för att driva på en förändring mot en ny upphandlingsmodell. Produktiviteten (fyllnadsgraden) per fordon ökar från 53 till 87 procent, vilket innebär att kostnaderna för logistik, drivmedel, fordon och chaufförslöner sjunker med cirka en tredjedel i det optimerade
transportflödet. Femstegsmodellen är dock ingen ”win-win” situation för alla
parter utan fem fordon blir utan uppdrag, samtidigt som speditören kannibaliserar
på sin egen omsättning eftersom speditörsarvodet utgör en procentsats på utfört
arbete och antal fordon. Om ett upphandlat transportfordon har en schablonmässig kostnad på en miljon kronor per år, skulle kostnadsmassan sjunka med 15
miljoner kronor under en tre årsperiod. Hur affärsmodellen upphandlas och
kostnadsbesparingen fördelas mellan transportköpare, förmedlingsföretag och
transportörer, är vad Femstegsmodellen har som syfte att sätta upp ett ramverk för.
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5 Nyckelfaktorer
5.1 Upphandling av transporttjänster
Inköp av transporttjänster har direkt inverkan på energieffektiviteten i transportsystemet där upphandlingsprocessen utgör gränssnittet mellan transportköpare
och transportföretag (Lammgård et al., 2013). Det är endast vid upphandlingstillfället som transportköpare kan reglera och kvalitetssäkra ekonomiska nyckeltal,
ansvarsfördelning och transporteffektivitet i avtal med transportföretag och som
får direkt betydelse för ekonomiskt utfall och miljöbelastning (Sandberg, 2007).
Traditionellt har transportupphandlingar fokuserat på förhandlingsomgångar
mellan parter och med en dramaturgisk upplösning som fastställer pris per leverans eller ett tim- resp. dagspris per fordon, där transportföretaget delegeras operativt ansvar för planering, drift och uppföljning. Strukturen i en ny upphandlingsmodell, Femstegsmodellen, skiljer sig markant från en polariserad förhandlingsordning genom samverkan mellan parter tidigt i upphandlingsprocessen och med
ett transparent och mätbart upphandlingsunderlag baserat på informationsteknologi. Det sker genom digital transportplanering med ruttoptimering vid upprättande av kravspecifikation och för uppföljning genom fordonsövervakning av
körda kilometer och arbetade timmar som utgör betalningsunderlag vid omvänd
fakturering.

Contextual
dimensions

Purchase task Importance Service type

Purchasing
process

Define
specification

Select
supplier

Contract
a
greement

Ordering

Expediting

Evaluation

Figur 8 Upphandlingsprocessen med kravspecifikation, anbudsgivning och avtal i tre steg som
definierar transporttjänstens utformning för efterföljande tre steg med beställning, exekvering och
uppföljning. (Rogerson et al., 2014:234)

En upphandlingsprocess utgör en beskrivning av en transporttjänst som i likhet
med en affärsmodell kan åskådliggöras i ett flödesschema med en kronologisk
ordning som steg i processen ( jmfr. Demil & Lecocq, 2010). I Figur 8 visas upphandlingsprocessen i dess rudimentära form i tre steg med förfrågningsunderlag,
utvärdering av anbud och kontraktsskrivande, där avtalet reglerar efterföljande tre
steg med beställningar, exekvering och uppföljning av transporttjänsten (Rogerson
et al., 2014). Frågställningar som blir centrala för relationen mellan transportköpare och transportföretag i en upphandling utgörs av; Hur transparent är det inbördes förhållandet mellan parterna? I vilken omfattning definierar och reglerar
avtalet hur transportjänsten utförs och följs upp? I vilken omfattning sker omförhandling av ingående parametrar i avtalet som påverkar betalningsströmmar?
Det är utifrån specifikationen i förfrågningsunderlaget som den planerade transporttjänsten avtalas, något som benämns som den kontextuella dimensionen i
Figur 8.
Den kontextuella dimension eller med andra ord det verksamhetsnära sammanhanget i upphandlingsprocessen beskriver förutsättningarna för den transporttjänst som upphandlas. Vilka intentioner har transportköparen med upphandlingsprocessen? Vad skall transporttjänsten innefatta? Kontextuella variabler för en
upphandling i Figur 8 (”purchase task”) definieras av transportköparen i vad som
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ofta benämns som ett ”Request For Quotation” (RFQ) inom transportsektorn.
Förutsättningar utgörs av frågeställningar som anbudsgivare skall besvara utifrån
ett förfrågningsunderlag, vilket fritt översatt från Rogerson et al., 2014:234 utgörs
av;
• Vilken typ av uppdrag skall upphandlas, är det en ny transporttjänst eller en
omförhandling och i så fall vilka förändringar i transporttjänsten?
• Uppdragets omfattning, är det en ren transporttjänst, behövs omlastning av
godset eller ingår tredjepartslogistik?
• Är det en standardiserad tjänst inom ramen för ett etablerat transportnätverk
eller krävs anpassningar från transportföretagets sida?
• Sker upphandlingsförfarandet med konkurrensutsättning på en marknad eller
sker en selektering av leverantörer i ett tidigt skede av upphandlingsprocessen?
• Vilket förhållande har transportköparen till leverantören av transporttjänsten,
strikt avtalsmässigt där transportföretaget står för logistiken eller genom
samarbete och partnerskap?
Det finns en omfattande litteratur och läroböcker när det gäller upphandlingsprocessen utifrån generalla företagsekonomiska beskrivningar (van Weele, 2010),
men med några få undantag saknas forskning och utveckling baserad på upphandling av transporttjänster (Holter et al., 2008). Vissa resultat med relevans för
studien och Femstegsmodellen behöver nämnas, såsom trenden från enkla transportupphandlingar till mer avancerade inköpsprocesser för logistiktjänster
(Andersson & Norrman, 2002), kompetensutveckling vid upphandlingar för små
och medelstora företag (Holter et al., 2008), miljöhänsyn vid upphandling av olika
logistiktjänster (Wolf & Seuring, 2010; Björklund, 2011), upphandlingsmodell för
kommunal samordnad varudistribution (Moen, 2014) och faktorer som påverkar
upphandlingsprocessen (Rogerson et al., 2014).
När digital planering tillförs en affärsmodell förändras även upphandlingsmodellen
genom krav på en mer automatiserad affärsprocess och transparens i informationsflödet där transportköpare vet vad man betalar för och transportföretaget vet vad
man får betalt. Generellt saknas fallstudier inom transportsektorn som beskriver
implementering av digital transportplanering och förändrade affärsrelationer
mellan transportköpare och transportföretag (Perego et al., 2011). Därför finns anledning att närmare klargöra några nyckelfaktorer som legat till grund för Femstegsmodellen såsom transportbranschens anpassning till nya krav på transporttjänster med ökad fragmentering alt. ökad konsolidering som följd, försök med
ökad digitalisering med fraktbörser och influenser från delningsekonomin och vad
som kallas för Uberfication, kopplingen till supply chain management och maktbalansen mellan transportköpare och transportföretag, som exemplifieras (benchmarking) med strukturerat förändringsarbete i företagen IKEA och Ericsson, samt
avslutningsvis en genomgång av Ystad-Österlenmodellen som förebild för en en ny
upphandlingsmodell med syfte att öka transporteffektiviteten i upphandlad transporttjänst.

5.2 Fragmentering, konsolidering och digitalisering
Transportsektorn blir alltmer pressad av unika och dynamiska krav på leveransprecision i produktions- eller konsumentledet när företag måste anpassa sin
försörjningskedja för att tillgodose kundanpassade produkter och vara lyhörd för
förändringar i slutkunders behov. Det finns en baksida, trenden mot ökad anpassning innebär implicit lägre fyllnadsgrad (Taniguchi, 2003). Denna allt tydligare
fragmentering av godsflöden skapar ineffektivitet i transportsystemet där tidigare
mer storskaliga logistiklösningar ersatts med Just-in-time-leveranser och specifika
tidsfönster för att öka leveransservicenivån till slutkund. Små volymer och ökad
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leveransfrekvens i beställarledet har direkt negativ inverkan på fyllnadsgraden och
leder till lägre energieffektivitet i transportsystemet (Ölund, 2011). Lyhördhet i
konsumentledet och produktionsanpassning av godstransporter till specifika
leveransvillkor har inneburit nya utmaningar, som hanterats genom att tillåta
ökade ställtider eller vad som benämns som luft i transportplaneringen (från
engelskans ”slack”), både vad gäller kapacitetsutnyttjande och körrutter (van Duin
et al., 2007).
Ökad leveransprecision i transportkedjan innebär ökade ställtider för att säkra upp
körrutter. Luft i planeringen leder obönhörligen till ökad ”deadhead driving”
mellan leveransadresser med högre transportkostnader, men framförallt negativa
samhälleliga konsekvenser genom ökade CO2-utsläpp som följd. För att motverka
en trend med lägre fyllnadsgrad utgör konsolidering av gods nyckelbegrepp för att
öka effektiviteten i en tillverknings- eller varuförsörjningskedja (Lumsden, 2006;
Coyle et al., 2008). Det innebär att transportköpare minimerar kostnader och ökar
transporteffektiviteten genom att optimera och omorganisera sina distributionskanaler. Konsolidering sker i huvudsak på två sätt, det ena att samlasta flera varuägares gods i överlagrade transportnätverk (navdistribution) som utgör gängse
affärsmodell inom transportbranschen i Sverige. Den andra genom effektivare
transportplanering i separata flöden med ökad fyllnadsgrad och fler leveranser
inom ramen för tillgängliga leveranstidsfönster, som minskar resursbehovet genom
att färre fordon utför samma transportuppdrag jämfört med ett nuläge.
Femstegsmodellen avser det senare där graden av konsolidering ökar genom ruttoptimering som planeringsverktyg vilket exemplifieras med resultaten från fallstudien i Tabell 3. Digital transportplaneringen kräver i sin tur förändrade affärsmodeller både för transportköpare och för transportföretag, det vill säga Femstegsmodellen rör sig ytterst om en organisatorisk innovation som förändrar relationer och ansvarfördelningen mellan parter i en upphandling. Det finns dock begränsningar genom bristen på digital information inom transportsektorn. Exempelvis att samlasta flera varuägares gods kräver att samtliga aktörer i transportnätverket är uppkopplade med full transparens i informationsflödet. Där är varken
transportbranschen eller varuägare i mitten på 2010-talet, men utvecklingen sker
snabbt inom informations- och kommunikationsteknologi med Big data och mer
sofistikerade metoder för datafångst. I framtiden kan förutspås att transportbranschen blir lika digitaliserad som andra näringslivsektorer som redan utvecklat
automatiserad affärsprocesser.
Digitaliseringen förändrar i grunden affärsmodeller genom den nya ekonomin som
den definierades mot slutet av 1990-talet, där ITK kan jämföras med tekniksprång
som ångmaskinen, elektriciteten och förbränningsmotorn som i grunden förändrade transportsektorn (Geels, 2005). Även om IT-bubblan sprack efter millennieskiftet har affärsmodeller inom försäljning och tjänster baserade på ITK utvecklats
under 2010-talet och utmanar på allvar det traditionella näringslivet efter den nya
ekonomins riktlinjer (ITPS, 2001). Utgångspunkt för en affärsmodell baserad på
ITK utgör en kostnadssänkning till följd av att manuella rutiner ersätts med digitala. Internethandel på 1990-talet startade med böcker och hemelektronik men tar
på 2010-talet marknadsandelar inom livsmedel såväl som skor och konfektion,
vilket är på väg att stöpa om hela detaljhandeln. Internetföretag kapar ett led med
fasta kostnader för butiker och personal, men det ekonomiska utrymme som
skapats utnyttjas inte effektivt när företag erbjuder fri frakt och fria returer vilket
äter upp det markant förbättrade kostnadsläget. Internetbranschen behöver
mogna och saknar i dagsläget ett logistiskt tänkande, utan utgår från en rudimentär affärsmodell som även ur miljösynpunkt uppvisar stora brister.
Revolutionen genom IKT undergräver gamla system och tvingar företag till omstrukturering som även påverkar investeringsbenägenheten inom näringslivet. Ett
tydligt exempel utgör riskkapitalistbolag och deras fonder (”venture capital”) som
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byggt upp sin verksamhet på skuldsättning för att köpa och omstrukturera företag
genom effektivisering och att stycka av verksamheter, för att sedan sälja med vinst
och betala tillbaka skulden. Riskkapitalister har sedan avregleringen av kreditmarknaden under 1980-talet förlitat sig på både fallande krediträntor och en billig
köpeskilling för att öka på det egna kapitalet. Men den möjligheten har i Sverige
(2015) som i andra länder nått vägs ände med nollränta eller till och med negativa
räntor, ett förhållande som givetvis kan förändras eftersom ränteläge och konjunktur är cyklisk. Men det är inte hela sanningen. Det sker även en omstrukturering
genom nya affärsmodeller baserade på IKT som tar kunder från traditionella företag framförallt i förmedlingsledet av varor och tjänster, som påverkar investeringar
och risktagande och kräver ny kunskap i den nya digitaliserade ekonomin.
Ovan dilemma har uppmärksammats av EQT, ett av de ledandanden riskkapitalbolagen i Sverige, där företaget i en intervju med Financial Times i maj 2015 påtalade att riskkapitalbolag behöver lära sig digitalisera sina portföljbolag för att
leverera avkastning i framtiden;
Private equity executives are not generally known for lying awake at night with
worry – nor for talking about it in public. But when Thomas von Koch, managing
partner of Swedish buyout group EQT, spoke at a conference at the Institute of
Directors in London’s well-heeled Pall Mall last month, he was happy to admit
that he had not been sleeping well.
- The world is changing and many of us are too old to see it, he said. Paranoia’ is
the word at the top of the whiteboards in our office.
Mr von Koch warned his audience that small online rivals were increasingly
snapping at the heels of established businesses backed by private equity, causing
his sleepless nights. One of those affected was EQT’s own holding, Scandic, the
Nordic hotel chain. It had come under threat from Booking.com, he said. He
added that EQT had started hiring entrepreneurs to help its companies deal with
disruption. (Cotteril, 2015).
Det exempel som tas upp i artikeln är EQT’s investering i hotellkedjan Scandic
med en tydlig fokusering på prissättning och kostnadsläge av hotellutbudet. En ny
parameter som förändrar befintlig affärsmodell utgör att hotellgäster bokar mer
och mer genom förmedlingsföretag som www.booking.com, där förmedlingssajten
i sin tur ställer motkrav på Scandics närvaro på hemsidan. Förmedlingsföretaget
har ett bra förhandlingsläge som en alltmer betydelsefull försäljningskanal och vill
hindra Scandic från att använda andra bokningssajter. Om det uppdagas att Scandic
har lägre priser än de visar på www.booking.com hotas de med att stängas av från
hemsidan. Förmedlingsföretagets starka ställning på marknaden bakbinder hotellverksamheten där företagsledningen blir beskuren möjligheten att påverka den
egna affären på traditionellt manér.
Frågan kan ställas huruvida riskkapitalister som skrå har kunskap om vad som
försiggår inom olika vertikala näringslivssektorer när digitaliseringen förändrar
spelregler. Ovan citat och bekännelse från EQT indikerar att riskkapitalister inte
har tillräcklig kunskap om vad som rör sig under ytan, utan har förlitat sig på
”business as usual” och att effektivisera eller stycka upp ett företag för att generera
värde. Det synsätt som EQT varnar för leder till en nedåtgående spiral, istället uppmanas riskkapitaliseter att driva på en expansion med digitalisering som motor för
att skapa värde (Cotteril, 2015). Att radikala förändringar inte sker inifrån har affärsmodellsforskningen för länge sedan upptäckt, det krävs en parallell organisatorisk
innovation som möjliggör tekniksprång (Teece, 2010). Med digitaliseringen sker
en tydlig effektivisering där företag som Uber genom taxiverksamhet med den
egna bilen och Airbnb genom uthyrning av den egna bostaden, utmanar traditionella affärsmodeller som bygger på innehav av fordon (taxi) resp. fastigheter
(hotell).
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Transportbranschen i Sverige utgör inget undantag och i de fall riskkapitalister
medverkat har utgångspunkt varit att effektivisera och stycka upp verksamheter
utan att förändra affärsmodellen, vilket i förmedlingsledet på kort sikt skulle
innebär att kannibalisera på omsättning och vinst vilket omöjliggör en inkomstbringande exit. Ett exempel där riskkapitalistbolag aktivt verkat inom transportsektorn utgör dåvarande ASG’s sista tid som självständigt speditionsföretag. I
slutet av 1990talet gick riskkapitalbolaget Custos in som huvudägare i ASG-koncernen och drev på en strukturomställning som innebar att ASG renodlades genom
utförsäljningen av Frigoscandia samtidigt som kärnverksamheten rationaliserades.
Custos sålde ut sitt aktieinnehav 1999 till Danzas som ingick i Deutsche Post och
ASG integrerades i DHL koncernen (Transportnet, 2012). Ett annat exempel utgör
Riskkapitalbolaget Triton som genom uppköp och fusioner skapade GDL och
DSVM Group för att efter 10 år göra en exit och sälja vidare (GDL, 2015). Riskkapitalbolagen uppvisar ett traditionellt beteende med effektivisering och styckning, uppköp och fusionering utan nytänkande, med syfte att maximera vinsten
och göra en exit i riskkapitaltermer.

5.3 Fraktbörser och elektroniska marknadsplatser
Onlinetjänster och elektroniska marknadsplatser för förmedling av transportuppdrag har under 2010-talet förts fram som en radikal innovation för hur förmedlingsföretag och transportörer arbetar tillsammans (Gonzales, 2015). Men det
är inget nytt fenomen, en fraktbörs eller lastutrymmesbörs (från engelskans
”freight exchange”) utgör föregångare för en automatiserad upphandling av
transporttjänster. Via fraktbörsens digitala plattform kan transportköpare eller
förmedlingsföretag erbjuda gods som skall transporteras mellan olika destinationer, där transportörsledet som motpart kan söka efter gods som ökar fordonens
fyllnadsgrad. Den tidiga fraktbörsen var oftast prenumerationsbaserad med en
avgift för annonsering av det gods som skall matchas mot en transporttjänst och
fungerade i praktiken som en digital anslagstavla. Även om ambitionen var att utmana den gängse manuella upphandlingsprocessen stannade användningen av
fraktbörser vid spotmarknaden och optimeringen av kapacitetsutnyttjande för i
första hand fjärrtransporter, främst för outnyttjat transportutrymme men också för
returlaster (Whelan, 2005).
Den första fraktbörsen (Teleroute) lanserades i Frankrike 1985 på Minitel, en plattform baserad på videotext som utvecklades till ett kommersiellt informationssystem för transportjänster (Sfetcu, 2011). Från slutet av 1970-talet till en bit in på
2000-talet kunde användarna av videotext, både företag och privatpersoner,
koppla upp sig via telenätet mot centralt lagrade textsidor med enkel grafik och ta
del av informationen genom en TV eller bildskärmsterminal. Det franska televerket utvecklade under 1980-talet en söktjänst för digitala telefonkataloger där
mer än 5 miljoner terminaler distribuerades till hushåll och företag (ibid). Minitel
som informationssystem uppvisade även en exponentiell tillväxt inom affärsapplikationer med Teleroute som en av de mest använda tjänsterna. För att sätta
videotexttekniken i perspektiv så var den franska e-handelsmarknaden betydligt
större än den amerikanska, före det att Internet och webben slog igenom vid
mitten av 1990-talet (Harpin, 2000). Det indikerar att en marknad är mogen när
tekniken finns tillgänglig med attraktiva erbjudanden, användarvänliga gränssnitt
och säkerställda transaktioner, helt i linje med diskussionen av affärsmodeller i
Kapitel 2 och vad som framförs i studien som grundförutsättningar för Femstegsmodellen.
Under IT-boomen i slutet på 1990-talet sker en kraftig utbyggnad av fraktbörser
baserade på Internet och mejlkommunikation vilket ökade tillgängligheten för
både köpare och säljare av transporttjänster på spotmarknaden. Innan IT-bubblan
sprack vid utgången av 2001 hade mer än 300 fraktbörser driftsatts i Europa,
emellertid de allra flesta av dessa företag upphörde med all affärsverksamhet inom
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sex månader efter starten (Whelan, 2005). Endast ett fåtal fraktbörser överlevde
IT-kraschen, ett var det svenska förmedlingsföretaget Delego (www.delego.com)
som startades i juni 2000 med 31 miljoner kronor i riskkapital (Nyström, 2001).
Grundarna hade gedigen erfarenhet från transportindustrin och parades ihop med
tekniskt kunnande från Icon Medialab, ett av de mest aktiva Internetbolagen
under IT-eran i slutet av 1990-talet. Den strategi som Delego tillämpade var att
bygga en teknisk plattform för lokala marknader och driva den i egen regi eller
genom licensiering.
Affärsidén bakom Internetbaserade fraktbörser var att samordna transporter för
framförallt små- och medelstora transportköpare med information om outnyttjat
transportutrymme, en strategi som med facit i hand delades av alltför många
aktörer i Europa med liknande fraktbörsambitioner. Det största problemet var att
godstransporter jämställdes med en produkt med fokus på ett auktionsförfarande
där transportörer bjöd mot varandra med primärt syfte att sänka kostnaderna för
transportköparen, det vill säga en omvänd upphandlingsform (från engelskans
”reverse auction model”) som till största delen gynnade transportköpare (Whelan,
2005). Transportbranschen kände sig förfördelad och hävdade att man blev frånkopplad kundkontakten i upphandlingsprocessen med påföljd att många fraktbörser misslyckades med att uppnå de kritiska volymer som krävdes för fortsatt
verksamhet. Kritiken var befogad, ofta leddes affärsutvecklingen av tekniker vid
IT-bolag och fraktbörsen bemannades av personer utan logistikerfarenhet. Godstransporter är inte en handelsvara utan en tjänst som bygger på förtroende och
långsiktiga affärsrelationer, en huvudanledning till att majoriteten av transportköpare valde att fortsatt kontraktera transportföretag och inte gick via spotmarknaden och en fraktbörs när transporttjänster upphandlades (Gonzales, 2015).
För all förmedlingsverksamhet och i synnerhet för en automatiserad fraktbörs
gäller det att transportköparen känner förtroende för motparten och kan lita på att
transporttjänsten fungerar. Under Interneteran blev istället affärsmodellen
fragmentiserad och kunde aldrig ta upp kampen med postverk, speditörer och lastbilscentraler för att utmana befintliga affärsmodeller. De fraktbörser som överlevde infogades som en aktör i förmedlingsledet med fokus på fjärrtransporter och spotmarknaden, där transportköpares och transportföretags ansvarsfördelning regleras
genom generella avtal såsom Nordiskt speditörförbunds allmänna bestämmelser
(NSAB) med fastställda tariffer för transportuppdragen. Skalekonomi som kännetecknar de stora aktörerna inom transportbranschen utgjorde i den bemärkelsen
ett hinder för att en ny affärsmodell skulle få fotfäste där historien upprepar sig
från andra näringslivssektorer (Tecce, 2010). Marknaden för fraktbörser har
konsoliderats under 2000-talet och domineras av stora Paneuropeiska företag som
TimoCom (www.timocom.se) LoginTrans (www.trans.eu) och Internet uppgraderade Teleroute (www.teleroute.com), som var för sig dagligen lägger ut
hundratusentals frakterbjudande på sina sajter.
Intresset för elektroniska marknadsplatser från engelskans ”e-freight market”,
återuppstod på 2010-talet genom utvecklingen av specifika webbportaler med en
indirekt koppling till delningsekonomins landvinningar på persontransportområdet. Vad som behöver utredas är hur en automatiserad upphandlingsprocess
inom transportsektorn förändrar maktbalansen mellan aktörer och då i första
hand förmedlingsledets funktion. På en fri marknad antas en elektronisk marknadsplats anpassa den kapacitet som finns tillgänglig genom att länka ihop leverantörer, transportörer och mottagare via ett webbgränssnitt, smartphone eller en app
(Hassall et al., 2012). Det sker genom att skapa ett dubbelriktat informationsflöde
där samtliga aktörer som ingår i transportkedjan är uppkopplade, vilket har avgörande betydelse för effektiviteten i en transporttjänst. Krav på uppkoppling för
att öka transporteffektiviteten uppmärksammades redan i SAMTRA-projektet i
början på 2000-talet för samdistribution inom Uppsala stadscentrum (Ljungberg
et al., 2002). Det saknades dock vid tidpunkten standardiserade ITK-verktyg för
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ruttoptimering, fordonsövervakning och mobil kommunikation för lansering av en
kommersiellt gångbar affärsmodell.
Det finns således stora generiska likheter mellan Internethandeln och en automatiserad upphandlingsmodell för transporttjänster, främst genom att det krävs
ett förändrat beteende och förändrad affärsrelation mellan leverantör och kund
(B2C) resp. transportföretag och transportköpare (B2B). I båda fall krävs en förändring av befintlig affärsmodell från personliga inköp i butik till handel via dator
(B2C), resp. från upphandling baserad på en manuell förhandlingsprocess till generella avtal med fasta tariffer via en webbportal (B2B). Det finns också stora likheter
mellan Femstegsmodellen och transporttjänster som upphandlas via en e-marknadsplats, genom att delar av förmedlingsledet automatiseras. I likhet med en ny upphandlingsmodell baserad på ruttoptimering och automatiserade affärsprocesser
kommer en e-marknadsplats medföra att förmedlingsledets kostnadstäckning
minskar, samtidigt ökar intjäningsförmågan i transportörsledet för kontrakterade
åkerier och priset på transporttjänsten sjunker för transportköparen.
Sambandet visas i Figur 9, en australiensisk studie som jämför marginalen vid
manuell förmedling av transporttjänster genom tredjepartslogistik som kan jämföras med förmedling via speditör/lastbilscentral/tredjepartslogistiker i Sverige,
med marginalen vid automatiserad upphandling av transporttjänster via en
e-marknadsplats. Marginalen vid traditionell förmedlingsverksamhet varierade
från 12,5 procent till 40 procent med ett genomsnitt på 20 procent, medan marginalen vid upphandling via en e-marknadsplats var i genomsnitt 7,5 procent
(Hassall & Welch, 2014:3). En virtuell marknadsplats sänker marginalen i förmedlingsledet eftersom manuella arbetsrutiner blir obsoleta genom en mer automatiserad affärsprocess. Följaktligen minskar även förmedlingsledets anspråk på
kostnadstäckning för personal och fasta anläggningstillgångar i en affärsuppgörelse. Studien visar att transportköparens kostnad sjunker jämfört med när ett
traditionellt förmedlingsföretag ansvarar för logistiken, samtidigt som kostnadsvolymen omfördelas inom transportörsledet där transportören erhåller högre
marginal. I slutändan krävs incitament för en transportköpare att använda en
e-marknadsplats, men affärsmodellen behöver även vara ekonomiskt realiserbar
för motparten i en upphandling av transporttjänster.
3PL Sub-contractor
Rate Structure

