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Bakgrund: Återanvändningsbara lastbärare (RTIs) har utvecklats som ett mer hållbart 

alternativ jämfört med engångslastbärare, såsom exempelvis pallar. Då RTI-systemet 

även kräver ett effektivt returflöde blir detta genast mer komplext. Det finns RTIs som 

behöver tvättas eller lagas innan de kan återanvändas hos en ny kund, men det finns 

också de som i teorin kan transporteras direkt till en ny kund.  Fallföretaget vill helst 

transportera de RTIs som är rena direkt till en ny kund utan att gå via tvättanläggning, 

vilket inom företaget kallas för ”matchning”. Då detta matchningsflöde är bra ur både ett 

kostnads- och miljöperspektiv vill företaget öka andelen matchningar. Anledningar till 

att matchning inte sker beror på exempelvis geografiska förutsättningar, små kvantiteter 

eller osäkerhet mellan tillgång och efterfrågan. Ett sätt att hantera osäkerhet i 

litteraturen är genom flexibilitet bland annat genom senareläggning av aktiviteter. Därav 

finns ett intresse att undersöka potentialen i att använda längre tidsfönster för att öka 

andelen matchad RTI i matchningsflödet.  

 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka om fallföretagets matchningsflöde kan 

klassificeras som ett innovativt flöde samt studera hur längre tidsfönster skulle kunna 

påverka andelen RTIs som går direkt till ny kund. 

 

Metod: För att kunna uppfylla syftet med empirisk data har studien utgått ifrån en 

fallstudie hos fallföretaget med dataanalys av tillgången och efterfrågan av 

matchningsflödet och intervjuer samt observation. Den metodiska ansatsen för att 

inhämta data för studien har varit abduktiv. 

 

Slutsats: Matchningsflödet har delar som tyder på att det är ett innovativt flöde med 

bland annat höga marginaler och osäkerhet främst i tillgång men även i efterfrågan i 

enlighet med Fisher (1997). Vidare går det att uttyda från dataanalysen att det finns 

potential att öka andelen matchningar med längre tidsfönster och studien visar att en 

dags längre tidsfönster utifrån segmenteringen tvätt har potentialen att öka den totala 

matchningsandelen ca 10 %. I fördjupningen kan uttydas att sorterare A och B till 

Kalmar respektive Halmstad resulterar i en ytterligare matchning på 5,1% av det totala 

antalet ej matchad RTI från sorterare, det vill säga tillgången. Vidare utvärderingar 

behövs kring hur längre tidsfönster praktiskt ska tillämpas och implementeras. 
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Abstract 

Royal Institute of Technology, Campus Telge 

Master Thesis in Applied Logistics (15 credits), ML201X, Spring 2016. 

Authors: Jenny Hallberg & Kubilay Orman 

Examiner: Charlotta Torke 

Supervisor: Markus Lundgren 

Title: The Potential of Longer Time Windows in RTI-systems - a case study at Svenska 

Retursystem 

 

Keywords: RTI, time windows, supply chain, segmentation, postponement 

 

Background: Returnable transport items (RTI) have developed into a more 

sustainable alternative for disposable transport items, for example pallets. RTI-systems 

are also more complex as they demand an effective reverse flow. There are RTIs that 

require washing and repair before they can be reused at a new customer. There are also 

those that can in theory be transported directly to a new customer. The case company 

preferably wants to transport the clean RTIs directly to a new customer without going 

through a washing facility, which at the case company is called “matching”. Since the 

“matching” flow is preferable from cost- and environmental factors the company seeks to 

increase the share of “matchings”. Reasons for not being able to “match” today are 

geographical conditions, small quantities or uncertainties between supply and demand. 

Methods for dealing with uncertainties in the literature is through flexibility and 

postponement of activities. As such, there is an interest in investigating the potential of 

using longer time windows to increase the share of “matched” RTI. 

 

Purpose: The purpose of the study is to investigate if the “matching” flow can be 

classified as an innovative flow as well as to study how longer time windows could affect 

the share of RTIs that are transported directly to a new customer.  

 

Methodology: To fulfill the purpose of this study with empirical data, the study was 

based upon a quantitative data analysis of the supply and demand of the “matching” flow 

at the case company. Additionally, interviews and observations were conducted. The 

methodological approach in this study has been abductive. 

 

Conclusion: The “matching” flow shows signs of being an innovative flow with higher 

margins and uncertainty especially in supply but also in demand in accordance with the 

definition by Fisher (1997). Further on, it is possible from the data analysis to interpret 

that there is a potential to increase the share of the “matching” flow with longer time 

windows. The study shows that a day longer time window increases the total “matching”-

potential with 10 % based on the washing facility-segmentation. Further analysis based 

on the sorter and city-segmentation increases the share of the matching flow with 5,1% 

of the total “non-matched” RTI from sorter A and B. Further investigation is needed 

regarding how longer time windows will be practically implemented. 
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Ordlista  
Nedan följer definitioner av vanligt förekommande begrepp i studien.  

 

RTI - lastbärare som är återanvändningsbar. Studien fokuserar enbart på 

återanvändningsbara pallar.  

 

Sorterare - de kunder som har sorteringsavtal och därmed får betalt för att sortera 

RTIs som rena (matchningsbara) och smutsiga.  

 

Kund - en ny mottagare av RTI som antingen kommer från en tvätt eller från en 

sorterare.  

 

Matchningsbar RTI - pall som är sorterad som ren hos en sorterare och därför inte 

behöver tvättas innan den skickas till ny kund.  

 

Kundorder - order som ny mottagare av RTI lägger för att signalera deras behov av 

RTIs. En kundorder kan innehålla både RTIs i form av pall och lådor. I detta arbete 

innefattar kundorder endast pall. 

 

Hämtorder - order som sorterare lägger på RTI som är sorterad och därmed ska 

hämtas av företaget. En hämtorder kan innehålla både ren och smutsig RTI men i 

studien inkluderar hämtorder endast rena (matchningsbara) RTIs.  

 

Matchning - ren RTI som går direkt från en sorterare till en ny kund utan tvättning 

eller lagring hos fallföretaget.  

 

Lastdatum - det datum när matchningsbar RTI har lastats på transportbil för 

distribution till tvätt eller kund. 

 

Lossdatum - det datum när matchningsbar RTI lossats hos tvätten eller kund.  

 

Transporttid - skillnaden mellan last- och lossdatum.   

 

Tvättarna - Tvättarna där RTIs tvättas för att sedan lagras och skickas vidare till ny 

kund. Dessa är Västerås tvätt (V1), Helsingborg tvätt (G1), Örebro tvätt (Ö1), Mölnlycke 

tvätt (M1). 

 

Tidsfönster - innebär två tidsgränser: när någonting tidigast och senast får hämtas 

eller lämnas.  

 

Fasta tidsfönster - tidsrestriktioner som ej får brytas. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Tid är en kritisk faktor inom affärsrelationer idag och kommer bli ett ännu viktigare 

konkurrensmedel i framtiden (Storhagen, 2011). Trenden inom Supply Chain 

Management går mot ökad snabbhet och inte längre bara punktlighet, med kortare 

tidsfönster och tuff konkurrens  (Storhagen, 2011; Chu, Chang & Huang, 2012). Kan du 

inte leverera imorgon så kan säkerligen en konkurrent göra det. Att möta kundens behov 

blir allt viktigare, samtidigt som många mätetal som används för att analysera 

företagens framgång fokuserar på tid (Payne & Peters, 2004). Ett exempel på 

tidsrestriktioner är tidsfönster vilket innebär två tidsgränser: när någonting tidigast och 

senast får hämtas eller lämnas. Det går att urskilja två typer av tidsfönster. Hårda 

tidsfönster är vanligast och får ej brytas medan mjuka tidsfönster är mer flexibla och kan 

skapa fördelar såsom bättre planeringsförutsättningar, minskad miljöpåverkan och 

reducerade transportkostnader (Fagerholt, 2000). Samtidigt som kraven blir hårdare 

och hårdare, med ökade antal transporter och lägre fyllnadsgrader som negativa 

konsekvenser, finns det även en större medvetenhet om att alla aktörer tillsammans 

behöver ta ansvar för en hållbar utveckling (Kroon & Vrijens, 1995; Paché, 2007). Det 

finns därmed incitament för samarbete mellan aktörer för utvecklandet av smartare, och 

inte nödvändigtvis snabbare, lösningar beroende på produkten och dess egenskaper, 

samt vilken roll produkten har i flödet.  

  

En produkt som är avgörande för att kunna transportera andra produkter världen över 

på ett effektivt sätt är lastbärare i form av exempelvis pallar och containrar (Elia & 

Gnoni, 2015). I ett steg mot mer hållbara alternativ har det utvecklats 

återanvändningsbara lastbärare (returnable transport item) (Kroon & Vrijens, 1995), 

hädanefter benämnt som RTI. Det finns RTIs som behöver tvättas eller lagas innan de 

kan återanvändas hos en ny kund, men det finns också de som är rena och i teorin kan 

transporteras direkt till en ny kund. Inom litteraturen om RTI belyses även ökade krav 

kring hållbarhet och miljöaspekter vilket företag behöver ta hänsyn till (Wu & Dunn, 

1995 m.fl.). Glock (2016) uppmärksammar intressanta områden att undersöka inom 

området RTIs och nämner bland annat koordinering av aktörernas produktions- och 

konsumptionscykler med leveransscheman. Denna studie vill bidra genom att undersöka 

RTIs och längre tidsfönster som en metod för bättre koordinering av produktion- och 

konsumptionscykler.  Vidare belyser även Glock (2016) avsaknaden på studier som 

fokuserar på en specifik industri för att öka tillämpbarheten. I detta arbete studeras 

därför längre tidsfönster i kontexten av dagligvaruhandeln i Sverige hos fallföretaget 

Svenska Retursystem AB. 
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1.2 Fallföretaget 

Svenska Retursystem AB (hädanefter SRS) beskriver sig själva som ett företag som 

förenklar, effektiviserar och miljöanpassar varuflöden i den svenska 

dagligvarubranschen. Enligt SRS är grundidén är att branschens distribution ska ske i 

returenheter som återanvänds i ett system till fördel för miljön. SRS ägs till lika delar av 

Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH), vilka 

under årens lopp samverkat för att utveckla ett effektivt lastbärarflöde. Tack vare 

stordriftsfördelar och hög leveransprecision får dagligvarubranschen stora 

tidsbesparingar, lägre kostnader och en reducerad miljöpåverkan. (SRS, 2016; Intervju 

SRS, 2016)  

 

I Figur 1 illustreras förenklat det vanliga flödet för pallar och lådor som går via tvätt. 

