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Sammanfattning  
Expansion är en utmaning som många företag hamnar i och en viktig faktor i en expansion är 

kunderna och hur företaget ska göra för att öka kundkretsen. Denna studie fokuserar på 

företaget och att hjälpa företaget att identifiera nya kunder. I studien används 

multikriteriebeslutsanalys för att identifiera potentiella kunder till företaget. Syftet med 

denna studie är att visa att multikriteriebeslutsanalys på ett effektivt sätt kan användas av 

företag vid identifiering av nya kunder och även användas som grund för expansion. Med 

hjälp av en fallstudie hos företaget Stort AB, ett litet logistikföretag, testas 

multikriteriebeslutsmetoden TOPSIS som metod för att identifiera nya kunder. Med hjälp av 

de anställda på företaget, som deltar i studien i form av beslutsfattare, kan kriterier och 

vikter som är relevanta för företaget bestämmas. Data, kriterier och krav tas från Stort AB 

och Statistiska centralbyrån för att kunna genomföra TOPSIS och ytterligare information 

hämtas från Stort AB för att försöka besvara frågor som: hur mycket resurser krävs av 

företaget för att klara av expansionen och hur många nya kunder behöver företaget för att 

uppnå önskad expansion. Studien visar att TOPSIS är en bra metod vid ranking, framförallt då 

problemet innehåller många alternativ. Från TOPSIS fås en ranking av samtliga potentiella 

kunder baserat på företagets viktning och där kan det avläsas vilka kunder som passar bäst 

in på företagets kriterier. De data som fanns tillgängligt vid denna studie var begränsat för 

att kunna ge några exakta svar till företaget men studien ger en bra bild för företaget hur det 

kommer se ut och vad som kommer krävas av dem vid en expansion.   

Nyckelord: Logistik, Företagsexpansion, MCDA, Kardinal ranking, TOPSIS. 
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Abstract   
Expansion is a challenge that many companies end up in, and an important factor in an 

expansion is the customers and how the company will do to increase the customer base. 

This study focuses on the company and to help companies identify new customers. The 

study uses multi criteria decision analysis to identify potential customers to companies. The 

purpose of this study is to show that multi criteria decision analysis can be effectively used 

by companies in identifying new customers and also used as a basis for expansion. By using a 

case study at Stort AB, a small logistics company, the TOPSIS multi criteria decision method 

can be tested as a method for identifying new customers. With the help from the employees 

of the company, participating in the study in the form of decision makers, criteria’s and 

weights relevant to the company can be determined. Data, criteria and requirements are 

taken from Stort AB and the Statistiska centralbyrån in order to implement TOPSIS and 

further information is collected from Stort AB in order to answer questions such as: how 

much resources are required by the company to cope with expansion and how many new 

customers do the company need to achieve the desired expansion. The study shows that 

TOPSIS is a good method of ranking, especially when the problem contains many options. 

From TOPSIS, a ranking of all potential customers is obtained based on the company's 

weighting, and it can be read which customer that will suit the company's criteria best. 

However, the data available for this study were inadequate to provide some accurate 

answers to the company, but the study provides a good picture for the company how it will 

look and what will be required of them in an expansion.  

 
Keywords: Logistics, Company expansion, MCDA, Cardinal ranking, TOPSIS. 
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1. Introduktion 
Ett företag utan kunder är inget företag, kunderna är källan till ett företags inkomst och ett 

huvudsakligt syfte för ett företag är att uppfylla kundernas behov. (Oscarson, 2009) Att hitta 

kunder och behålla dem är en av de största utmaningarna för ett företag. (Griffin, 2002) 

Expansion är en företagsstrategi som innebär att utöka antalet butiker, öka antalet 

produkter eller den service som företaget erbjuder och för att klara av att göra det krävs 

även att antalet kunder ökar. (AnonA, 2018) För att skapa en stabil tillväxt inom företaget 

anser författaren Jill Griffin att relationsbygge, möta kundernas behov och att överträffa 

kundernas förväntningar är de viktigaste byggstenarna i ett företags tillväxt. För att bygga 

lojalitet till kunderna krävs det att företaget lägger tonvikten på värdet av sina produkter 

eller tjänster och visar kunden vilket intresse de skulle få av att skapa en relation med 

företaget. (Griffin, 2002)  

Denna studie kommer att undersöka om multikriteriebeslutsanalys kan användas för att 

identifiera nya kunder till ett logistikföretag och på så vis hjälpa företaget expandera.    

1.1 Bakgrund och problemmotivering  
Beslutsteori handlar om att skapa största möjliga nytta för beslutsfattaren och 

beslutsfattaren använder sig därför av förväntad nytta vid beslutfattandet för att försöka nå 

maximal nytta. (Kaufmann & Kaufmann, 2009) Vid beslutsfattande är det viktigt att först 

analysera fördelarna med respektive alternativ, vilken nytta det ger och därefter analysera 

vilka nackdelar som uppkommer av att inte ha respektive alternativ. Att fatta beslut kan 

alltså relateras med jämförelse mellan olika alternativ och att se ett problem från olika 

vinklar. (Figueira, et al., 2016) 

Dagligen fattar människor många olika beslut i olika situationer, hemma, på jobbet eller i 

skolan. De flesta beslut som människan fattar i sitt dagliga liv kräver ingen större 

ansträngning och vissa beslut går till och med på rutin och kräver därför nästan ingen 

tankegång alls. När problemet blir för stort och innehåller för stor datamängd blir beslutet 

för svårt för människan att hantera genom enbart sunt förnuft. När informationsmängden är 

för stor, problemet innehåller för få eller för många alternativ eller när det finns för många 

påverkande faktorer är det bästa alternativet att ta hjälp av beslutanalys för att lösa 

problemet. (Eisenfür, et al., 2010) 

Multikriteriebeslutsanalys används för att fatta beslut inom många olika områden, bland 

annat: riskkapital, förutsägelse av företagsfel, företagsfinansiering, marknadsföring av nya 

produkter, försäljningsstrategier och kundnöjdhet. Samtliga ovannämnda områden har 

visats vara områden där beslutsanalys konstaterats vara en lämplig metod för att hitta en 

lösning till problemen. (Jacquet-Lagréze & Siskos, 2001) Det finns idag ett flertal studier där 

kunden använder sig av beslutsanalys, framförallt multikriteriebeslutsanalys(MCDA), för att 

identifiera en eller flera nya leverantörer. Ozden Bayazit har genomfört en studie där MCDA 

använts för att utifrån ett antal potentiella leverantörer välja ut den bästa. (Bayazit, 2006) 

Heshan Ye och Jiading Wu har genomfört en annan studie där de använt sig av 

multikriteriebeslutsanalys och även i denna studie används MCDA för att hjälpa ett 

tillverkningsföretag att identifiera de bästa leverantörerna baserat på ett antal kriterium. (Ye 
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& Wu, 2014) Båda dessa studier får fram resultat som är användbara för respektive studie 

vilket även visar att MCDA är en lämplig metod för studiens syfte.  