E-freight market
Rate Structure

Operator
margin

E- market margin

CustomerPrice
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Figur 9 Marginalen i förmedlingsledet vi upphandling av transporttjänster vid manuell hantering
genom förmedlingsföretag alt. en automatiserad process via en e-marknadsplats, samt hur det
påverkar priset för transportköpare och ersättningen i utförarledet. (Hassall & Welch, 2014:3)

Slutsatsen från Australien var att e-marknadsplatser kan öppna upp konkurrensen
på marknader med en inhemsk och dominerande typ av affärsmodell (Hassall &
Welch, 2014). Det känns igen från den svenska transportmarknaden där PostNord
och de största speditörerna haft en dominerande ställning. Sammantaget är
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resultatet i den australienska studien helt i linje med antaganden gjorda i Femstegsmodellen och med utvecklingen inom elektronisk handeln i stort, där automatiserade affärsprocesser ökar effektiviteten. Att förmedlingsledet står för en
betydande del av logistikkostnaden i en transportkedja visar även statistik från
Transportinköpspanelen. För 175 transportköpande företag med över 100 anställda
utgjorde logistikkostnaden i genomsnitt cirka 11 procent av produktions- eller
varukostnaden, varav själva transportkostnaden uppgick till cirka 6 procent eller
knappt hälften av den totala logistikkostnaden (Lammgård et al., 2013:6).
Invändningen mot en alltför hög tilltro att frakt- eller lastutrymmesbörser skall
ersätta det traditionella förmedlingsledets funktion på den svenska marknaden,
är att affärsmodellen inte löser problemet med låg fyllnadsgrad för urbana godstransporter. Fraktbörser minskar outnyttjat lastutrymme på spotmarknaden för
enhetslastbärare och höjer marginalen företagsekonomiskt vid framförallt fjärrtransporter. Men affärsmodellen är inte direkt överförbar till urbana godstransporter, där utgångspunkten måste vara en effektivare konsolidering av gods. Det innebär betydande skillnader mellan affärsmodeller. En fraktbörs som virituell marknadsplats utgår från fasta tariffer och fördefinierade lastbärare, såsom ett fast pris
per EUR-pall mellan två destinationer. Urbana godstransporter med statiska eller
dynamiska körrutter har som transportnätverk en helt annan komplexitet och
kräver betydligt mer av systemintegration och manuella arbetsrutiner vid upphandling, planering, drift och uppföljning. Femstegsmodellen utgår från ett nuläge,
därefter simuleras körrutter som ligger till grund för ett anbudsförfarande med ett
”open book” förfarande, som innebär att kostnads- och intäktsinformation delas
mellan berörda parter i en kundrelation före det att ett avtal fastställs (Agndal &
Nilsson, 2010). Det skall jämföras med med en fraktbörs standardiserade erbjudande och avtalskonstruktioner.

5.4 Delningsekonomin
Informationsteknologi har varit central i utvecklingen av nya affärsmodeller under
2000-talet där nytänkande och entreprenörsanda utmanat etablerade företag inom
branscher och marknadssegment (Teece, 2010). Transportbranschen har i jämförelse med andra sektorer stått stilla och kännetecknas av att vara konservativ,
statisk och med låg datamognad, vilket var den primära anledningen till fraktbörsers uppgång och fall under IT-boomen vid millennieskiftet. Affärsmodellen
accepterades aldrig av parterna och det saknades nytänkande och innovationsförmåga att utveckla branschens serviceerbjudande (Gonzales, 2015). Efter den
nya ekonomins fall har delningsekonomins tillväxt under 2010-talet pekats ut som
nästa hot mot affärsmodeller i etablerade branscher och förväntas kapa åt sig
marknadsandelar som skapar lönsamhetsproblem för traditionella företag
(Matzler et al., 2015). Frågan kan ställas när godstransportområdet är redo för en
mer automatiserad upphandlingsprocess? Kan en förändrad affärsmodell sprungen ur delningsekonomin ta på sig uppgiften att lösa ineffektivitet och fragmentering i transportsystemet? Eller kommer historien att upprepa sig?
Om en förändrad affärsmodell blir verklighet blir följdfrågan i vilka segment
det finns förutsättningar för delningsekonomin att konkurrera med transportbranschens existerande förmedlingsverksamhet. Innan frågan behandlas om det
finns en generisk tillämparhet för elektroniska marknadsplatser eller bara inom
vissa segment, behöver delningsekonomi definieras och exemplifieras. Delningsekonomi kommer från engelskans ”sharing economy” och benämns även för
gemensam konsumtion, från engelskans ”collaborative consumption”. Delningsekonomi innebär i dess rudimentära form ”peer-to-peer” affärsmodeller för att
dela produkter istället för att äga själv eller ta del av ett tjänsteutbud som förmedlas, där drivkrafter utgör både ett hållbart samhälle och ekonomisk vinning
för konsumenten (Hamari et al., 2015). ”Peer-to-peer network” (P2P-nätverk)
definieras i datatermer som ett icke-hierarkiskt nätverk av sammankopplade
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dator- och telekomenheter som kan agera direkt mot varandra, till skillnad från ett
klient-server nätverk där klientdatorer är uppkopplade mot en servedator som
tillhandahåller program och lagrad information i ett datornätverk. Delningsekonomins framväxt har varit direkt avhängigt utvecklingen av Internet för att
tillhandahålla information som gör det möjligt att distribuera och återanvända
varor eller att utnyttja överskottskapacitet i ett tjänsteutbud (Cohen & Kietzmann,
2014).
Ett företag som anses som en föregångare inom delningsekonomin är Airbnb som
startades 2008 i San Fransisco av entreprenörer med riskkapital från Silicon Valley.
Airbnb förmedlar uthyrning av privatbostäder som alternativ till en hotellvistelse,
en modern form av engelska ”bed and breakfast” eller ”rum att hyra”. Affärsidén
uppkom från ett behov av extra övernattningsmöjligheter vid stora evenemang,
mässor och konferenser när hotellbäddar inte räcker till, därav namnet Airbnb
som förkortats från det ursprungliga ”Air Bed & Breakfast” (Botsman & Roo, 2010).
Airbnb får exemplifiera delningsekonomin när en ny affärmodell växer fram ur ett
inneboende behov med stöd av Internet och ITK-lösningar. Airbnb utgår från en
virtuell plattform med en affärsstrategi att sammankoppla uthyrningsvärdar med
övernattningsgäster där företaget kontrollerar transaktionen utan att själv äga det
som hyrs ut, medan gängse affärsmodell utgörs av fysiskt ägande som affärsstrategi
med fastighetsförvaltning och transaktionen utgörs av att hyra ut rum (Choudary,
2014).
Delningsekonomin utgör en hybrid affärsmodell med både företagsekonomiska intäkter och samhällsekonomiska vinster genom bättre resursutnyttjande. Nya företag konkurrerar med traditionella affärsmodeller genom nya inkomstkällor som
genereras av transaktioner via P2P-nätverk. En hybrid affärmodell exemplifieras i
en studie från San Fransisco som visar att Airbnb från juni 2011 till maj 2012 skapade ett tillskott i den lokala ekonomin på 56 miljoner dollar, där 22 procent härrörde från uthyrningen medan resterande 78 procent var pengar som spenderades
i den lokala ekonomin, det vill säga till delar av staden som vanligtvis inte tar del av
inkomster från besöksnäringen (Geron, 2012). Det innebär en exponentiell utväxling för de platser där Airbnb etablerats eftersom inversteringarna i princip är
lika med noll. Vid uthyrning av privatbostäder stannar alla inkomster som genereras i den lokala ekonomin. Hotellkedjor betalar visserligen den lokala arbetskraftens löner men skickar också del av pengarna tillbaka till företagets säte som i
många fall återfinns under en annan lokal beskattningsmyndighet eller i ett annat
land när det gäller multinationella företag.
Problemen med delningsekonomin finns främst på det juridiska planet med oklarheter vid beskattning av betalningsströmmar och anställningsfrågor, hantering av
säkerhets- och försäkringsfrågor för inblandade parter och hur myndigheters regelverk skall tolkas; vad utgör näringsverksamhet och vad sker i privat regi (Breedan
& Rubin, 2015; Jaffery, 2015; Kamberski, 2015). Men motsatt har delningsekonomin
försvarats genom att den genererar samhällsekonomiska vinster på många plan
och bidrar till ett framtida hållbart samhälle (Matzler et al., 2015). Juridiska aspekter som ifrågasatts specifikt för bostadsförmedling för att knyta an till exemplet
Airbnb, har i första hand rört brister i hantering av skattefrågor på de intäkter som
genereras, förhållandet till kommunal detaljplanereglering vid uthyrning av privatbostäder och att affärsmodellen skapar osund konkurrens som anses slå mot
hotellens intjäningsförmåga (Grout, 2013).
Anledningen till att godstransportområdet dykt upp inom delningsekonomin
stavas Uber som världen över utmanat taxibranschen i storstäder med förmedling
av taxiresor med privatpersoner som chaufförer. Ubers affärsidé är ganska enkel,
genom en app i telefonen kallar kunder på en bil, avancerade algoritmer matchar
vägval med tid, sträcka och räknar ut avgiften som betalas genom att pengar dras
direkt från kundens kreditkort utan mellanhänder (Damodaran, 2015). Men det
finns juridiska oklarheter, främst genom att delningsekonomin kringgår taxi87
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branschen som historiskt varit hårt reglerad och skyddad av lagar med höga
inträdeskostnader för de aktörer som vill delta (Wohlsen, 2014). Den svenska
taxibranschen avregelerades 1990 men med fortsatta krav på skattemässig kontroll genom redovisning av taxameter, där den som utför tjänsten betraktas som
näringsidkare.
Uber som fenomen är intressant eftersom företaget i likhet med andra företag
inom delningsekonomin hävdar att man varken har ett operativt ansvar för
tjänsten eller som arbetsgivare för den som utför tjänsten, utan endast är förmedlare av tjänsten (Carlsson, 2015). Att inte äga bara förmedla utgör nyckelfaktor
där Uber och Airbnb utgår från samma generiska affärsmodell som tillämpas av
auktionssajter som Ebay, Alibaba och Blocket som saknar egna varulager och
försäljning av varor såsom Amazon eller Zalando, utan försäljningen sker helt med
ett P2P-förfarande mellan köpare och säljare. Andra snabbväxande företag som
revolutionerat vertikala marknader genom enbart förmedlingstjänster utgör
Facebook som varken skapar eller tillhandahåller innehåll eller IP-telefonibolaget
Skype som saknar egen telekomutrustning och förmedlar samtal via Internet.
Gemensamt är att företagen utgår från ett befintligt utbud av bilar, bostäder, produkter till försäljning eller kommunikationslösningar som ger en mycket snabb
tillväxt eftersom infrastrukturen inte kräver investeringar som behöver kapitaliseras. Företagen tillför endast logistik- och verksamhetskunskap kopplat till programmering av digitala plattformar.
I juni 2010 rullade Uber ut sitt första system med en app i San Fransisco och därefter fortsatte det i snabb takt på den nordamerikanska kontinentent till storstäder som New York, Los Angeles och Chicago, som i början på 2012 följdes upp
med förmedlingstjänster för persontransporter i Europa. Expansionen har varit
lavinartad och vid utgången av 2015 fanns Uber’s serviceutbud i olika former i 368
storstäder i 68 länder i alla världsdelar (Uber, 2015). Från det att Uber lanserades
har flera andra företag kopierat affärsmodellen för olika typer av närområdestjänster som sker på beställning av en kund via en elektronisk marknadsplats,
vilket på engelska kallas för ”on-demand local services” (ODLS), en trend som
inom transportsektorn ofta benämns för Uberfication (Boland, 2014).
Det finns en stark tilltro på den finansiella marknaden att Uberfication kommer
etableras som en utmanare till den traditionella transportsektorn och då inte bara
taxiverksamhet, utan också inom urbana godstransporter och kollektivtrafik. Om
inte annat har Uber på bara några år vuxit till det högst värderade startupföretaget någonsin inför en framtida börsintroduktion, 51 miljarder dollar vid utgången av 2015 vilket är högre än Facebooks notering i maj 2012 (Zacks, 2015). Men allt
går inte på räls, i likhet med Airbnb så möter Uber på motstånd från taxinäringen
där företaget utreds både i USA och en rad europeiska länder för att kringgå lokala
regelverk för taxiverksamhet och i taxeringsfrågor kring vem som utgör huvudman för transaktionen (Breedan & Rubin, 2015). Uber från sitt håll försvarar sig
genom att lyfta fram de samhällsekonomiska vinsterna, att samåkning ökar resursutnyttjandet och skapar möjligheter för miljövinster. En studie initierad av Uber
visar att samåkning i Stockholm kan resultera i 37 000 färre bilresor per dag med
minskade restider och lägre utsläppsnivåer, men det förutsätter att samåkandet
blir lika utbrett som taxiresor (Carlsson, 2015).
Under 2014 genomförde Ubers företagsledningen en andra utvecklingsfas där man
började experimentera med nya affärsmodeller inom ODLS. Ett nytt upplägg för
persontransporter som testades var UberPOOL som matchar bilister som reser i
samma riktning i en storstad där en app avgör vem som utför körningen, sekvenseringen som resenärer plockas upp och lämnas av, samt om ingen matchning
hittas erbjuds resenärer en rabatt på en vanlig Ubertjänst (Ong, 2014). Med hjälp
av en välfylld kassa från inflöde av riskkapital har Uber även haft möjlighet att
testa olika områden för distribution av fysiskt gods. I april 2014 introducerades en
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affärsmodell för budade körningar på Manhattan, UberRUSH, med ett erbjudande
om hemlevererans av varor inom två timmar. Detta trots att budfirman www.
kozmo.com tog in 250 miljoner dollar i riskkapital för att lansera samma tjänst
1998, men misslyckades helt och satsningen slutade i konkurs i samband med
IT-kraschen 2001 (Gross, 2014).
Ett annat närliggande område utgör distribution av färdiglagad mat, där Uber tog
upp konkurrensen med etablerade företag som Dominos Pizza som via bud utfört
hemleveranser sedan starten 1960. I april 2014 prövade Uber ett upplägg i Los
Angeles, UberFRESH, med erbjudande om hemkörning av mat från lokala restauranger inom 10 minuter (McGregor, 2014). Konceptet omarbetades och lanserades
som UberEATS ett år senare i en rad storstäder som Chicago, New York och
Barcelona. Inom segmentet hemleveranser av färdiga måltider fanns redan etablerade aktörer i både USA och Europa, men satsningen visar på företagsledningens offensivlusta att utveckla Uberfication som affärsidén (McGregor, 2015).
Emellertid, det finns en avgörande skillnad mellan Uberfication och föregångarna
inom Interent och delningsekonomin. Ubers tjänsteutbud baseras på manuell
arbetskraft till skillnad från informationstjänster som Google, Facebook, Dropbox
eller ovan nämnda Airbnb, som i sina affärsmodeller utgår från en minimal personalstyrka efter det att den digitala plattformen upprättats.
Aggressiv rekrytering av chaufförer och marknadsföring har utgjort framgångsfaktorer för Ubers affärsidé, det vill säga för Uberfication. Affärsmodellen med
kontrakterade chaufförer förmedlar en lika arbetsintensiv tjänst som utförs av
åkare som tillhör en lastbilscentral eller erhåller uppdrag från en speditör, där i
båda fallen utföraren äger sitt eget fordon. Uber har under sitt korta företagsliv
satsat en stor del av det insamlade riskkapitalet på marknadsföring och rekrytering
av chaufförer. Uber hävdar att man skapade 20 000 arbetstillfällen i månaden
under 2014 genom rekrytering av chaufförer världen över. Trots den massiva rekryteringen har Uber’s affärsidé ifrågasatts om efterfrågan blir större än utbudet och
inga bilar finns att tillgå (Wohlsen, 2014). För att föregå ett framtida trovärdighetsproblem har Uber introducerat dynamisk prissättning från engelskans ”surge
pricing”, för att säkerställa att det alltid finns bilar tillgängliga. Dynamisk prissättning är en automatiserad funktion som ökar priset stegvis i takt med att antalet
lediga bilar minskar (Kossof, 2015). Så snart fler bilar blir lediga sjunker priset
automatiskt, samtidigt som ett högre pris skall motivera chaufförer att köra på
obekväma arbetstider för att öka tillgängligheten.
Urb-it är en elektronisk marknadsplats och svensk variant av Uberfication som
startades 2015. Affärsidén bygger på en kår av extraarbetande privatpersoner, eller
”urbers” som företaget kallar dem, som inom en timme distribuerar ut varor som
kunder beställt via Internet från kedjor och mindre butiker i Stockholms innerstad
(Lundell, 2015). Varan leverares personligen av en urber till fots, på cykel eller via
kollektivtrafik där butik, urber och mottagande kund är uppkopplad via en app.
Marknadsföringen betonar att lokala inköp levereras lokalt med minimal miljöpåverkan, där hållbarhet och samhällekonomiska vinster utgör en del av erbjudandet. Delningstjänster som Uber och Urb-it sammanlänkar individer som vill ha en
tjänst utförd med individer som kan utföra tjänsten, en markant skillnad från
Internetplattformar som helt inriktat sig på ett digitalt tjänsteutbud. Vad som är
signifikativt för nya affärsmodeller är att oförutsedda problem uppstår vid driftsättning som ofta beror på bristande kunskaper i affärsprocesser i en annan
bransch. För Urb-it fallerade den tekniska systemlösningen vilket bromsade upp
expansionen.
- Förklaringen ligger i svårigheter att integrera Urbits teknik i e-handlarnas
plattformar, säger Vd Mats Forsberg. Han medger att bolaget delvis underskattade den tekniska utmaningen i att lansera en tjänst som Urbit.
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- Jag trodde att marknaden, det vill säga handeln, var betydligt mer tekniskt
mogen än den visat sig vara. Vi utgick från att det skulle vara enkelt att koppla in
vår tjänst på deras system. Den biten har vi underskattat, säger han. (Goldberg,
2015)
Det uppkomna problemet visar på att branscher kommit olika långt med digitaliseringen i affärsprocesser vilket underskattats av Urb-its företagsledning. Mindre
fristående affärsidkare saknar integrerade system samtidigt som det finns ett inneboende motstånd till ytterligare implementering av ny informationsteknologi,
främst för att IT-system blir redundanta när de inte kan tala med varandra. Redundanta i den meningen att affärsidkaren behöver mata in information på två ställen,
det vill säga dubbelarbete. Att tekniska brister uppdagas efter lanseringen av
tjänsten visar på svårigheter som uppstår när etablerade företag skall införlivas i
en ny affärsmodell. I Urb-its fall kan det tyckas än mer anmärkningsvärt att företaget inte gjort sin ”hemläxa” med tanke på att grundarna av Citymail står bakom
företaget som fram till 2015 tagit in 55 miljoner i riskkapital för att utveckla marknadsplatsen och med en planerad kapitalanskaffning på totalt 100 miljoner kronor
(Goldberg, 2015).