  

 
Figur 1. Det vanliga flödet i RTI-systemet. (Källa: egen) 

 

Fokus i denna studie är företagets returpall, som vidare i studien även kallas RTI. Denna 

produkt särskiljer sig från returlådorna eftersom den inte alltid behöver tvättas innan 

den går vidare till nästa kund. Produkterna har också två olika affärsmodeller. Pallen har 

ett saldosystem som innebär att SRS tar ut en dygnsavgift för produkten, jämfört med 

lådorna då ett pantsystem används, vilket innebär att samma summa tas ut oavsett hur 

länge kunden har lådan i besittning. Eftersom pallen inte alltid behöver tvättas innan 

den går till ny kund så kan denna gå i ett flöde som går direkt till en ny kund, vilket 

kallas för matchningsflödet. Detta flöde illustreras i Figur 2   

 

Steg 1: RTI lämnar tvätt och skickas 

till Kund A, exempelvis en producent. 

 

Steg 2: Kund A lastar RTI med varor 

och skickar till sorterare, exempelvis 

en grossist. 

 

Steg 3: Sorterare A skickar tillbaka 

tomma RTI till tvätt. 

Steg 1 

Steg 2 

Steg 3 
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Figur 2. Matchningsflödet. (Källa: egen) 

 

För att avgöra om pallarna är matchningsbara eller smutsiga och behöver tvättas i en 

tvättanläggning har SRS ett s.k. ”sorteringsavtal” med vissa kunder. Detta innebär att 

dessa sorterare får betalt för att sortera pallarna som rena (matchningsbara) respektive 

smutsiga. Sorterarna skickar sedan en hämtorder till SRS som, om ordern kommer in 

före kl. 11.00, lovar att hämta ordern efterföljande vardag. SRS önskan är då att 

transportera rena RTIs direkt till en ny kund utan att behöva gå via tvättanläggning eller 

lager, detta kallas inom företaget för ”matchning”. Matchning är bra både från ett 

kostnadsperspektiv genom ett högt täckningsbidrag men även ett hållbarhetsperspektiv 

eftersom detta minskar antalet transporter. Om de matchningsbara RTIs från sorterarna 

inte skickas direkt till en ny kund så ses detta som en förlorad matchning. Anledningar 

till att matchning inte sker kan bero på exempelvis geografiska förutsättningar, små 

kvantiteter eller obalans mellan tillgång och efterfrågan. Tid är ytterligare en anledning 

då det är uttalat av SRS att en snedfördelning över veckodagar existerar. Detta innebär 

att fler hämtorder än kundorder upplevs förekomma vid början av veckan och det 

motsatta förhållandet i slutet av veckan. Denna osynkronisering leder till lägre andel 

matchade RTI enligt SRS. Vidare finns även en uttalad osäkerhet kring när, vart och hur 

stora kvantiteterna av tillgången på matchningsbara RTI är. (Intervjuer SRS, 2016) 

1.3 Problemformulering och syfte 

Fisher (1997) menar att utformandet av en försörjningskedja utgår ifrån att förstå vilken 

typ av produkt som ett bolag erbjuder marknaden. Författaren särskiljer på innovativa 

och funktionella produkter där osäkerheten i efterfrågan kan hanteras olika beroende på 

produktens profil, det vill säga om den klassas som innovativ eller funktionell. En pall i 

sin enklaste form kan klassificeras som en funktionell produkt men ett RTI-system anses 

vara mer komplext än ett klassiskt pallflöde (Elia & Gnoni, 2015; Kroon & Vrijens, 1995; 

Glock 2016). Fallföretagets matchningsflöde karakteriseras också av ytterligare 

komplexitet som beskrivits ovan, vilket skapar ett intresse för att undersöka vilken typ av 

flöde det faktiskt handlar om.  
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Eftersom matchningsflödet är fördelaktigt ur både ett kostnads- och miljöperspektiv 

finns en önskan hos fallföretaget att öka matchningsandelen då totalt 28.6 % av de RTIs 

som sorterats som matchningsbara under 2015 ej lyckats matchas. Matchningsflödet 

präglas av osäkerhet enligt fallföretaget och ett sätt att hantera osäkerhet i litteraturen är 

genom flexibilitet bland annat genom senareläggning och tidigareläggning av aktiviteter 

(Olhager, 2010, Storhagen, Pagh & Cooper, 1998). Exempelvis är längre tidsfönster ett 

sätt att skapa fördelar såsom bättre planeringsförutsättningar, minskad miljöpåverkan 

och reducerade transportkostnader (Fagerholt, 2000). Därav finns ett intresse att 

undersöka potentialen i att använda längre tidsfönster för att öka andelen matchad RTI i 

matchningsflödet. Utifrån ovan resonemang är studiens syfte därmed: 

 

Att undersöka om fallföretagets matchningsflöde kan klassificeras som ett innovativt 

flöde samt studera hur längre tidsfönster skulle kunna påverka andelen RTIs som går 

direkt till ny kund.  

 

För att uppfylla studiens syfte ska följande frågeställningar besvaras: 

 

● Kan matchningsflödet klassificeras som innovativt enligt Fishers (1997) 

definition? 

● Hur påverkas andelen RTIs som transporteras direkt till ny kund av längre 

tidsfönster hos sorteraren? 

1.4 Avgränsningar 

Studien har följande avgränsningar: 

 

● RTIs i denna studie syftar enbart till fallföretagets återanvändningsbara pall.  

● Studien fokuserar endast på RTIs inom dagligvarubranschen i Sverige. 

● De miljömässiga effekterna kommer ej studeras i detalj men förekommer i 

diskussion.   

● Utgångspunkten är faktisk tillgång hos fallföretaget och studien har inte fokuserat 

på metoder, processer, analys etc. för att öka denna tillgång. 

● Endast data från 2015 analyseras.  

● Endast andelar i procent redovisas på grund av sekretess. 

● Kunder och sorterare har anonymiserats efter önskemål från fallföretaget.  

● Volymer från sorterare under 18 pallplatser har inte identifierats som 

matchningsbara vid simuleringen av matchningsmöjligheter på önskemål från 

fallföretaget. 

● Längre tidsfönster har studerats i form av en, två respektive tre dagar. 

● Lastdagar som utifrån tidsfönstret infaller på en lördag eller söndag inkluderas ej 

eftersom fallföretaget endast lastar på vardagar. 

● Endast volymer efterfrågade i Sverige beaktas.  
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2. Metod 

2.1 Metodik för att angripa problemställningen 

För att kunna uppfylla syftet med empirisk data har studien utgått ifrån en fallstudie hos 

SRS med dataanalys av tillgången och efterfrågan av matchningsflödet hos SRS samt 

observation och intervjuer. Resultatet av dataanalysen samt intervjuer har därefter 

ställts emot mot det teoretiska ramverket. Den metodiska ansatsen för att inhämta data 

för studien har varit abduktiv, vilket innebär att studien balanserar mellan en induktiv 

och deduktiv ansats för att uppfylla uppsatsens syfte (Backman, 2008; Bryman & Bell, 

2003).  

2.1.1 Begränsningar med induktiva och deduktiva ansatsen 

Enligt Backman (2008) och Bryman och Bell (2003) har den induktiva ansatsen 

begränsningen av att flera observationer krävs för att kunna generalisera. En fallstudie 

på ett företag ger ingen generaliserbarhet. Däremot gör RTI-flödets komplexitet 

fallföretaget till ett intressant objekt även för andra industrier och företag med liknande 

returflöden för att påvisa vilka effekter längre tidsfönster kan ge.    

 

Backman (2008) menar att den deduktiva ansatsen har sina begränsningar i att de 

refererade teorierna behöver vara väl grundade samt att det för forskarna finns en risk 

att bli vilseledd av dessa. För att motverka detta har studien i bästa mån begrundats i väl 

kända teorier och författare som Fisher, Storhagen, Olhager med flera. Bryman och Bell 

(2003) menar att vid en deduktiv ansats bör forskare vara kritiska mot de beslut och 

åtgärder som ett bolag fattar för att undvika determinism (orsaksbestämt). Under 

arbetets gång har även detta balanserats genom att hålla återkommande avstämningar 

med fallföretaget, intervjupersonerna och genom att gå tillbaka till databaserna för att 

stämma av att rätt faktorer mäts. 

2.2 Genomförande av dataanalys 

Två huvudsakliga termer som är återkommande i denna studie är loss- och lastdatum. 

Kort beskrivning av vad dessa innebär finns i ordlistan. Studien har utgått ifrån intern 

data från fallföretaget som primär datainsamling. Genomförandet började med tillgång 

till två olika data. I den ena fanns all data för 2015 för alla hämtorder hos sorterare av 

RTI och i den andra fanns all data för kundorder, det vill säga efterfrågan av RTI.  

 

En utgångspunkt i studien har varit att försöka efterlikna de fysiska flödena av RTI. 

Dessa kan sammanfattas som: 

  

A. RTI från sorterare till ny kund (matchning), 

B. RTI från sorterare till tvätt, 

C. RTI från tvätt till kund. 
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Fokus i arbetet är relationen mellan flödet från sorterare till tvätt (B) samt från tvätt till 

kund (C). Det är volymerna i den först nämnda som utgör andelen ej matchad RTI, det 

vill säga punkt B.  

 

Första steget var att identifiera och profilera nuläget där följande punkter belyses, all 

data utgick ifrån året 2015: 

 

● Totala efterfrågan på RTI från kunder, 

● Totala tillgången på RTI från sorterare, 

● Totala andelen av ej matchad RTI mot totala efterfrågan på RTI, 

● Totala andelen ej matchad RTI mot totala tillgången från sorterare, 

● Efterfrågan på RTI per vecka, 

● Tillgången på matchningsbar RTI från sorterare per vecka, 

 

Vidare skapades även olika segmenteringsprofiler, en utifrån tvätt och en utifrån 

sorterare och ort. Dessa profiler skapades utifrån att belysa följande punkter (en viktig 

notering är att en ort antas innefatta en eller flera kunder): 

 

● Total matchningsbar volym per tvätt,  

● Andel ej matchad RTI från respektive sorterare,  

● Orter med störst andel RTIs tagna från tvätt,  

● Totala tillgången på RTI från sorterare och totala efterfrågan på RTI per 

veckodag,  

 

Det är viktigt att förstå vad som är en matchningsbar volym i datan samt när vilken 

storlek på volym används. Under avgränsningarna nämns detta kortfattat. En mer 

utförlig beskrivning är enligt följande exempel: 

 

Om sorterare haft en volym vid datum X på 20 pallplatser men volym till kund vid 

datum X+n endast varit 18, har den matchningsbara potentialen från sorterare 

identifierats som 18 och vice versa. Med andra ord, om sorteraren haft en volym vid 

datum X på 18 pallplatser men volym till kund från tvätt vid datum X+n varit 20, har 

den matchningsbara potentialen även här identifierats som 18. Resterande andel RTI 

antas då åka tillbaka till en tvätt. 

 

Fortsättningsvis följer en kort beskrivning av metoden bakom varje segmenteringsprofil 

samt en illustration. 