För små och medelstora export och import företag är det en utmaning att hitta ett 

transportföretag de kan förlita sig på till 100 procent. Det är vanligt att små och medelstora 

företag inte tecknar några avtal med transportföretagen utan de har istället kontakt med 

flera stora transportföretag för att säkerställa att deras behov kan mötas och även för att få 

bästa pris för dagen. Det är ovanligt att små och medelstora företag har en anställd som är 

specialiserad inom transportköp och därför vill företagen få ett klart och tydligt pris där alla 

eventuella tillägg är medräknade. Hos de stora företagen, som har en specialist som arbetar 

med leveranserna, genomförs oftast förhandlingar med transportföretagen för att nå bästa 

möjliga pris och transport och dessa företag tecknar även avtal med transportföretagen. 

(Andersson, et al., 2004) 

När ett företag ska expandera behöver företaget öka kundkretsen och det första steget är då 

att identifiera potentiella kunder. Beroende på bland annat företagets bransch, lokalisering, 

nuvarande storlek samt önskad storlek kan en grupp potentiella kunder identifieras av 

företaget men för att sedan välja ut några av dessa företag att fokusera på krävs något mer 

arbete. Genom att få tillgång till information om potentiella kunder kan 

multikriteriebeslutsannalys användas tillsammans med krav och behov från företaget för att 

identifiera de mest lämpade kunderna för företaget ur gruppen av potentiella kunder.  

Med ovanstående bakgrund ska denna studie undersöka om en metod inom 

multikriteriebeslutsanalys kan användas för att hjälpa företag att identifiera vilka potentiella 

kunder som är bäst lämpade för företag baserat på deras krav och behov.  Det finns idag 

många studier som hjälper kunder att identifiera nya leverantörer men väldigt få studier som 

hjälper leverantörerna och därför kommer denna studie fokusera på att hjälpa 

leverantörerna att identifiera nya kunder. Det har inte hittats några tidigare studier där 

multikriteriebeslutsanalys har använts för att hjälpa ett företag att expandera vilket gör att 

denna studie kommer att bidra med ny forskning och vara unik inom sitt område. För att 

skapa en relation mellan transportör och kund krävs självklart kontakt och förhandling 

mellan företagen men denna studie fokuserar enbart på att försöka hitta potentiella kunder 

som bedöms vara intressanta för en fortsatt bearbetning av företaget.  

1.2 Övergripande syfte och mål  
Syftet med denna studie är att undersöka om multikriteriebeslutsanalys på ett effektivt sätt 

kan användas av företag vid identifiering av nya kunder och därmed även användas som 

grund för expansion. Denna studie vill även stärka tidigare studier genom att visa att omvänd 

logistik är en bra och effektiv metod att använda vid expansion.  

Målet med denna studie är att identifiera en lämplig metod inom beslutsanalys som kan 

användas för kundval hos transportföretag. Metoden ska identifiera ett visst antal kunder 

som är bäst lämpade för företaget utifrån ett antal kriterier och studien skall även visa att 

den framtagna metoden kan hjälpa ett transportföretag i sina kundval och vid eventuell 

expansion.  
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1.3 Problemformulering 

Nedan presenteras de frågor som denna studie tänkt besvara. 

 

 Hur kan ett logistikföretag gå till väga för att identifiera och klassificera nya kunder? 

 Är omvänd logistik en bra metod för expansion? 

 Vad krävs resursmässigt av ett logistik företag för att klara av en önskad expansion? 

 

1.4 Avgränsningar  
Denna studie kommer att genomföras genom en fallstudie hos ett logistikföretag i Sundsvall. 

Data om de potentiella kunderna till denna studie kommer att begränsas till de data som 

finns hos Statistiska centralbyrån (SCB)1. I och med att data om kunderna hämtas från SCB 

begränsas även kriterierna som kan används i studien.  

1.5 Disposition  

I kapitel 2, Teori, beskrivs den information som finns idag inom det aktuella området och här 

beskrivs även information som kan vara avgörande för att förstå det resterande arbetet. I 

kapitel 3, Metod, beskrivs vilka metoder som används för att generera ett resultat och även 

hur dessa metoder har använts. I kapitel 4, Resultat, beskrivs de resultat studien resulterar i 

efter användning av de metoder som beskrivs i kapitel 3. I kapitel 5, Analys, analyseras de 

resultat som beskrivs i kapitel 4 och avslutningsvis i kapitel 6 ges en kort slutsats av studien. 

  

                                                             
1 Statistiska centralbyrån, SCB, är en statlig förvaltningsmyndighet var uppgift är att förse sina kunder med 
statistik som kan användas vid beslutsfattande, debatter och forskning. (Anon., 2018)  
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2. Teori  
I kapitel 2.1 till 2.9 presenteras relevant bakgrundsinformation inom ämnet. Den information 

som beskrivs i detta kapitel är relevant för full förståelse av rapportens alla delar.  Först ges 

en kort förklaring om huvudmålet med denna studie, vilket är expansion. Därefter förklaras 

de områden som denna studie rör sig inom: transportlogistisk, tredjepartslogistik och 

omvänd logistik. Omvänd logistik är ett område som rör denna studie då detta är en metod 

som kan användas för att hjälpa till med expansionen. I kapitlen 2.6 till 2.9 beskrivs de 

metoder som analyserats inför denna studie och ansetts som potentiella metoder för 

studien. I kapitel 2.10 beskrivs tidigare forskning som gjorts inom ämnesområdet och hur 

detta kommer att användas som utgångspunkt i denna studie. 

2.1 Expansion   

Expansion är en synonym till att utvidga sig och innebär att ett företag växer. Företag kan 

växa på ett eller flera sätt: ekonomiskt, i produktionskapacitet och/eller geografiskt. (Glosbe, 

2018) (AnonB, 2018) 

Det finns många olika sätt att expandera på, till exempel att öka försäljning och produkter på 

den befintliga marknaden, introducera en ny produkt, utveckla ett nytt marknadssegment, 

flytta in på en ny marknad geografiskt, starta franchise eller växa globalt. (Nechako, 2014) 

Att expandera inifrån, ifrån sin befintliga struktur, kallas för organisk tillväxt. Denna 

expansion brukar anses som den säkraste för företaget, den medför minst risker men tar 

lång tid. Vid organisk tillväxt får företag själv välja hur saker ska gå till och i vilken takt allt ska 

ske, vilket medför en större trygghet för företaget. (Giang & Karlsson, 2003) 

2.1.2 Kundidentifiering 

Kunden är det viktigaste för ett företag. Utan kunder skulle företaget helt sakna inkomst. Att 

ha en strategi för hur nya kunder ska lockas till företaget är viktig för ett företags överlevnad. 