5.5 Uberfication
Med benchmarking till persontransporter kommer förändringar inom godstransportområdet sannolikt att ske på samma sätt som inom kollektivtrafiken.
Busslinjer är uppkopplade med realtidsövervakning av turlistor genom Internet,
appar, digitala anslagstavlor på busshållplatser och försäljningsställen med total
systemintegration mellan olika plattformar. Den tekniska utvecklingen möjliggör
mer automatiserade affärsprocesser inom godstransporter jämfört med digitala
fraktbörser vid IT-kraschen kring millennieskiftet. Men tekniken löser inte alla
problem utan det kommer också att ställas krav på förändrat beteende i aktörsledet om en utveckling av elektroniska marknadsplatser och digital planering skall
utgöra ett realistiskt alternativ till befintliga affärsmodeller. Det finns dock några
parametrar som förändrats i positiv riktning från IT-boomen i slutet av 1990-talet
och som talar för mer automatiserade affärsprocesser (sammanfattat efter Gonzales, 2015).
För det första, digitaliseringen och ökad transparens innebär att maktförhållanden
mellan transportköpare och transportföretag jämnas ut i en automatiserad upphandlingsprocess, jämfört med den ensidiga favorisering av transportköpare som
kännetecknade elektroniska marknadsplatser under den första IT-eran. De tidiga
fraktbörserna utgick från en omvänd upphandling där transportföretag spelades ut
mot varandra där lägsta bud erhöll uppdraget. Det gick stick i stäv mot den maktkoncentration över planering och uppföljning som varit given förmedlingsföretagen och transportbranschens gängse affärsmodeller. En oortodox slutsats och i
linje med delningsekonomins grundpostulat blir att open book förhandlingar
skulle gynna transportbranschen, vilket också utgör en bärande del i Femstegsmodellen. Det är dock en ståndpunkt som inte delats av branschföreträdare som
hävdat att transportrelaterad informationen tillhör transportföretaget och inte kan
redovisas öppet varken mot kontrakterade underentreprenörer eller mot transportköpare med hänvisning till den konkurrenssituation som råder på marknaden
(Andersson & Melander, 2014).
En annan faktor utgör den tekniska utvecklingen där kommersiella produkter på
femton år hunnit ikapp FoU med användarvänliga appar och inbyggd positionering
(GPS), som möjliggör att betydligt fler transportföretag och i synnerhet fåmansåkerier skulle kunna vara med och lämna anbud via en elektronisk marknadsplats.
Tekniska plattformar för transportsektorn fanns redan utvecklade på 1990-talet
men det var proprietära (unika) systemlösningar som var kostsamma att implementera (Gayialis & Tatsiopoulos, 2004). Under 2010-talet har IT-lösningar
standardiserats, exempelvis webbportaler där små entreprenörsdrivna bolag med
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direktimport av varor kan öppna en webbshop. För Internethandeln utgör fortfarande logistiken knäckfrågan där besparingar som görs genom att kapa butiksledet med anläggnings- och personalkostnader, äts upp av kostnader för ineffektiv
”last mile” distribution och erbjudande om fri frakt och fri returrätt på köpta varor.
Den största utmaningen för en elektronisk marknadsplats inom transportsektorn
är att uppnå en kritisk massa av köpare och säljare, vilket för övrigt utgör högsta
prioritet för varje startupföretag med ambitioner att introducera en ny affärsmodell. En situation med alltför många transportköpare och inte tillräckligt med
transportföretag eller vice versa, begränsar marknadens erbjudande till användarna. Ett sätt att höja förmedlingsgraden i en automatiserad upphandlingsprocess är
att skapa relationer och upparbeta kontaktytor mellan aktörer, på samma sätt som
Facebook och Twitter skapar virituella vänskapsband och sociala nätverk. Att först
skapa en relation med en motpart, en relationsfraktbörs från engelskans ”relationship based freight exchange”, särskiljer affärstrategin från en helt öppen fraktbörs.
Fokus flyttas från att ansluta tusentals transportköpare, förmedlingsföretag och
transportörer, till att underlätta matchningen av tillgängligt gods med tillgänglig
kapacitet mellan kända och betrodda parter, vilket kan liknas vid en informell form
av avrop från ramavtal.
Ett exempel på en relationsfraktbörs utgör www.freightfriends.com med en affärsmodell som förmedlar logistik i flera led, med att först skapa en relation med motparten och få en acceptans som betrodd partner (”freight friends”), där relationsfraktbörsen möjliggör en matchning av gods och transportör med ett redan upparbetat förtroende mellan parter (Gonzales, 2011). Det är en process som följer
arbetsrutiner i befintliga affärsmodeller där förmedlingen sker manuellt genom att
transportköparen ringer eller mejlar en redan etablerad kontakt. Upphandlingsprocessen i en relationsfraktbörs avspeglas även i Femstegsmodellen som utgår
från digitala underlag över statiska eller dynamiska körrutter. Att utgå från ett
transparent underlag kan jämföras (benchmarking) med att lämna godset till en
upparbetad relation listad på en relationsfraktbörs, där förhandlingen mellan
parter i Femstegsmodellen sker i ett open book förfarande som bygger på förtroende. Att skapa en långsiktig relation mellan köpare och säljare utgör det primära
syftet med Femstegsmodellen.
Som genomgången visar finns exempel på affärsmodeller baserade på delningsekonomin som applicerats på transportbranschen. Men det är i sammanhanget
enkla försörjningskedjor som avses såsom taxi, budade körningar eller distribution
i B2C-ledet. Det gemensamma är att tjänster förmedlas via en plattform där utförare och mottagare av tjänsten kommunicerar via Internet eller en app i en smartphone. Nu kan den initiala frågan ställas igen, går delningsekonomins affärsmodell
även att applicera på urbana godstransporter när komplexiteten ökar, såsom konsolidering av flera varuägares gods i statiska eller dynamiska körrutter. Det finns företag som hävdar att transportbranschens våndor är över och som lanserat affärsmodeller som skall komma till rätta med ineffektivitet och fragmentering som
ytterst ökar fyllnadsgraden och sänker kostnadsbilden. Cargomatic, ett startupföretag med säte i Kalifornien, lanserade i juni 2014 en elektronisk marknadsplats som
fokuserar på mindre transportföretag med förmedling av styckegods i realtid.
The “Uberization” of trucking appears to be gaining momentum, with a Southern
California company today launching a platform to connect local shippers with
area drivers via their desktops and smartphones.
- Eighty percent of deliveries in metropolitan markets are made by small trucking
companies, and they are completed in a very inefficient way. Cargomatic CEO
Jonathan Kessle said in a statement.
- We address this fragmentation by bringing the sharing economy to business-tobusiness logistics. Cargomatic aggregates these small companies under one
platform. It’s a completely underserved market that we are now ready and
excited to serve. (Szakonyi, 2014).
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Återigen kan frågan ställas om Cargomatics självpåtagna mantel som fanbärare av
att introducera delningsekonomin inom B2B-segmentet för urbana godstransporter, radikalt kommer förändra transportbranschen? En följdfråga lyder, utgör Cargomatic och andra startupföretags affärsmodeller inom ramen för Uberfication endast en inkrementell innovation av den tidigare fraktbörsen? En tredje fråga, vad
skiljer situation i södra Kalifornien och närheten till IT-klustret Silicon Beach i
Los Angeles och situationen i Sverige för innovationer inom urbana godstransporter i allmänhet och för utvecklingen av affärsmodeller baserad på Uberfication
i synnerhet? Att frågan är het råder inget tvivel om, likaså att Kalifornien utgör ett
innovationscentrum för urbana godstransporter. Cargomatic ingår sedan i januari
2015 i AB Volvos investeringsportfölj genom att Volvo Group Venture Capital köpt
in sig vid en nyemission (Lawler, 2015). Volvo förklarar i ett meddelande varför
man investerar i startupföretaget;
The concept is easy to grasp: by connecting trucks/drivers utilizing a smartphone, Cargomatic is able to match trucks with free capacity with shippers in
realtime. However, getting such a platform to be attractive to both truckers and
shippers demands very deep understanding of the needs of both sides, and a
product that is advanced on the back-end and very simple to use on the frontend. The process of transporting goods demands a high amount of administration
before and after a transaction Cargomatic reduces that process significantly and
digitalizes all of it. (Landström, 2015)
Vid en första anblick finns stora likheter mellan Cargomatics affärsidé och fraktbörsers förmedling av gods under den första IT-eran med primärt syfte att öka
kapacitetsutnyttjandet på spotmarknaden, dock med fokus på transporföretag den
här gången jämfört med transportköpare vid millennieskiftet. Cargomatics målgrupp utgör budfirmor och mindre paketbilar eller det som i USA kallas för ”Less
than truckload” (LTL), där alternativet utgör ”Full Truckload” (FTL), hellaster
med en trailer på mellan 26 till 53 fot (8 till 16 meter). Cargomatic vänder sig till
mindre transportföretag med upp till 10 fordon för att i realtid fylla outnyttjat
lastutrymme (LTL) med den genomsnittliga vikten på 500 kg per försändelse
(Abrosimova, 2014). Det kan i Sverige översättas till styckegods med enhetslastbärare i intervallet 100-1000 kg som företrädesvis hanteras av speditörer och
regionala lastbilscentraler via terminaler och ofta i navdistribution (Lumsden,
2006). Transportörsmarknaden i USA liknar den i Sverige med i genomsnitt 1,7
fordon per åkeri (Landström, 2015). Det kan jämföras med att knappt hälften av
svenska åkeriföretag var enbilsåkare 2011 och 83 procent av åkerierna ägde färre
än sex fordon (Trafikanalys, 2012a).
Comfreight är ett annat startupföretag från södra Kalifornien med ett något annorlunda affärsupplägg jämfört med Cargomatic, men fortfarande utgår affärsmodellen från direktleveranser och förmedling av outnyttjat lastutrymme (Matays, 2015).
Istället för att basera affärsmodellen på en transanktionsavgift eller procentpåslag,
betalar transportörer och förmedlingsföretag ett månadsabonnemang medan för
transportköpare är tjänsten gratis. Comfreight har ingen programvara eller app
som laddas ner utan all kommunikation sker via företagets hemsida vilket gör
tjänsten prisvärd jämfört med andra föremedlingsföretag. Till skillnad från Cargomatic utgår Comfrieght från en öppen plattform där transportköpare kan integrera
egen affärsinformation direkt i programvaran som underlag vid upphandling, vilket
är ett steg längre jämfört med en ren fraktbörs. En liknande affärsidé har svenska
Farewell Logistics där varuägare betalar en avgift per månad för en uppkoppling
till systemet, medan transportföretag och slutkunder använder tjänsten gratis
(Karlsson, 2015b).
Göteborgsbaserade CargoSpace24 är ännu ett startupföretag med en webbtjänst
för förmedling av ledig lastbilskapacitet som utgår från en karta där fraktköparen i
realtid ser var det finns ledig kapacitet från anslutna transportföretag och bokar
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mot en avgift transporter direkt i datorn eller mobilen (CSION, 2014). Situationen
börjar likna utvecklingen 15 år tidigare där det vid millennieskiftet fanns uppskattningsvis 300 fraktbörser som genererade riskkapital, men endast ett fåtal
överlevde (Whelan, 2005). Varje startupföretag är väl medvetna om att det krävs
en kritisk massa för att överleva. Fokus utgör mindre åkeriföretag som behöver
hjälp med affärskontakter där CargoSpce24 har en uttalad målsättning att nå
50 000 användare till 2020 (CSION, 2014). Med facit i hand med alltför många
startupföretag med liknande affärsmodeller finns inte tillräckligt med transportköpare och transportföretag för en hållbar affär. Därmed finns risk att historien
kommer att upprepa sig med alltför många entreprenörer med storskaliga fraktbörsambitioner.
Cargomatics och andra startupföretags affärsidé bygger på digitaliserad information före och efter transaktionen. Plattformen i sig fyller samma funktion som fraktmäklare i USA och förmedlingsföretag i Sverige. I generella termer kan göras en
distinktion mellan förmedlingsleden i Sverige resp. USA. Svenska speditörer och
lastbilscentraler företräder vid en upphandling transportbranschen medan i USA
arbetar fraktmäklare i huvudsak på uppdrag av transportköpare. Transportbranschen såväl i USA som i Sverige kännetecknas dock av låg datamognad där
tekniklösningen utgörs av en smartphone och app för att slippa teknikkrav som
utestänger aktörer på båda sidor. En invändning blir således de stora skillnader
som finns mellan rudimentära affärsmodeller som Cargomatic och Delego (som
övervintrat från millennieskiftet och uppgraderats), jämfört med urbana godstransporter i statiska eller dynamiska körrutter med betydligt högre komplexitet.
I båda fall utgör låg fyllnadsgrad problemet, medan skillnader ligger i affärsvillkor
som är kopplade till tjänstens utförande. En fraktbörs utgår från standardiserade
avtal mellan transportköpare och transportföretag medan däremot avtal för
statiska eller dynamiska körrutter kräver konsolidering av gods med manuella
arbetsrutiner vid transportplanering och samlastning.
Skillnader ligger i IT-system och en automatiserad upphandlingsprocess där styckegods i Sverige hanteras med manuell förmedling via etablerade kontakter och telefon eller mail, medan en fraktbörs på spotmarknaden utgår från en alltigenom digital förmedlingsprocess. När komplexiteten ökar och flera disparata datakällor ingår i samma IT-lösning, krävs dels systemintegration och uppkoppling av nätverk
som leder till förändrade affärsmodeller för samtliga aktörer som ingår i en transporttjänst, dels åtgärder för brister som finns i indata vid en digitaliserad upphandling
och transportplanering. Ovan två invändningar medför manuella arbetsrutiner och
specifika anbudsförfarande mellan parter i en transportupphandling som vid
mitten på 2010-talet utesluter en helt igenom automatiserad upphandlingsprocess
för merparten av urbana godstransporter. Totalt utgör det gods som förmedlas
genom fraktbörser i Sverige och inom EU en mycket låg andel jämfört med transporterade volymer som förmedlas av speditörer, lastbilscentraler och logistikföretag.

5.6 En digital upphandlingsprocess
Men en överflyttning av gods sker redan till följd av ökad andel elektronisk handel
och hemleveranser i B2C-ledet. Frågeställningen kan preciseras till vilken omfattning det går att ersätta manuella arbetsrutiner och muntliga förhandlingar med digitala affärsprocesser för olika typer av transporttjänster. En indelning kan göras med
koppling till delningsekonomin och Uberfication med syfte att sätta studiens fokus,
Femstegsmodellen, i perspektiv till en digital upphandlingsprocess. Vad som ofta
blandas ihop utgör distribution inom B2C och godstransporter inom B2B, framförallt vad gäller detaljhandel med affärsmodeller för dagligvaror resp. sällanköpsvaror. Analysen för olika transportflöden utgår från vad som transporteras, vem
som transporterar och hur det transporteras. En indelning kan göras utifrån affärsmodeller för paketgods direkt till konsument, styckegods på spotmarknaden, parti-
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gods i statiska och dynamiska körrutter, samt som jämförelse utvecklingen av
förarlösa fordon för hellaster i fjärrtrafik. Distinktionen mellan affärsmodeller
presenteras i Tabell 4, men först behöver underlaget för en indelning behandlas.
Något som talar mot Uberfication inom godstransportområdet utgör delningsekonomins normativa utgångspunkt att de varor och tjänster som kanaliseras
”peer-to-peer” via en elektronisk marknadsplats skall med automatik generera
värde för den verksamhet som står bakom affärsmodellen, likaså för de individer
som använder marknadsplatsen och inte minst ur samhällsekonomisk synvinkel
med en stark koppling till miljöfrågor (Geron, 2012). Det innebär att den så kallade
delningen förutsätts ske i en automatiserad process som skapar intäkter. Vad som
blir motsägelsefullt är om marknaden inte accepterar affärsmodellen, såsom fraktbörser under IT-boomen vid millennieskiftet. Det finns också risker att nya affärsmodeller inte når den kritiska massa som behövs eller att upphandlingsprocessen
innehåller manuella arbetsrutiner och muntliga förhandlingar som inte kan automatiseras. Vad som ofta förbises av IT-förespråkare är att affärsmodeller för företag som Uber och Cargomatic bygger till stor del på manuella arbetsrutiner i affärsprocessen. Rekrytering av chaufförer sker med intervjuer och krav på utdrag ur
myndighetsregister som skall matcha kravprofil och uppfylla legala kriterier innan
personen eller företaget godkänns och kontrakteras (Abrosimova, 2014; Breedan &
Rubin, 2015).
Något som å andra sidan talar för delningsekonomins intåg på godstransportområdet utgör Internethandelns expansion med krav på distribution av varor i
B2C-ledet, där elektroniska marknadsplatser och affärsmodeller på 2010-talet kan
komma att leva upp till visionerna från den nya ekonomin. Det är en global trend
där mobilanvändare världen över – i synnerhet unga teknikkunniga individer
– förväntas förändra konsumenters beteende och därmed efterfrågan på fasta
anläggningstillgångar som butiker, lager och logistikanläggningar (Harrington,
2015). Ett exempel utgör Urb-its distribution via urbers till fots, cykel eller med
kollektivtrafik, en affärsmodell som kommer ta marknadsandelar från de existerande transportnätverken uppbyggda på B2B-relationer med distribution till
detaljhandelns butiker. Konkret innebär det att B2C-distributionen som nytt segment inte kommer hanteras av de tidigare B2B-transportörena till följd av den
strukturomvandling som sker där framförallt de etablerade transportföretagen
inte har en tillräckligt flexibel i affärsprocess. Frågan är hur mycket förskjutningen
blir och vilka effekter det får för transportbranschen.
De undersökningar som gjorts är spretiga och bygger ofta på en extrapolering av
e-handelns ökade marknadsandeler under 2000-talet fram till mitten av 2010talet. Att internethandeln kommer förändra förutsättningar i alla branscher som
säljer mot konsument står utom allt tvivel, men förändringstakten skiljer sig
markant åt för olika varugrupper. Enligt Handelns Utredningsinstitut omsatte den
svenska detaljhandeln totalt 610 miljarder kronor under 2014 där dagligvaruhandel stod för cirka hälften. Som jämförelse stod e-handeln 2012 för mindre än
1 procent av dagligvaruförsäljningen och 9 procent för sällanvaruköp, som till 2022
beräknas växa till 7 procent inom dagligvaruhandeln resp. 31 procent för övrig
detaljhandel (HUI, 2013). Ett förändrat inköpsbeteende från konsumenters sida
innebär en betydande förskjutning i distribution till nya destinationer som utlämningsombud, ”click-and-collect” terminaler och direktleveranser till konsument.
Men fortfarande behövs in-bound leveranser till lager och omlastningsterminaler
för out-bound leveranser i konsumentledet. Den fysiska handeln kommer således
fortsätta att dominera även om en ökad marknadsandel för Internethandel på sikt
påverkar trafikarbetet i konsumentledet genom färre inköpsresor (SmidfeltRosqvist et al., 2013).
Dagligvaruhandeln ligger efter övrig detaljhandel där de stora kedjorna ICA, Coop
och Axfood har att tampas med sig själva och dilemmat med uppbundet kapital i
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butiksledet och vad som händer med interna affärsprocesser vid hemleveranser.
Uppstickarna utgörs främst av matkasseföretag som via en elektronisk marknadsplats levererar recept och ingredienser för en veckas matlagning med affärsidén att
underlätta hushållens vardag. Middagsfrid som startades 2007 var det första matkasseföretaget som sedan fått många efterföljare med olika inriktningar men har
det gemensamt att distributionen oftast sker i egna fordon (Forne, 2015). För de
etablerade kedjorna utgör befintlig butiksstruktur och logistikförsörjning ett
betydande hinder, där en anpassning och effektivt e-handelskoncept kräver en
parallell verksamhet med plockning, paketering och distribution från ett centrallager (Forne, 2014).
Det sker även en etablering av kompletterande transporttjänster drivna från ITsidan. Budbee är ett startupföretag som kontrakterats av matkasseföretaget
Middagsfrid för att ta hand om distributionen. Hemleveranser av livsmedel
befinner sig i en stark tillväxtfas och som i många andra branscher finns en trend
mot att koncentrera de egna resurserna på kärnverksamheten. Budbee i likhet med
Uber äger inga transportfordon utan ser sig själv som ett förmedlingsföretag som
för slutkundens räkning upphandlar åkerier som står för drift, anställning av
chaufförer, skatter etc. (Forne, 2015). Kombinationen av att både nya sälj- resp.
distributionskanaler etableras blir att transportbranschen kommer förändras i
grunden. En ökad e-handel innebär att nya distributionskanaler växer fram på
bekostnad av etablerade transportföretag och deras omsättning. PostNord, DHL,
Schenker, Bring och regionala lastbilscentraler saknar tillräcklig flexibilitet för att
klara av daglig distribution i konsumentledet med krav på snabba leveranser (ibid).
Det innebär att nya spelare kommer dyka upp i olika segment, men det krävs en
kritisk massa för att generera tillräckligt med kunder och leverantörer för att
Uberfication och delningsekonomins affärsmodell skall vara lönsam. De nya distributionskanalerna fokuserar på stora städer där exempelvis Urb-it endast finns i
Stockholms innerstad och planerar en expansion i Paris och London, före andra
städer i Sverige (Goldberg, 2015). Det utgör ett dilemma eftersom potentialen för
hemleveranser är stor. En enkätundersökning utförd av Handels Utredningsinstitut visar på stora diskrepanser mellan vad hushållen efterfrågar och vad dagligvaruhandeln kan erbjuda. Hushållen vill överlag få sina livsmedelsinköp hemkörda men
det är bara 25 procent av de svarande i undersökningen som verkligen prövat eftersom tjänsten inte erbjuds där de bor (HUI, 2015).
B2C

Uberfication

Paketgods
1-100 kg

Styckegods
100 - 1000 kg

(expressleveranser)

Gång
Cykel
Kollektivtrafik

UberRUSH
Urb-it

Elfordon
Personbil

UberEATS

Lätt lastbil
Tung lastbil

Budbee

(enhetliga
lastbärare)

Konsolidering

Platooning

Partigods
1000 - 5000 kg

Hellaster
Över 5000 kg

(statiska och
(fjärrtransporter)
dynamiska körrutter)

Farwell Logisctics
ComFreight

Delego
Cargomatic
Cargospace24

Femstegsmodellen

Fordonsindustrin

Tabell 4 Digitaliseringen inom transportbranschen kopplat till nya affärsmodeller för paket-,
stycke- och partigods samt hellaster.
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För att sammanfatta och komma tillbaka till hur en digital upphandlingsprocess
skiljer sig åt för olika affärsmodeller visas i Tabell 4 sambanden mellan vad som
transporteras, vem som transporterar och hur det transporteras. För att förenkla
utgår tabellen från vad som transporteras genom indelning av paketgods upp till
100 kg, styckegods mellan 100 och 1000 kg, partigods mellan 1000 och 5000 kg
samt hellaster över 5000 kg (Lumsden, 2006). Volym, vikt och lastbärare har avgörande betydelse för transporteffektiviteten inom olika segment. En andra indelning utgår från affärsmodeller, en första med direktleveranser till konsument
utifrån delningsekonomins förmedling av transporttjänster, en andra Uberfication
av godstransporter, en tredje digitalisering av affärsprocesser vid statiska och dynamiska körrutter och en fjärde mest för att belysa teknikutvecklingen genom
”platooning” vid hellaster. Den tredje parametern utgörs av transportmedel; gång,
cykel, kollektivtrafik, elfordon, personbil, lätt lastbil och tung lastbil, som används
till del överlappande i resp. affärsmodell.
Delningsekonomin representeras av UberRUSH och Urb-it, två affärsmodeller
som utgår från kontrakterade leverantörer som närhelst kan få ett uppdrag när
inloggad på appen, för att inom en till två timmar plocka upp och leverera försändelsen mot ett arvode. Leverantörstjänsten blir snabbare och flexiblare jämfört
med traditionella transportföretag, i gengäld etableras Ubertjänster endast i storstäder vilket lämnar utrymme för Uberfication i paketsegmentet i övriga delar av
samhället som utgör de stora volymerna. Segmentet med styckegods utgör en
elektronisk marknadsplats och fyller samma funktion som fraktbörser under den
första IT-eran. Affärsmodeller för Cargomatic, Delego, Comfreight, Farewell
Logistics och CargoSpace24 utgår alla från gods på en spotmarknad. Cargomatic
har visserligen integrerat funktioner för ”pick-up and delivery”, men fortfarande
avser det förmedling av gods med enhetslastbärare.
Nästa steg i en automatiserad affärsprocess utgör konsolidering av gods där bedömningen görs att mer teknikintensiva lösningar som Comfreight och Farewell
Logistics kan uppgraderas till att även inkludera samlastning. Som startupföretag
riktar de in sig som systemleverantörer och därmed finns potential att integrera
mer avancerade transportplaneringsfunktioner som ruttoptimering och fordonsövervakning. Därmed tas steget över till Femstegsmodellen som utgår från digitaliserade underlag för transparenta och automatiserade affärsprocesser som hanterar
statiska och dynamiska körrutter. Men att poängtera, det krävs fortfarande manuella arbetsrutiner för att skapa digitala underlag med systemintegration från olika
datakällor med registervård och tvätta data. Syftet med studien och lanseringen av
Femstegsmodellen är att integrera automatiserade affärsprocesser i gängse transportupphandlingar med den teknik som finns till förfogande, samt belysa vilka
konsekvenser en digitalisering får för affärsmodeller, ansvarsfördelning och relationer mellan aktörer.
Det är stor skillnad på Uberfication som bygger på direktleveranser från A till B alt.
distribution av ett fåtal försändelser i ”linked trips”, jämfört med ”fleet management” för 5, 10 eller 50+ fordon i samma transportflöde. Urbana godstransporter
med statiska eller dynamiska körrutter som skall optimeras utgår från specifika
affärsvillkor – såsom konsolidering av gods, rangering på terminal, specifika
leveranstidsfönster, fordonens kapacitetsutnyttjande etc. – som utgör unika förutsättningar för den transporttjänst som skall upphandlas i jämförelse med en automatiserad anbudsprocess via en fraktbörs. Slutsatsen är att det skiljer betydligt i
förutsättningar mellan nya affärsmodeller baserade på Uberfication jämfört med
huvuddelen av urbana godstransporter. I det senare fallet krävs en hybrid upphandlingsmodell som utgår från transparenta och digitala underlag, men där
processen fortfarande innehåller manuella arbetsrutiner, anbudsspecifika underlag och muntliga förhandlingar. Femstegsmodellen har som mål att utgå från
digital information i alla led, men där exempelvis ett open book förfarande kräver
en muntlig förhandling.
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Parallellt driver fordonsindustrin på utvecklingen med förarlösa fordon och försök
med ”platooning”, som i USA ytterligare accentueras genom en eskalerande
chaufförsbrist. Under 2015 fanns totalt cirka 3 miljoner lastbilschaufförer i USA
med en förarbrist på cirka 38 000 inom segmentet fjärrtransporter, där det under
det kommande årtiondet finns ett beräknat behov av att anställa totalt 890 000 nya
chaufförer, eller i genomsnitt 89 000 per år fram till 2024 (Costello & Suarez,
2015). Medelåldern på lastbilschaufförer är 49 år där pensionsavgångar kommer
vara den överlägset största faktorn och stå för nästan hälften av anställningsbehovet (45 procent), där den näst största faktorn utgörs av ökat transportbehov
(33 procent) inom olika näringslivssegment. ”Platooning” där en förare styr 3-5
fordon kan förväntas föregå helt förarlösa fjärrtransporter. Men fortfarande
kommer urbana godstransporter kräva manuell hantering i transportörsledet
genom lastning och lossning av gods. Där sker utveckling istället av andra automatiserade processer som papperslös administration, skanning av lastbärare, digital transportplanering, uppföljning med fordonsövervakning, samt genom en automatiserad upphandlingsprocess som utgör fokus i studien.
Tittar man framåt mot 2020-talet kommer sannolikt transparanta affärsmodeller
kopplas till digitala upphandlingsprocesser genom krav från transportköpare. En
elektronisk marknadsplats som en fraktbörs eller en relationsfraktbörs kommer
fortsatt vara begränsad till gods på spotmarknaden. Segmentet urbana godstransporter kommer i sin tur kräva manuella arbetsrutiner i olika moment och specifika
anbudsunderlag vid upphandling. Målsättningen med Femstegsmodellen är att
skapa så automatiserade processer som möjligt och integrera digital teknik så fort
den är tillgänglig. Med ruttoptimering och fordonsövervakning skapas digitala
underlag för kvalitetssäkring av transportplanering och uppföljning. Verktyg för
att skanna lastbärare med vikt/volym utgör exempel på funktioner som ytterligare
kommer öka effektiviteten genom automatiserad lastoptimering som underlag för
ruttoptimering. Målsättningen med Femstegsmodellen är att både öka energieffektiviteten i transportsystemet och transporteffektiviteteten för transportköpare, vilket sker genom digital planering som ökar fyllnadsgrad och omvänt
minskar resursbehovet. Samtidigt skapas en partsneutral affär med fördelning av
kostnader resp. intäkter genom en open book förhandling som skiljer Femstegsmodellen från transportbranschens gängse affärsmodell där transportföretaget
delegeras logistikuppgiften.