2.2.1 Segmentering utifrån tvätt 

Baserat på den information som kommit fram i dialog med SRS klassificeras 

matchningsbara volymer när datum för last hos sorterare sammanfaller med lossdatum 

hos kund en, två och tre dagar senare.  En vidare notering gäller kring antagandet som 

görs gällande geografisk täckning varje tvätt har. Den här segmenteringen har utgått 

ifrån antagandet att om en leverans kan ske till en tvätt från sorterare och samma tvätt 
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även kan förse kund med RTI, finns potential att sorteraren istället kan skicka de 

volymerna direkt till kund genom att invänta last en, två eller tre dagar. Modellen kan 

endast ta fram en profil per tvätt med antalet matchningsbara volymer som lastas hos 

sorterare och gått till tvätt samt antalet matchningsbara volymer från samma tvätt som 

lossats vid kund en, två och tre dagar senare på en aggregerad nivå. Transporttiden från 

tvätt till kund har hanterats genom en uträkning av den genomsnittliga transporttiden 

vid matchningsbara datum per tidsfönster. Tidsfönsterintervallen på en, två och tre 

dagar kan endast studeras per tvätt i isolation från annat tidsfönster, annars löper risk 

för dubbelräkning av volymer för kundorder. Ett exempel får illustrera problematiken:  

 

Om matchningsbar RTI har lastas hos en sorterare till en tvätt den 6:e i månaden på 

20 pallplatser och modellen hittar 25 pallplatser den 9:e som har tillgodosett kund från 

samma tvätt, det vill säga ett tidsfönster på två dagar har identifierats, kommer även 

dessa 25 pallplatser att hittas i modellen för RTI som lastas hos sorteraren den 7:e med 

en dags tidsfönster. Eftersom detta även innebär att lossdatum hos kund blir den 9:e i 

månaden går det inte att ackumulera den totala potentialen per tvätt och tidsfönster, 

eftersom unika datum för last hos sorterare är för tätt inpå varandra. 

2.2.2 Segmentering utifrån sorterare och ort 

För att fördjupa studien har även matchningsbara volymer från sorterare till specifika 

städer för tidsfönster med en, två och tre dagar studerats. Som ovan segmentering 

klassificeras matchningsbara volymer när datum för last hos sorterare sammanfaller 

med lossdatum med volymer till ort en, två och tre dagar senare. Detta innebär att när 

datum med volymer från sorterare inte sammanfaller med  datum med volymer till ort 

en, två eller tre dagar senare har dessa uteslutits eftersom det inte finns någon historisk 

efterfrågan vid dessa datum. 

 

Vidare för att förstå potentialen i efterfrågan för matchningsbar volym utgick studien 

ifrån att vilka orter som historiskt har den största andelen matchningar. Studien har 

även gått ett steg längre och studerat vilka orter som faktiskt förses mest av ej matchade 

volymer. Genom att utgå ifrån efterfrågan per ort blev det då möjligt i analysen att 

koppla matchningsbar RTI som kommer från specifik sorterare med efterfrågan från 

tvätt till specifik ort.  

 

Figur 3 nedan illustrerar hur modellen fungerar med verkligt flöde mot det möjliga 

matchningsflödet.  
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Figur 3. Illustration för hur modellen fungerar utifrån tvätt, sorterare och ort. (Källa: egen) 

2.3 Intervjuer och observationer 

Förutom dataanalysen så har några ostrukturerade intervjuer samt en semi-

strukturerade intervju utförts med relevanta personer på fallföretaget. En viktig del har 

även varit observation av matchningsprocessen för att uppfylla uppsatsens syfte och 

besvara frågeställningarna. Vidare har detta skapat förståelse för problemställningar 

som olika positioner och individer inom företaget upplever att de har som leder till 

outnyttjad matchningspotential. Enligt Backman (2008) tillåter den kvalitativa 

metodiken den intervjuade att mer fritt uttrycka sin egen bild av verkligheten. Endast en 

kvantitativ studie hade inte förankrat teorin med empirin lika starkt som en fallstudie 

just på grund av den kunskap som finns hos specifika individer (Jacobsen, 2007). Vidare 

kan tilläggas att studien belyser hur intervjuade individer tolkar och strukturerar sin 

omgivning i relation till sin egen erfarenhet och frågeställningen. Studien söker inte efter 

specifik sakkunskap hos SRS utan istället är det intressanta fenomen som beteenden, 

samspel människor emellan och åsikter gällande händelser för att på så vis komma det 

studerade forskningsområdet närmare (Merriam, 1994). Det kan här även tilläggas att 

en begränsning med en kvantitativ studie är att den inte går på djupet av ett fenomen 

och kan därmed leda till att empirin blir alltför ytlig (Jacobsen, 2007), därav beslutet att 

kombinera den kvantitativa studien med kvalitativa inslag.  

2.4 Validitet och reliabilitet 

Under studiens gång har arbetet validerats genom att hålla regelbundna avstämningar 

med flera kontaktytor inom fallföretaget och på så vis säkerhetsställt att rådata och 

information tolkats på rätt sätt. Reliabiliteten i dataanalysen kan även anses som god då 

alla modeller finns dokumenterade. Då studien har utgått ifrån rådata från fallföretaget 
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sänker detta reliabiliteten om fallföretaget skulle uppdatera eller ändra i sina databaser 

så att data förvrängs.  

 

Validiteten i intervjuer och observationen kan anses vara god, då det alltid funnits 

möjlighet att gå tillbaka till intervjupersonerna och tydliggöra eller säkerhetsställa att 

situationer uppfattats korrekt. Reliabiliteten i observationen kan däremot anses vara låg. 

Eftersom observationen endast utfördes under en dag kan denna ej säkerhetsställa en 

generell bild av hur matchningsprocessen ser ut. För att kunna dra en sådan slutsats 

skulle betydligt fler observationer behöva göras. Dock gav observationen en generell bild 

av hur det operativa arbetet fungerar kring matchning, vilket också var huvudsyftet med 

observationen. Intervjuerna har också kompletterat observationen för att få en bred bild. 

Intervjuernas reliabilitet är starkt knutna till intervjupersonerna och deras uppfattning i 

dagsläget. Därför är det svårt att säga hur hög reliabiliteten i intervjuerna är eftersom 

dessa uppfattningar kan skifta snabbt med nya förutsättningar. Dock har alla 

intervjufrågor dokumenterats vilket bidrar till högre reliabilitet. 

2.5 Litteraturgenomgång 

Studiens teoretiska avsnitt grundar sig på vetenskapliga artiklar, rapporter och litteratur 

som sökts fram genom databaser såsom Scopus, JSTOR, Emerald, KTH:s 

datasökningstjänst Primo och Google Scholar. Under denna informationssamling har 

sökord såsom “time windows”, “flexibility”, “returnable transport items”, “supply chain”, 

“segmentation” och “logistics” med tillhörande synonymer använts i olika kombinationer 

för att bygga den teoretiska referensramen. Studien har strävat efter att använda sig av 

publikationer som är peer-reviewed. Dock har det visat sig svårt att finna litteratur 

gällande längre tidsfönster förutom specifikt kring ruttplanering. Därför har även 

publikationer som ej ännu fått så mycket uppmärksamhet använts för att belysa 

exempelvis begrepp såsom “långsam logistik” och “mjuka tidsfönster”.  

2.6 Källkritik 

Då det endast funnits begränsad mängd litteratur kring området längre tidsfönster har 

litteratursökningen varit bred och belyser därför också andra områden som på något sätt 

kan relateras till längre tidsfönster. Detta har blivit ett selektivt urval, vilket är svårt att 

undvika när “ny” teori kring ett outforskat ämne byggs.  

 

Dataanalysen som gjorts är beroende av den data som fallföretaget tillhandahållit.  

Jämförelse av olika data har gjorts för att säkerhetsställa att essentiella delar såsom loss- 

och lastdatum samt kvantiteter stämmer överens med varandra och därmed troligtvis 

också överensstämmer med verkligheten. Dock gäller det att vara ständigt medveten om 

att studiens uppbyggnad och resultat är oerhört beroende av den data och information 

som tillhandahållits.  

 

Det gavs även endast ett tillfälle att observera matchningsprocessen. För att få en ännu 

bredare bild hade det varit bra med flera observationer under flera olika dagar under 
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veckan. Att det också endast är en person som sitter dagligen med den operativa 

matchningsprocessen skapar ett begränsat urval av intervjupersoner som har faktisk 

inblick i den operativa processen. Att denna person också till stor del förlitar sig på 

känsla och erfarenhet gör att studien haft svårigheter med vilka parametrar den borde 

förlita sig på, speciellt gällande geografin. Detta har bidragit till valet att utgå från 

fallföretagets tvättar för att komma runt problematiken med geografin. Det finns dock 

en medvetenhet om att studien skulle få ett annat resultat vid val av andra geografiska 

parametrar.  

2.7 Samhälleliga och etiska aspekter 

Denna studie belyser resonemanget att snabbhet kanske inte alltid är att föredra, och att 

längre tidsfönster skulle kunna bidra till mindre miljöpåverkan genom mindre antal 

transporter. Detta är en fördel för fallföretaget men lyckas företaget minska antalet 

transporter så är det också en fördel för samhället i stort med mindre miljöpåverkan i 

form av exempelvis mindre avgaser.  

 

Gällande studiens etiska aspekter så har kvantiteter, kunder och sorterare 

anonymiserats i denna studie på grund av sekretessavtal. Då endast huvudsakligen en 

person sitter med matchningsprocessen blir denna persons kunskap i fokus i denna 

studies kvalitativa del. I studien har denna person valts att anonymiseras, men även 

övriga intervjupersoner eftersom det inte är essentiellt vem som sagt vad utan studien 

fokuserar mer på helheten kring matchningsprocessen.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Innovativa mot funktionella produkter och tjänster 

Enligt Fisher (1997) är det första steget vid utformning av en måluppfyllande supply 

chain-strategi att studera efterfrågan av de produkter som företaget tillhandahåller. 

Fisher (1997) menar att i stora drag är det möjligt att kategorisera två typer av produkter 

baserat på produktens efterfrågemönster. Dessa två kategorier är funktionella och 

innovativa produkter. 

  

Funktionella produkter kategoriseras bland annat av stabil efterfrågan, låga 

vinstmarginaler och långa livscykler. Innovativa produkter har däremot motsatta 

profilen och Fisher (1997) menar att för att förstå skillnaden är det viktigt att förstå de 

två olika funktionerna en supply chain har. Den ena funktionen är att vara fysiskt 

måluppfyllande där fokusområden är effektivitet, låga kostnader och lagernivåer. Den 

andra funktionen är att vara marknadsresponsiv där det primära målet är att snabbt 

svara på osäkerheten i efterfrågan för att inte missa bland annat försäljningsmöjligheter. 

Fisher menar vidare att en så kallad ”missmatch” kan uppstå när bolag försöker 

kombinera funktionella produkter med marknadsresponsiva supply chain-lösningar och 

vice versa. Payne och Peters (2004) är inne på samma spår och menar att företag 

anammar en ”one-size-fits-all” attityd vid utformning av deras supply chain på grund av 

pressen att sänka kostnader och möta KPI:er som mäter fysiskt måluppfyllande 

funktioner. De menar vidare att olika kunder har behov av olika supply chain lösningar, 

något även Fisher (1997) och Roscoe och Baker (2014) poängterar. Storhagen (2011) 

talar även om hur företag vanligtvis utgår ifrån resultatmått för att styra flöden och 

därav missar kundernas olika behov.   