(Nillson, 2017) Det finns många olika metoder för att hitta nya kunder men beroende på 

vilken sorts verksamhet som drivs och vilka kundsegment som är intressanta är olika 

metoder mer lämpade. Gå med i nätverk, skaffa bra referenser, göra smart reklam och 

reklam på rätt platser och/eller utnyttja befintliga resurser är alla exempel på metoder för 

att hitta nya kunder. En av de viktigaste konkurrenskrafterna för ett företag är att tala om för 

de potentiella kunderna varför de ska välja företaget. Företaget ska tala om för kunden vad 

de tjänar på att välja just det företaget. Vad är det som göra att just det företaget är så 

bättre än alla andra. (Oscarson, 2009) 

2.2 Små och medelstora företag, SMF  
SMF är en förkortning för små och medelstora företag men även mikroföretag ingår i denna 

förkortning. Mikro-, små och medelstora företag är företag som består av mindre än 250 

anställda, har en årsinkomst på mindre än 491 miljoner kronor och/eller en 

balansomslutning på max 422 miljoner kronor. (AnonC, 2003)  
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2.3 Transportlogistik 

Transportlogistik handlar om att transportera en vara till rätt plats, i rätt tid, till lägsta 

möjliga kostnad. Genom att placera sin produktion nära transportförbindelser och 

leverantörer kan företag hålla nere sina transportkostnader. Kostnadseffektiva transporter 

kan fås genom att anpassa transportmedlet efter varan. (Swahn, 2008) 

Vid längre transporter är det sällan ekonomiskt effektivt att använda samma transportmedel 

genom hela transporten. Det är oftast effektivare att använda sig utav flera olika 

transportmedel. Att använda sig av flera olika transportmedel i en transport kallas för 

intermodal transport. (Swahn, 2008) En forskare från handelshögskolan i Göteborg visar i sin 

avhandling att det nästan alltid är lönsamt med intermodala transporter vid 

transportsträckor längre är 50 mil och oftast lönsamt vid transporter längre är 25 mil. 

Forskaren påpekar däremot att det är svårt att klara konkurrenskraftiga transporttider vid 

användning av intermodala transporter. (Flodén, 2007)  

Transport är en viktig del i industriprocesser. Transporter kan stå för upp till 20 procent av 

kostnaderna i ett projekt eller en industri. Trots den stora betydelsen förbises ofta 

transporten i planeringsstadiet av material och risken för förseningar ökar. I en studie 

skriven av A. Ahmadian med flera identifierar forskarna några viktiga faktorer som påverkar 

transporten av materialet, dessa är: resans avstånd, vikt, dimension, transportsätt och 

leveransvillkor. (Ahmadian, et al., 2014) 

2.3.1 Tredjepartslogistik 

Tredjepartslogistik innebär att ett företag tar hand om till exempel lagerhållning eller 

transport som en mellanhand mellan två andra företag, oftast mellan en kund och en 

leverantör. Marknaden för tredjepartslogistik är en växande marknad. Företag som har 

begränsat med resurser, framförallt mindre företag är i stort behov av 

tredjepartslogistikleverantörer. Tredjepartsföretag planerar och tar hand om hela 

transporten mellan leverantören och kunden och samlar information om kunden för att 

kunna kontrollera statusen för leveransen. (Krumwiede & Sheu, 2002) Globalisering, korta 

ledtider, kundorientering och outsourcing är några av anledningar bakom den ökande 

efterfrågan av tredjepartslogistik. Att effektivisera och förbättra försörjningskedjan har blivit 

en framgångsrik metod för företag att stärka sin konkurrenskraft. (Hertz & Alfredsson, 2003) 

2.3.2 Omvänd logistik 

Omvänd logistik definieras på många olika sätt men en av definitionerna är: ”all aktivitet som 

är kopplat till en produkt/service efter att försäljning har skett”. Målet med omvänd logistik 

är att optimera resurserna. (AnonD, 2018) Inom logistik talas de oftast om att produkten ska 

transporteras från leverantören till kunden, men inom omvänd logistik är det tvärt om. 

Omvänd logistik innefattar olika handlingar, till exempel transport av produkt från kund till 

leverantör eller tillverkare, återvinning av produkt eller lagning. Omvänd logistik handlar 

alltså om att få ut maximalt värde av en produkt eller tjänst. (Robinson, 2014)  

Enligt Jeong-Eun Lee, med flera, är omvänd logistik en ökande marknad idag. Lee berättar att 
omvänd logistik är en bra metod för att locka till sig fler kunder. Lee menar att allt fler 
företag vill idag optimera användandet av produkter och tjänster. Användning av omvänd 
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logistik hjälper till att reducera lagerkostnader, transportkostnader, minska 
avfallshanteringskostnader och det hjälper även till att öka lojaliteten till och från kunderna. 
(Lee, et al., 2008)  
 

2.6 Optimering 

Optimering innebär att hitta den optimala lösningen på ett problem utifrån givna 

förutsättningar. (AnonE, 2017) En optimeringsmodell är en matematisk modell vars syfte är 

att hitta den optimala lösningen till ett problem, till exempel att hitta den billigaste, 

snabbaste och miljövänligaste transporten för en produkt.  

När en optimeringsmodell ska formuleras är det viktigt att ta reda vilka faktorer som är 

kopplade till problemet och även hur de är kopplade med varandra. Det finns tre olika 

sorters optimeringsproblem: linjära, heltals och ickelinjära. I linjära problem används linjära 

olikheter och ekvationer, där en eller flera variabler är okända. Linjära modeller är de 

vanligaste. Heltalsmodeller fungerar som linjära modeller förutom att en eller flera variabler 

måste vara heltal. Heltalsmodeller används i de problem där det är nödvändigt att få fram 

ett heltal i lösningen, till exempel när lösningen ska visa hur många bilar som behövs eller ett 

ja eller nej problem. Icke-linjära optimeringsproblem kan ha olinjära objektiv eller olinjära 

begränsningar, eller både och.  (Bisschop, 2014) 

2.7  Multikriteriebeslutsanalys  
Multikriteriebeslutsanalys, MCDA, är en metod som används för att fatta beslut och 

metoden tar hänsyn till både för och nackdelar med beslutet. MCDA är en metod som liknar 

en människas beteende vid beslutstagande och innehåller ett brett spektrum av 

angreppsmetoder. Begreppet dominans samt skapandet och utvecklingen av spelteori är 

båda grundpelare i utvecklingen av MCDA, men även många andra teorier har haft stor 

inverkan på utvecklingen av MCDA. MCDA hjälper till att fatta beslut genom att välja, ranka 

eller sortera alternativ. MCDA har alltför skilda angreppssätt för att en grundlig beskrivning 

skall kunna ges av metoden, men för att lyckas med MCDA är det viktigaste att hålla fast vid 

rätt målbild, annars är risken stor att besluten blir meningslösa. (Figueira, et al., 2016)  

Trots det stora antal olika angreppssätt som 

MCDA har består MCDA alltid av några enkla 

grunddelar: ett antal alternativ, minst två 

kriterium och minst en beslutsfattare. Ett 

vanligt och relativt enkelt tillvägagångssätt är 

att beräkna totalvärdet för ett alternativ 

genom att beräkna summan av poängen för de 

olika kriterierna. (Figueira, et al., 2016) 

Alternativen, kriterierna och vikterna bildar 

tillsammans en matris som tydligt visar ett 

resultat. I figur 1 visualiseras en matris för 

multikriteriebeslut. I matrisen representerar 𝑂𝑖 de olika alternativen som är aktuella för 

beslutet, 𝑊𝑗  är vikterna för respektive kriterium i beslutet och 𝑉𝑖𝑗  är värdena som varje 

alternativ har tilldelats utifrån kriterium och vikt. 𝑊𝑗  visar alltså hur viktig varje kriterium är 

Figur 1 - Förklaring av en MCDA-matris. 