5.7 Transportköparen i fokus ur ett SCM perspektiv
För att byta till ett angränsande spår har upphandlingsprocessen stor inverkan på
ett företags försörjningskedja. En ny upphandlingsmodell förändrar maktbalansen
mellan transportköpare och transportföretag där logistikfunktionen i transportbranschens gängse affärsmodell varit delegerat till transportföretaget. Att som
transportköpare vilja ta del av och påverka planering och uppföljning utgör en följdriktig utveckling när transporttjänster blir digitalt uppkopplade och integreras
fullt ut i transportköparens försörjningskedja. Ur ett supply chain management
perspektiv skulle det innebära att transportköparen tar makten över försörjningskedjan genom krav på insyn och samverkan kring logistikuppgiften, där möjligheten att påverka transporttjänstens utformning sker vid upphandlingstillfället.
Företag som utvecklat och infört framgångsrika SCM-tillämpningar utgår från en
affärsmodell som bygger på transparens och samverkan mellan parter i en affärstransaktion, såsom de exempel från IKEA och Ericsson som redovisas i efterföljande avsnitt.
Begreppet ”supply chain management” utvecklades inom industrin på 1990-talet
och utgår från ”ett helhetssynsätt för planering, utveckling, samordning, organisation, styrning och kontroll av materialflödet från råvaruleverantör till slutgiltig förbrukare” (Mattson, 2012:70). För att förtydliga så kopplas ofta ett helhetssynsätt
till maktbegreppet där i SCM-termer makt förväntas skapa värde i en försörjnings97
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kedja, där makt och värde utgör två nyckelbegrepp inom SCM. Det värdeskapande
förändringsarbete kan definieras som förhållandet mellan de fördelar som förändringsarbetet förväntas uppnå och de uppoffringar som krävs för att genomföra
samma (nödvändiga) förändringar. Inom SCM har informationsteknologi varit
pådrivande med värdeskapande åtgärder som effektiviserar manuella arbetsrutiner och sänker kostnader. Värde skapas genom samverkan mellan köpare och
säljare av en vara eller tjänst i en försörjningskedja, där samtliga aktörer tillsammans är involverade i värdeförädling med en överordnad målsättning att på
effektivast sätt leverera varor eller produkter till slutkund (Kulldorf, 2012).
Ett SCM-perspektiv inom transporttjänster utgör en motpol till ett löst kopplat
system som kännetecknat transportbranschen i Sverige. Genom digital planering
blir målsättningen med ett uppkopplat system att öka fyllnadsgraden med lägre
kostnadsbild för transportköparen, samtidigt som en ny affärsmodell bidrar till att
minska CO2-utsläppen. Det finns således både företags- och samhällsekonomiska
drivkrafter för ett maktskifte i SCM-termer, men frågan har helt saknats inom
ramen för myndighetsfinansierad forsknings- och utvecklingsarbete. I transportbranschens traditionella affärsmodell är parterna långt ifrån samverkan och ett
transparent förhållningssätt vid upphandling av transporttjänster. Det beror
framförallt på en styvmoderlig behandling från transportköpares sida, parat med
ett hårdnackat förhållningssätt från transportbranschen att ”vi sitter på kunskap
och expertis över logistik och planering”.
Det är noterbart att redan i upphandlingsskedet brister parterna i kunskap om
varandra och vilka krav som skall uppfyllas, samt vilka kvalitetsaspekter som är
viktiga. FoU-arbete har visat på en allmänt utbredd diskrepans mellan vad transportköpare resp. transportföretag uppfattar som viktiga faktorer vid upphandling
av transporttjänster (Engström, 2004). Empiriska studier har visat att transportköpare betonar kvalitetsaspekter som leveranssäkerhet, leveransprecision och
miljöaspekter medan transportföretag anser att främst priset är avgörande (Forslund, 2004). Störst skillnad mellan transportköparens förväntningar och transportföretagens upplevelse av levererad kvalitet fanns för ledtider, punktlighet och
tillgång till förseningsinformation, där det visade sig att transportköparna inte var
nöjda medan däremot transportföretagen hade en målbild av att de levererade
högre kvalitet än vad transportköparna upplevde (ibid).
Med en ensidig fokusering på priset finns en uppenbar risk att transportföretaget
slutar kvalitetsutveckla sina transporttjänster när priser pressas (Engström, 2004).
I förlängningen utgör en rudimentär upphandlingsmodell med fokus på priset
också en av förklaringarna till den låga datamognad som råder inom transportbranschen och som blir till en ond cirkel. Det finns ett kausalt samband mellan
investeringar och innovationer, där informationsteknologi utgör basen för nya
affärsmodeller och organisatoriska innovationer (Teece, 2010). I en prispressad
situation skapas inget utrymme för utveckling och innovationer vilket leder till att
investeringsbenägenheten blir låg eller obefintlig. Transportbranschen på 2000talet har fortfarande stora likheter med situationen på 1930-talet när åkare gick
samman i en ekonomisk förening och skapade ett föremedlingsled. Det är exemplifierat med riskkapitalisters dilemma inom transportbranschen där förmedlingsföretag som ASG sattes på effektiviseringskur, styckades och såldes ut eller GDL
som skapades genom uppköp och fusioner inför en vinstgenerande exit, framför
ett innovativt angreppssätt med strukturella förändringar och nya affärsmodeller
som generar vinst genom att expandera och utveckla verksamheten organiskt.
En tröskel för innovation utgör således den strikta uppdelningen i ett transaktionsled resp. transportörsled som endast inneburit en inkrementell utveckling av
affärsmodeller. Makten över planering och daglig drift har i princip oinskränkt
varit transportbranschens uppgift. Framförallt har förmedlingsföretagens roll ökat
i omfattning genom allt mer storskaliga företagsformer såsom för speditörer
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genom uppköp och fusionering, lastbilscentraler genom uppköp och bolagisering
och tredjepartlogistiker genom expansion i tjänsteutbudet. Situation kännetecknar
inte bara den svenska transportsektorn utan också godstransporter i ett globalt
perspektiv där avsaknad på investeringar och radikala innovationer påverkar den
totala energieffektiviteten i transportsystemet (UNIHABITAT, 2013). Även mellan
transportköpare och transportföretag har det funnits ett ambivalent förhållande.
Ansvarsfördelningen vid en förändring har blivit till den centrala frågeställningen
där både transportköpare och transportbranschen friskrivit sig själva från att
komma med förslag på lösning och överlåtit beslut till statsmakterna, vilket innebär att alla pekat på varandra och lever i föreställningen att någon annan tar initiativet (Ceder et al., 2011).
En annan oföretagsamhet bland transportköpare som direkt hämmar transporteffektiviteten utgör avsaknad på konkurrensutsättning, byte av leverantör eller
förändra befintlig affärsmodell. Oviljan att förändra visar på ett statiskt förhållande mellan parter med samma affärsmodeller, affärsrelationer och upphandlingsförfarande (Lammgård et al., 2013). När en transportköpare anlitar samma
transportföretag växer relationer och vänskapsband fram där transportköparen
litar på att villkoren som erbjuds är konkurrenskraftiga. Det ger litet utrymme för
andra transportföretag att konkurrera eller introducera innovationer och nya
affärsmodeller. Att som transportköpare inte konkurrensutsätta godstransporter
har visat sig vara det största hindret för ökad effektivitet i en transportkedja
(Engström, 2004). Därmed saknas också förutsättningar att förändra gängse upphandlingsförfarande, framförallt om förändringen förväntas bygga på transparens
och samverkan mellan parter tidigt i upphandlingsprocessen.
Det finns således en tydlig trend under 2010-talet mot att transportköpare vill bli
mer delaktiga i planering och uppföljning vilket innebär en förskjutning i makt
från transportföretag till transportköpare. Ett förtydligande, med detta inte sagt att
transportköparen tar över det operativa ansvaret för terminalhantering och fordon
utan det kommer även i framtiden ligga kvar på transportföretaget. Men transportköparen kommer sannolikt att ställa hårdare krav på information och transparens
vid upphandling och uppföljning av de transporter som rör den egna affärsmodellen. Det innebär att man ställer krav på vad man betalar för, men det är betydligt mer än bara en prisfråga. Transportköparens önskemål uttryckt i företagsekonomiska termer kan sammanfattas som en prioritering av värdeskapande åtgärder för hur transporten upphandlas, planeras, genomförs och följs upp. Ur ett
SCM-perspektiv skall en ny affärsmodell ställa krav på kontinuerlig utveckling
genom samverkan i planeringsprocessen och transparens i informationsflödet
mellan samtliga parter.
För att sammanfatta har urbana godstransporter och vad som kallas på engelska
för ”last mile problem”, generellt behandlats som en fristående aktivitet i affärsprocessen. Transportköparen har nöjt sig med att förhandla på en strategisk eller
taktisk nivå och lämnat genomförande på den operativa nivån till leverantören
eller transportföretaget. Det har saknats fokus på hur gods förflyttas mellan
aktörer i en transportkedja med enbart specifika krav på operativ leveransprecision, det vill säga utan krav på insyn i taktisk planering eller strategisk uppföljning.
Det har i sin tur medfört lägre fyllnadsgrad till följd av längre led- och stilleståndstider för att säkerställa specifika leveranskrav. Transportköpares gängse affärsmodell har saknat transparens i informationsflöde och samverkan mellan parterna,
två viktiga faktorer som utgör två grundpostulat inom SCM för att skapa värde i en
försörjningskedja.
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5.8 Benchmarking till IKEA och Ericsson
För upphandling av godstransporter kan benchmarking göras till framgångsrika
företag som IKEA och Ericsson med ett tydligt supply chain management tänk i
affärsprocesser. Den svenska transportsektorns traditionella affärsmodell utgår
från att transportföretaget offererar ett enhetspris per leverans alt. ett fast pris per
dag med utgångspunkt från transportköparens upphandlingsunderlag. Istället
utgår Femstegsmodellen från ett förfrågningsunderlag med simulerade körrutter
med ruttoptimering. Anbudsgivaren offererar transportköparen ett pris per körd
kilometer, pris per arbetad timme samt ett pris per kg för transporterat gods som
fastställs i en open book förhandling, där offererade priser även utgör betalningsunderlag med omvänd fakturering. I likhet med SCM innebär det en samverkan
mellan parter tidigt i upphandlingsprocessen med en affärsmodell med fullständig
transparens i informationsflöde, transportplanering och uppföljning.
Att utöva makt med syfte att skapa värde i en försörjningskedja är en unik affärsprocess där varje företag måste utgå från sina egna förutsättningar och affärsmodell. I IKEA’s fall har det inneburit ett kontinuerligt rationaliseringsarbete för
att sänka kostnaderna med några procentenheter per år, vilket sker med genomlysning av samtliga affärsprocesser tills det att färdiga produkter finns på lager i de
blågula varuhusen. Inblicken i IKEA:s sätt att tänka strategiskt kommer från SvenOlof Kulldorf med en bakgrund som global inköpschef på IKEA under tio år och
ivrig förespråkare av SCM (Kulldorf, 2012). Initialt analyserade inköpsfunktionen
på IKEA företag i olika branscher och kom fram till att vinnarna arbetade med
många partners, men det visade sig också att basen bestod av långsiktiga relationer
framtagna ur global konkurrens med nyckelfaktorerna transparens och tankesätt
(från engelskans ”mindset”) med en ambition mot ständiga förbättringar. Transparens och ”mindset” utgör två nyckelbegrepp inom SCM som länkar samman företag i en strategisk syn på försörjningskedjan med tillit, samverkan och långsiktighet som ledord (Mattson, 2012).
Utgångspunkt i IKEA’s förändringsarbete var att skapa en centraliserad planeringsfunktion (från engelskans ”centralized supply chain planning”) baserad på IT med
standardiserade och transparenta affärsprocesser (Jonsson et el., 2013). Erfarenheter från samverkan inom IKEA-koncernen har visat att SCM generellt leder till en
effektivisering med 30 procent när hela försörjningskedjan är satt under lupp och
allt ifrågasätts, från inköp av råmaterial, via tillverkningsprocesser och transportflöden, till försäljningsledet (Kulldorf, 2012). Samverkan sker genom att IKEA
tar makten över en försörjningskedja, förankrar en hög ambitionsnivå och genom
långsiktighet använder ”hela verktygslådan” i ett strukturerat förändringarbete
som omprövar gamla sanningar och vad IKEA-ledningen kallar för att ”slakta
heliga kor” (ibid). För att återkoppla till transportsektorn skulle en affärsmodell
med en förskjutning av makt från transportörsledet till transportköpare i en
försörjningskedja, innebära en standardiserad transporttjänst med transparens
och digitalt utbyte av information i ett uppkopplat system mellan aktörer. Vem som
gör vad i den dagliga driften med planering, transportledning och uppföljning blir
då sekundärt eftersom fullständig transparens råder mellan aktörer.
Ett annat exempel utgör Ericsson som till följd av teknikutvecklingen med en trend
mot allt mindre produkter inom telekom, har varit tvunget att öka fokus på interna
affärsprocesser och förändrade transportbehov, såsom prioritering av leveransprecison och spårbarhet kopplat till egna beställningsrutiner. Ericsson har i likhet
med IKEA eftersträvat ett ökat samarbete mellan företaget som transportköpare
och logistikleverantörer för att uppnå högre effektivitet, minskad miljöbelastning
och lägre fraktkostnader. Från koncernledningen utgick direktiv att hålla i taktpinnen och utveckla långsiktiga relationer med speditörer och transportörer med
ökad flexibilitet och förmåga att ställa om mellan land-, sjö- och flygfrakt. I ett
inlägg från april 2014 redovisas företagets policy;
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– Det finns ingen anledning att kompromissa när det gäller aktörerans olika
roller, säger han. Ericsson har utvecklat sin logistikverksamhet avsevärt, ett steg
som har bidragit till att bolaget i egenskap av varuägare – och inte speditörer –
är i blickpunkten i relationer med fraktflygbolagen.
– Vår egen planering har förändrat vår relation med logistikleveranser, säger
Robert Melin, Head of Distribution Logistics inom Ericssonkoncernen.
– Vi tillför nu själva värde i varuflödeskedjan och det gäller för våra logistikleverantörer att verkligen kunna tillföra extra värde för att vi ska ha fortsatt
relation med dem. (Karlsson, 2014:26).
Uttalandet gjordes på ett symposium där flygfraktens andel ökat inom Ericssonkoncernen jämfört med andra transportslag och därmed även logistikkostnaders
andel jämfört med övriga produktionskostnader. I generiska termer beskriver
Ericssons situation på flygfraktområdet den maktförskjutning som även sker inom
vägtransporter med transportköparens ökade krav på insyn och påverkan i planering, informationsflöde och uppföljning. Det kommer i sig att ändra maktbalansen
mellan aktörer där sannolikt förmedlingsrollen förändras med nya affärsmodeller
för planering och fakturering. Tidigare volymrabatter och kostnadstillägg som
grund för avtal ersätts med standardiserade lösningar som bygger på IT och
mätbara parameterar med transparens mellan samtliga led i en transportkedja. När
transportköparen själv tillför värde måste övriga aktörer anpassa utbudet annars
kommer man på sikt att slås ut av nya och mera lättrörlig aktörer som tillgodoser
varuägarens behov och tillför mervärde i en försörjningskedja. Ericsson är också
leverantör till transportsektorn och samarbetar med en rad olika aktörer såsom
myndigheter, fordonsindustrin, privata och kommunala bolag, där det affärsmässiga tangerar de egna affärsprocesserna av långsiktiga relationer.
– En orsak till att Ericsson väljer att satsa på transport är att det är en sektor
som per automatik är mobil, här finns således ett stort behov av Ericssons kompetens inom mobilitet, menar Edvard Brinck, ansvarig för Ericssons affärsområde
Transport Engagements.
– Bussar, bilar och lastbilar kommer att vara uppkopplade med allt som händer i
samhälls- och trafikplaneringen. Därför är det viktigt för oss att förstå transportsektorns ekosystem, dynamiken i affären för kollektivtrafik och logistiken för
åkerierna. Alla har olika behov och för att tillgodose dem på bästa sätt måste vi
förstå hur allt hänger ihop, konstaterar Edvard Brinck.
– Det är också viktigt att ha ett långsiktigt engagemang och inte bara titta på
individuella tjänster eller på företagsekonomi på ett kortsiktigt plan, vi måste
även få in samhällsperspektivet. (Rosengren, 2012).
Synsättet hämtat från SCM med en transparent affärsmodell (Femstegsmodellen)
där både transportköpare och transportföretag sitter med facit i hand vid open
book förhandlingar, innebär en radikal innovation men som de facto fungerat inom
andra näringar och affärsprocesser. Förutsättningar utgör digital information i alla
led med en grundligt genomförd nulägesanalys och kravspecifikation som leder
fram till ett juridiskt bindande avtal. Det kan synas som att parterna sitter på två
stolar vilket också blir fallet. I likhet med IKEA’s partnerskap i en tillverkningsprocess så förutsätts att transportköpare erhåller delaktighet i planering och utförande av transporttjänsten. Det är detta synsätt som förs fram genom Femstegsmodellen med krav på informationsteknologi för att skapa transparens och en mer
kostnadseffektiv affär för transportköpare. Om man hårdrar transportbranschens
gängse affärsmodell utgör godstransporter i företagsekonomiska termer en rudimentär tjänst som saknar transparens och därmed finns det stor potential till
effektivisering.
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5.9 Benchmarking Ystad−Österlenmodellen
Femstegsmodellen innebär en organisatorisk innovation där det finns delar i
kommunal samordnad varudistribution eller mer specifikt i Ystad-Österlenmodellen, som använts som benchmarking för upphandling av näringslivets transporter. Affärsmodellen samordnad varudistribution utgår från kommunen som
transportköpare och inte från kommunen som trafikregelerande myndighet, där
kommunerna står för 5,5 procent av livsmedelsinköpen i Sverige (Konkurrensverket, 2011b:63). Från den första affärsmodellen för samordnad varudistribution
utvecklades Ystad-Österlenmodellen med aktionsforskning genom en deltagarorienterad fallstudie där forskare-innovatör deltog aktivt med att tolka, beskriva
och förändra inköpsprocessen ( jmfr. Moen, 2013). Utvecklingsarbetet sker sedan
i metodiska steg där utgången inte är given på förhand. Därför skall betydelsen av
benchmarking till offentlig sektor och Ystad-Österlenmodellen inte undervärderas.
En upphandlingsmodell som baseras på ruttoptimering reducerar trafikarbetet
med upp till 25 procent, vilket var fallet både i transportflödet i fallstudien och för
Ystad-Österlenmodellen.

Planering

Behovsanalys
Förfrågningsunderlag

Upphandlingsprocessen

Uteslutning av
leverantörer

Annons

Kvalificering av
leverantörer

Tilldelning
av kontrakt
(utvärdering
av anbud)

Avtalsperiod

Avtalsspärr

Tilldelningsbeslut

Uppföljning

Kontraktsskrivning

Figur 10 Handlingsgång och regelverk vid tillämpning av Lagen om offentlig upphandling (LOU).
(Konkurrensverket, 2012:10)

Som bakgrund utgör en hörnpelare i EU-samarbetet gemensamma upphandlingsregler inom offentlig sektor för att säkerställa fri rörlighet för varor och tjänster på
EU:s inre marknad. Lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär ett betydligt
mer rigoröst regelverk för kommuners upphandling av varor och tjänster jämfört
med näringslivets upphandlingar. LOU utgör det svenska regelverket för frihandelsprinciperna inom EU-fördraget, med ”principen om likabehandling” där
alla leverantörer oavsett geografisk hemvist inom EU skall ha möjlighet att delta,
vidare den så kallade ”icke-diskrimineringsklausulen” som förbjuder att förfrågningsunderlaget riktar sig till enskilda leverantörer, samt ”principen om transparens” som innebär att det råder öppenhet vad gäller information och förutsättningar att delta under hela upphandlingsprocessen (Konkurrensverket, 2011a).
Upphandlingsprocessen åskådliggörs i Figur 10 och följer en strikt kvalificeringsordning som startar med en behovsanalys som sammanställs till ett förfrågningsunderlag och sedan annonseras upphandlingen. Leverantörer får tid att besvara
kraven, ta fram prisuppgifter och sammanställa svaren till ett anbud. Därefter vidtar anbudsprövning med utvärdering och tilldelning av kontrakt, men med en avtalsspärr som innebär att leverantörer kan ifrågasätta tilldelningsbeslutet. Under hela
utvecklingsarbetet med Ystad-Österlenmodellen fanns risken att affärsmodellen i
slutändan kunde bli överprövad inom ramen för LOU. Upphandlingen kom också
att överprövas där tilldelningsbeslutet ifrågasattes, men Förvaltningsrätten i
Malmö avslog begäran utan att pröva fallet (Moen, 2013). Avslutningsvis resulterar
upphandlingen i kontraktskrivning så att leverans av upphandlad vara eller tjänst
kan påbörjas för en fastställd avtalsperiod.
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En pedagogisk förklaring som beskriver skillnaden mellan Borlängemodellen som
bygger på transportbranschens gängse affärsmodell vid samordnad varudistribution och den utveckling som sker med Ystad-Österlenmodellen, utgår från det
förfrågningsunderlag (FFU) som anbudsgivare har att ta ställning till i en upphandling. Vid traditionell upphandling utgörs FFU av en sammanställning av
leveransadresser med leveransfrekvens per vecka och beräknade volymer i form av
lastbärare som statistiskt underlag. Det saknas affärskritisk information om hur
och när leveranser sker eller annan form av transportplanering, som utgör en lika
svår uppgift att beräkna för endera parten. Men inte desto mindre krävs ett ansvarstagande för logistikfunktionen som regleras i avtal och det är det frågan gäller.
Vem skall ytterst ansvara för planeringen av transporttjänsten? I Borlängemodellen
beräknar transportföretaget resursbehovet av antal fordon och planerar körrutter
som del av anbudsgivningen. I Ystad-Österlenmodellen sker planeringen i föreskrivande led som del av det FFU som upprättas av transportköparen, där anbudsgivare har att ta ställning till sekvenserade körrutter med simulerade kilometer
och timmar.
När transportköparen överlåter planeringen till transportföretaget förväntas
transportflödet optimeras utifrån transportköparens behov. Behovet definieras
som krav på leveransprecision eller ”Just-in-time” leveranser inom exempelvis
storskalig tillverkningsindustri. Det som kan ifrågasättas är huruvida planering
och uppföljning från transportföretagets sida designeras transportköparens behov
i försörjningskedjan, eller finns i avtalet klausuler eller luckor där transportföretaget kan prioritera den egna verksamheten. I fallet kommunal samordnad varudistribution utgör krav på maximal samlastning med andra varuägares gods en
sådan klausul med fri tolkningsrätt. Transportbranschen har hävdat att samlastning krävs för att optimera fyllnadsgraden annars blir transporten dyrare och
ineffektiv ur miljösynpunkt. Det är dock en sanning med modifikation som utmanas i Ystad-Österlenmodellen. Vid digital planering med ruttoptimering simuleras körrutter där stopptiden vid varje leveransadress utgör primär begränsande
faktor, inte fordonets fyllnadsgrad. Med ruttoptimering kan behovet av antal
fordon minimeras genom både last- och ruttoptimering som maximerar fyllnadsgraden i statiska körrutter med fasta leveranstider och som inte ger utrymme för
andra varuägares gods.
En resursoptimerad upphandling utgår från att transportplaneringen upprättas av
kommunen och ingår som del av FFU som anbudsgivare har att ta ställning till.
Figur 11 visar Ystad-Österlenkommunernas webbgränssnitt i upphandlingsverktyget Visma TendSign för anbud av distributionscentral, terminalhantering och
fordon. Offentlig sektor har kommit betydligt längre med elektronisk upphandling
jämfört med det privata näringslivet där Visma TendSign (www.tendsign.com/
upphandlingsverktyg/) är marknadsledande inom kommunal förvaltning. Hela
upphandlingsprocessen kan beskrivas utifrån de tre rudimentära stegen med förfrågningsunderlag, anbud och kontraktsskrivande i Figur 8 (Rogerson et al., 2014).
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Prismodul för samordnad varudistribution
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Figur 11 Prismodul för anbudsgivning i upphandlingsverktyget Visma TendSign. Gränssnitt för
Ystad-Österlen kommunernas resursoptimerade upphandlingsunderlag, med pris per kilometer och
arbetstimme, samt pris per kg transporterat gods (Moen, 2013:520)