  

Fisher (1997) menar att vid förutsägbar efterfrågan är det betydligt enklare att vara 

marknadsresponsiv, där tillgång och efterfrågan kan mötas med god precision, 

osäkerheten är med andra ord låg. Detta ger företag som tillverkar funktionella 

produkter friheten att nästan uteslutande fokusera på kostnadsreduceringar, vilket är ett 

mätetal som är av stor betydelse på grund av funktionella produkters låga marginaler. 

Den angreppsmetoden passar inte alls innovativa produkter som behöver 

marknadsresponsiva logistiska flöden enligt Fisher (1997). 

  

Det finns tre angreppsmetoder för att hantera osäkerheten i efterfrågan för innovativa 

produkter. Dessa är att antingen reducera osäkerhet exempelvis genom att fler 

produkter delar lika komponenter, undvika osäkerhet genom att exempelvis öka 

flexibiliteten och möjliggöra produktion mot order, alternativt att skydda mot osäkerhet 

exempelvis genom att buffra lagernivåer eller kapacitet. Den logistiska utmaningen för 

funktionella och innovativa produkter är därmed olika. (Fisher, 1997) 
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3.1.1 Segmenteringens roll inom supply chain  

Murphy och Daley (1994) menar att segmentering handlar om att gruppera kunder som 

har liknande respons till ett visst marknadsförslag. Det innebär att det krävs förståelse 

för varför kunderna köper så företaget kan anpassa sina kompetenser till kundbehoven. 

Murphy och Daley (1994) menar liksom Fisher (1997) att det finns olika logistiska krav 

beroende på vilken produkt det gäller. Något som även Olhager (2010) nämner genom 

att referera till att utformningen av en supply chain börjar utifrån de rådande 

marknadskraven. Gattorna (2006) betonar även i samma anda att segmentering bör 

utgå ifrån kundernas beteenden och inte endast utifrån fysiska attribut relaterade till 

produkten. 

  

En parallell kan även dras till den form av segmentering Fisher (1997) introducerade, 

med Murphy och Daley (1994) som beskriver en axel där massproduktion och total 

kundanpassning befinner sig i varsin ände, med segmentering i mitten på axeln. Olhager 

(2010) vidareutvecklar ovan författares mer grova beskrivningar i sin genomgång om 

kundorderpunktens (KOP) betydelse inom en supply chain och logistiska flöde inom 

samma företag. Olhager (2010) likställer även aktiviteter innan en KOP med fysiskt 

måluppfyllande logistiska flöden och aktiviteter efter en KOP med marknadsresponsiva 

flöden. 

  

För att segmentera logistiskt nämner Murphy och Daley (1994) kriterier såsom 

enhetsvärde, försäljningsvärde och geografisk placering. Mason-Jones, Naylor och 

Towill (2000)  menar att segmentering även kan göras beroende på ordervinnande och 

orderkvalificerande faktorer där en “lean” supply chain har kostnader som ordervinnare 

och en “agil” supply chain har servicenivå som ordervinnare. Lambert och Cooper 

(2000) belyser också möjligheten att segmentera kring vilka aktörer som är strategiskt 

viktiga för företaget och hur nära relationer som är lämpligt att ha med olika aktörer i 

kedjan, eftersom det inte är effektivt att ha nära relationer med alla. Ett för 

standardiserat erbjudande som försöker tillgodose allas behov leder ofta till att det inte 

gör någon kund helt nöjd och leder till ökade kostnader när specifik kundanpassning 

krävs (Naim et al. 2006).  

3.2 RTI-systemets förutsättningar och utmaningar 

Den mest använda lastbäraren är pallen som används för att hantera, konsolidera och 

transportera gods som unika enheter vilket bidrar till att logistikkostnader kan 

optimeras (Elia & Gnoni, 2015). Det finns både engångslastbärare och 

återanvändningsbara lastbärare, s.k. RTI (returnable transport item), där den 

sistnämnda kan användas flera gånger (Kroon & Vrijens, 1995). 

 

Att designa ett logistiknätverk för RTIs är komplext eftersom det innehåller både ett 

vanligt utgående flöde och ett returflöde (Elia & Gnoni, 2015; Kroon & Vrijens, 1995). 

Systemet behöver förutom fysiska transporter också förutsättningar för tvätt, underhåll, 

lagring och administration (Kroon & Vrijens, 1995). Glock (2016) belyser problematiken 
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kring att den framtida returneringen av RTIs ofta är osäker; vissa enheter kommer 

tillbaka väldigt snabbt medan andra RTIs tar väldigt lång tid på sig och vissa kommer 

inte tillbaka alls vilket kan hänföras till olika kundbeteenden. Depositioner på RTIs är 

uppbundet kapital, därför är det eftersträvansvärt att få upp omsättningshastigheten på 

RTIs för att förbättra systemets prestanda menar Wu och  Dunn (1995). 

  

Retursystem drabbas traditionellt av två problem: osäkerhet i kvantitet och kvalitet i 

returflödet, som i sin tur kan drabba koordinering av returflödet med det utgående 

flödet (Elia & Gnoni, 2015). Författarna fortsätter med att beskriva att osäkerheten för 

returflöden med senarelagda RTI-byten är högre än om RTI-bytet direkt sker vid den 

initiala leveransen. Detta gäller även kvaliteten av RTIs, då kvalitetskontroller kan göras 

direkt på plats. Den part som tillhandahåller RTIs behöver balansera tillgång och 

efterfrågan vid obalans exempelvis genom interna transportlösningar och saldosystem, 

vilket är en utmaning (Kroon & Vrijens, 1995). 

  

Det belyses i litteraturen ökade krav kring hållbarhet och miljöaspekter vilket företag 

behöver ta hänsyn till (Wu & Dunn, 1995 m.fl.). Ett argument för att använda RTIs i det 

fysiska flödet är just miljömedvetenhet och hållbarhetaspekten. Dock hävdar vissa att 

RTIs också skapar ökad miljöpåverkan genom bland annat förflyttningsflöden, det vill 

säga ompositionering av tomma lastbärare dit efterfrågan finns. För att minimera 

miljöpåverkan behövs därför ett effektivt utformande av de fysiska flödena i nätverket 

och ett fokus på att minimera slöserier. RTIs är därför en produkt som både kan vara en 

börda för logistiksystemet men också i det långa loppet kan systemet tjäna på 

användandet. (Wu & Dunn, 1995) 

3.3 Betydelsen av tid i olika strategier 

3.3.1 Ökat fokus på hastighet och precision                                                                                           

Ökad konkurrenskraft handlar idag mycket om tid och snabbhet, eftersom det är svårt 

att ha en helt unik produkt på marknaden (Daugherty & Pittman, 1995; Thomas, 2008). 

Snabbare informationsutbyte genom IT och EDI har ökat hastigheten på processerna 

och genom kort cykeltid kan kundordern förvandlas till leverans snabbare än hos 

konkurrenterna och på så sätt skapar företaget en unik position (Daugherty & Pittman, 

1995). Thomas (2008) belyser vidare att många mätetal inom logistiken är just 

tidsbaserade, som leveranstider, ställtider och “cash-to-cash”-tider vilket ytterligare 

påvisar synsättet av vikten av tid och att det ibland missas vad själva behovet egentligen 

är. Att förkorta tidskrävande aktiviteter så mycket som möjligt kan därmed leda till 

marknadsledande konkurrensfördelar, speciellt när det blir svårare och svårare att 

konkurrera övervägande på produktionsfördelar (Daugherty & Pittman, 1995; Thomas, 

2008). 

 

“If the 1980s were about quality and the 1990s were about reengineering, then the 2000s will be 

about velocity.” - Bill Gates 
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Carter och Hendrick (1997) definierar tidsbaserade strategier som aktiviteter som 

reducerar cykeltider och/eller förbättrar synkroniseringen av material som flödar genom 

ett företag och försörjningskedjorna. De menar vidare att reducerade cykeltider och 

effektiviserade flöden av material kan resultera i att nya produkter når marknaden 

snabbare och minskade lagernivåer. Här kan japanska styrprinciper och koncept som 

JIT samt Kanban även nämnas som används för att bland annat minska 

produktionsledtider i form av minskade ställtider som tillåter mindre partistorlek 

(Olhager, 2002).  Förutsättningar för att tillämpa JIT och Kanban är enligt Olhager 

(2014) bland annat en jämn och hög efterfrågan på relevanta produkter. Variationen i 

efterfrågan bör även vara begränsad där produkterna är tämligen standardiserade samt 

att korta, säkra och mer frekventa leveranser från leverantörer bör råda (Olhager, 2014; 

Storhagen, 2011). För att kunna implementera en tidsbaserad strategi så behövs en 

effektiv distribution enligt Daugherty och Pittman (1995) eftersom om distributionen 

försenas så kan en totalt slimmad produktionsprocess vara till ingen nytta alls för 

slutkunden. Det enda kunden faktiskt bryr sig om är när den får sin order levererad 

(Daugherty & Pittman, 1995). 

3.3.2 ”Långsam” logistik 

Som motsats till det ökade fokuset på hastighet och tid hävdar Paché (2007) att många 

företag inom en snar framtid kommer bli tvungna att överge strategier med fokus på 

snabbhet på grund av miljö- och hållbarhetsaspekter och fokusera mer på att spara på 

resurser och myntar uttrycket ”långsam logistik”. Paché (2007) menar att det behövs en 

förflyttning från ”I want it all, and I want it now” till “just some of it, today, tomorrow, or 

the day after”. Detta kommer påverka företagens logistiska kundserviceförmåga genom 

fördröjningar och därför kommer mycket kommunikation mellan leverantörer och 

kunder behövas. Ett skifte mot långsam logistik handlar mycket om att förändra 

beteenden. Dock kommer tidskomprimering alltid kommer vara nödvändigt för vissa 

produkter, t.ex. färskvaror, så han förespråkar en samexistens mellan tidskomprimering 

och ”långsam logistik” baserat på behov. (Paché, 2007) 

3.3.3 Senareläggning och vänte-strategier                                                                                       

Fisher (1997) nämner att en metod för att hantera osäkerheter i efterfrågan av 

innovativa produkter är genom ökad flexibilitet och att möjliggöra produktion mot 

order. Ferreira et al. (2015) beskriver senareläggning som en metod för att bättre möta 

osäkerheter i efterfrågan genom att differentiera produkten så nära slutkund som 

möjligt. Bowersox och Closs (1996), refererade i Ferreira et al. (2015), menar att det 

finns två typer av senareläggning, senareläggning av produktion och logistisk 

senareläggning, även kallat senareläggning av tid. Den senare innefattar senareläggning 

främst av rörelsen av gods från exempelvis ett centrallager ut till butik. På så vis sker 

distributionen först när verklig efterfrågan har uppstått i form av order. 