Användning av Multikriteriebeslutsanalys för Expansion av ett Logistikföretag 
Sofie Häggkvist   2018-06-26 

7 
 

jämfört med de andra kriterierna, 𝑊𝑗  kan beräknas med hjälp av ekvation (1) tillsammans 

med beslutsfattarens ranking av kriterierna. n står för antalet kriterium (där k= 1, 2,…, n) och 

𝑟𝑗 är den plats i rankingen som kriteriet har. Den nedersta raden i figuren, som döpts till 

Totals, visar den slutgiltiga poängen som varje alternativ får utifrån vikter och värden. 

Ekvation (2) beskriver beräkningen av de slutgiltiga värdet i matrisen. (Roberts & Goodwin, 

2002) 

𝑊𝑗 =
𝑛−𝑟𝑗+1

∑(𝑛−𝑟𝑘+1)
     (1) 

 𝑉(𝑂𝑖) = ∑ 𝑊𝑗𝑉𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1       (2) 

MCDA är en metod som används för att jämföra ett antal alternativ med varandra när 

jämförelser inte kan genomföras genom att enbart titta på alternativen. Det första steget i 

MCDA är att identifiera problemet och vilka alternativ det är som ska utvärderas. Därefter 

bestäms de kriterier som ska användas i jämförelsen baserat på vilket resultat jämförelsen 

ska generera. För att kunna genomföra jämförelsen behöver även de tillhörande värdena för 

respektive kriterium bestämmas och värderas. Därefter viktas kriterierna baserat på deras 

relevans enligt beslutsfattarnas åsikter. Slutligen beräknas vikterna ihop för respektive 

alternativ för att få en poäng som kan används för att jämföra alternativen med varandra. 

Det sista steget är att analysera resultatet och fixa eventuella felaktigheter i resultatet. 

(Nutt, et al., 2014) 

MCDA kan till exempel användas för att underlätta beslutsfattandet vid ett bilköp. Vid ett 

bilköp representerar det olika möjliga bilarna alternativen(t.ex. Volvo V40, Audi a4, och 

BMW i3), kriterierna kan tillexempel vara pris, motor, färg och storlek. Kriterierna är de 

faktorer som används för att bestämma vad som är avgörande i beslutsfattandet och det är 

även kriterierna som ligger som grund till beslutsfattandet. Beslutfattaren vi ett bilköp kan 

tillexempel representeras av personen som ska köpa bilen. (Kylili, et al., 2014) Bilköparen 

rankar kriterierna baserat på vad som är viktigast och mindre viktigt för beslutsfattaren och 

därefter beräknas vikterna för kriteriera med en lämplig metod, tillexempel ekvation (1). 

Slutligen multipliceras värdet på respektive kriterium med motsvarande vikt och de olika 

alternativen adderas med varandra för att få en slutgiltig poäng, se figur 1 och ekvation (2).  

(Figueira, et al., 2016) 

2.7.1  AHP 

Analytisk hierarkisk process, AHP, är en metod inom MCDA där beslutfattaren skapar en 

hierarki av de olika alternativen baserat på kriterierna. Beslutsfattaren jämför alternativen 

och kriterierna parvis och beslutar vilket alternativ eller kriterium som är viktigare baserat på 

ett kriterium och beslutsfattaren måste även bestämma hur många gånger viktigare det ena 

alternativet eller kriteriet är än det andra. (Hermansson, 2014) AHP är en metod som kan 

vara lämpad att använda för att lösa problem som kräver kvalificerat beslutsfattande. AHP 

har använts för att bland annat planera transportsystem och vid val av transportleverantör, 

men AHP har även använts för beslutsfattande inom ekonomi och energi. (Ye & Wu, 2014) 

AHP tillåter beslutsfattaren att kombinera kvalitativa och kvantitativa faktorer i 

beslutsprocessen. AHP är lämplig att använda vid komplicerade och ostrukturerade problem. 
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(Saaty, 2001) En begränsning hos AHP är att det är svårt att göra antaganden om oberoendet 

bland olika kriterier vid beslutsfattandet. (Jharkharia & Shankar, 2007) Det första steget vid 

användningen av AHP-metoden är att sammanställa en lista med samtliga kriterium till 

beslutsprocessen och även bestämma vikterna till de olika kriterierna. AHP innehåller både 

en övre och en undre nivå av kriterier, där den övre nivån representeras av det primära 

målet och den undre nivån består av alla potentiella mål. Efter att samtliga kriterier och 

vikter är sammanställda skapas en jämförelsematris där parvis jämförelse genomförs och 

genom den parvisa jämförelsen fås en skala i matrisen. När skalan har sammanställts 

återstår att räkna ihop ”Eigen-vektorn” för de olika alternativen och slutligen komma fram 

till ett resultat. (Ye & Wu, 2014) 

2.7.2 ANP 

Analytiskt nätverksprocess, ANP, är en beslutsmetod som tillåter en mer systematisk analys 

jämfört med AHP. (Jharkharia & Shankar, 2007) ANP inkluderar AHP men kan hantera mer 

sofistikerade problem än enbart AHP. (Bayazit, 2006) ANP gör det möjligt för beslutsfattaren 

att hantera beroenden mellan olika faktorer i beslutsprocessen. Vid genomförandet av ANP 

använder sig beslutsfattaren av en nätverksmodell som består av kluster med de olika 

elementen, baserat på de olika kriterierna. (Saaty, 2001) ANP tillåter beslutsfattaren att 

använda sig av samtliga relevanta kriterier, materiella, immateriella, subjektiva eller 

objektiva. Beslutsfattarna får alla använda sig av alla kriterier som har någon betydelse för 

att nå fram till det bästa beslutet. ANP resulterar i en mer generell modell jämfört med AHP. 

(Jharkharia & Shankar, 2007) 

ANP består av två steg där det första steget består av att bestämma nätverken för de olika 

kriterierna och även bestämma kriterierna och de olika klustren. Alltså att koppla ihop 

kriterierna med varandra och på så vis bilda kluster innehållande sammankopplade kriterier. 

Det andra steget innefattar att bestämma de ömsesidiga beroendena mellan kriterierna 

samt genomför parvis jämförelse mellan klustren och mellan alternativen. (Bayazit, 2006) 

2.7.3 TOPSIS 

Teknik för orderpreferens genom likhet till en ideal lösning, TOPSIS, är en MCDA-metod som 

likt de som nämnts tidigare handlar om att identifiera de bästa alternativen baserat på 

kriterier och vikter. TOPSIS-metoden består av ett oändligt antal alternativ där det bästa 

alternativet ska vara närmast den positiva ideala lösningen och vara längst ifrån den negativa 

ideala lösningen. (Jahanshahloo, et al., 2006) Tillvägagångssättet för TOPSIS kan 

sammanfattas i några steg: 

1. Skapa en utvärderingsmatris som innehåller samtliga alternativ och samtliga 

kriterium. Vikterna för kriterierna bestäms och beräknas. 