Förfrågningsunderlag; I steg ett genomförs simuleringar i ett ruttoptimeringsverktyg som definierar transportbehovet. Förarbetet till simuleringar är av största
vikt och utgår från kartläggning av leveransadresser, stopptider och volymer för
intransporter av existerande transportflöden. Det simulerade resultatet utgör vad
som benämnts för ett resursoptimerat upphandlingsunderlag med sekvenserade
leveransadresser i körrutter, antal fordonskilometer och antal timmar-minuter per
körrutt, samt ett kilopris för godset.
Anbud; I det andra steget anger anbudsgivaren ett pris per kilometer resp. arbetad
timme samt ett kg-pris för transporterat gods, där lägsta anbud som möter upp
mot angivna kvalitetskrav vinner kontraktet i enlighet med LOU. Eftersom kommunernas miljömål med minskad miljöbelastning prioriterades, angavs i prismodulen
tre simulerade alternativ för en terminal lokaliserad till resp. kommuns centralort.
Konkret anger anbudsgivare prisuppgifter i prismodulen i Figur 11, där offererade
priser multipliceras med simulerade ingångsvärden för resp. terminallokalisering
och skalas upp till en årskostnad där anbuden kan jämföras med varandra. Som
framgår erhöll Ystad lägsta värden i kraft av befolkningstyngdpunkten med cirka
hälften av de tre kommunernas invånare inom Ystad kommun. Därmed också
hälften av varuleveranser till skolor, förskolor, äldreboende och tekniska enheter.
En lokalisering till Simrishamn straffas miljömässigt eftersom terminalen ligger
40 kilometer från befolkningstyngdpunkten med betydligt längre matarsträckor
till leveransadresser som följd. Genom simuleringar utgör Ystad det miljövänligaste alternativet och erhåller därmed vad kan kallas för en miljörabatt som speglar
kommunernas miljömålsarbete.
Kontraktsskrivande; I ett tredje steg används det pris som transportföretaget
offererar även som faktureringsunderlag vid omvänd fakturering. Omvänd i den
bemärkelsen att kommunen genom fordonsövervakning registrerar trafikarbetet
och anger för transportföretaget vad som skall faktureras utifrån registrerade
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kilometer, arbetade timmar och transporterad vikt. Affärsmodellen skiljer sig från
transportbranschens gängse affärsmodell med ett enhetspris per leverans alt. ett
fast pris per åttatimmars arbetsdag.
Centralt i Ystad-Österlenmodellen utgör att öka kommunens beställarkompetens
som transportköpare, där generellt kommuner saknar beställarkompetens för
upphandling av godstransporter (Braic et al., 2012)såväl som expertkunskap för
kommunen som trafikreglerande myndighet (Lindholm, 2012). Ett relevant nyckeltal för hur tydligt FFU uppfattas av anbudsgivarna utgör spridningen på inkomna
anbud, det vill säga skillnaden från det högsta till det lägsta anbudet. I den upphandling som baserades på Ystad-Österlenmodellen inkom fyra anbud från 2,643
miljoner kronor till 3,263 miljoner kronor, det vill säga att det högsta budet var 23
procent högre än det lägsta anbudet (Moen, 2013:525). Som jämförelse utgör
Halmstads kommuns upphandling 2012 efter Borlängemodellen, där det högsta
budet på 9,238 miljoner kronor var 143 procent högre jämfört med lägsta budet på
3,814 miljoner kronor, en anmärkningsvärd spridning där det lägsta budet i sig var
lägre än skillnaden mellan högsta och lägsta bud (ibid:526).
Ystad-Österlenmodellen innebär att kommunen erhåller högre beställarkompetens
och blir tydligare i sitt erbjudande med ruttoptimering som ger fördefinierade körrutter med tid, körsträcka och sekvensering, jämfört med endast ett underlag med
registerinformation för anbudsgivarna att ta ställning till. Ystad-Österlenmodellen
visade att förutsättningar och affärsmodell hade godtagits av transportbranschen
och lämnade anbud låg nära i offererat pris, en indikation på att kommunen som
upphandlande myndighet uppvisar hög beställarkompetens. I Halmstad kommuns
upphandling kan man säga att varken transportköparen (kommunen) eller transportföretagen hade en aning om vad priset skulle bli i slutändan, eller vad som
utgjorde ett rimligt pris. Med Ystad-Österlenmodellen och ökad beställarkompetens säkerställer kommunen de egna miljömålen genom att ta makten över planering och uppföljning, vilket innebar ett trendbrott gentemot Borlängemodellen
som speglar transportbranschens affärsmodell där kommunen helt förlitar sig på
transportföretagets logistikkunskaper.
Med Ystad-Österlenmodellen som förebild utgår Femstegsmodellen från en resursoptimerad upphandling för näringslivets transportköpare. Utmärkande är att båda
parter har tillgång till ett mätbart upphandlingsunderlag som utgör resursbehovet
för antal fordon, körsträcka och körtid. Så tillvida liknar Femstegsmodellen en
upphandling med konkurrenspräglad dialog (KPD) inom ramen för LOU, ett upphandlingsförfarande som inrättades 2010 (Kammarkollegiet, 2010). I en KPDupphandling väljs två eller tre leverantörer ut i ett tidigt skede som utifrån en
förutbestämd instruktion får demonstrera sina produkter, lösningar eller förslag.
KPD används bland annat vid IT- och teknikupphandlingar där det är svårt för
anbudsgivaren att specificera en kravbild. På så vis blir upphandlingsprocessen
transparent och inte som i transportbranschens traditionella affärsmodell att
makten över planering och uppföljning förbehålls transportföretaget.
Att transportföretaget äger transportplaneringen utmanas således i Ystad-Österlenmodellen som utgår från att kommunen som transportköpare sitter på makten
över planering och uppföljning. En benchmarking till näringslivets upphandling
utgår från en nulägesanalys av befintliga körrutter med stopptider och volymer för
att beräkna fordonens fyllnadsgrad, en datafångst som företrädesvis utförs med
fordonsövervakning. Därefter sker ruttoptimering av körrutter med kilometer och
timmar som underlag vid en open book förhandling mellan parter (se Figur 15).
För att upphandlingsunderlaget skall vara relevant med leveranstider, leveransdagar och antal lastbärare krävs korrekta indata, att simuleringen med ruttoptimering blir trovärdig och inte ifrågasätts av anbudsgivare. Vid avancerade upphandlingar som Ystad-Österlenmodellen eller Femstegsmodellen, blir förarbetet och
datafångst väl så viktigt som själva upphandlingsprocessen (Andersson & Norrman, 2002).
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6 Femstegsmodellen
6.1 Beställarkompetens, transparens och mätbarhet
I affärsprocesser har transportupphandlingar haft relativt låg prioritet och behandlats styvmoderligt från transportköparens sida, främst för att godstransporter
varit förhållandevis billiga och hanterats separat eftersom de som regel inte utgör
företagets kärnverksamhet. En bidragande orsak till frågans underordnade
ställning har varit en manuell hantering utan möjlighet till insyn och kontroll av
de transporter som upphandlas. Istället har transportköpare överlåtit ansvaret till
transportbranschen vars affärsmodeller och ”know-how” varit styrande vid
transporttjänsters utformning och uppföljning. Transportköpares inställning har
dock förändrats snabbt på 2000-talet i takt med kostnadsökningar i transportörsledet och ett ökat miljö- och klimatfokus, där godstransporter uppmärksammats
som en affärskritisk del av företagets försörjningskedja (Trafikverket, 2013a). Det
innebär att relationen mellan aktörer förändras när transportköpare direkt eller
indirekt förändrar maktbalansen genom att kräva transparens i försörjningskedjan,
dock skall poängteras utan att ta över det operativa ansvaret.
Transportköpare behöver öka beställarkompetensen för att kunna ställa relevanta
krav hur transporttjänster upphandlas och integreras i företagets organisation.
Framförallt sker förändringar i affärsprocesser inom ett företag som påverkar
transportuppdragen över tiden, där det saknats mätbara mekanismer för utvärdering och kontroll av både ekonomisk uppföljning och transporteffektivitet.
Från myndighetshåll har man arbetat aktivt med upphandlingsfrågor och kompetensutveckling, såsom Trafikverkets rekommendationer med fyra steg mot ett
systematiskt miljö- och trafiksäkerhetsarbete för upphandling av godstransporter
(Trafikverket, 2013b). Miljöstyrningsrådet har också varit aktivt och publicerat
vägledande upphandlingskriterier för trafiksäkerhet (MSR, 2011) resp. miljökrav
(MSR, 2012). Förutom trafiksäkerhet och miljöhänsyn utgör arbetsmiljö en tredje
parameter som kan inordnas under beställarkompetens och som fått ökat fokus
under 2010-talet med bl a skärpta regelverk.
− Det är viktigt att transportköparna tar ansvar för att utveckla branschen.
Hur näringslivet agerar som transportköpare spelar stor roll för hur transportmarknaden utvecklas, betonade infrastrukturminister Anna Johansson på VTI:s
Transportforum i Linköping i januari (2015). Hon talade om hållbarhet inom
transportsektorn. Det handlar inte bara om miljöfrågor utan också om arbetsvillkoren i branschen. Idag måste seriösa åkerier möta konkurrens från aktörer
som kan hålla nere priser genom oschysta villkor för sina anställda och genom
rent fusk och regelbrott. (Andersson, 2015).
Det är visserligen upp till transportköparen att ställa rätt krav vid upphandling av
transporttjänster, men två fundamentala reflektioner kan göras som ökar beställarkompetensen. Ett sätt att komma till rätta med bristande effektivitet utgör ökad
transparens med digital information i alla led av en försörjningskedja. Sedan krävs
samverkan, inte bara transportköpare utan även transportföretagen behöver agera
proaktivt från sin sida för att initiera nya innovativa lösningar och affärsmodeller
på marknaden. Ett exempel utgör så kallad illegal cabotagetrafik med utländska
fordon och chaufförer som tar körningar inom Sverige utan tillstånd, något som
transportbranschen reagerat mot (Sternberg et al., 2014b). Samtidigt har myndigheter sett över lagstiftningen och ändrat i regelverket (Näringsdepartementet,
2014). Men i sakfrågan kan en viss självrannsakan från branschföreträdare vara på
sin plats. De facto 80 procent av inrikes transportuppdrag är förmedlade av svenska
företag som sluter avtal med svenska transportköpare där båda parter kan påverka
utfallet. Problemet med cabotagetrafiken utgör ett exempel där aktörer pekar på
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varandra och lever i föreställningen att någon annan tar initiativet, vilket utgör ett
vanligt förekommande fenomen inom transportsektorn som hindrar innovationsarbete och en utveckling mot ökad transporteffektivitet (Ceder et al., 2011).
En utveckling inom transportsektorn mot förbättrad arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan har initierats av Q3 – Forum för hållbara transporter, en förening som startade med stöd av Trafikverket för att stödja organisationens medlemmar i arbetet att ställa relevanta kvalitetskrav vid upphandling av
transporttjänster (Q3, 2013). Organisationen bakom Q3 har strukturerat och förenklat upphandlingsprocessen och skapat möjlighet för transportköparen att
aktivt påverka transporttjänstens utförande. Centralt i konceptet finns ett upphandlings- och uppföljningsverktyg som medlemmarna kan ladda ner via nätet
med en praktisk avtalsmall med färdigformulerade krav på miljö, trafiksäkerhet
och arbetsmiljö vid vägtransporter. Det finns i Q3-arbetet en uttalad ambition att
höja beställarkompetensen hos transportköpare som leder till en hållbar utveckling inom transportbranschen. Vad som framförallt är nydanande är att upphandlingskriterier konkretiseras genom systematisk uppföljning av kvalitetskraven,
något som till stor del saknats i transportbranschens gängse upphandlingsmodell.
Utveckling av verktyget har inneburet framtagning av en systematiserad modell,
metodhandledning och processbeskrivning. Den systematiserade modellen har
utvecklats i tre nivågrupperade kravspecifikationer med krav som både används
i upphandlingar och uppföljningar. Metodhandledningen har tagits fram för att
ge en helhetssyn av upphandlingsförfarandet och göra verktyget mer komplett.
För att kvalitetssäkra och komplettera upphandlings- och uppföljningsverktyget
har också en processbeskrivning tagits fram där upphandlings- och uppföljningsprocessen beskrivs steg för steg. (Q3, 2013:6)
En upphandling som utgår från kvalitetskrav innebär tydliga riktlinjer med syfte
att urskilja de transportföretag som uppfyller transportköparens hållbarhetskriterier för att bli antagen som leverantör. Utgångspunkt utgör att det transportköpande företaget har en upphandlingspolicy där de kvalitetskrav som anges skall
kunna kopplas till mätbara och tidsbundna mål för arbetsmiljö, trafiksäkerhet och
miljö. I Q3’s verktygslåda finns över 100 fördefinierade frågor inom resp. område
som transportköparen klickar i och skapar ett leverantörsförfrågningsunderlag
(LFU) som presumtiva transportleverantörer skall svara på. Det går även att lägga
till egna frågor, en företagspresentation eller annan information av värde för anbudsgivare att ta ställning till. Själva upphandlingsarbetet startar med ett digitalt utskick av LFU till utvalda leverantörer som svarar via en länk där verktyget ger en
tydlig uppställning och översiktsvy för att jämföra inkomna svar. Att använda Q3verktyget innebär en prekvalificering av transportföretag som lever upp till
transportköparens krav på hållbarhet och upphandlingspolicy, där svaren från
LFU ligger till grund för beslut.
Förutom upphandling används 3Q-verktyget för fortlöpande avtals- och kvalitetsuppföljning under hela avtalsperioden, vilket kräver av den upphandlande organisationen att fastställa vilka tidsintervall som kvalitetskraven skall verifieras. Praktiskt sker det genom tre alternativa kravnivåer som är anpassade för att användas
vid olika typer av transportupphandlingar. Den första nivå utgörs av grundkrav
som i princip kan ställas på alla vägtransporter, men är främst riktade mot mindre
transportflöden där vissa kvalitetskrav skall var uppfyllda vid avtalsstart, andra
kan uppfyllas under avtalstiden. Som motpol utgör nivå 3 som innehåller alla Q3’s
krav och avser stora upphandlingar av främst tunga vägtransporter som genomförs
regelbundet (ex. dagligen) där transportföretaget designerar ett antal fordon för
enbart dessa transporter. Däremellan finns en mellannivå 2 som skiljer sig främst
åt från nivå 1 genom att samtliga kvalitetskrav som anges i upphandlingen skall
verifieras vid avtalsstart och transportören har avsatt vissa fordonsresurser (ex.
veckovis) för uppdraget.
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En prekvalificering av transportleverantörer med hållbarhetskriterier följs av ett
traditionellt anbudsförfarande med ansvarfördelning för planering och transportledning, typ av fordon, volymer, ersättningsnivåer för transporterat gods, etc
genom en kravspecifikation för den operativa delen av upphandlingen. En kvalitetssäkring av transporteffektiviteten skulle i det avseendet kunna ses som ett fjärde
kvalitetskrav och ingå som ett mätbart kvalitetsmått vid upphandling av transporttjänster. Ett fjärde Q i en prekvalificering skulle innefatta hanteringen av digitala
verktyg som ersätter manuella rutiner, såsom ökad styrbarhet vid transportplanering med ruttoptimering och uppföljning genom fordonsövervakning med GPSregistering. Det vill säga mätbara mål som regleras i avtal såsom effektivitetsmål
för antal körda kilometer, fordonens fyllnadsgrad eller körrutters utformning,
faktorer som påverkar ekonomiskt utfall såväl som transporteffektivitet och därmed även miljöbelastningen.
Vid en genomgång kan konstateras att utgångspunkt för upphandlingskriterier ensidigt utgår från etablerade affärsmodeller för både transportköpare och transportföretag. Frågan om ökad beställarkompetens och mätbarhet i affärsmodeller behöver därför lyftas eftersom den ingår som del i ett större sammanhang och det
paradigmskifte som kan förutses komma inom transportsektorn på 2010-talet.
Makten över godstransporter i termer av supply chain management förskjuts från
transportföretag till transportköpare med affärsmodeller som integrerar uppföljning och kontroll där betalningar synliggörs genom digital information i alla led.
Därmed kan den mest centrala frågan för ökad effektivitet i transportsystemet
sammanfattas med krav på gemensamma IT-plattformar i uppkopplade system
som sammanbinder transportköpares och transportföretags affärsmodeller (Moen,
2010; Sjöström et al., 2013). För det krävs att transportbranschen förändrar beteende och frångår manuella arbetsrutiner genom ökad användning av IT med ökad
transparens och uppföljning vilket leder till ökad transporteffektivitet.
För att utgå från exemplet i fallstudien – en grossist med eget plocklager och terminal men med outsourcad transportapparat och logistik – utgör det ett tvåpartsförhållande där transportköparen saknade intern logistikkunskap men önskade
mer insyn i den upphandlade försörjningskedjan av leveranser till slutkunder. Om
transportköparen önskar kontroll över de egna transporterna men med fortsatt
outsourcing av logistik, drift och fordon, krävs digital uppkoppling av de transportuppdrag som upphandlas. För att förtydliga, fallstudien utgår från ett statiskt
transportflöde med digital information i alla led, en förutsättning för en implementering av Femstegsmodellen. För konsolidering och samlastning av flera varuägares gods krävs uppkoppling av samtliga aktörer i systemet, vilket sannolikt blir
realitet på 2020-talet när digitaliseringen på allvar förväntas slå igenom inom transportbranschen (Rosengren, 2012). Utgångspunkt i en sådan affärsmodell blir för
transportföretaget att styra logistik och transportflöde efter kundens definierade
behov, alt. att transportköparen själv tar hand om logistikuppgiften såsom i YstadÖsterlenmodellen men med fortsatt outsourcing av fordon, chaufförer, drift- och
transportledning. Oavsett kan en förändring endast ske vid upphandlingstillfället
och måste vara definierat i kravspecifikation och formaliserat i ett bindande avtal.
En affärsmodell med digital information förändrar transportköparens roll med
krav på integration och fullständig transparens vid upphandling, planering och uppföljning. Det finns ett engelskt uttryck ”secrecy is the prime enemy of efficiency,
but don’t let anyone know it”, vilket för transportsektorn kan översättas med att
”avsaknaden på transparens utgör den primära begränsningen för ökad transporteffektivitet och det är därför som ingen talar om det”. Det finns således en potential att med informationsteknologi och nya samarbetsmekanismer mellan transportköpare och transportföretag – läs ovan två fundamentala reflektioner för att öka
beställarkompetensen – öka transporteffektiviteten vid urbana godstransporter
genom transparenta upphandlingsprocesser. Forskningsresultat stöder också ett
långsiktigt tänkande som visar att transporteffektiviteten utvecklas i positiv
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riktning när transportköpare eftersträvar att upprätthålla långsiktiga relationer
med upphandlade transportföretag (Duin et al., 2007). Att etablera en långsiktig
relation mellan parter i en upphandlingsprocess som bygger på transparens och
förtroende, utgör också syftet med Femstegsmodellen.

6.2 Upphandlingsprocessen
Studiens fokus med distribution i statiska eller dynamiska körrutter utgår från en
affärsmodell med samlastade transporter alt. separata flöden i terminalens upptagningsområde. Problembilden kan konkretiseras av transportbranschens gängse
upphandlingsprocess som styrts av mängdrabatter och/eller kostnadstillägg, trots
att transportköparen utgör huvudman i sakfrågan. Logistik och avtalskonstruktion
baseras på ett enhetspris per leveransadress eller fast pris per timma/dag, som
kompletteras med rabatter eller tillägg vid små, stora eller avvikande volymer, vikt,
godsslag, lastbärare, lagerhantering, terminalhantering etc. Problembilden kompliceras ytterligare av brist på beställarkompetens och specifik kunskap från transportköparens sida. Istället har transportköpare förlitat sig på transportbranschens
erbjudande med direkta förhandlingar om pris utifrån leverantörers anbud. Det
saknas inom branschen standardiserade tariffer utifrån ett faktabaserat underlag
som utgår från registrerad arbetstid och körsträcka. Femstegsmodellen presenteras som ett alternativ genom en transparant upphandlingsprocess och mätbar
affärsmodell baserad på digital information.
Transportbranschens gängse upphandlingsmodell kan åskådliggöras i ett flödesschema som i likhet med beskrivningar av affärsmodeller visualiserar upphandlingsprocessens strukturella delar med resurser och flöden som schematiska bilder
(Demil & Lecocq, 2010). Det är upp till transportköparen att efter egna mål och
riktlinjer genomföra en upphandling som förenklat sker i tre steg med kravspecifikation, urvalsprocess och kontraktskrivning (van Weele, 2010). Generellt inom
transportsektorn används i ett första led en ”Request for Information” (RFI) med
en intern behovsanalys som fastställer vilka företag på marknaden som kan leverera transporttjänsten i fråga. En ”Request for Quotation” (RFQ) utgör ett andra
led med ett förfrågningsunderlag med villkor och parametrar som utgör beslutsunderlag i en anbudsprocess. Ju mer detaljerad kravspecifikation för den transporttjänst som avses, desto mer jämförbara blir anbuden som vägledning för transportköparen vid val av leverantör. Urvalsprocessen resulterar i ett tredje led med
kontraktskrivande som reglerar beställningar, exekvering och uppföljning av upphandlad transporttjänst.
De tre generella stegen i upphandlingsprocessen med övergripande riktlinjer visas
i Figur 12 där aktiviteter brutits ned på detaljnivå jämfört med den förenklade indelningen i Figur 8. Flödesschemat beskriver gängse upphandlingsform inom detaljhandel och tjänstesektorn i Sverige (Rogerson et al., 2014). Inom dessa segment
utgår transportflöden i de flesta fall från statiska och dynamiska körrutter. I det
första steget upprättas en kravspecifikation eller RFI (”define specifications”)
baserad på transportinformation och behovsanalys för att känna av marknaden
och identifiera presumtiva anbudsgivare. Därefter kvantifieras transporttjänsten
i ett RFQ med antal leveransadresser, volymer, leveranstidsfönster och andra
affärsvillkor som styr planering och utförande, som anbudsgivare har att ta ställning till. Sedan är det upp till anbudsgivare att upprätta en transportinstruktion
med körrutter och offerera ett pris. I vad mån det gäller upphandling av en
standardiserad transporttjänst eller om det krävs anpassning till företagets verksamhet och försörjningskedja, har avgörande betydelse för omfattning och innehåll i kravspecifikationen (ibid).
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Figur 12 Steg i en generell upphandlingsprocess för transporttjänster inom detaljhandel och tjänstesektorn. (Rogerson et al., 2014:241)