  

Thomas  (2007) och Affenzeller och Vonolfen (2014) talar istället om strategier för 

väntan, så kallade ”waiting strategies”, som innebär att genom att vänta så är det 
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exempelvis möjligt att skapa mer effektiva rutter med högre fyllnadsgrader. Detta 

teoretiska område fokuserar mestadels på ruttplanering, är enbart kvantitativt och 

kopplar inte empirin till fallstudier men konceptet är intressant även inom andra 

områden såsom längre tidsfönster. Strategier för väntan minskar suboptimerande beslut 

som bygger på prognoser av framtida förväntade händelser, prognoser som skapats på 

grund av bristande information om kommande händelser under en rutt. (Affenzeller & 

Vonolfen, 2014). 

  

Slutligen, eftersom det idag talas mer om försörjningskedjor och nätverk istället för 

individuella företag blir tidsrestriktioner mer komplext. Tidsrestriktionerna idag måste 

respekteras gemensamt av flera företag eftersom det är det enda möjliga sättet att 

leverera den rätta produkten, till den rätta platsen, vid den rätta tiden till den rätta 

kunden. Därför behövs det inom försörjningskedjan tas gemensamma beslut för att 

uppnå en effektiv hantering och det är även detta som är basen för supply chain 

management. (Paché, 2007) 

3.4 Flexibilitet i kombination med tidsfönster 

Flexibilitet nämns ofta som möjliggörare för att hantera osäkerhet i efterfrågan. 

Flexibilitet som term kan dock fokusera på olika saker såsom bland annat kostnad-, 

produktions-, marknads-, volym- och leveransflexibilitet. (Jafari, 2015; Slack, 1987; 

Storhagen, 2011) 

  

En aspekt som belyses av Chu, Chang och Huang (2012) är hur olika influens- och 

sociala strategier påverkar leverantörernas förmåga att öka sin flexibilitet. De menar att 

då tvingande strategier är kortsiktigt mer effektiva för ökad flexibilitet, är sociala 

mekanismer som delade visioner och mål med sina leverantörer icke-tvingande 

strategier som långsiktigt ökar leverantörernas flexibilitet. Utöver ovan nämnda former 

av flexibilitet finns det även sociala aspekter som påverkar graden av flexibilitet. Det går 

att skilja på proaktiv och reaktiv flexibilitetsstrategi där en proaktiv flexibilitetsstrategi 

arbetar förebyggande och ska leda till kundnöjdhet samtidigt som de totala kostnaderna 

minimeras (Naim et al. 2006). 

  

Richey, Adams och Dalela (2012) påvisar vikten av samarbete och menar att om företag 

vet om sin leverantörs svagheter och styrkor och arbetar tillsammans med denna för att 

överkomma dessa begränsningar så kan högre nivåer av tidsbaserad logistisk 

servicekvalitet skapas. Chu, Chang och Huang (2012) menar vidare att en flexibel 

leverantör kan öka en tillverkares konkurrensfördel genom att förbättra responstiden vid 

den eviga variationen i efterfrågan från kunden. Detta kan dock på samma gång leda till 

en minskning i värde för leverantören själv. 

 

En form av tidsrestriktion är tidsfönster, som innebär två tidsgränser: när någonting 

tidigast och senast får hämtas eller lämnas. Fagerholt (2000) skiljer på hårda och mjuka 

tidsfönster, där mjuka tidsfönster antas ha flexibilitet medan hårda tidsfönster är 

bestämda och får ej rubbas. Som tidigare nämnts så ökar fokus på hastighet och 
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precision i leveranser som en konkurrensfördel/förutsättning vilket kan likställas med 

hårda (och korta) tidsfönster. 

  

Enligt Fagerholt (2000) så kan mjuka tidsfönster för vissa kunder öka förutsättningarna 

för bättre planering och reduktioner i transportkostnader. Författaren menar vidare att 

med hjälp av mjuka tidsfönster så går det att hitta en tillfredsställande kombination 

mellan transportkostnader och servicekvalitét till kunderna. Överträdelse av tidsfönstret 

innebär dock kostnader som måste tas i beaktning, i form av exempelvis förlorad 

goodwill, förlorad försäljning, eller prisavdrag för kunden (Fagerholt, 2000). 
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4. Empiri 

4.1 Observation och intervjuer  

Observation av den operativa matchningsprocessen samt intervjuer har utförts. Detta 

har bidragit till en bättre förståelse för hela processflödet från order till faktisk bokning 

av frakter hos SRS. Intervjuperson Y är den person som främst sitter och operativt utför 

matchningarna varje dag. En semistrukturerad intervju med intervjuperson Y samt 

observation av själva matchningsprocessen utfördes den 18:e april 2016 vilket främst 

ligger till grund för denna del av empirin. Även några ostrukturerade intervjuer samt 

uppföljningssamtal har utförts med två andra personer på fallföretaget för att få en 

bredare bild av processen samt utvärdering av metoden.  

4.1.1 Matchningsprocessen 

Intervjuperson Y sitter varje vardag och matchar hämtorder med kundorder manuellt 

klockan 11 när alla hämtorder från sorterarna kommit in. Detta går till så att 

intervjuperson Y jämför hämtordrarna med kundordrarna och koncentrerar sig först och 

främst på de stora volymerna ut till kunderna och arbetar sedan sig nedåt i kvantitet. Det 

blir i princip någon hämtorder-kvantitet kvar varje dag som inte lyckas matchas enligt 

intervjupersonen. Ibland ringer intervjuperson Y till kunderna och undrar om de 

möjligtvis kan tänka sig att få ordern en dag tidigare, för att på så sätt öka 

matchningsandelen. Detta görs dock ej till sorteringskunderna eftersom hämtordern 

enligt avtal ska hämtas nästkommande vardag om den kommit in innan kl. 11.  

4.1.2 Dagens riktlinjer  

Det finns riktlinjer kring när och hur matchning bör ske. De intervjuade betonar dock att 

detta endast är riktlinjer och inte regler, eftersom olika situationer kräver olika 

hantering och exempelvis bristsituationer kan vara en orsak till “ologiska” matchningar, 

som exempelvis mellan orter som det vanligtvis inte matchas emellan på grund av 

geografisk placering eller att det skickas små kvantiteter. Intervjuperson Y exemplifierar 

med när en tvätt i södra Sverige inte fungerade så matchades mycket från mellan-

Sverige ända ner till syd för att inte anstränga tvättarna mer. Andel matchningar beror 

mycket på volym och tillgänglighet. Det är också väldigt mycket känsla involverat i 

matchningen menar intervjuperson Y och att det är en erfarenhetsbaserad process. 

Några av riktlinjerna är:  

 

- På grund av transportkostnader är det bättre att matcha från norr till syd och 

vertikalt istället för syd till norr (på längre sträckor).  

- Minst 18 pallplatser ska helst matchas, order under 18 moduler är inte 

kostnadsmässigt försvarbart på längre sträckor.  

- Kundorder till Norrland och Gotland får ej matchas eftersom dessa har längre 

transporttid och transportören kan byta lastdag, vilket påverkar sorteraren om 

ordern inte hämtas på önskat lastdatum.  

- Sträckor kortare än 6 mil ej får matchas. 
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- Det finns i övrigt inga avståndsregister för vad som får och inte får matchas men 

exempelvis matchningsbar RTI i Jönköping ska helst matchas till Kalmar-

området.  

4.1.3 Upplevda anledningar till att matchning ej sker 

4.1.3.1 Geografisk problematik 

Det finns hinder och upplevd problematik som bidrar till att matchningar inte sker. Ett 

problem är obalansen som finns, då det ofta är ett stort behov av RTI i södra Sverige där 

kunderna finns medan det i mellan-Sverige finns ett överflöd av RTIs enligt 

intervjuperson Y. Ytterligare geografisk problematik är att order till Norrland och 

Gotland har två transportdagar för att transportören ska ha möjlighet att välja vilken dag 

den vill lasta på. Dessa ordrar kan därför inte matchas överhuvudtaget eftersom det inte 

går att garantera vilken dag ordern lastas på hos sorteraren. Vanligtvis har transporterna 

en transportdag, men ligger kunden nära exempelvis tvätten eller en sorterare så 

innebär det noll transportdagar vilket också kan vara problematiskt i vissa lägen. 

Intervjuperson Y exemplifierar detta med att om det finns en hämtorder som ska hämtas 

i Stockholm tisdag och en kundorder som ska levereras i Stockholm på onsdag så tas 

denna kundorder från Västerås och hämtordern skickas till lager/tvätt eftersom denna 

inte lyckas matchas på grund av att de ligger för nära med noll transportdagar.  

4.1.3.2 Nytt system och ändrat kundbeteende 

Tidigare fick kunden betala en avgift om de inte beställde minst en viss volym av enbart 

pallar eftersom pallar och lådor hanterades i separata system. Detta innebar att 

kunderna som beställde pallar beställde stora kvantiteter när de väl beställde. Nu är 

dessa system sammanslagna vilket innebär att kunderna beställer mindre volymer av 

pall men oftare, eftersom på en aggregerad nivå med lådorna så blir totalvolymen 

densamma. Detta skapar problematik för matchningar eftersom det endast är pallarna 

som kan matchas och lådorna alltid måste gå via tvätt i dagsläget. Så förut beställde 

kunderna stora kvantiteter mer sällan vilket var lättare att matcha än dagens mindre 

kvantiteter som sker mer frekvent, enligt intervjuperson Y. Eftersom det är svårt att 

matcha små kvantiteter på ett kostnadseffektivt sätt så är detta problematiskt. 

4.1.3.3 Snedfördelning och osäkerhet i tillgång och efterfrågan 

Kunderna vill ha sina ordrar i slutet på veckan medan sorterarna vill bli av med sina 

matchningsbara hämtordrar i början av veckan, vilket skapar en snedfördelning enligt  

intervjupersonerna. Det gör att det finns få hämtorder att matcha i slutet på veckan men 

en stor efterfrågan från kunderna. Samtidigt som det finns stor tillgång på 

matchningsbar RTI i början av veckan så finns det få kundorder enligt intervjuperson Y. 

Ytterligare en problematik är att tillgängligheten på matchningsbara RTIs ej är 

förutsägbar. Intervjuperson Y exemplifierar med att vissa dagar finns det exempelvis 

mycket att hämta i Stockholmsområdet medan andra dagar så finns det istället stora 

volymer i Västerås och detta ska ju i sin tur stämma överens med kundernas efterfrågan. 
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Intervjupersonen fortsätter och tror att det finns stor potential i om hämtordern kunde 

ligga kvar i en dag hos sorteraren så skulle det gå att matcha mycket mera. Att flytta på 

lastdatumet en dag hos sorterare skulle alltså kunna göra en stor skillnad enligt 

intervjuperson Y eftersom detta skapar större tillgänglighet. Utmaningar kopplade till 

detta är om sorterarna har plats för att lagerhålla samt kostnader. Hur hanteringen av 

dygnshyran ska lösas belyses också, eftersom sorterarna inte vill betala hyra för RTIs 

som de egentligen vill bli av med. Incitament i form av ersättning för lagerhållning är 

någonting som diskuterats som möjliga lösningar.  