2. Normalisera matrisen som skapades i punkt ett. Det är vanligt att olika kriterium 

mäts med olika enheter och därför krävs en normalisering av samtliga kriterium för 

att en jämförelse mellan de olika kriterierna och alternativen ska kunna genomföras. 

3. Beräkna den viktade normaliserade beslutsmatrisen.  

4. Bestäm det sämsta möjliga alternativet och det bästa möjliga alternativet. Alltså hur 

ett alternativ ska se ut för att vara så bra som möjligt respektive så dåligt som möjligt.  

5. Beräkna avståndet till det bästa och sämsta alternativet för respektive alternativ. 
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6. Beräkna likheten till det sämsta alternativet. Om alternativet är lika med det sämsta 

alternativet ges alternativet värdet 0 och om alternativet är lika med det bästa 

alternativet ges alternativet värdet 1.  

7. Ranka samtliga alternativ. (Opricovic & Tzeng, 2004)  

 

Som nämndes i början av detta kapitel handlar TOPSIS om att hitta en lösning som är så nära 

den positiva ideala lösningen som möjlig och så långt från den negativa ideala lösningen som 

möjligt. Genom att använda ekvation (3) kan den positiva ideala lösningen beräknas och med 

hjälp av ekvation (4) kan den negativa ideala lösningen beräknas. 𝑉𝑖𝑗  är värdet på 

alternativet som beräknats genom att multiplicera värdet för respektive kriterium med 

tillhörande vikt. 𝑉+𝑗 är det ideala värdet för kriterium j och 𝑉−𝑗  är det negativa ideala värdet 

för kriterium j. (Ozturk & Batuk, 2011) 

𝑆𝑖+ = [∑ (𝑉𝑖𝑗𝑉+𝑗)
2𝑛

𝑗=1 ]
0,5

     (3) 

𝑆𝑖− = [∑ (𝑉𝑖𝑗𝑉−𝑗)
2𝑛

𝑗=1 ]
0,5

     (4) 

För att beräkna hur nära alternativet är till den ideala lösningen kan ekvation (5) användas. 

(Ozturk & Batuk, 2011) 

𝐶𝑖+ =
𝑆𝑖−

𝑆𝑖++𝑆𝑖−
      (5) 

2.8 Kardinal rankning  
Kardinal ranking är en metod som används för att ranka kriterium och alternativ. Det som är 

utmärkande för kardinal rankning, jämfört med andra rankningsmetoder, är att kardinal 

rankning tar hänsyn till information som beskriver hur mycket mer eller mindre viktiga 

kriterierna är jämfört med varandra. För att beskriva hur stor skillnad det är mellan de olika 

kriterierna används >𝑠(𝑖) där s(i) visar hur stor skillnaden är mellan kriterierna. Ordinär 

ranking visar enbart vilka alternativ som är bättre respektive sämre, inte hur mycket bättre 

eller sämre de är. (Eisenfür, et al., 2010)  

2.9 Statistisk analys 
Statistisk analys innebär att analysera och dra slutsatser ur en datamängd på ett effektivt 

sätt. Datamängden kommer vanligtvis från mätstudier eller observationer av händelser från 

verkligheten. De data som används i en statistisk analys används som utgångspunkt för en 

analys som ska leda fram till att vissa slutsatser kan dras. En statistisk analys kan genomföras 

med hjälp av många olika metoder men det är vanligt att studera variansen hos 

normalfördelningen och även att genomföra hypotesprövningar. (AnonF, 2015) 

Genom att skapa en normalfördelning kan den statistiska analysen bli mer trovärdig. En 

normalfördelning skapas genom att stickprov tas från ett stort antal individer och utifrån de 

stickproven skapas en normalfördelning som visar hur de olika värdena på variablerna är 

fördelade. Därefter blir det lättare att analysera ytterligare variabler då dessa kan jämföras 

med normalfördelningen. Slutligen kan värden på okänd data uppskattas genom att använda 

normalfördelningen. Om de urval som används vid normalfördelning är små kommer 
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analysen behöva baseras på antaganden om urvalsgruppen. Dessa antaganden kan göra att 

studien blir mer osäker. (Lantz, 2014) 

En hypotesprövning används för att bevisa att ett visst antagande om en parameter är 

korrekt och detta görs vanligtvis med hjälp av ett experiment. En hypotesprövning kan även 

baseras på antaganden om data men detta gör inte analysen lika trovärdig som om den 

baseras på experiment. (Lantz, 2014) 

2.10 Tidigare forskning 
Det finna många studier där MCDA med tillhörande metoder beskrivs som bra metoder för 

att fatta beslut av olika slag. I artikeln Analytic Hierarchy Process skriven av A. Hermansson 

berättar Hermansson att AHP är en bra metod att använda vid beslutsfattande och även för 

att bestämma vilka alternativ som är bättre eller viktigare baserat på vissa kriterier. 

Författaren beskriver även hur AHP fungerar, när det bör användas och vilka utmaningar 

som finns med metoden. (Hermansson, 2014)  

 

Flertal tidigare studier har hittats där MCDA används för att hjälpa kunder att hitta nya 

leverantörer, till exempel en artikeln som är skriven av S. Jharkharia och R. Shankar, 

Selection of logistics service provider: An analytic network process (ANP) approach. I den 

artikeln använder sig författarna av ANP för att hitta de bästa logistikleverantörerna utifrån 

ett antal potentiella leverantörer. (Jharkharia & Shankar, 2007) 

I en artikel skriven av Aron Larsson, med flera, används Kardinal ranking för att fatta beslut. 

Kardinal ranking används för att skapa ett beslutsanalysverktyg som ska användas för att 

utvärdera politiska alternativ och beslut inom kommuner. Larsson skapar ett online-verktyg 

där gruppbeslut kan tas men verktyget tillåter även att enskilda individer kan uttrycka sina 

egna utvärderingar av kriterierna. (Larsson, et al., u.d.) Mats Danielsson och Love Ekenberg 

har skrivit artikeln The CAR method for using preference strength in multi-criteria decision 

making. I artikeln rekommenderar Danielsson och Ekenberg CAR-metoden, en metod inom 

kardinal rankning, vid beslutsfattande då de anser att metoden är enkel att använda 

samtidigt som den har stark noggrannhet. De påpekar att det finns informationsförluster 

kopplade till metoden men Danielsson och Ekenberg menar att CAR-metoden kan anses 

tillräcklig i de allra flesta fall. I artikeln genomförs en jämförelse mellan ett flertal MCDA 

metoder: SMART, AHP och CAR. I studien kommer de fram till att, trots viss 

informationsförlust vid användning samt att de andra metoderna är mer utbredda, är CAR-

metoden bättre än de andra metoderna. Författarna har tagit hänsyn till både 

simuleringsresultat och användarstudier. (Danielsson & Ekenberg, 2016) Det finns även flera 

studier där forskare har använt sig av teknik för orderpreferens genom likhet till en ideal 

lösning, förkortat till TOPSIS-metoden, för att bland annat identifiera nya leverantörer. Fatih 