I det andra steget startas urvalsprocessen (”select supplier”) av transportköparen
som sker i omgånger och blir till en loop i flödesschemat, där inkomna anbud utvärderas och antalet presumtiva leverantörer reduceras. De leverantörer som blir
kvar uppdaterar sina anbud och en ny loop genomförs och transportköparen utvärderar tills det att en leverantör valts ut. Transportköparen och vald leverantör
förhandlar om detaljer i avtalet såsom körrutter och ansvarsfördelning, men ytterst
har det som regel kommit ner till en fråga om pris per leverans/antal stopp eller
fast pris per timme/dag. Beroende på transportupphandlingens omfattning och
komplexitet sker förhandlingar i omgånger. För att ge uppfattning om arbetsprocessen så behövdes i utgångsläget i fallstudien tre förhandlingsrundor innan
parterna var överens. Alternativet är en ny upphandling med befintlig leverantör
med förhandlingar direkt mellan två parter som känner varandra, men även där
sker vanligtvis anbudsförfarandet i omgångar med priset som utgångspunkt.
Efter förhandlingsrundor sluter parterna en överenskommelse som fastställs i ett
juridiskt bindande avtal (”contract agreement”) som regelerar transporttjänstens
exekvering med beställningsrutiner, avrop, transportplanering och uppföljning. En
transportupphandling kan realiseras på några veckor men utvecklingen går mot
allt mer avancerade upphandlingar som kan ta månader eller år att genomföra beroende på omfattning och komplexitet, framförallt om det innebär byte av transportleverantör (Andersson & Norrman, 2002). En upphandling efter transportbranschens gängse affärsmodell innebär att transportköparen har ett antal val att
göra, såsom val av affärsmodell för den egna verksamheten, val av transportnätverk med konsolidering alt. ett separat transportflöde, val av leverantör samt
ansvarsfördelning för logistik, transportledning och uppföljning. Valen ligger till
grund för avtalskonstruktion som är direkt kopplat till en ersättning där som regel
leverantören fakturerar antal stopp eller arbetad tid efter fastställd tariff.
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Q3 UPPHANDLINGSPROCESS
1 Förarbete
1.1 Ansvarig för upphandlingen
1.2 Principer för upphandlingen
1.3 Upphandlingens värde
1.4 Upphandlingsform
1.5 Marknadsanalys
2 Kravspecifikaton
2.1 Formella krav
2.2 Tekniska krav
2.3 Kvalitativa krav
2.4 Förhållandet mellan pris och kvalitet
2.5 Underlag, struktur till anbuds-/offertförfrågan
2.6 Underlag till förhandling
3 Leverantörsbedömning
3.1 Leverantörsbedömning
3.2 Prekvalificering
4 Anbuds-/offertförfarande
4.1 Upprättande av anbud och offerter
4.2 Exponering av anbuds-/offerförfrågan
4.3 Anbuds- och offertmottagning
4.4 Dialog med anbuds-/offertgivare
5 Förhandling
5.1 Strategi
6 Beslut
6.1 Utvärdering av beslut
6.2 Beslut om val av transportör
6.3 Tillännagivande till anbuds-/offertgivare
7 Avslut
7.1 Avtal med transportör
7.2 Intern information
7.3 Fortlöpande avtals- och kvalitetsuppföljning
Tabell 5 Huvudrubriker och delmoment för upphandling av transportjänster efter Q3’s upphandlingsprocess. (Källa: Q3, 2012:67-68)

Det finns olika varianter och förfaringsätt för upphandling av transporttjänster
men de tre grundläggande stegen med kravspecifikation, urval och avtal ingår i
någon form i en upphandlingsprocess. Ett exempel återges i Tabell 5 med huvudrubriker och delmoment som hämtats från Q3’s upphandlingsprocess (Q3, 2013:6773). Utgångspunkt utgör en upphandlande organisation (privat företag) som själv
har möjlighet att utforma processen, till skillnad från en upphandlande myndighet
ex. kommun eller landsting som helt styrs av Lagen för offentlig upphandling.
Upphandlingsförfarandet startar med ett (1) förarbete internt inom organisationen
med att utse vem som är ansvarig för upphandlingen, den egna organisationens
upphandlingspolicy och upphandlingsform med en direktupphandling när omfattning är mindre (såsom i Q3’s kravnivå 1) eller en förhandlad upphandling för
mer omfattande transporttjänster (såsom i kravnivå 2 och 3). Förarbetet innehåller
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också extern information med en markandsanalys för att hitta lämpliga transportföretag som säkerställer den kompetens som efterfrågas, prisbild för transportjänsten och vedertagna kvalitetskrav på markanden.
Därefter upprättas en (2) kravspecifikation där upphandlande organisation särskiljer på formella, tekniska och kvalitativa krav. De formella kraven som ställs på
transportföretagen utgörs av behörigheter, skatt- och momsredovisning, finansiell
status etc. De tekniska kraven utgår från de operativa förutsättningarna för transporttjänsten såsom transportvolymer, transportslag, typ av gods, prisnivåer och
betalningsvillkor. De kvalitativa kraven i Q3’s upphandlingssystem utgörs av arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsfaktorer samt yttre miljöpåverkan som kan kopplas till
transporttjänsten. Kraven sammanställställs till ett förfrågningsunderlag som innehåller alla förutsättningar som ett transportföretag behöver känna till för att kunna
lägga ett anbud eller lämna en offert. Anbuds- eller offertförfrågan skall även utgöra underlag till eventuella förhandlingar som sker senare i upphandlingsprocessen där transportköparens önskemål, krav och behov av klargörande genom
förhandling varierar beroende på transporttjänstens omfattning och komplexitet.
En (3) leverantörsbedömning görs utifrån perspektivet att transportören kommer
att påverka och vara del av företagets försörjningskedja där omfattningen står i
proportion till den transportjänst som upphandlas. I de fall en prekvalificering
genomförs innebär det att ett eller några transportföretag väljs ut som uppfyller
kravbilden för en transporttjänst ifråga. Q3’s kvalitetskrav utgör en prekvalificering som skickas ut digitalt direkt till utvalda leverantörer som sedan svarar
digitalt där upphandlingsverktyget med automatik sammanställer och jämför
svaren. De transportföretag som klarar prekvalificeringsfasen får sedan delta i
anbuds- eller offertgivning. Ett (4) anbuds- och offertförfarande utgår från ett
komplett förfrågningsunderlag som inom privat sektor vanligtvis skickas ut till
utvalda transportföretag. I övrigt rekommenderar Q3-arbetet en process som
liknar LOU, såsom att anbudsgivare skall lämna svar samtidigt som vid en strikt
kvalificeringsordning (se Figur 10) och att transportköparen förhåller sig objektiv
under processen i likhet med EU-direktiven med icke-diskriminering och likabehandling av leverantörer i transparenta upphandlingar.
Beslutsprocessen kan antingen ske direkt utifrån mottagna anbud eller så sker
förhandlingar med en eller i vissa fall flera transportföretag i de fall anbudssvaren
inte anses vara heltäckande eller om det finns oklarheter i anbudsförfarandet. En
(5) förhandling sker vanligtvis vid mer omfattande transporttjänster där den upphandlande organisationen i förväg utarbetar en strategi med en agenda som styr
upphandhandlingsprocessen. En utvärdering av inkomna anbud/offerter görs
oavsett om det bara är en anbudsgivare för att klargöra transportföretagets förmåga att utföra aktuell transporttjänst. Ett (6) beslut fattas där det klart framgår
på vilka grunder beslutet togs och som tillkännages och förmedlas till samtliga
som lämnat anbud. Avlutningsvis upprättas ett avtal (7) mellan parter där avtalsinnehållet kommuniceras internt i organisationen med rutiner för avvikelser och
rapportering med en återkoppling till transportföretaget. I Q3-arbetet sker en
fortlöpande avtals- och kvalitetsuppföljning där syftet med hela Q3-processen är
att skapa förutsättningar för ett långsiktigt samarbete mellan parter som helt
överensstämmer med ambitionen i Femstegsmodellen.
För att gå över till Femstegsmodellen så utgår även den från en kravspecifikation
med en urvalsprocess och kontraktskrivande, men skiljer sig i föreskrivande led
genom ett transparent förfrågningsunderlag baserat på simulerade körrutter som
ställer betydligt högre krav på beställarkompetens. Femstegsmodellen kräver samverkan tidigt i urvalsprocessen där transportföretagets roll blir till en integrerad
logistikpartner. Upphandlingsprocessen fastställer pris per kilometer och arbetad
timme på samma sätt som Ystad-Österlenmodellen, där den största skillnaden
avtalsmässigt innebär betalning med omvänd fakturering. Omvänd i den
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bemärkelsen att kilometer och timmar registreras med fordonsövervakning som
hanteras av transportköparen som anger för transportföretaget vad som skall
faktureras utifrån det anbud som transportföretaget offererat.
Femstegsmodellen utgår från ny informationsteknologi som medför en organisatorisk innovation och förändrad affärsmodell med transportköparen i fokus. Att
transportbranschen ensidigt haft makten över logistiken har hämmat både energieffektiviteten i transportsystemet och kostnadsbilden (implicit transporteffektivitet) i transportköparens försörjningskedja. Med Femstegsmodellen erbjuds en
transporttjänst med ökad transporteffektivitet men till lägre kostnad. Hur går det
ihop? En affärsmodell baserad på digital planering med ruttoptimering ger effektiviseringsvinster på 20 till 25 procent i trafikarbete för statiska och dynamiska körrutter (Moen, 2010). Det innebär en reducering i resursbehov med lika mycket för
administration, logistik, chaufförer, fordon, etc., det vill säga att var fjärde fordon
kan fasas ut under förutsättning att fyllnadsgraden utgör en konstant. Från ett
samhällsekonomiskt perspektiv blir vinsten i samma paritet med minskad miljöbelastning och ökad tillgänglighet i tätort genom färre fordon på vägarna.
Konkret kommer det ner till frågan hur det ekonomiska utrymme som frigörs
genom ett mätbart förfrågningsunderlag baserat på ruttoptimering skall fördelas
mellan parter. Femstegsmodellen utgår från ett open book förfarande med direkta
förhandlingar om hur procentsatser skall fördelas i tre led; ett för transportören
med fordon och chaufförer, två för föremedlingsuppdraget med logistik, eventuell
terminalhantering och administration, tre för den kostnadsreduktion som transportköparen erhåller som incitament för att genomföra en förändring. Syftet är att
skapa en långsiktig affärsrelation med en hållbar och transparent affärsmodell med
digital planering och fordonsövervakning. Men att använda digitala verktyg som
ruttoptimering vid upphandling kräver samverkan i SCM-termer, såsom betonades
med exemplen från IKEA och Ericsson. En samverkan utgör i sig en organisatorisk
innovation eftersom det förändrar ansvarsfördelning och maktbalansen mellan
parterna.
Den stora förändringen i upphandlingsmodell blir att transportköparen endast
betalar för de transportresurser som utnyttjas och riskerar inte att stå med övereller underkapacitet, vilket är kostsamt. Samtidigt finns målsättningen att nå maximal fyllnadsgrad och att fylla hela arbetsdagar för enskilda transportörer vilket
underlättar deras affär. Det är viktigt att underentreprenörers vardag går ihop, att
intjäningsförmågan är så pass hög att den motiverar krav på hög kvalitet vid utförande av transporttjänsten. Samtidigt så blir det en utslagning av transportörer,
men de som finns kvar i systemet får mer att göra med fler leveranser per körrutt,
där högre fyllnadsgrad även avtalsmässigt borde generera mer betalt i transportörsledet (se Tabell 3). Däremot kommer som redan diskuterats förmedlingsföretaget
att kannibalisera på sin egen omsättning som en direkt följd av färre kontrakterade
fordon och procentuellt färre körda kilometer per transportuppdrag, men i gengäld
krävs mindre manuella resurser och overhead genom en mer automatiserad förmedlingsprocess (se Figur 9).

6.3 En jämförelse mellan upphandlingsmodeller
Vad som utgör skillnad i praktiken mellan en traditionell transportupphandling
med betalning per leverans och Femstegsmodellen med betalning per körda kilometer och arbetade timmar, har sammanställts i Figur 13. Den övre kurvan för
gängse upphandlingsmodell är hämtad från exemplet i fallstudien där forskare/
innovatör tillsammans med involverade aktörer deltog aktivt i upphandlingsprocessen för att tolka och ingående beskriva fallstudiens nuläge ur ett upphandlingsperspektiv. Det upprättades även ett nuläge för transportplaneringen,
men det utgjorde inte del i förhandlingar utan har använts som benchmarking för
utveckling av Femstegsmodellen. Aktionsforskning som metod är helt beroende av
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deltagarorienterad information och att på plats skapa ett nuläge till skillnad från
intervju- eller enkätundersökningar som utifrån standardiserade frågor kopplade
till en problembild skapar ett nuläge i efterhand. Med utgångspunkt från nuläget i
fallstudien utvecklades Femstegsmodellen genom likaledes interaktivt arbete med
både transportköparen och företrädare för transporbranschen, vilket visas i den
undre kurvan i Figur 13.
Traditionell transportupphandling

Pris

Förhandling
Förändrad
pris/tjänst
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Figur 13 Prisutveckling över tiden vid traditionell transportupphandling med betalning per leverans,
jämfört med Femstegsmodellen med betalning per kilometer och timme.

För att börja med transportbranschens traditionella upphandling så utgör utgångspunkt ett RFQ som leverantörer har att ta ställning till. Utifrån RFQ förväntas
leverantörer upprätta en transportinstruktion med körrutter till grund för ett
anbud med fast pris per leveransadress. I fallstudien eliminerades den tidigare
leverantören redan i urvalsprocessen och en ny transportör tog över, vilket utgör
undantag mer än regel. Alternativet hade varit en omförhandling av avtalet med
befintlig leverantör vilket är mer vanligt förekommande. Transportinköpspanelens
enkätundersökning av 175 företag inom handel och tillverkningsindustri visade att
samarbeten mellan parter tenderar att fortgå under lång tid (Lammgård et al.,
2013:9). I studien hade transportköpare i genomsnitt långfristiga transportavtal
med 8 transportföretag (längre än ett år), dock stod det största kontraktet för 48
procent av den totala volymen transporterat gods. Längden på det största kontraktet var i genomsnitt 2 år, men i praktiken rörde det sig om en omförhandling där
samarbetet mellan transportköpare och transportföretag pågått i genomsnitt 10,3
år. Det är en anmärkningsvärt lång relation, samtidigt som en omförhandling innebär ett försteg för transportföretaget genom insiderkunskap från pågående uppdrag.
Som framgår av den övre kurvan i Figur 13 så sjunker priset vid konkurrensutsättning betydligt jämfört med nuläget, där prisrelationer och affärsstrategier är direkt
hämtat från aktionsforskningen i fallstudien. När beslutsprocessen är klar och
transportköparen gjort val av leverantör påbörjas nästa fas med förhandlingar.
Leverantörens anbud utvärderas och följs upp med en prisförhandling utifrån transportinstruktionens ingående parametrar med sekvensering av leveransadresser,
volymer, leveranstidsfönster och övriga affärsvillkor kopplade till transportuppdraget. I fallstudien upprättades transportinstruktionen manuellt av leverantören
med 18 körrutter nedbrutet på 28 körturer (se Tabell 3). Efter vad som beslutas i
förhandlingen uppdaterar leverantören anbudet och en ny förhandlingsrunda
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genomförs, en process som upprepas tills det att transportköparen antar ett slutgiltigt bud. I fallstudien pågick upphandlingsprocessen i 6 månader med tre förhandlingsrundor som i samtliga fall sänkte priset som visas med numrerade ofyllda
cirklar i Figur 13, innan parterna var överens och avtal tecknades.
Att poängtera, förhandlingen baserades på transportörens planering (transportinstruktion) där transportköparen pressar priset i förhandlingar med förmedlingsföretaget, som i sin tur påverkar marginalen i transportörsleden. Om upphandlingen saknar transparens med ett ensidigt fokus på priset blir det i slutändan som
regel underentreprenören (åkerier) som får sänka sin ersättning. Ett uppmärksammat fall under 2014 kan statuera exempel när transportköparen pressar priset
utan att se till de långsiktiga konsekvenserna, samtidigt som transportörsledet tar
på sig ett uppdrag som saknar långsiktig ekonomisk bärighet. ICA’s upphandling
av transporttjänster för södra Sverige gick 2014 till DSV Road som i sin tur upphandlade underentreprenörer, som hamnade i lönsamhetsproblem till följd av en
avtalskonstruktion där fokus utgjorde lägsta pris och inget annat. När underentreprenörer hamnade i ekonomiska svårigheter lades skulden till den uppkomna
situationen i kommentarer i sociala medier på både transportköparen och förmedlingsföretaget (Karlsson, 2015a). Att transportköpare ensidigt fokuserar på
priset innebär en uppenbar risk att leverantören slutar kvalitetsutveckla transporttjänsten i fråga (Engström, 2004). Effekten blir istället den omvända och transportören är tvungen att skära ner var det går för att få affären att gå ihop.
I fallstudien tog det ytterligare 6 månader från kontraktskrivande tills det att transportflödet togs över från tidigare leverantör. Direkt efter övertagandet sker en prisjustering uppåt i nivå med prissänkningen inför avslutande förhandling, prisjustering från förhandling 2 till resultatet efter förhandling 3 i Figur 13. Enligt transportköparen i fallstudien utgör det praxis och uppstår från oförutsedda tillägg i körrutter som inte fanns med i upphandlingsunderlaget (RFQ). En slutsats blir att
förhandlingar mellan beställare och utförare saknar transparens, det vill säga att
en transparent process skulle innehålla moment där körrutter valideras mot
eventuella planeringsmissar genom samverkan där båda parter i förtroende bidrar
med sina erfarenheter. Men fortfarande är en transparent upphandling svår att
genomföra (i princip omöjlig) utan ett digitalt faktaunderlag med sekvenserade
körrutter med kilometer och körtid där båda parter sitter med facit till vad som
skall upphandlas.
Under upphandlingsperioden sker förändringar i körrutter genom att leveransadresser kommer till eller faller ifrån, volymer och leveranstidsfönster förändras,
något som även över tiden sker i statiska körrutter. Vid gängse upphandlingsmodell ger förändringar upphov till en ny förhandling som påverkar kapacitetsutnyttjande, sekvensering och eventuellt behöver fler fordon sättas in. Förhandlingar utgår från förändringar i transportinstruktionen som avtalsmässigt ligger
under leverantören och som i fallstudien sker i genomsnitt två gånger per år. Vid
varje förhandling höjs ersättningsnivån för leverantören i trappsteg som visas i
Figur 13. Transportköparen i fallstudien vidimerar att normen vid konkurrensutsättning utgör ett lågt anbud initialt som förväntas hämtas hem genom prisstegring. Kurvans utveckling indikerar att det är en fortgående process där den första
delen av upphandlingsperioden utgör en förlustaffär för transportföretaget eftersom inget annat än priset egentligen förändrades i upphandlingen, som sedan behöver tas igen under den andra halvan genom prisökningar som genereras från
förändrade förutsättningar i planeringen. Nuläget som upprättades efter omförhandlingar och stigande priser mellan åren 2011 och 2014 enligt Figur 13
Vad som saknas i båda kurvor i Figur 13 är de justeringar som görs för rörliga delar
i avtalet, främst för variationer i bränslepriset som justeras genom ett beräkningsindex. Hur en indexreglering hanteras i ett avtal har betydelse för betalningsströmmar. I många avtal sker indexeringen endast en gång per år vilket skapar ett