 

Även flexibilitet hos kunden hade underlättat för matchning enligt intervjuperson Y. I 

dagsläget ringer intervjuperson Y uppskattningsvis 1-2 samtal om dagen till kunder för 

att höra om de kan tänka sig att få sin order en dag tidigare, för att på så sätt skapa flera 

matchningar. Det kan dock vara tidskrävande när det ibland är svårt att få tag på rätt 

person och vissa kunder som beställer väldigt ofta är oflexibla med lossdatum och det är 

då ingen idé att ringa till dessa menar intervjupersonen.  

4.2 Sammanställning av data 

Studiens syfte är att undersöka vilken slags flöde fallföretagets matchningsflöde kan 

klassificeras som utifrån Fishers (1997) definition samt hur matchningsandelen kan 

påverkas genom tidsfönster. För att få en förståelse för hur flödena såg ut under 2015 så 

följer här några diagram som illustrerar detta. 

4.2.1 Övergripande flöden 

Inledningsvis  presenterar Figur 4 en övergripande bild för att skapa en förståelse för 

relationen mellan den totala volymen av efterfrågan (kundorder) och tillgång 

(hämtorder) av RTIs under 2015, samt hur mycket av dessa som består av matchade 

RTIs.  

 

 
Figur 4. Total kundorder och hämtorder under 2015, med antal matchade och ej matchade RTIs. 
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I  Figur 4 representerar de gröna blocken volymen RTI som har matchats under året där 

dessa utgör 62,7% av den totala efterfrågan och 71,4% av den totala tillgången. Den 

totala efterfrågan är 13,7% högre än den totala tillgången. Det är det gula området i 

hämtorder (ej matchad matchningsbar RTI) i Figur 4 som kan påverkas med tidsfönster.  

Detta utgör 28,6 % av den totala volymen matchningsbar RTI som inte lyckats matchas. 

Hur denna andel varierat över året visar Figur 5.  

 

 
Figur 5. Andel matchningar av total matchningsbar kvantitet under 2015. 

 

Andelen som inte lyckats matcha är skillnaden mellan den gröna och den blå linjen i 

Figur 5. För att förtydliga så är det alltså denna volym som denna studie vill påverka 

genom längre tidsfönster. 

 

Vidare illustreras i Figur 6 även den matchningsbara volymen mot den totala efterfrågan 

på RTI och den totala tillgången på RTI per tvätt under 2015 för att få en helhetsbild av 

segmenteringen som gjorts utifrån tvätt.   
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Figur 6. Matchningsbar volym mot total efterfrågan RTI och total tillgång av RTI per tvätt under 2015. 

4.2.2 Efterfrågan av RTI från kunder 

För att få en förståelse för hur efterfrågan såg ut visas i Figur 7 total efterfrågan på RTI 

per vecka under 2015. Variationen per vecka har en variationskoefficient på 9%. 

Variationskoefficienten uttrycker standardavvikelsen som procentandelar av 

medelvärdet, vilket gör standardavvikelser på olika skalor jämförbara.  

 

 
Figur 7. Kundorder per vecka under 2015. 

Efterfrågan är i Figur 8 uppdelad per ort som tillgodoses mest via tvätt. Dessa har valts 

utifrån minst 1000 ej matchade pallplatser under 2015. Orterna illustrerar kluster av 

kunder som efterfrågar RTIs. En hög andel ej matchad RTI illustrerar ytterligare 

matchningspotential. Y-axeln visar totalt antal RTIs som orten efterfrågat. Procenttalen 

är kopplade till de gulmarkerade områdena, det vill säga hur stor andel som inte är 

matchade RTIs av varje orts totala volym. 
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Figur 8. Orter med störst andel RTIs tagna från tvätt.  

4.2.3 Tillgång av matchningsbar RTI från sorterare 

I Figur 9 illustreras hur tillgången på matchningsbar RTI ser ut över året. Variationen per 

vecka har en variationskoefficient på 13%.  

 

 
Figur 9. Hämtorder för totalt antal matchningsbar RTI från sorterare per vecka under 2015. 

För att få en tydligare bild hur andel ej matchad RTI ser ut från sorterare, se Figur 10. Då 

de sorterare med stora kvantiteter som ej lyckats matchas är av störst intresse i den här 

studien så har endast de sorterare som har minst 1000 omatchade RTI valts att 

illustreras i Figur 10. Figur 10 är strukturerad på samma sätt som Figur 8. På grund av 

konfidentialitet har sorterarnas namn kodats. 
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Figur 10. Hur fördelningen ser ut mellan matchade och ej matchade RTIs per sorterare. 

Genom att ställa detta i relation till den totala kvantiteten av RTI som inte lyckats 

matchas så står sorterare A och B tillsammans för 44 % av den volymen som inte lyckats 

matchas. Detta gör dessa sorterare till intressanta studieobjekt och kommer därför 

ytterligare fokuseras på i analysen.  

4.2.4 Snedfördelning mellan tillgång och efterfrågan 

Figur 11 illustrerar hur efterfrågan av RTI utvecklas per veckodag i jämförelse med 

tillgången av RTI från sorterare.  

 

 
Figur 11. Total efterfrågan och total tillgång på RTI per veckodag. 
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Det framgår av Figur 11 att tillgången av RTI från och med mitten av veckan är betydligt 

mindre än efterfrågan av RTI, vilket visar den snedfördelning som intervjuperson Y 

belyser. 
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5. Analys 

5.1 Klassificering av matchningsflödet 

5.1.1 Osäkerhet 

Så som tidigare nämnts av Elia & Gnoni (2015) samt Kroon & Vrijens (1995) så finns en 

komplexitet i RTI-systemet i jämförelse med vanliga flöden för engångslastbärare. Detta 

beror bland annat på behov av tvätt, underhåll, lagring, distribution och administration i 

utformandet av ett RTI-system. SRS tillhandahåller dessa delar genom ett eget 

bokningssystem för hämtorder (tillgång) av RTI från sorterare, fyra tvättar samt flera 

lagerhållningsplatser runt om i landet. Vidare menar Glock (2016) att framtida 

returneringar av RTIs ofta är oförutsägbar. Intervjupersonen Y poängterar detta genom 

att belysa att denne upplever att både orderstorlekar och geografisk spridning av 

tillgången på matchningsbar RTI varierar över veckan. Detta försvårar 

matchningsprocessen eftersom tillgången i sin tur även ska stämma överens med 

efterfrågan.   

 

I sin segmenteringsmodell presenterade Fisher (1997) två kategoriseringar av produkter 

vid utformning av försörjningskedjor som baseras på produkternas mönster i 

efterfrågan. Som presenterades i empirin illustrerades den totala efterfrågan på RTIs och 

tillgången på matchningsbar RTIs från sorterare per vecka. Variationen per vecka för 

efterfrågan hade variationskoefficient på 9% och för tillgången 13%. Enligt Fisher (1997) 

tyder stor variation i efterfrågan på att en produkt är innovativ. På total nivå i studien är 

det svårt att uttyda om matchningsflödet är innovativt utifrån variationen.  

 

En viktig del i studien har därför varit segmenteringsmodellerna för att kunna analysera 

problemställningen djupare. Studien har utgått ifrån segmentering på tvätt, sorterare 

samt ort eftersom det är vid dessa tre punkter som både matchat och ej matchat flöde 

antingen börjar eller slutar. Denna segmentering stämmer även överens med de 

segmenteringskriterier som Murphy och Daley (1994) presenterar. Vidare i analysen 

presenteras specifik data från de två sorterarna A och B som tidigare nämnts, utifrån 

resonemanget kring Figur 10. Det segmenteringsvalet stämmer även överens med det 

segmenteringskriterium Lambert och Cooper (2000) nämner gällande att vissa aktörer 

kan vara strategiskt mer viktiga för företaget. I detta fall står sorterare A och sorterare B 

för 44% av den totala ej matchade andelen RTI från sorterare vilket gör dessa viktiga att 

fokusera på för att kunna öka matchningsandelen.  

 

Vid närmare granskning av tillgången per vecka från nämnda sorterare syns 

skiftningarna i variationen mer tydligt i Figur 12 och Figur 13 där sorterare A har en 

variationskoefficient på 22% och sorterare B 38%,. 
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Figur 12. Total tillgång på matchningsbar RTI från sorterare A per vecka under 2015. 

 

 
Figur 13. Total tillgång på matchningsbar RTI från sorterare B per vecka under 2015. 

 

Utifrån dessa specifika sorterare ökar variationen av tillgången kraftigt vilket blir en 

utmaning för den som utför matchningarna eftersom denna inte vet hur mycket tillgång 

som kommer finnas från olika sorterare från vecka till vecka. 

5.1.2 Osynkronisering 

Matchningsflödet har en utmaning gällande osäkerhet i tillgången. Tillgången kan 

likställas med en efterfrågan, eftersom hämtorder innebär att sorterare begär att SRS 

hämtar RTIs. Ett sätt att möta osäkerheter i efterfrågan är enligt Ferreira et al. (2015) 

senareläggning i tid. I intervjuerna framkom det att det troligtvis finns potential att 
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Tidigare Lastdag Ny Lastdag Lossdag Andel volym Tidigare Lastdag Ny Lastdag Lossdag Andel volym Tidigare Lastdag Ny Lastdag Lossdag Andel volym

Söndag Måndag Tisdag 1% Lördag Måndag Tisdag 0% Fredag Måndag Tisdag 31%

Måndag Tisdag Onsdag 50% Söndag Tisdag Onsdag 1% Lördag Tisdag Onsdag 0%

Tisdag Onsdag Torsdag 24% Måndag Onsdag Torsdag 65% Söndag Onsdag Torsdag 2%

Onsdag Torsdag Fredag 25% Tisdag Torsdag Fredag 33% Måndag Torsdag Fredag 67%

Torsdag Fredag Lördag 0% Onsdag Fredag Lördag 0% Tisdag Fredag Lördag 0%

Tidsfönster 1 dag - Västerås Tidsfönster 2 dagar - Västerås Tidsfönster 3 dagar -  Västerås

Tabell 1. När man tjänar mest på att senarelägga last 1, 2 respektive 3 dagar. 

senarelägga lastdagen i början av veckan eftersom efterfrågan av RTIs då är låg medan 

tillgången är hög, och i slutet av veckan så är efterfrågan av RTI stor men tillgången 

liten. Intervjuperson Y nämner denna snedfördelning som ett stort hinder för 

matchning. Thomas (2007) och Affenzeller och Vonolfen (2014) menar vidare att genom 

att vänta så går det att skapa mer effektiva rutter med högre fyllnadsgrader, vilken också 

kan vara effekten av längre tidsfönster. 

 

Osynkronisering noterades även i dataanalysen och visualiseras här utifrån tvätten i 

Västerås med effekten av att senarelägga lastdagen hos sorterare 1, 2 respektive 3 dagar i 

Tabell 1.  

 
 

 

 

 

 

 

Det går alltså att uttyda från Tabell 1 att det är i början av veckan som förlängda 

tidsfönster har störst potential att påverka matchningsandelen. Med andra ord, om 

ordinarie lastdag hos sorteraren är på måndag och lastdagen senareläggs med en dag till 

tisdag, finns potential att matcha 50 % av matchningsbar kundorder som tvätten 

Västerås normalt förser som lossas på onsdag. Eftersom genomsnittlig transporttid är 

ungefär en dag innebär det att transport med last på tisdagen lossas på onsdagen. 