Emre Boran med flera har genomfört en studie där de använder sig av TOPSIS-metoden vid 

leverantörsval. Boran, med flera, anser att TOPSIS är en lämplig metod för uppgiften och en 

anledning till deras val är för att TOPSIS tar hänsyn till både de positiva och negativa ideala 

alternativen. (Boran, et al., 2009) Irfan Ertugrul och Nilsen Karakasoglu har skrivit en studie 

där de genomför en jämförelse mellan AHP och TOPSIS vid val av placering av resurser. En 

slutsats som Ertugrul och Karakasoglu kom fram till var att AHP kräver mer komplexa 
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beräkningar än TOPSIS och på grund av att AHP använder parvisa jämförelser finns risken att 

beslutsprocessen blir besvärlig och komplicerad i de fall där processen innehåller många 

kriterium och/eller alternativ. Ertugrul och Karakasoglu beskriver för- och nackdelar med 

båda metoderna men studien visar att de båda metoderna kommer fram till samma resultat 

trots sina olikheter. (Ertugrul & Karakasoglu, 2008) 

 

Ingen tidigare forskning har hittats där beslutsanalysmetoder använts för att hjälpa 

transportföretag att hitta nya kunder. De studier som har hittas där transportföretag ska 

identifiera nya kunder är bland annat studier med nätverksproblem där till exempel 

optimeringsmodeller används för att hitta en lösning. I artikeln FuelOpt: a decision support 

system for forest fuel logistics, skriven av P. Flisberg, M. Frisk och M. Rönnqvist, studeras 

möjligheterna för produktion och transport av skogsbränsle. Flisberg med flera skapar en 

optimeringsmodell som bland annat visar vilka kunder som är lönsamma att investera i, vilka 

maskinsystem som bör användas och var, vilka transportsystem som ska användas och vilka 

terminaler som ska användas, vid produktion och transport. (Flisberg, et al., 2012) Raphael 

Reimke de Camp Leão, Silvio Hamacher och Fabrício Oliveira har skapat en 

optimeringsmodell för att, utifrån ett antal potentiella gårdar, beräkna vilka gårdar som är 

värda att investera i för att sedan användas som leverantörer av råvaror till 

biodieselproduktion. Modellen föreslår fleråriga investeringslösningar som sedan kan 

användas till strategiskt beslutsfattande. Modellen ger bland annat förslag på vilka gårdar 

som ska investeras i och vilka transportvägar som ska användas vid transport. (Leão, et al., 

2011)  

Vid sökandet efter studier där författarna har arbetat med att hjälpa företag med expansion 

har några studier hittats där författarna rekommenderar omvänd logistik som metod. Ett 

flertal studier pratar även om vilka möjligheter det finns för tredjepartslogistik-företag att 

växa och då bland annat genom att använda sig av omvänd logistik. Network model and 

optimization of reverse logistics by hybrid genetic algorithm är en artikel som handlar om 

omvänd logistik. Artikeln är skriven av Jeong-Eun Lee, Mitsou Gen och Kyong-Gu Rhee och i 

artikeln skapar Lee, med flera, en optimeringsmodell för att minimera kostnaderna vid 

användning av omvänd logistik. I artikeln pratar de även om vilka möjligheter de finns att 

arbeta med omvänd logistik och att det är en växande marknad med mycket potential. (Lee, 

et al., 2008) Valentina Carbone och Marilyn A. Stone har genomfört en studie om 

tredjepartslogistik, och även Dennis W. Krumwiede och Chwen Sheu har genomfört en 

studie om tredjepartslogistik. I studiernas tillhörande artiklar nämns tredjepartslogistik som 

en bra metod för företag att använda vid expansion. De pratar om vilka möjligheter de finns 

för företag som använder sig av tredjepartslogistik att växa och möta sina kunders behov, 

bland annat genom att arbeta mellan fler länder och över fler kontinenter. (Carbone & 

Stone, 2005) I studien av Dennis W. Krumwiede och Chwen Sheu studeras hur 

tredjepartslogistikföretag kan använda sig av omvänd logistik som en ny marknad och de 

stora möjligheter som finns inom omvänd logistik. De tar även upp vad som krävs av företag 

för att börja använda sig av omvänd logistik, både i resurser och strategiskt. (Krumwiede & 

Sheu, 2002) 
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Transportföretag i ett småföretagsperspektiv, skriven av M. Andersson med flera, Revenue 

estimation for logistics customer service offering, skriven av Ronald H. Ballou, och Global 

market segmentation for logistics servicies, skriven av J. T Mentzer med flera, är tre artiklar 

som bland annat tittar på kundens agerande vid val av transportköpare, relationen mellan 

kund och speditör, värdet av kundservice och värdet för olika logistikfunktioner. Den största 

gemensamma nämnaren för dessa tre artiklar är att de tittar ur kunden perspektiv och hur 

kunden går tillväga vid val av leverantör. (Ballou, 2006) (Mentzer, et al., 2004) M. Andersson 

förklarar hur svårt det är för mindre företag att hitta en leverantör som de kan känna sig 

trygga med. De flesta mindre företag väljer att teckna olika avtal med flera olika större 

speditörer för att kunna anlita den som passar bäst. (Andersson, et al., 2014)  

 

Artiklarna som beskrivs ovan är samtliga en grund för denna studie. Utifrån dessa studier kan 

det konstateras att det idag inte finns många studier som tittar på relationen kund-

leverantör ur leverantörens perspektiv, alltså tittar på hur leverantören ska gå till väga för 

att hitta kunder som är lämpliga för företaget. Flera studier förklarar även vilka stora 

potentialer det finns för företag att arbeta med omvänd logistik och hur det kan vara ett bra 

tillvägagångssätt för expansion. Litteraturstudien visar att det idag inte finns några studier 

där MCDA har använts för att hjälpa transportföretag att expandera. Artiklarna har använt 

sig av olika metoder för att lösa problem som liknar problemet i denna studie. Utifrån dessa 

artiklar har de mest lämpade metoderna för denna studie valts och litteraturstudien 

kommer även användas som vägledning under studien för att få fram ett bra resultat.  De 

metoder som kommer att användas i denna studie är kardinal ranking, CAR-metoden samt 

TOPSIS-metoden. Kardinal ranking kommer att användas för att ranka kriterierna och 

därefter används CAR-metoden för att beräkna vikterna. Kardinal ranking har valts då den 

anses som en lämplig metod för rankingen och CAR-metoden har valts då den beskrivs som 

en enkel men välutformad metod av flera forskare. TOPSIS-metoden kommer att användas 

för att fastställa vilka företag som är mest lämpade som kunder till företaget i fallstudien. 

TOPSIS-metoden har valts då den har visats fungera bra i de fall där problemet innehåller 

många alternativ, jämfört med andra MCDA-metoder som tenderar att bli komplicerade vid 

för många alternativ. Slutligen kommer statistisk analys att användas för att uppskatta hur 

många nya kunder företaget behöver för att nå sina mål och även för att se hur mycket 

personal företaget kommer att behöva.   
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3. Metod 
Att avgöra vilken metod som är mest lämpad för ett specifikt arbete är svårt men det är 

oftast en bra strategi att använda sig av flera olika metoder. I kapitel 3.1 beskrivs kvantitativ 

och kvalitativ metod och i kapitel 3.2 beskrivs valet av vilka metoder som kommer att 

användas i denna studie. I kapitel 3.3 beskrivs hur de valda metoderna kommer att tillämpas 

i denna studie.  