116
FEMSTEGSMODELLEN

gap mellan kostnads- och intäktsutvecklingen genom stora skillnader mellan
ersättning/utbetalning jämfört med utvecklingen månad för månad kopplat till en
faktisk prisnivå. I volatila tider för oljepriset såsom situationen varit under 2010talet skapar ett fast pris intäktsbortfall för transportföretag resp. kostnadsökningar
för transportköpare. För att komma tillrätta med problemet separeras bränslekostnader från övriga kostnader genom att använda ett drivmedelstillägg (DMT).
Syftet med DMT är som priskorrigerande faktor som ökar eller minskar i relation
till drivmedelsprisets förändring. Mätningar för drivmedel görs av Statistiska
Centralbyrån och publiceras månadsvis under T92SÅ0900 och sammanställs av
Sveriges Åkerföretag som SÅindex (Sveriges Åkeriföretag, 2015). DMT beräknas
med formeln ”Drivmedelskostnadens förändring enligt SÅindex * Drivsmedelsandel”, där drivmedelsandeln fasställs som en procentsats av fakturerat pris vid
avtalets startdatum vilket utgör basdatum för indexberäkningen.
Centralt i Femstegsmodellen registreras kilometer och arbetad tid som grund för
betalning. I praktiken innebär det att förändringar i körrutter inte påverkar
transportkostnad eller leverantörens ersättningsnivå tillnärmelsevis i samma utsträckning som vid en traditionell transportupphandling. Försvinner leveransadresser eller det tillkommer nya som visas i den undre kurvan i Figur 13, så sker
ingen förhandling när körrutter förändras. Förändringen sker genom en automatiserad process i två steg. Först en omplanering antingen manuellt genom mindre
förändringar i enskilda körrutter eller genom en helt ny simulering. I ett andra
steg registreras körtid och sträcka med fordonsövervakning där betalningen utgörs
av fasta tariffer för kilometer och timma utifrån transportföretagets offererade pris
vid upphandlingstillfället. På så vis blir förändringar små eftersom algoritmerna
vid simulering minimerar ”deadhead driving” och väljer optimala vägval utifrån
nya förutsättningar. Det representeras i Figur 13 med pilar där priset rör sig runt
ett medelvärde i en transparent digital omplanering till skillnad från en manuell
omplanering, där leverantören sitter inne med transportplaneringen utan möjlighet för transportköparen att syna vilka förändringar som görs till grund för en
förhandling.
En bidragande orsak till att kostnader eskalerar över tiden utgör förändringar i
planering som ytterst påverkar slutkunders leveranstidsfönster. I fallstudien hade
cirka 15 procent av slutkunder fasta leveranstidsfönster och att ändra inarbetade
ankomsttider utgör ett störande moment för slutkunden, eftersom personal schemaläggs för att ta emot gods, packa upp varor etc. Den frågan behöver hanteras i upphandlingsskedet där både ekonomiska och miljömässiga argument talar för, medan
”Just-in-time”-strategier talar emot. Vad som talar för är att miljöaspekter i framtiden kommer få allt större genomslag inom detaljhandeln, emellertid endast om
nya affärsmodeller är företagsekonomiskt konkurrenskraftiga (Hall, 2012). Framförallt koldioxidutsläppen med de drastiska klimatmål som satts upp kommer avspeglas i företagens marknadsföring, bland medvetna konsumenter och från aktieägare med social hållbarhet på agendan.
Vad som talar emot är en stelbent acceptans att inte förändra slutkunders leveranstidsfönster. När leveransadresser tillkommer eller faller ifrån är det svårt att med
manuell planering byta leveransdresser mellan körrutter, exempelvis i fallstudien
skulle det kräva total överblick av 18 fordonen och 28 körturer. Den mänskliga
hjärnan klarar inte av det och därför ökar ställtider och ”deadhead driving” i existerande körrutter som till slut innebär ytterligare fordon. Det är dessa förändringar som ger upphov till kostnadsökningar vid manuell planering och som eskalerar över tiden med lägre fyllnadsgrad och sämre resursutnyttjande som följd.
Men det finns en lösning genom digital planering med ruttoptimering. När endast
sekvenseringen ändrades i fallstudien minskade den totala körsträckan med 14
procent (se Tabell 3). Vid en omplanering kan upp till 30-40 procent fasta leveranstidsfönster bli till styrande parametrar där algoritmerna löser en optimering genom
att arbeta runt styrande leveransadresser. Rent praktiskt kan det lösas genom att
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skriva in i slutkunders avtal att en omplanering sker efter vissa tidsintervall där
styrande parametrar reglerar vilka leveransadresser som berörs av omplaneringen
och att det i slutändan genom ett open book förfarande även sänker kostnaden för
slutkunden.
I Femstegsmodellen sker en kalibrering av körrutter efter 3-6 månader, vilket även
innebär en ny open book förhandling för att kalibrera ersättningsnivåer mellan de
tre parterna; transportköpare, förmedlingsföretag och transportör (underentreprenör). Ett open book förfarande är lika omvälvande och nydanande för relationen
mellan förmedlingsföretag och underentreprenör som det är mellan förhandlingsparter i en transporupphandling. Monetära transaktioner och avtal mellan transportköpare och förmedlingsföretag är information som förmedlingsföretaget som
regel undanhåller för underentreprenörer. I intervjuer med speditörer i Sundsvallstudien lämnades inga uppgifter om kostnader för distributionen med skäl ”att
dessa siffror var känsliga att ge ut då bland annat inhyrda åkerier var inblandade”
(Andersson & Melander, 2014:32). Ett open book förfarande kräver transparens
mellan samtliga tre parter för att ersättningsnivåer skall kunna fastställas, ett krav
som transportköpare ställer i upphandlingsunderlaget. Genom fordonsövervakning skapas efter en inkörningstid exakta siffror för körda kilometer och arbetade
timmar som stäms av mot simuleringar i upphandlingen och mot procentsatser
som grund för utbetalningar från transportköpare resp. ersättningsnivåer till förmedlingsföretag och underentreprenörer.
Logistik innebär att hela tiden gå tillbaka i en logistikkedja för att hitta effektivitetstjuvar där fasta leveranstidsfönster utgör primär begränsning för transporteffektivitet. Ett bra exempel utgör Ballingslövs strategi där produktionsplaneringen
anpassades till outbound transporter till slutkund (se Kapitel 1.4). Tidigare låg
transportplaneringen ett par dagar efter produktionen med påföljd att fordon gick
iväg med låg fyllnadsgrad, vilket var kostsamt med så skrymmande produkter som
köksutrusning. Genom en strukturell förändring i den egna affärsmodellen styr
transportplaneringen orderhantering med ruttoptimering i föreskrivande led och
därmed indirekt produktionen (Sveriges Åkeriföretag, 2009a). Att godstransporter
behandlas styvmoderligt är främst ett företagsinternt problem med bristande kommunikation mellan avdelningar, exempelvis att säljare lovar kunder leveranser som
innebär merkostnader genom lägre fyllnadsgrad eller än mer kostsamt att det krävs
andra transportslag, expressleveranser eller transportlösningar utanför upphandlade avtal.
För att sammanfatta, vid statiska körrutter vid traditionell transportupphandling
och med hänvisning till fallstudien görs förändringar manuellt av transportledaren.
När ett antal förändringar genomförts manuellt som innebär att trafikarbetet ökar
i transportörsledet kallar transportföretaget till omförhandling med en justering
av prisnivå som följd. Som regel innebär prisjusteringen en kostnadsökning för
transportköparen till följd av ingångna avtal med slutkunder där det i avtal saknas
en klausul att förändra leveranstidsfönster med visst tidsinervall. Femstegsmodellen ger en alternativ lösning där större förändringar innebär en omplanering
med ruttoptimering, vilket gör att ersättningsnivån fluktuerar upp och ner kring
ett medelvärde beroende på om leveransadresser kommer till eller faller ifrån.
Registrering av trafikarbetet blir då i det närmaste konstant vilket innebär att även
transportköparens kostnad och transportörsledets ersättning blir ungefärligen
konstant under hela upphandlingsperioden. Efter varje avstämningsperiod ersätts
transportföretaget genom omvänd fakturering, det vill säga att transportköparen
anger vad som skall faktureras utifrån registrerade kilometrar och arbetade
timmar/minuter, en helt igenom transparent betalningsmodell. Det innebär att
ingångsvärden för ersättning utgår från kostnader och ersättningsnivåer som från
dag ett speglar ekonomiska realiteter för samtliga parter.
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6.4 En ny upphandlingsmodell
Flödeschema
Avslutningsvis presenteras de fem steg som utgör förslag till en ny upphandlingsmodell. Stegen visas i Figur 14 som ett flödesschema och kommer i den fortsatta
diskussionen att jämföras och relateras till de tre stegen i transportbranschens
gängse upphandlingsmodell i Figur 12. De extra två stegen sker dels med en mer
detaljerad kravspecifikation som även utgör transportplanering, dels genom
uppföljning med omvänd fakturering som skrivs in i avtalet efter en open book
förhandling. Femstegsmodellen utgår från att transportköparen skall öka makten
över den egna försörjningskedjan, vilket ställer krav på ökat engagemang och
beställarkompetens. Krav på insyn och transparens i upphandlingsprocessen
innebär inte att transportköparen tar över det operativa ansvaret, men transportköparen behöver ökad insikt i planering och uppföljning för att kunna fungera som
en logistikpartner i ett aktiv samarbete med upphandlat transportföretag.
Den största skillnaden mellan en traditionell transportupphandling och Femstegsmodellen utgör utgångspunkten i en förhandling mellan parter. Femstegsmodellen
utgår från en nulägesanalys med ett transparent underlag som underlag vid förhandlingar. Datafångsten för att skapa nuläget är därmed avgörande för resultatet
och ligger till grund för en jämförande analys mellan befintliga körrutter (nuläget)
och digital planering med optimerade körrutter. Resultatet av simuleringar som
ger sekvenserade körrutter med körtid och körsträcka utgör förfrågningsunderlag,
där urvalsprocess och kontraktsskrivande sker innan förhandlingar om transporttjänstens utförande. En annan förändring är att avtal upprättas med open book
förfarande där både transportköpare och transportföretag sitter med facit i hand
under förhandlingar om ersättningsnivåer för de aktörer som ingår i transportflödet. En tredje förändring innebär ersättning med omvänd fakturering baserad
på fordonsövervakning med registrering av antal kilometer och timmar/minuter,
ett transparent faktureringsunderlag baserat på anbudets pris per kilometer och
timme.
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Figur 14 Flödeschema som beskriver Femstegsmodellen med aktiviteter.
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Datafångst
För att höja kvaliteten i ett transportuppdrag eller öka effektiviteten i ett transportflöde krävs ett nuläge som utgångspunkt för att mäta kvalitets- eller effektiviseringsvinster. Kvalitet är i sig ett luddigt begrepp som i sin ursprungliga form
(latin) kan översättas med ”hurdan beskaffenhet”. Det vill säga att begreppet kvalitet inte per automatik innebär något positivt, utan kvalitet fastställer egenskaper
för en vara eller tjänst. Att bestämma kvalitet på en transporttjänst innebär att först
mäta trafikarbetet vid en tidpunkt som skapar ett nuläge. Därifrån kan åtgärder öka
kvaliteten genom effektivisering med exempelvis ruttoptimering som ger samma
service i en försörjningskedja men till ett lägre pris genom ökad fyllnadsgrad och
färre fordonskilometer. Förenklat utförs samma transportuppdrag men med färre
fordon. Men om inget utvecklingsarbete sker så sjunker kvaliteten över tiden eftersom andra aktörer på marknaden kommer med bättre erbjudande och nya affärsmodeller med högre upplevd kvalitet till samma pris. Det gör att det transportköpande företaget upplever sämre kvalitet från befintlig leverantör trots att det är
samma tjänst som utförs.
Ett nuläge skapas genom att existerande körrutter registreras med någon form av
fordonsövervakning. Vad som registreras är körsträcka och körrutter med en GPSfunktion som kopplas till en digital karta. Den andra parmetern är stopptider på
varje leveransadress som mäts enklast genom att registrera när motorn är på- eller
avslagen. Datafångsten kan ske med fordonets CAN-bus (en fordonsdator som
finns i de flesta moderna lastbilar), via en extern fordonsdator med GPS-uppkoppling eller en smartphone med en enkel app. Datafångsten utgör underlag för geokodning av leveransadresser i en digital karta som integreras med trafikinformation med körsträckor och stopptider. Arbetet kräver indata som befintlig leverantör är tvunget att tillhandahålla i föreskrivande led oavsett om det är en konkurrensutsättning eller omförhandling av ett transportuppdrag. Det bestyrker vikten av
samverkan mellan parter i upphandlingsprocessen för att uppnå effektiviseringspotentialen.

STEG 1 - Simulering av nuläge
Datafångsten är central för simuleringar där resultatet är avhängigt kvaliteten i indatat. Framförallt adressmatchning i den digitala kartan utgör ett kritiskt moment
där adresser och affärsinformation tvättas eftersom indatat som regel kommer från
olika datakällor med diskrepanser och redundans, exempelvis felstavade adresser.
Risken finns att information saknas eller är direkt felaktig som gör att körrutter
blir inkompletta och därmed påverkar trovärdigheten för digital planering, det vill
säga GIGO-effekten är påtaglig när det kommer till ruttoptimering (se kapitel 3.1).
Efter att informationen tvättats så upprättas ett nuläge direkt i ruttoptimeringsverktyget genom att ange körrutternas sekvensering som styrande villkor vid
simulering. Vid simulering i en ruttoptimeringsprogramvara återskapas ett exakt
resultat i kilometer och timmar/minuter per sekvenserad körrutt, det vill säga en
spegling av nulägets körrutter.
Utifrån körda kilometer och timmar/minuter kan transportköparens totala kostnad på årsbasis för upphandlad transport med statiska körrutter brytas ned till en
kostnad per vecka, dag eller timme. Det innebär att en faktisk kostnadsbild för pris
per kilometer och pris per timme modelleras i ett transportkalkylverktyg. Det
finns ett antal programvaror på marknaden där Sveriges Åkeriföretags arbetsbok
SÅcalc Excel utgör exempel i studien (Sveriges Åkeriföretag, 2014). Ett transportkalkylverktyg används för kostnadsberäkning och prissättning av lastbilstransporter med möjlighet att följa upp lönsamheten för olika verksamheter eller
enskilda transportuppdrag. Kalkylverktyget SÅcalc innehåller färdiga mallar i
Excel där ingående parametrar registreras i en arbetsbok med olika kostnadsposter. Genom att definiera rörliga milkostnader med drivmedel, däck, service och
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reparationer, fordonets fasta kostnader med nyanskaffningsvärde, fordonskatt, försäkringar, ränta och avskrivningar, personalkostnader med timlön och OB-tillägg
samt indirekta kostnader för administration, sammanställer transportkalkylverktyget på ett snabbt och enkelt sätt en kostnadsbild för tim- resp. kilometerkostnad.
Transportalkylens syfte i Femstegsmodellen är att göra en preliminär kostnadsbedömning för ett transportuppdrag utifrån reella transportkostnader som utgör
del i underlaget i en open book förhandling. Vad som hamnar utanför transportkalkylen är förmedlingsföretagets kostnader för administration, planering, transportledning och eventuell terminalhantering för omlastning eller lagerhållning,
samt speditörspåslag i procent. Eftersom upphandlat transportföretag i gängse
affärsmodell offererar ett enhetspris per leveransadress finns inget facit för en
uppdelning av speditörs- resp. transportörskostnader. Istället används verktyget
omvänt för att räkna fram en faktisk kostnad för ett nuläge i ett befintligt transportflöde. Det innebär ett interaktivt arbete för att utifrån kilometer och timme/
minut fastställa nivåer för kilometerpris resp. timpris. Syftet med en simulering är
att skapa ett jämförbart mätetal i kronor för STEG 2 för en jämförande analys vid
simulering av optimerade körrutter.
Hela processen i STEG 1 bygger på en kommersiell ruttoptimeringsprogramvara
där det finns flera system på marknaden i Sverige se kapitel 3.3). Att poängtera, det
behövs inget utvecklingsarbete för nya algorimer eller systemintegration mellan
planeringsverktyg och transportköpande företags affärssystem med kundregister.
För att hårdra situationen med ruttoptimering i Sverige finns det ingen anledning
att utveckla nya tekniska lösningar eller mer avancerade algoritmer när transportbranschen som regel – med några få undantag inom skogsindustrin, bulktransporter och de största dagligvaruföretagen – inte ens använder väl beprövade VRPalgoritmer som finns i standardiserade ruttoptimeringsprogramvaror. Det som behövs är affärsmodeller som innebär en organisatorisk innovation som utgår från
IT-verktyg och digital information i alla led. Tekniken finns där redan, med det
saknas kunskap, samverkan och utvecklade arbetsmetoder för datafångst och databearbetning för att skapa ett nuläge som utgångspunkt för simuleringar som leder
till transporteffektivisering.
STEG 2 - Simulering av nya körrutter
Samma ingående parametrar som används för att återskapa ett nuläge i STEG 1
används vid simulering av nya körrutter i STEG 2, med samma vägnät, samma körhastigheter, samma stopptider, samma leveransadresser och samma restriktioner
och affärsregler som styr algoritmerna i datorprogramvaran. Resultatet av datorsimuleringar blir nya körrutter och sekvensering där samtliga leveransadresser
optimerats, vilket med benchmarking till Ystad-Österlenmodellen kallas för ett
resursoptimerat upphandlingsunderlag. Vid ruttoptimering strävar programvarans algoritmer hela tiden mot att minimera ”deadhed driving” där körsträckan
minskar med upp till 25 procent (Blinge & Svensson, 2006; Moen, 2010). I praktiken innebär det att antal leveranser per timme ökar från tre-fyra till fyra-fem eller
omvänt, endast tre av fyra fordon behövs under förutsättning att fyllnadsgraden
utgör en konstant. Den mest intressanta jämförelsen i STEG 2 blir kostnadsbilden
där beräknat pris i transportkalkylverktyget för kilometer resp. timme i STEG 1
stoppas in som värden i STEG 2 från resultatet av optimerade körrutter. Jämförelsen mellan STEG 1 och STEG 2 åskådliggör svart på vitt effektiviseringsvinst eller
kostnadsbesparing i företagsekonomiska termer.
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STEG 3 – Anbudsförfarande och urvalsprocess
Upphandlingsprocessen för näringslivets transporter skiljer sig åt från en upphandling inom ramen för Lagen för offentlig upphandling där Ystad-Österlenmodellen utgjort förebild för Femstegsmodellen. Näringslivets transportupphandlingar behöver inte beakta det offentligas restriktioner med krav på rigida EUdirektiv. Ett transportköpande företag kan använda samma verktyg och samma
generiska affärsmodell med logistiken internt för att öka kontroll och uppföljning
av upphandlade transporter. Men ett resursoptimerat upphandlingsunderlag med
fastställda körrutter kräver å andra sidan att transportköparen har kunskap för att
definiera transportuppdraget i en kravspecifikation utifrån sina egna behov.
Transportköpare behöver tillräcklig beställarkompetens för att inte behöva förlita
sig på transportföretagtes kunskap och den oundvikliga konfliktsituation som uppstår med transportörens egna prioriteringar vid planering och bemanning av underentreprenörer.
I STEG 3 övergår upphandlingen från kravspecifikation till anbud och urvalsprocess som beskrivs som det andra steget i en traditionell transportupphandling,
se Figur 12. Från det resursoptimerade upphandlingsunderlaget i STEG 2 upprättas ett förfrågningsunderlag med sekvenserade körrutter som sedan anbudsgivare har att ta ställning till. Det är stor skillnad mellan Femstegsmodellens FFU
med sekvenserade körrutter med kilometer och timmar, jämfört med transportbranschens rudimentära upphandlingsunderlag (RFQ). Vid gängse upphandlingsmodell upprättar transportföretaget en transportinstruktion utifrån ett statistiskt
sammanställt underlag som transportköparen tillhandahåller, ett mer eller mindre
faktabaserat registerutdrag med leveransadresser, volymer och leveranstidsfönster.
För att betona skillnader utgör grundläggande frågeställningar vid upprättande av
FFU;
• Hur pass väl återspeglar FFU transporttjänsten som upphandlas?
• Vilket faktaunderlag innehåller FFU som anbudgivare tar ställning till?
• Vad i FFU är det som transportköparen fattar beslut på?
Frågan kommer ner till i vilken utsträckning som FFU anger leveransadresser,
volymer, leveransvillkor och leveransprecision som kan generera en transportplanering värd namnet. I en traditionell transportupphandling är det upp till
anbudsgivare att med registerdata och egna nyckeltal konstruera teoretiska körrutter med manuell planering för att komma fram till en prisbild. En slutsats blir
att det saknas ett mätbart underlag där båda parter står på samma nivå i en förhandling. Femstegsmodellen innebär att transportföretaget har att ta ställning till
ett anbud baserat på pris per kilometer och pris per timme, vilket även i STEG 5
kommer att utgöra faktureringsunderlag. I Femstegsmodellens basala form utgör
fyllnadsgraden en konstant och vikt/volym ingår inte som parameter i FFU,
exempelvis i fallstudien ökade fyllnadsgraden från 57 till 83 procent (se Tabell 3).
Ökar fyllnadsgraden till över 100 procent innebär det att fler fordon behöver sättas
in alt. att fordon kommer tillbaka till terminalen för en andra körtur. Innehåller
transportuppdraget terminalhantering med konsolidering av gods så tillkommer
pris per vikt/volym i FFU, även här med krav på digital information med full
transparens mellan aktörer.
Prisförhandlingar i gängse upphandlingsmodell i momentet ”utvärdera anbud” i
den övre kurvan i Figur 13 som syftar till att eliminera antalet anbudsgivare och att
återstående leverantörer justerar sina anbud där en ny utvärdering vidtar, utgör en
utvalsprocess i loopar tills endast en anbudsgivare återstår. I Femstegsmodellen
sker ingen uppdatering av FFU eftersom leverantören utses innan open book
förhandlingar om avtalets innehåll och prisnivå påbörjas i STEG 4 utifrån ett simulerat FFU som speglar verkligheten. I stället för att förhandla fram ett avtal genom
prisindikatorer som enda parameter förhandlas avtalet fram i Femstegsmodellen
genom samverkan mellan parter i STEG 4. Valet av leverantör baseras på
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kvalitetsaspekter där transportföretagets prisangivelser utgör en parameter, men
en lika viktig indikator utgör transportföretagets digitala förmåga med direkt anslutning till transportköparens affärsmodell som innefattar hela försörjningskedjan.
STEG 4 – Open book förhandling
Generellt består ett företags logistikkostnader av olika poster med vedertagna
schablonvärden för transportbranschen i Sverige. Rena transportkostnader står för
mellan 2-20 procent av varuvärdet medan lager, terminal - och hanteringskostnader utgör 2-10 procent och rena kapitalkostnader för upp till 4 procent, vilket innebär en total logistikkostnad på mellan 8-30 procent av varuvärdet (Naturvårdsverket, 2006). I de fall där varuvärdet är högt kommer de direkta kostnaderna för
transportlogistik vara omvänt små, däremot för bulktransporter med oljeprodukter
eller livsmedel utgör logistikkostnader och i synnerhet transporten en avsevärd
andel av varuvärdet. Det skulle innebära en uppdelning mellan transportörsledet
60-70 procent och förmedlingsledet 30-40 procent. Det finns variationer såsom att
varuägaren i en affärsmodell med fri leverans friskriver sig ansvar från både logistik och transporter. I fallstudien var det omvänt med delar av logistiken i transportköparens grossistverksamhet med plocklager och terminal, vilket följaktligen
sänker förmedlingsledets ersättning.
”Open book accounting” (OBA) är ett engelskt begrepp för en redovisningsmetod
som företagsekonomiskt innebär att kostnads- och intäktsinformation delas
mellan berörda parter i en kundrelation. Att öppet dela information i en försörjningskedja mellan parter är en praxis som dök upp med spridningen av LEAN och
supply chain management under 1990-talet (Windolph & Möller, 2012). OBA har
även använts som metod vid transportupphandlingar under urvalsprocessen där
studier visat på reella kostnadsbesparingar (Agndal & Nilsson, 2010). OBA benämns även för ”open book pricing”, ett öppet förfarande vid prissättning och
kontraktsskrivning i avtal som tjänat som förebild för Femstegsmodellen. FoU har
visat att förtroende utgör en förutsättning för en långsiktighet vid OBA, där engagemang och samverkan utgör basen för att bygga upp ett förtroende där parterna
litar på varandra (Sadeghi & Jokar, 2014).
Inom ramen för Femstegsmodellen innebär ett open book förfarande att transportköpare och transportföretag tillsammans definierar ersättning för faktiska kostnader och hur skillnaden (marginalen) mellan STEG 1 och STEG 2 skall fördelas
mellan transportköpare, förmedlingsföretag och underentreprenörer. Således sker
STEG 4 med utgångspunkt i en open book prissättning för avtalet, där förhandlingarna med fullständig transparens mellan parterna utgör det mest radikala inslaget i Femstegsmodellen. En av grundpelarna i SCM utgör samverkan mellan
parter i ett tidigt skede, det vill säga att vid förhandlingsbordet har både transportköpare och transportföretag facit från STEG 1 och STEG 2 med värden för körda
kilometrar och arbetade timmar som konkretiserats i STEG 3 till ett resursoptimerat upphandlingsunderlag. Vid en förhandling fastställs avtalet genom fördelning av reduktionen i kostnadsmassa. För att vara konkret innebär en förhandling svar på frågor;
• Hur stor andel av kostnadsbesparingen tillfaller transportköparen i procent?
• Vad utgör förmedlingsföretagets andel i procent?
• Hur stort påslag erhåller underentreprenörer (transportörer) i procent?
Med fallstudien som exempel visas i Figur 15 en hypotetisk förhandling med
initialt en kostnadsmassa för 18 fordon i nuläget, efter kartläggning av stopptider
för varje enskild leveransadress. Med simulering av nya körrutter i STEG 2
reduceras denna kostnadsmassa genom ruttoptimering med 28 procent till 13
fordon. Därefter sker en förhandling med anbud baserade på kilometer och
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timmar efter Femstegsmodellen. Den stora skillnaden jämfört med gängse transportupphandling utgör att transportköparen tidigt bestämmer sig för en leverantör
innan förhandlingar om pris vidtar utifrån ett open book förfarande. Hur transportköparen kommer till STEG 4 utgör tröskeln att övervinna, där syftet i studien är att
definiera ramar eller riktlinjer för Femstegsmodellen som ny upphandlingsmodell.
Att poängtera, förhandlingen sker i samverkan mellan parter men där det transportköpande företaget skall erhålla en besparing jämfört med befintlig kostnad för
aktuellt transportflöde, annars saknas incitament för en förändring. Men hela marginalen på 28 procent skall inte tillfalla transportköparen vilket är helt i linje med en
mer automatiserad förmedlingsprocess med en webb-portal (e-marknadsplats)
som beskrevs i Figur 9. Informationsteknologi som ersätter manuella arbetsrutiner
minskar transportuppdragets kostnadstäckning i förmedlingsledet, samtidigt som
intjäningsförmågan i transportörsledet ökar och priset för transporttjänsten
minskar för transportköparen (Hassall & Welch, 2014). Underentreprenörer utgör
det utsatta ledet inom transportbranschen främst till följd av småskaligheten inom
åkerinäringen med en direkt beroendeställning till speditörer, lastbilscentraler och
tredjepartslogistiker.
STEG 4
Femstegsmodellen

Avtal

Open Book
förhandling

Exempel från fallstudie

Facit till
båda parter
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Transportflöde
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Transportflöde
18 fordon

Reducering 28 %
Fördelningsmodell
1) Besparing transportköpare
2) Andel förmedlingsföretag
3) Påslag transportör

X%
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Figur 15 Kostnadsmassa för en traditionell transportupphandling resp. Femstegsmodellen med
exempel från fallstudien med en marginal på 28 procent att fördela mellan transportköpare, förmedlingsföretag och transportörer.