 

Då utgångspunkten i denna segmentering är från tvätt säger detta ingenting om vilka 

sorterare och orter som berörs. För att ytterligare fördjupa studien har vidare fokus lagts 

på sorterare A och B som har stor matchningsbar volym som ej matchas i dagsläget. För 

att djupare belysa problematiken kring osynkroniseringen som illustrerades 

övergripande i empirin presenteras nedan antal matchad och ej matchat RTI per 

veckodag per sorterare A och B samt urval av ort.  

5.1.2.1 Sorterare A 

Figur 14 visar att sorterare A har en stor volym ej matchad RTI på måndagar i jämförelse 

med resterande veckodagar.  
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Figur 14. Tillgång på hämtorder från sorterare A under 2015 per veckodag. 

Figur 14 visar även att antalet matchad RTI stiger mot slutet av veckan. Med andra ord, 

även på sorterar-nivå syns denna osynkronisering då det stigande antalet matchad RTIs 

kan tydas som tillmötesgående av en efterfrågan av RTI. 

 

Vidare illustrerar Tabell 2 andelen matchningsbar RTI vid senareläggning av lastdag med 

en dag från sorterare A till Kalmar. Valet av ort gjordes genom att se på sorterarens 

matchningshistorik och därefter välja den ort som har störst andel ej matchad RTI. Ett 

andra urval av ort gjordes även där matchningshistoriken från sorteraren inte togs i 

åtanke, utan istället valdes den ort som genererade högst matchningsbar RTI från 

sorterare A. I båda fallen resulterade detta i Kalmar från sorterare A vid en dags 

tidsfönster.  
 

Tabell 2. Matchningsbar volym vid senareläggning av lastdag med en dag från sorterare A till Kalmar. 

 
 
Tabell 2 illustrerar att när last senareläggs från måndag till tisdag kan sorteraren matcha 

53% av den matchningsbara volym som finns från sorteraren genom att möta efterfrågan 

som har lossdag på onsdag i Kalmar. Detta utgör 6,5% av den hela tillgången på RTI från 

Matchningsbar Volym 1 dags tidfönster

Lastdag hos sorterare med 1 dags tidsfönster Onsdag Torsdag Fredag Totalsumma

Tisdag 53% 0% 0% 53%

Onsdag 0% 27% 0% 27%

Torsdag 0% 0% 20% 20%

Totalsumma 53% 27% 20% 100%

Lossdag vid Orten
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sorterare A och 1,6% av den totala ej matchade volymen RTI från sorterare under hela 

2015.  

5.1.2.2 Sorterare B 

Figur 15 visar de matchade och ej matchade antalet RTI per veckodag för sorterare B. 

 

 
Figur 15. Tillgång på hämtorder från sorterare B under 2015 per veckodag. 

 
I Figur 15 syns effekten av osynkroniseringen hos sorterare B ännu tydligare än hos 

sorterare A då det matchade antalet RTI stiger avsevärt mot torsdag och fredag vilket 

stämmer överens med det intervjupersonen Y nämnde om att det finns mer kundorder 

mot slutet av veckan än i början.  

 

I Tabell 3  och Tabell 4 illustreras även på samma sätt som i Tabell 2 fördelningen av den 

matchningsbara volymen RTI från sorterare B till Halmstad respektive Linköping. För 

sorterare B är Linköping den ort som ger högst antal matchningsbar volym RTI utifrån 

ett historiskt urval av orter. Halmstad är den ort som ger högst antal matchningsbar 

volym RTI utifrån ett urval på orter som har högst antal ej matchad RTI.  

 
Tabell 3. Matchningsbar volym vid senareläggning av lastdag med en dag från sorterare B till Halmstad. 

 

Matchningsbar Volym 1 dags tidsfönster

Lastdag hos sorterare med 1 dags tidsfönster Onsdag Torsdag Fredag Totalsumma

Tisdag 58% 0% 0% 58%

Onsdag 0% 32% 0% 32%

Torsdag 0% 0% 9% 9%

Totalsumma 58% 32% 9% 100%

Lossdag vid Orten
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Tabell 4. Matchningsbar volym vid senareläggning av lastdag med 1 dag från sorterare B till Linköping. 

 
 

Båda tabellerna illustrerar, liksom Figur 15, att den största potentialen ligger i att 

senarelägga tillgång från måndagar till tisdagar för att möta efterfrågan ute hos kund på 

onsdagar. 

5.1.3 Osäkerheten och osynkroniseringen tyder på ett innovativt flöde 

Det är viktigt att förstå att tillgången på RTI, det vill säga en hämtorder, även innebär en 

efterfrågan från sorterare att RTI bör lastas av SRS nästkommande vardag. Sett ur det 

perspektivet så påvisar variationen i tillgången per vecka från sorterare A och B att dessa 

flöden är innovativa i enlighet med Fisher (1997) definition. I studien har det även 

framkommit en ytterligare dimension i form av osynkronisering som adderar till 

matchningsflödets komplexitet och osäkerhet. Att tillgång och efterfrågan av RTI är 

ojämnt fördelad över veckan skapar sämre förutsättningar att matcha på grund av 

problematiken som uppstår med att koordinera dessa bland annat på grund rådande 

avtal med sorterare. I dagsläget har fallföretaget det Fagerholt (2001) benämner som 

hårda tidsfönster enligt avtal med sina sorterare, vilket innebär att det inte finns någon 

flexibilitet gällande tidsfönstret då SRS ska hämta hämtordern.  

 

Ovan problematik med koordinering går även ihop med Glock (2016) som menar att 

RTI-system är mer komplexa där returneringar av RTIs ofta är mer osäker. Vissa 

returneringar sker snabbt och medan andra sker långsamt, vilket kan hänföras till olika 

kundbeteenden. I denna studie har det visat sig att sorterare har ett annorlunda 

beteende jämfört med kunder. Detta i och med att tillgång av RTI finns främst på början 

av veckan och kundernas efterfrågan av RTI sker mer i mitten och slutet av veckan. 

 

Vidare vid närmare inspektion av de kriterierna som intervjuperson Y följer vid 

matchningsprocessen framkommer det även att en majoritet av dessa är mått för att 

uppnå kostnadsreduceringar och inte nödvändigtvis utformade för att stimulera en 

högre andel matchningar. Detta är även något som Payne och Peters (2004) poängterar 

där de menar att företag anammar en ”one-size-fits-all”-attityd vid utformning av deras 

försörjningskedjor på grund av pressen att sänka kostnader och möta KPI:er som mäter 

fysiskt måluppfyllande funktioner. Enligt Fisher (1997) är även kostnadsreduceringar ett 

betydande mätetal för uppföljning av funktionella försörjningskedjor på grund av dess 

karaktär av att ha låga marginaler.  

 

Matchningsbar Volym 1 dags tidsfönster

Lastdag hos sorterare med 1 dags tidsfönster Onsdag Torsdag Fredag Totalsumma

Tisdag 53% 0% 0% 53%

Onsdag 0% 19% 0% 19%

Torsdag 0% 0% 28% 28%

Totalsumma 53% 19% 28% 100%

Lossdag vid Orten
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Osynkroniseringen bidrar bland annat till den upplevda osäkerheten på tillgången av 

RTIs hos fallföretaget. Detta i kombination med den höga vinstmarginalen tyder därmed 

på att matchningsflödet kan anses vara innovativt. Då kriterierna fokuserar mycket på 

kostnader liknande ett funktionellt flöde gör kan det här anses vara det Fisher (1997) 

benämner en ”missmatch”.   

5.2 Längre tidsfönster för att öka andel matchningar 

Metoder för att hantera osäkerheten gällande innovativa produkter presenteras av 

Fisher (1997) bland annat genom att buffra lagernivåer. Ett annat alternativ är att 

undvika osäkerheten genom att exempelvis öka flexibiliteten och möjliggöra produktion 

mot order (Fisher, 1997; Olhager, 2010). Ferreira et al. (2015), Thomas (2007) och 

Affenzeller och Vonolfen (2014) belyser även detta i form av senareläggning av 

aktiviteter. För fallföretaget SRS kan detta innebära att buffra RTI-lager hos sorterare 

för att skapa mer tillgänglighet.  

 

Användningen av RTIs motiveras enligt Wu & Dunn (1995) ofta av minskad 

miljöpåverkan. För att detta ska vara korrekt gäller att de fysiska flödena i nätverket är 

effektivt utformade, eftersom det annars kan bidra till ökad påverkan på miljön. 

Fagerholt (2000) belyser att mjuka tidsfönster för vissa kunder kan bidra till bättre 

planering och minskad miljöpåverkan. Intervjuperson Y tror att det finns stor potential i 

förlängda tidsfönster hos sorterarna, eftersom detta skulle kunna skapa större 

tillgänglighet och därmed öka andelen matchningar men belyser samtidigt praktiska 

aspekter som behöver lösas innan detta kan bli verklighet, främst angående kostnader 

vilket kan kopplas till Fagerholt (2001) som belyser vikten av incitament för att aktörer 

ska vilja vara mer flexibla. Paché (2007) menar också att ett skifte mot mer “långsam” 

logistik handlar mycket om att förändra beteenden.  

 

För att hantera osäkerheten och osynkroniseringen som matchningsflödet präglas av 

studeras vidare i denna studie potentialen av att senarelägga lastdatum hos sorterare 

genom längre tidsfönster. Fortsättningsvis i analysen presenteras resultatet av påverkan 

på andelen ej matchad RTI genom längre tidsfönster.  

 

Eftersom den totala efterfrågan är 13,7% högre än den totala tillgången innebär det att 

matchningsflödet aldrig kan tillgodose hela efterfrågan på RTIs. Utifrån tvätt-

segmenteringen så visar Figur 16 potentialen i att öka antalet matchningar (i volym) 

genom att sorterarna senarelägger lastdagen en, två respektive tre dagar. Diagrammet är 

en sammanställning av Figur 6 där den matchningsbara volymen per tvätt har ställts 

emot den totala andelen ej matchad RTI. 
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Figur 16. Hur mycket mer som skulle kunnat matchas om sorteraren höll inne hämtordern en, två respektive tre dagar 

utifrån tvätt. 

 
Enligt Figur 16 hade det varit bäst om alla sorterare kunde senarelägga last med en dag, 

vilket skulle kunna resultera i 37,8 % ytterligare matchningsandel av icke matchade RTIs 

som går via dessa tvättar. Kombineras de bästa alternativen från respektive tvätt, dvs en 

dag från Västerås, Örebro och Mölnlycke samt två dagar från Helsingborg så skulle 

matchningsandelen av de icke matchade RTIs öka från  37,8 % till 38,4 %. Med dessa 

“bästa alternativen” så skulle den totala matchningsandelen stiga från 71,4 % till 81,4 % 

för total matchningsbar volym. Med en dags tidsfönster på alla tvättar skulle den totala 

matchningsandelen stiga från 71,4 % till 81,3 %. Eftersom längre tidsfönster även är 

förknippade med ökade kostnader såsom lagringskostnader hos sorterare så kan 

slutsatsen dras att en dags extra tidsfönster hade varit bäst utifrån ett helhetsperspektiv.  