I kapitel 3.4 och 3.5 beskrivs validiteten och reliabiliteten i detta arbete. Detta görs för att 

visa att studien tar hänsyn till de aspekter som finns gällande mätinstrument och 

undersökningsmetoder och för att visa att de mätinstrument och undersökningsmetoder 

som används är valida och reliabla för att ge studien trovärdighet och värde. (Ejvegård, 2009) 

3.1 Tänkbara metoder 
Det första steget när val av metod ska göras är att avgöra om det är en kvantitativ eller 

kvalitativ metod som ska genomföras. I kapitel 3.1.1 och 3.1.2 beskrivs innebörden av 

kvantitativ respektive kvalitativ metod.  

3.1.1 Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod utmärks av att de data som samlas in omvandlas till mängder och 

siffror. Kvantitativa studier använder sig alltså av data som är mätbart, uttryckt i kända 

enheter och gör det möjligt att genomföra jämförelser. Syftet med en kvantitativ studie är 

att visa värdet av någonting genom att använda siffror, till exempel att visa i vilken 

utsträckning något fungerar, att förutse hur bra något kan fungera eller att bestämma 

urvalskriterier för att bestämma vilken lösning som är bättre. En kvantitativ studie använder 

sig av undersökningsmetoder som är strukturerade och systematiska. Enkätundersökningar 

med fasta svarsalternativ är en vanlig metod i en kvantitativ studie. (Ejvegård, 2009) 

3.1.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ studie är i stort sett motsatsen till en kvantitativ studie, i en kvalitativ studie fås 

data från textstudier med text och bokstäver, till exempel från observationer, enkäter eller 

intervjuer. I en kvalitativ studie försöker frågor som vem, var, hur och varför besvaras. 

Vanliga undersökningsmetoder i en kvalitativ studie är temabaserade intervjuer, 

frågeformulär och observationer. En kvalitativ metod väljs om syftet med studien är att 

förklara, beskriva och tolka något. (Ejvegård, 2009) 

3.2 Val av metod  

Denna studie kommer att baseras på en kvalitativ studie följt av en kvantitativ studie. Detta 

metodval beror på att denna studie kommer att utgöras av en metod inom beslutanalys som 

bygger på information från beslutsfattarna för att kunna genomföra de matematiska 

beräkningar som slutligen leder fram till ett resultat. Modellen kommer att testas med hjälp 

av en fallstudie hos ett företag. Studien har valts att genomföras med hjälp av en fallstudie 

för att visa att metoden är applicerbar i ett verkligt fall. Genom att använda CAR-metoden 

och TOPSIS-metoden kommer syftet med denna studie att kunna besvaras och modellen 

kommer att visa den bästa lösningen. Valet av metod har baserats på att TOPSIS-metoden 

anses vara en lämplig metod för att lösa problemet och CAR-metoden behövs som underlag 

för att beräkna vikter som är nödvändiga för att få fram ett resultat från TOPSIS-metoden. I 
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jämförelse med andra metoder inom MCDA som nämns i kapitel 3.1 är TOPSIS-metoden en 

enklare metod än både AHP, ANP och CAR-metoden. Denna studie innehåller relativt många 

alternativ och därför är TOPSIS en metod som passar bättre än de andra nämnda metoder 

som tenderar att bli komplicerade med väldigt krångliga uträkningar. AHP, ANP och CAR-

metoden är mer lämpade i de fall där studien innehåller färre alternativ. Optimering valdes 

bort som möjlig metod då det aktuella problemet inte är ett flödesproblem utan ett 

beslutsproblem. En processkartläggning av företaget kommer att göras för att skapa en 

tydlig bild av vilka processer företaget ansvarar för och hur arbetet ser ut i det olika delarna 

av processerna. Processkartläggningen kommer att visa vilka processer företaget har idag 

samt hur mycket resurser som krävs för att klara av de olika processerna. Statistisk analys 

kommer att användas för att visa företaget vad som kommer krävas av dem resursmässigt 

vid expansionen. Statistisk analys har valts som metod då den anses som en bra metod för 

att analysera information från verkliga händelse och det är även en bra metod för att kunna 

dra slutsatser utifrån de insamlade data. Med hjälp av information från företaget i 

fallstudien kommer beräkningar om hur mycket fallstudieföretaget skulle tjäna på respektive 

potentiell kund kunna genomföras. Resultatet från dessa beräkningar kommer jämföras med 

resultatet från den statistiska analysen för att stärka trovärdigheten i resultaten.  

Modellen kommer att utformas med hjälp av insamlad data från företaget och deras 

potentiella kunder. Information om de potentiella kunderna kommer att hämtas från SCB. 

Tidigare forskningar och studier kommer användas som vägledning för att välja vilka faktorer 

som ska användas i modellen och vilka faktorer som inte är lika relevanta. När modellen är 

skapad kommer den att testas genom en fallstudie. Med hjälp av data från ett verkligt 

projekt ska modellen testas och därefter analyseras. Beslutsfattarna i denna studie består av 

författaren samt anställda från företaget i fallstudien.  

3.3 Tillämpning av metod 
I efterföljande kapitel, 3.3.1–3.3.4 beskrivs de metoder som kommer att användas i denna 

studie för att få fram ett värdeskapande resultat.   

3.3.1 Deskription 

Deskription innebär att insamlad data beskrivs och kategoriseras. De data som samlas in ska 

beskriva olika delar i arbetet och det är viktigt att data är relevant för studien och gör att 

studien kan fortskrida. (Ejvegård, 2009) I detta arbete kommer insamlat data att sorteras i 

olika grupper baserat på de kategorier som tas fram med hjälp av företaget samt baserat på 

de olika stegen i studien. I denna del av studien kommer alltså data att samlas in och 

därefter kommer det att säkerställas att informationen hjälper studien framåt. 

Det data som kommer att samlas in till denna studie är framförallt potentiella kunder samt 

relevant information om kunderna. Information så som omsättning, tillgång, efterfrågan och 

information om deras gods. Data från företaget och dess samarbetspartners kommer även 

att behövas, information om deras befintliga kunder, leveranstider och hanteringstider.  