Femstegsmodellen lyfter på alla stenar i en upphandlingsprocess och det
hemlighetsmakeri som finns i relationen mellan förmedlingsled och underentreprenör, där speditören eller lastbilscentralen prissätter transportuppdraget utan
att transportören är inblandad (Andersson & Melander, 2014). Det gängse avräkningssystemet utgår från att underentreprenörer erhåller en förteckning som
regel i pappersform på utförda transporter föregående månad från förmedlingsföretaget, som används som underlag i bokföring och fakturering med 30 dagar
vilket innebär att åkeriet får vänta 60 dagar innan betalning sker för utförd
transporttjänst (Jönsson, 2011). Desto ytterligare, den ersättning som underentreprenörer erhåller är oftast provisonsbaserad där förmedlingsledet tar en på förhand framhandlad procentsats på frakttariffen som ersättning för förmedling av
transporttjänsten i fråga. Det stora problemet i transportörsledet blir att åkeriet
först 60 dagar efter utfört arbete kan avgöra huruvida utförda transporter var
ekonomiskt hållbara eller inte (ibid).
I Femstegsmodellen skall transportköparen ställa krav på transparens av den avräkning som görs i transportörsledet mellan parter. Fordonsövervakning innebär
att trafikarbete mäts som underlag för omvänd fakturering där transparens i affärsprocessen blir till ett icke förhandlingsbart krav, vilket utgör ett annat radikalt inslag i Femstegsmodellen. Transparens där samtliga parter sitter med facit i hand i
en förhandling skapar ett förtroende mellan parter och utgör en förutsättning för
en långsiktigt hållbar affärsmodell och koordinering av transportköparens företags124
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interna funktioner och processer. För de underentreprenörer som handlas upp
innebär Femstegsmodellen ett ökat påslag eftersom de utför mer arbete under
samma tidsrymd med fler leveranser per arbetspass till följd av rutt- och lastoptimerade körrutter (se Tabell 3). Däremot blir det en utslagning av transportörer,
i fallstudien minskar resursbehovet med 5 fordon till följd av samma rutt- och lastoptimering.
Förmedlingsledet är det led som kan ifrågasättas utifrån vad det tillför mer än
ekonomisk stabilitet och administrativ överbyggnad när logistikfunktion blir
transparent, dock terminalhantering, lagerhantering och tredjepartslogistik
exkluderat. Men även förmedlingsledet skall erhålla en andel utöver kostnadstäckning för sin tjänst som berättigas av en innovation som både ökar kvaliteten i
transporttjänsten och skär i transportköparens kostnadsmassa. Det är dock oundvikligt att förmedlingsledets andel minskar eftersom ruttoptimeringen medför att
transportuppdrag försvinner, därmed minskar omsättningen genom färre fordon
och fordonskilometer att fakturera. Företagsekonomiskt innebär det för förmedlingsföretagen en kannibalisering av befintliga affärsrelationer med kontrakterade underentreprenörer (Teece, 2010). I ovan nämnda australiensiska studie
sjönk marginalen i genomsnitt från 20 procent till 7,5 procent när manuella arbetsrutiner ersattes med digitala förmedlingsprocesser (Hassall & Welch, 2014:3). Det
finns en intressekonflikt mellan befintlig och ny affärsmodell i varje transportflöde
när ny informationsteknologi förändrar spelregler och ändrar maktbalansen
mellan aktörer.
När marginalen fördelats i en open book förhandling återstår att upprätta avtal där
underlaget hämtas från förfrågningsunderlaget och förhandlingarna i STEG 4.
Grundförutsättningar för ett avtal från transportbranschens sida finns i Sveriges
Åkeriägares standardavtal Allmänna bestämmelser 2007 (Alltrans) som reglerar
godstransporter för åkerier och lastbilscentraler men även inkluderar lagerhållning och andra tjänster som ett transportföretag utför. För speditörer finns Nordiskt
Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB), som reglerar det ansvar som
en speditör tar på sig efter ett liknande regelverk. Femstagsmodellen förändrar
spelregeler där det nya och som regleras i avtal blir logistikfunktionens placering.
Skall transportköparen själv ta över planering och uppföljning internt som i fallet
Ystad-Österlenmodellen eller skall logistikfunktionen ligga kvar på transportföretaget. Om valet blir att transportföretaget sköter logistiken vilket sannolikt kommer bestå som affärsmodell även i en digital värld, skall full transparens råda med
digital redovisning av dagliga körrutter med körsträcka och arbetstid. Vad som
även bör ingå i avtalstexten och tydligt anges som förbehåll utgör rätten att ändra
planeringsförutsättningar med avseende på integration och effektivitetet i transportköparens egen försörjningskedja.
STEG 5 - Fordonsövervakning med omvänd fakturering
Det avslutande steget utgör uppföljning och kvalitetssäkring av transporttjänsten
genom fordonsövervakning med omvänd fakturering. Förebild utgör Ystad-Österlenmodellen som utmanar gängse affärsmodell där transportföretaget äger transportplaneringen. Kommunen som transportköpare tar makten över planering och
uppföljning som ytterst innebär att kommunen anger för upphandlat transportföretag vad som skall faktureras genom registrering av körda kilometer och
arbetade timmar. I slutändan utgör Femstegsmodellen en radikal innovation med
förskjutning av makt från transportföretag till transportköpare. Men att poängtera,
det innebär inte per automatik att transportköparen startar upp en egen åkeriverksamhet som var fallet med Ballingslöv kök. I huvudsak kommer uppdelningen
mellan transportköpare och transportföretag att bestå under överskådlig framtid,
men former för transportupphandlingar kommer sannolikt förändras främst
genom ökad transparens i affärsprocesser och en helt igenom digital informationsförsörjning.
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Femstegsmodellen säkerställer fullständig transparens i affärsprocessen genom
registrering av körda kilometar och arbetade timmar. Det kräver en alternativ
teknisk lösning för fordonsövervakning baserad på ett telematikverktyg som integreras med fordonets CAN-bus, en extern fordonsdator eller en app i en smartphone. Mjukvaruleverantörer inom telematik levererar en helt igenom automatiserad datafångst med spårbarhet och lagring av data i realtid med för ändamålet
speciell datautrustning (server), där information förmedlas vidare med transparens till både transportköparen och transportföretaget. Telematikverktyget integrerat med webbfunktioner genererar rapporter som används i den dagliga verksamheten, såsom uppföljning av planerad körrutt mot faktiskt utfall (avvikelserapport), som underlag för ekonomiska nyckeltal för betalning (omvänd fakturering), samt information om transportens utförande med nyckeltal för trafiksäkerhet och miljö (revisionsrapport).

Figur 16 Exempel på fordonsövervakning med ett telematikverktyg för GPS registrering av körrutter,
lagring av data samt redovisning av hastighets- och ecoindex. (Moen, 2013:366).

I Figur 16 visas ett gränssnitt för en fordonsdator som Femstegsmodellen i avtal
ålägger upphandlat transportföretag eller dess underentreprenörer att installera.
Fordonsövervakning innebär uppföljning i realtid med GPS-registrering av körrutter, körsträckor och arbetstider. Registreringen sammanställs i rapportform
med total tid och sträcka för en körrutt, dag, vecka eller månad och utgör underlag
för omvänd fakturering. Fordonsövervakning som kontrollverktyg visar antingen
att det faktiska utfallet överensstämmer med transportplaneringen eller så påvisas
eventuella skillnader mot sekvenserad körrutt eller beräknat antal körda kilometer.
Genom ett mätbart underlag innebär omvänd fakturering en kvalitetssäkring av
den transporttjänst som upphandlas, något som regel inte ingår som krav i en traditionell transportupphandling.
Som riktmärke sker distribution i tätort med fyra till fem leveranser per timme
beroende på transporterade volym och bebyggelsestruktur. Rent transporttekniskt
sker stopp i genomsnitt med 15 minuters intervall vid fyra stopp per timme eller
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med 12 minuters intervall vid fem stopp per timme. Tiden mäts från ankomst till
en leveransadress till det att fordonet anländer till nästa leveransadress och
inkluderar körtid, parkering, lossning, lastning och dokumentation, vilket ytterst
sätter ramarna för körrutten (Moen, 2013). Inleveranser sker med en preliminär
ankomsttid och händer inget extraordinärt genomförs körrutten med en avvikelse
på högst 10 minuter före eller efter beräknad leveranstid. Om avvikelsen är mer än
10 minuter i sekvenserad körrutt finns ingen möjlighet för chauffören att köra igen
den tiden. Stoppet måste ha påverkats av externa orsaker som en trafikolycka,
snöväder, tekniska problem eller att något ej planlagt utförts av chauffören. Om
något inträffar skall chauffören meddela mottagare (slutkund) ny ankomsttid.
Upphandlat transportföretag skall även lämna en avvikelserapport till transportköparen och ange orsak till förändrad ankomsttid.
Rent praktiskt vid uppstart av en transporttjänst används genomsnittstider som
schabloner för varje leveransadress (stopp) som tas fram i STEG 1 i nulägesanalysen och som också utgör det resursoptimerade upphandlingsunderlag som
anbudsgivare har att ta ställning till. Från dag ett registreras faktiska stopptider
genom loggdata som efter fyra till sex veckor kommer att ge genomsnittliga värden
för stopptider vid varje enskild leveransadress. Dessa genomsnittsvärden utgör
förfinade schabloner och används sedan som underlag för nya simuleringar av
körrutter, vilket benämns för kalibrering av planeringen. Kalibrering i den bemärkelsen att ju mer exakt en stopptid kan definieras som tidsfönster vid simulering,
desto närmare optimeringspotentialen kommer planeringen. Efter kalibrering behöver nya simuleringar med ruttoptimering endast göras om nya adresser kommer
till eller leveranser faller ifrån. Observera att kalibreringsfasen sker i samverkan
mellan transportköpare och transportföretag.
Med ett resursoptimerat upphandlingsunderlag kan transportköparen bättre förutspå kostnader för vad som handlas upp genom att skriva in i avtalet uppföljningskrav som säkerställer både ekonomisk granskning av räkenskaper (open book redovisning) och kvalitetssäkring av trafiksäkerhets- och miljömål genom registrering
av fordonskilometer. Femstegsmodellen som konceptet innebär att transportköparen direkt eller indirekt erhåller högre beställarkompetens och blir tydligare i sitt
erbjudande genom ruttoptimering med fördefinierade körrutter, jämfört med
registerinformation över leveransadresser och volymer som underlag för en transportinstruktion som upprättas av anbudsgivarna. Inom ramen för konceptet finns
även möjlighet att integrera ytterligare teknik för ökad service i ett distributionsnätverk. Ett exempel utgör en automatisk leveransavisering med ”machine to
machine” för att pusha ut ett medelande via SMS eller mail om var i körrutten
fordonet befinner sig och genom ”track-and-trace” funktioner och med en avstämning mot loggdata ange om förskjutningar sker för beräknad ankomsttid.
Revisonsrapporter med trafiksäkerhets- och miljöindex
Även om godstransporterna i tätorter utgör en mindre del av trafikarbetet i stadsbebyggelse (10-18 procent av antalet fordon) står tunga transporter för upp emot
40 procent av CO2-utsläpp och emissioner (Logistikforum, 2011:17). Ett betydande
beställaransvar i de frågorna vilar på transportköparen där kontroll och uppföljning av miljö- och trafiksäkerhetsaspekter över transportens utförande skall ingå i
upphandling och definieras i avtal som följs upp som revisonsrapporter. Fordonsövervakningsverktyget kan integreras med telematiktjänster för registrering av
bränsleförbrukningen genom sparsam körning (Trafikverket, 2013b) och hastighetsanpassning för ökad trafiksäkerhet eller ISA från engelskans ”Intelligent
Speed Adaption system” (Hjälmdahl et al., 2009). Genom att transportköparen har
kännedom om vilka möjligheter som finns med telematikstöd kan krav ställas vid
upphandling så att trafiksäkerhets- och miljöfrågor får ökat genomslag. Som regel
drar sig transportföretag från att göra investeringar innan externa faktorer sätter
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press på en förändring, såsom juridiska direktiv, ekonomiska styrmedel, publikt
tryck från medborgarna eller vad som föreslås i Femtegsmodellen som krav av
transportköparen vid upphandling.
För transportföretaget finns stora vinster att använda samma indata som registrerar
körsträcka och körtider som informationskälla i telematikverktyg för trafiksäkerhets- och miljöindexering. Telematikverktyget registrerar accelerationer,
retardationer, tomgångskörning etc., med syfte att föraren optimerar sitt körbeteende. Chaufförer får rapporter som beskriver körbeteende men också feedback under pågående körning med syfte att förändringen med ett sparsamt och
säkert körsätt skall vara bestående. I en kartläggning har Trafikverket kategoriserat ”fordonsövervakning för mät- och förarstödsystem för bränsleuppföljning”,
där föraren genom sitt körsätt har stora möjligheter att påverka fordonets bränsleförbrukning och därmed miljöpåverkan (Trafikverket, 2010). De fordonsdatorer
och telematikverktyg som fanns på marknaden 2010 delades grovt upp i tre kategorier med ökad funktionalitet. En första rudimentär kategori skickar information
om bränsleförbrukning med mobil överföring till kontoret, en andra kategori med
mer detaljerade kör- och förbrukningsdata skickas till kontoret med möjlighet till
analys av informationen och i den tredje kategorin visas även informationen för
chauffören i hytten som stöd för sparsam körning (ibid:7).
För att påvisa de miljövinster som föranleder en förändring programmeras telematikverktyget för att samla in data för ecoindex och hastighetsindex där varje
rapport innehåller ett antal nyckeltal uppdelat per fordon (Forslund, 2008). Ett
ecoindex ger en total bränsleförbrukning för angiven period men kan också brytas
ned på andel tomgångskörning, genomsnittsförbrukning i liter per kilometer eller
som mätetal för utsläpp baserat på antal kilo koldioxid. Trafikverkets ISA-standard
är ett effektivt telematikverktyg som stöd för chauffören att hålla hastigheter där
Sverige var tidigt ute med storskalig försöksverksamhet (Vägverket, 2002). ISAsystem har både en operativ funktion som varnar vid hastighetsöverträdelse med
hjälp av ljudindikation och en analysfunktion för uppföljning med hastighetsindex
över förarens körbeteende (Bell och Wagland, 2009). För att nå maximal effekt av
ett införande av ecoindex och hastighetsindex finns både webbaserade utbildningar och utbildning i körsimulator som effektivt lär ut ett sparsamt och trafiksäkert
körsätt vilket ger bränslebesparingar, ökad trafiksäkerhet och förbättrad miljö
(Trafikverket, 2013b).
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7 Reflektioner
7.1 Krav på förändrad affärsmodell
Vid en summering av vad som presenterats väcker frågan vem som tar till sig
Femstegsmodellen eller kommer studien att bli ytterligare en så kallad hyllvärmare
som många andra FoU-projekt inom transportsektorn. För den transportköpare
som väljer Femtegsmodellen innebär det helt klart en stor förändring i förhållningssätt gentemot motparten i en transportupphandling, men en ny affärsmodell
ställer lika höga krav på förändringar internt i den egna organisationen. Femstegsmodellen som den presenteras har utvecklats med aktionsforskning på samma sätt
som Ystad-Österlenmodellen utvecklades från idéstadiet på 2000-talet (Vägverket,
2008) till skarp drift i oktober 2013 (Moen, 2013). Det är ett tidsspann på 5 år och
tittar man framåt så är det ingen högoddsare att digitaliseringen av affärsprocesser
på 2020-talet har förändrat affärsmodeller i grunden, där transportbranschen
kännetecknats av låg datamognad i jämförelse med andra näringslivssektorer.
I ett längre perspektiv initierades samordnad varudistribution 1999 som Borlängemodellen utifrån transportsektorns gängse affärsmodell, där transportföretaget
ansvarar för planering, drift och uppföljning (Backman et al., 2001). Integrationen
med en digital inköpsprocess fanns redan på agendan när Borlängeklustrets
kommuner uppgraderade det befintliga inköpssamarbetet med en samordning av
distributionen till mottagande enheter. Men vid millennieskiftet fanns inte
fungerande tekniska lösningar för elektronisk handel och planerna skrinlades. Det
dröjde fram till 2010 innan Växjö kommun genomförde en integration mellan
e-handel och samordnad varudistribution där kommunen som upphandlande
myndighet tog strategisk kontroll över inköpsprocessen (Braic et al. 2012). Det
banade vägen för Ystad-Österlenmodellen och ett paradigmskifte även på godstransportsidan genom att kommunen tog makten över planering och uppföljning
redan i upphandlingsskedet (Moen, 2013).
Det offentligas affärsmodell med krav på en digital och transparent upphandlingsprocess med ett open book förfarande vid anbud, har i studien överförts och testats
på en privat aktör. Det nya med Femstegsmodellen utgör fokus på digital planering
med ruttoptimering som verktyg för att öka energieffektiviteten i transportsystemet, samtidigt som transporteffektiviteten ökar i alla led genom ökad konsolidering av gods. Det har funnits ett inneboende motstånd från transportbranschen i
Sverige att anamma ruttoptimering där FoU-studier visat att transportsektorn med
några få undantag (bulktransporter, skogstransporter och de största dagligvaruföretagen), avvisat användningen som kostsam och med utgångspunkt att gängse
transportplanering är effektivare (Moen, 2010; Arvidsson et al., 2013). Det står i
bjärt kontrast mot ruttoptimeringens ställning i USA och BenNeLux länderna där
logistikföretag ser det som ett självklart hjälpmedel för att klara konkurrensen i
storstadsområden och länder med hög befolkningsdensitet (Quak, 2008). Det
innebär att transportföretag i dessa länder i högre utstäckning arbetar uppkopplade mot transportköpares affärssystem med digital information i alla led.
Det krävs ett förändrat förhållningssätt i Sverige till digital transportplanering och
ökad transparens i affärsprocesser för att Femstegsmodellen och liknande initiativ
skall få samma genomslag som i kontinentala Europa. I Sverige har företagsekonomiska argument under 2000-talet misslyckats med att driva frågan med
digital planering med ruttoptimering för ökad transporteffektivitet och därmed
minskad kostnadsmassa för transportköpare. Det är främst miljöperspektivet och
hoten från global uppvärmning som drivit utvecklingen och utgör en katalysator i
förändringsarbetet som inte skall underskattas. Men miljö är inte bara minskade
utsläpp, lika viktig är frågan om trängselproblematiken och att det finns för många
lastbilar och tunga transporter på gator i stadsmiljö. Studiens syfte har varit att
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visa på en väg att minska antalet fordon genom en upphandlingsprocess med
ruttoptimering som ökar fyllnadsgrad och sänker transportköparens kostnad,
samtidigt som det finns samhällsekonomiska vinster genom ökad tillgängligheten i
tätbebyggt område där konkurrensen mellan trafikslag är påtaglig.
Det finns således ett antal trösklar som måste övervinnas för att svensk transportnäring skall integrera ruttoptimering i den dagliga verksamheten. En början är att
transportköpare ställer obligatoriskt krav på digital transportplaneringen redan i
upphandlingsskedet, vilket framförts som förslag i studien som ett fjärde ”Q” i Q3
Forum för hållbara transporters kvalitestskapande riktlinjer för transportupphandlingar. Hur det skall gå till är vad Femstegsmodellen syftar till att upprätta ett
ramverk för, sedan är det alltid upp till parterna att bestämma. Utgångspunkt utgör
den gyllene regeln att ju mer utförligt ett anbud kan anges, desto enklare blir det
för parterna att komma överens i en förhandling. Vad som behöver påtalas är att
anpassningen av Femstegsmodellen sker från fall till fall, det vill säga att de procentsatser som förhandlas fram utifrån ett open book förfarande saknar regelverk och
det har inte funnits en ambition att upprätta ett sådant. Open book ställer frågan
till sin spets när upphandlingen kräver att samtliga tre parter – transportköpare,
förmedlingsföretag, underentreprenörer – skall redovisa sina kostnader och
klargöra den vinst som man anser sig vara berättigad till.
Ett annat problem utgör data och mantrat i studien med digital information i alla
led. Utvecklingen i Sverige hämmades av en eftersläpning på kartdata jämfört med
USA och Mellaneuropa, men från mitten av 2000-talet har det funnits kommersiella kartdatabaser att tillgå. Problemet utgörs mer av systemintegration av attributdata vilket ofta innebär moment med att tvätta felaktig eller redundant registerinformation, vilket är både kostsamt och tar tid i anspråk samtidigt som det ställer
krav på beställarkompetens från transportköparens sida. Å andra sidan blir
transportköparens uppsida betydligt högre med kostnadsbesparingar på upp till 25
procent som visades i fallstudien. Men för att utvecklingen skall ta fart krävs ett
synsätt med transportköparen i fokus, där samverkan mellan parter sker efter
samma principer som inom supply chain management och med transportköparen
som ansvarig för utvecklingen.
Ett tredje problem utgör samhällets inställning till godstransporter med uppfattningen att det får marknaden sköta, vilket står i bjärt kontrast till det offentliga
engagemanget inom persontransporter med överflyttning från personbilar till
cykel och kollektivtrafik. I synnerhet har utveckling av kollektiva färdmedel detaljstyrts från myndigheters sida med krav på drivmedel, motorer och minutiös
planering av turlistor. Som togs upp inledningsvis har 25 år av FoU-arbete inom
citylogistik inte resulterat i nya och hållbara affärsmodeller med tydlig energieffektivisering i transportsystemet. Att godstransporter kanaliseras till en omlastningsterminal med gemensam distribution i terminalens upptagningsområde
kommer sannolikt inte ske på frivillig väg eftersom transportuppdrag försvinner
där både terminalkapacitet och fordon blir obsoleta i processen. Det krävs någon
form av reglering där en väg är att ge kommunen möjlighet att införa krav om
obligatorisk samordning av varudistribution även för icke-kommunala varumottagare inom delar av kommunen (Svensson-Smith & Ling, 2015).
Ett obligatorium är ett radikalt förslag men det har saknats FoU-arbete där företagsekonomisk transporteffektivitet ställs mot samhälleliga vinster som ökar energieffektiviteten i hela transportsystemet. En radikal innovation kräver strukturella
förändringar i transporttjänstens utförande, där ökad konsolidering minskar
behovet av antal fordon och därmed ökar tillgänglighet och minskar miljöpåverkan
i stadsmiljö. Det som i första hand behöver utredas är juridiska aspekter utifrån
dagens regelverk med analys och tolkning av Konkurrenslagen, Kommunallagen
och LOU, för upphandling och implementering av en samordning av näringslivets
godstransporter. Det skulle möjliggöra för kommuner att stifta transport-
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effektivitetszoner med direkta likheter till miljözoner. Tätortsområden med stora
utmaningar ur flera perspektiv skulle kunna bli aktuella, såsom trängselproblematiken, känsliga stadsmiljöer, ur ett emissionsperspektiv etc. I dessa zoner skulle
fastighetsägare, detaljhandel, transportföretag och andra intressenter tvingas
ansluta sig till ett samordnat distributionssystem för att minska belastningen av
tung trafik och distributionsfordon i området.

7.2 Utblickar
Om en förändring i synsätt och affärsmodell varit enkel att genomföra hade den
redan varit implementerad, plagierad och förhärskande på marknaden. Med
perspektiv på vad som presenteras i studien är det inte sannolikt att en förändring
kommer att komma inifrån branschen, eftersom en förändrad affärsmodell med
transparens och open book redovisning kommer att kannibalisera på omsättning
och vinst. Förändringen kommer med hänvisning till rådande forskning inom
affärsmodeller, i likhet med andra branscher sannolikt att ske genom nya företagsformer (Teece, 2010). Utmanarna och vad som benämnts som Uberfication utgår
från automatiserade processer med enkla transportuppdrag från A till B, som
saknar funktionalitet för konsolidering och fördelning av gods i statiska eller
dynamiska körrutter. Uberfication med onlinetjänster med utgångspunkt i
delningsekonomin innebär å ena sidan flexibilitet i det lilla, när affärsmodeller
skalas upp. För att öka transporteffektiviteten i transportsystemet krävs betydligt
mer avancerade affärsmodeller som ökar fyllnadsgraden och minskar antal fordon
på vägarna.
Långsiktigt går utvecklingen mot Internet, men vad som påtalas i studien är att det
krävs förändrade avtalskonstruktioner för att digitala affärsmodeller skall fungera
över tiden. En upphandling med ett open book förfarande utgör en lösning som
ännu inte testats inom transportsektorn, annat än i oligopolliknande branscher
som skogsindustrin och jordbruket. Det är transportintensiva näringar med fastställda ramar för utbud och efterfrågan på fordon, exempelvis det finns bara så
många fordon för transport av slaktdjur, mjölktankbilar eller timmerlastbilar,
jämfört med distribution med skåpbilar eller kyl- och frystransporter. Med ett
oligopolistiskt synsätt från endera parten som utgångspunkt i en open book förhandling är den dömd att misslyckas på förhand. Det krävs samverkan och förtroende mellan parter, något som påtalats i studien alltför många gånger med
benchmarking till supply chain management.
Givetvis finns det en betydande tröskel för en företagsledning att förändra en djupt
rotad och trygg affärsmodell baserad på transportbranschens kunskap och försäkringar om ett effektivt logistiksystem, mot den insats och beställarkompetens
som krävs för att implementera en helt ny affärsmodell som Femstegsmodell. Det
är inget unikt för Sverige utan ”the Five-Step Model” blir ifrågasatt på samma
bevekelsegrunder när konceptet presenters i internationella sammanhang (Moen,
2016). Men det är just kunskap som fattas, både kunskap om vad som skall prioriteras i en upphandling och inom IT-området. Transportbranschen har enligt egen
utsago åkt på minor när det gäller ruttoptimering och är luttrade efter investeringar som man inte ansåg höll måttet. IT-konsulter har inte förstått att en produkt
som ruttoptimering inte bara kan lyftas in utan kräver en parallell organisatorisk
innovation (Brynjolfsson & Mcafee, 2012). Desto mer innebär det att maktförhållande förändras med förändrad intjäningsförmåga mellan aktörer, det vill säga
en förändring innebär inte med automatik en ”win-win” situation för alla aktörer.
Men rätt implementerad kommer Femstegsmodellen att öka transporteffektiviteten i företagsekonomiska termer och samtidigt bidra mot ett mer hållbart samhälle.
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