 

Värt att notera är även att den blå stapeln är samma sak som att sorteraren inte 

senarelägger last men att kunden istället är flexibel och kan motta ordern en dag tidigare 

än begärt. Det handlar alltså om vilken aktör som ska vara flexibel. Detta blir dock bara 

relevant gällande en dag hos fallföretaget på grund av hur orderprocessen fungerar men 

teoretiskt sätt så innebär x antal dagars längre tidsfönster för sorteraren samma sak som 

att kunden istället mottar ordern x antal dagar innan begärd lossdag. Sorterarna är 

enligt intervjuerna oflexibla, vilket kan härledas direkt till avtalen dessa har med 

fallföretaget. Då fallföretaget har en önskan om att öka sin matchningsandel kan dessa 



 

 

33 
 

avtal ses gå emot detta mål, vilket överensstämmer med Thomas (2008) som menar att 

vikten av tid inom logistiken ibland överskuggar det verkliga behovet. Gällande 

kunderna däremot så har dessa olika krav och förväntningar. Som tidigare nämnts 

ringer intervjuperson Y till vissa kunder för att be om tidigareläggning av leveranser av 

RTI, vilket påvisar att en del kunder är mer flexibla med leveransdatum vilket också 

skapar förutsättningar för högre andel matchad RTI. Detta går hand i hand med Payne 

och Peters (2004) och Daugherty och Pittman (1995) som belyser vikten av att 

koncentrera sig på kundens verkliga behov, vilket inte alltid är kopplat till de 

tidsrestriktioner som är förutbestämda.  

 
Som en sista del i presentationen för effekten av längre tidsfönster genom 

senareläggning av last hos sorterare presenteras i Tabell 5 andelen av ej matchad RTI 

som skulle kunna matchas genom en dags längre tidsfönster. Detta visas genom  

sorterare A och B och deras historiskt valda ort samt ort utifrån högsta antal ej matchad 

RTI.  
Tabell 5. Andelen matchningsbar RTI mot det totala ej matchade antalet RTI per sorterare och totalt. 

 
 
Tabell 5 visar att genom senareläggning med en dag givet att inga andra kriterier ändras 

finns potentialen att matcha 12,1% ytterligare av den ej matchade volymen RTI för 

sorterare A till Kalmar respektive 4,9% från sorterare B till Linköping. Av den totala 

volymen ej matchad RTI under året utgör dessa två kombinationer 3,9%.  Skulle 

fallföretaget däremot överväga att genom senareläggning av last matcha längre sträckor 

så ökar andelen av den matchningsbara volymen RTI mot den totala ej matchade 

tillgången från sorterare B från 4,9% till 11,2% genom matchning till Halmstad istället 

för Linköping. Mot den totala tillgången från sorterare B innebär det en ökning från 

0,9% till 2,1%, vilket resulterar i en total ökad matchningspotential från sorterare A och 

B mot det totala antalet ej matchad RTI under 2015 på 5,1%. 

  

Sorterare Stad

Matchningsbar Volym utifrån kriterer i % av total ej matchad 

volym per sorterare 2015

Matchningsbar Volym utifrån kriterer i % av total ej matchad 

volym från sorterare 2015

A Kalmar 12,1% 3,0%

B Linköping 4,9% 0,9%

Sorterare Stad

Matchningsbar Volym utifrån kriterer i % av total ej matchad 

volym per sorterare 2015

Matchningsbar Volym utifrån kriterer i % av total ej matchad 

volym från sorterare 2015

A Kalmar 12,1% 3,0%

B Halmstad 11,2% 2,1%

Historiskt urval av ort

Högsta urval baserat på 

antal ej matchad RTI
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6. Slutsatser  

Matchningsflödet har egenskaper som tyder på att det är ett innovativt flöde med bland 

annat höga marginaler. Vidare visar variationskoefficienterna för tillgång och efterfrågan 

per vecka även på att flöden från framförallt sorterare är innovativa flöden i enlighet 

med Fisher (1997) då dessa präglas av osäkerhet och osynkronisering. I dagsläget 

hanterar fallföretaget detta flöde som att det är ett fysiskt måluppfyllande flöde med 

fokus på effektivitet och låga kostnader såsom Fisher (1997) beskriver det. Det kan med 

andra ord anses föreligga en “missmatch” mellan typen produkt och försörjningskedja i 

matchningsflödet.   

 

Det går att uttyda från dataanalysen att det finns potential att öka andelen matchningar 

med längre tidsfönster. Studien visar, utifrån segmenteringen tvätt, att med en dags 

längre tidsfönster så kan den totala matchningsandelen öka från 71,4% till 81,3%, alltså 

nästan 10 procentenheter i ökning av den totala matchningsandelen. I fördjupningen 

visar studien att en dags längre tidsfönster från sorterare A och B till Kalmar respektive 

Halmstad resulterar i ökad matchningsandel med 5,1% av det totala antalet ej matchad 

RTI från sorterare, det vill säga tillgången. Det finns alltså en tydlig potential med länge 

tidsfönster i matchningsprocessen, dock behövs utvärderingar kring hur längre 

tidsfönster praktiskt ska tillämpas och implementeras. Frågor kring avtal och mätetal för 

detta behöver utformas i samarbete med främst sorterare. Segmentering kommer 

troligtvis vara en viktig del i detta för att bättre förstå relationen mellan sorterare, ort 

och specifik kund.  En “one-size-fits-all” strategi är inte att rekommendera utan fokus 

bör läggas initialt på de aktörer där potentialen är som störst samt de som har 

möjligheten att vara flexibla. Här framkom det i analysen exempelvis att segmentering 

utifrån de orter som det historiskt matchats mycket till inte har samma stora potential, 

vilket kan vara på grund av att dessa orter fått sin efterfrågan uppfylld. Detta indikerar 

således att orter med stor andel ej matchad RTI är en bättre vägvisare för att hitta ny 

matchningspotential.  

6.1 Framtida forskning 

Denna studie öppnar upp för många intressanta områden att fördjupa sig ytterligare i. 

Hur implementering av längre tidsfönster ska ske rent praktiskt har varit utanför denna 

studies fokus men det är självklart en utvärdering som bör göras. Intressant är också 

området kring hur relationer skapas för detta och vilka behov som finns. Även vilken 

aktör i relationen som bör inneha flexibilitet är av intresse att undersöka. Effekten av 

längre tidsfönster i andra branscher samt längre tidsfönsters påverkan på miljön och 

utsläpp är andra forskningsområden att studera.  

 

Segmentering har gjorts utifrån tvätt och sorterare i denna studie men det vore även av 

betydelse att undersöka segmenteringspotentialen ytterligare utifrån exempelvis 

geografi.  

 



 

 

36 
 

Studien har även som hastigast berört mätetal fokuserade på tid. Detta område hade 

varit intressant att studera för att ytterligare undersöka hur mätetal påverkar 

verksamheter och deras mål och avtal.  

 

Då studien endast baserats på information utifrån fallföretaget, både gällande den egna 

verksamheten men också kring kunder och sorterares beteenden blir detta en svaghet i 

studien. För att få en mer nyanserad bild hade en undersökning gällande sorterares och 

kunders begränsningar och möjligheter varit av intresse.  

6.2 Kritisk granskning av egna studien  

Som tidigare nämnts så har geografin varit problematisk att hantera eftersom det inte 

finns några tydliga rätt och fel gällande matchningar mellan orter. Detta löste vi genom 

att, i samrådan med personen som operativt gör matchningarna, att utgå ifrån tvättarna. 

Därmed gäller antagandet att all hämtorder som går till en tvätt även kan matchas med 

kundorder som går ut från denna tvätt. Då vårt resultat främst handlar om att se vilken 

potential längre tidsfönster har i detta sammanhang så har detta antagande ansetts som 

tillräckligt tillfredsställande.  

 

En brist i modellen är att det inte går att lägga ihop flera dagars tidsfönster till en helhet 

eftersom detta skulle ha resulterat i dubbelräkning av vissa kvantiteter. Detta innebär att 

resultatet per varje dags tidsfönster endast kan utläsas i isolation från de andra dagarnas 

tidsfönster. Detta är en brist som troligtvis skulle kunnat åtgärdas genom mer 

avancerade kunskaper inom algoritmer och simulering.  

 

En ytterligare brist med studien är att det endast är möjligt att analysera unika 

kombinationer av tidsfönster, sorterare och ort. Detta eftersom volymerna från sorterare 

under året och volymerna till ort under året har liknande problematik för dubbelräkning 

som ovan. Detta eftersom modellen inte har någon funktion för att avräkna tillgång från 

sorterare eller efterfrågan vid orten.  
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Appendix 

 

Intervjuguide 
 

Allmänt 
 
Varför matchar ni? 
 
Processen 
Beskriv processen för matchning 

Hur mycket tid lägger ni på matchningar per dag?  
  
Beskriv varför ni matchar viss hämtorder? (var tydlig) 
  
Beskriv varför ni inte matchar viss hämtorder? (var tydlig) 
 
Kriterierna 
Hur ser kriterierna ut i dagsläget?  

 
Kort bakgrund till varje kriterium - varför finns de? 
 
Vem har satt kriterierna och varför? 

 
Hur mycket följs kriterierna eller är det mer på “känsla”? / Hur mycket är 
erfarenhetsbaserat, dvs som inte finns nedskrivet någonstans?  
 
Mäter ni hur mycket ni följer/inte följer dessa kriterier och hur? 

 Om ja, vilka tendenser/trender ser ni? 
 
Är det någon/några speciella kriterier som du skulle vilja revidera och vilka i så      fall? 

 Varför? 
 
Förbättringspotential 
Vilken är den vanligaste anledningen till att det inte blir en matchning enligt dig?  
 
Hur skulle matchningsprocessen kunna förbättras tycker du? 
 
Vilken förbättringspotential gällande matchningar ser du?  
 
Segmentering 
Kan du se trender hos kunder (de som får matchad pall)?  

Vilka?  
Varför? 

 
Kan du se trender hos sorterare?  

Vilka?  
Varför? 

 
Kan du se trender inom vissa regioner/geografier?  
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Vilka?  
Varför? 

 
Kan du se trender mellan dagar/veckor?  

Vilka?  
Varför? 

 
Tidsfönster 
(Förklaring tidsfönster: processhantering, orderhantering, leveranstidsfönster, 
hämttider etc.) 
 
Vilka tidsfönster för matchningsprocessen känner du till? 
  Tidsfönster du har? 
  Tidsfönster sorterare har?  

- om du inte känner till detta, vem tror du gör det? 
  Tidsfönster kunder/producenter har? 
   - om du inte känner till detta, vem tror du gör det? 
 
Varför ser dessa tidsfönster ut som de gör? 
 
Hur hade det påverkat processen att förlänga dessa tidsfönster tror du? 

 För dig? 
 För sorterare?  
 För kund/producenter? 

 
Har veckodagar påverkan på antalet/andelen pall som kan matchas? 
  Varför? 
 

  

 
 