Data samlas in med hjälp av Statistiska centralbyråns(SCB) databank. Vid datainsamling har 

avgränsningar gjorts baserat på företagets kundkrav. Företaget har som krav att kunden ska 

vara verksam i norra Sverige och därför är en avgränsning att kunderna ska vara verksamma i 
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Västernorrland, Jämtland, Västerbotten eller Norrbotten. Kunderna ska även vara i behov av 

transport med lastbil och det krävs därför att företagen är tillverkningsföretag som 

exporterar och/eller importerar varor. Avgränsningar i kundernas omsättning har även 

gjorts, urvalet visar företag med en omsättning på mellan 5 och 5 000 miljoner kronor. Listan 

på potentiella kunder som hämtats från SCB visar tillverkningsföretag som är verksamma i 

Västernorrland, Jämtland, Västerbotten eller Norrbotten, med en omsättning mellan 5 och 5 

000 miljoner kronor. Samtliga företag i listan är exportföretag och listan visar hur stor 

exportomsättning respektive företag har samt vilka företag som arbetar med import och då 

hur stor deras importomsättning är. Slutligen visar även listan med vilka delar av världen de 

olika företagen arbetar med. Från SCB hämtas en lista på 150 potentiella kunder med 7 olika 

kriterier: omsättning, exportomsättning, importomsättning, antal anställda, bransch, 

geografisk placering och slutdestination. Geografisk placering innebär vart i Sverige kunder 

är placerade och slutdestination innefattar de länder som de olika kunderna exporterar 

och/eller importerar med.  

3.3.2 Klassificering 

Att analysera den information som samlats in är viktigt och för att göra det är klassificering 

en metod som kan användas. I den första delen av klassificering definieras olika klasser som 

ska representera olika ämnen som används i studien. Det är viktigt att klasserna är väsentliga 

och användbara annars fyller de ingen funktion. (Ejvegård, 2009) Klassificering i detta arbete 

kommer användas för att underlätta och effektivisera datainsamlingen, vilket gör att det blir 

enkelt att se om data är relevant för studien eller om den kan uteslutas. Genom att i ett 

tidigt stadie i studien även gruppera data underlättas senare arbete med att analysera och 

placera data i studien.  

Klassificering i denna studie innebär bland annat att kunna utesluta potentiella kunder på 

grund av begränsat med information om kunden eller att kunden inte passar in i målbilden. 

Genom att prata med företaget där fallstudie ska genomföras kommer eventuellt några 

företag ur listan av potentiella kunder att kunna strykas, till exempel på grund av att de 

exporterar/importerar farligt gods, vilket kräver resurser som företaget saknar. I samråd 

med företaget i fallstudien bestäms även vilka kriterier som är relevanta i studien för att 

skapa ett resultat som ger nytta för dem. 

3.3.3 Processkartläggning 

En processkartläggning används ofta vid dokumentation, omstrukturering och förbättringar i 

en verksamhet. Kartläggningen görs för att kunna analysera och kommunicera företagets 

processer. I en processkartläggning beskrivs de olika befintliga processerna, dess aktiviteter 

och ordningsföljden av aktiviteterna. En processkartläggning görs grafisk med tillhörande 

beskrivande text. Den grafiska visualiseringen ger en tydlig bild av processerna och förenklar 

analysering. Varje aktivitet i en process ska bidra med något värde och i processkartläggning 
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ska input, output, styrning och 

resurser definieras. Input är den 

aktivitet eller faktor som startar 

processen och output är den 

aktivitet som visar på att aktiviteten 

är slut. Resurser är de personer, 

verktyg, material eller maskiner som 

behövs för att utföra aktiviteten. 

Styrning är den information som 

behövs för att styra och kontrollera 

aktiviteten. (Andersson-Björkholm, 

2009) Figur 1 visar ett exempel på 

hur en processkartläggning kan se 

ut, i detta exempel syns tydligt vilka 

personer som utför vilka uppgifter och i vilken ordning de olika uppgifterna utförs. (Asplin & 

Wadman, u.d.)   

I denna studie kommer processkartläggningen framförallt hjälpa till att visa hur företaget 

fungerar idag och för att få en tydlig bild över vilka processer som företaget faktiskt 

hanterar. Processkartläggningen kommer även användas för att se vad som kommer hända 

om företaget expanderar och vad som kommer krävas av företaget vid expansion. Med hjälp 

av företaget som deltar i fallstudien kommer även en beräkning göras på vilken tidsåtgång 

företagets processer har. Alltså vilken tid företaget måste lägga på leveransen från det att en 

beställning kommer in till företaget till dess att de har en nöjd slutkund. 

Processkartläggningen genomförs med hjälp av företaget i fallstudien där de kommer att 

beskriva företagets alla processer, vilken ordning de sker och även hur tidskrävande 

processerna är för företaget.  

3.3.4 Fallstudie 

Fallstudie är en metod som vanligtvis används för att testa en teoretisk modell i en verklig 

världssituation. En fallstudie är en metod för att mer djupgående studera en situation och på 

så vis begränsa ett bredare forskningsområde till ett mer specificerat och lättstuderat 

område. En fallstudie leder inte fram till resultatet i studien men hjälper till att nå dit genom 

att ge indikationer på vart studien leder. (Shuttleworth, 2008) En fallstudie ger en bra blick 

över hur studien fungerar i en verklig situation och visa var det finns brister eller om det är 

någon del som inte fungerar alls. (Sydney, 2013) 

I denna studie kommer den framtagna modellen att testas på ett verkligt projekt. I projektet 

kommer ett samarbete ske med ett företag som arbetar med logistiklösningar för att få 

information som är relevant till studien och även för att få en bra inblick i hur deras 

verksamhet fungerar. Sedan kommer data från företaget att samlas in och användas för att 

testa modellen. Data från företaget i fallstudiens kunder kommer att användas i den 

statistiska analysen för att kunna beräkna vilka resurser som kommer att krävas av företaget 

vid en expansion.  

Figur 2 - Exempel på en tvärfunktionell processkarta 
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3.3.4.1 Stort AB 

Företaget som kommer att användas i denna fallstudie är logistikföretag Stort AB. Stort AB är 

ett litet, SMF, logistikföretag som arbetar med logistiklösningar och internationella 

transporter. Stort AB arbetar framförallt med tredjepartslogistik och samordnar idag 

transporter från sina kunder i Sundsvall till slutdestinationen ute i Europa och övriga världen. 

Stort AB har ett bra samarbete med FedEx, ett amerikanskt logistikföretag, som är ansvariga 

för transporterna av varor från kunden till varornas slutdestination. FedEx anlitar åkerier 

som kör godset från kunden i Sundsvall ner till Arlanda där godset sedan flygs till sin 

slutdestination. Stort AB erbjuder alltså en dörr till dörr leverans till sina kunder men sköter 

inte själva några transporter.  

Stort AB är idag i en fas där de vill expandera, tredubbla sin omsättning, och för att hjälpa 

dem med det kommer de metoder som nämns i detta kapitel användas. Stort AB kommer att 

vara delaktiga i denna studie genom att dela med sig av sina krav och mål med de nya 

kunderna samt genom att dela med sig av information om företaget och deras befintliga 

kunder.  

3.3.5 MCDA 

Multikriteriebeslutsanalys, MCDA, är en metod där beslutsfattaren ska komma fram till ett 

beslut genom att ta hänsyn till och kompromissa mellan ett flertal olika kriterier. En stor 

utmaning med MCDA är att bedöma värdet av de olika alternativen, beroende på kriteriet 

kan de olika alternativen ha olika betydelse. För ett givet kriterium är a bättre än b medan 

för ett annat kriterium är b bättre än a. Detta gör att det kan bli svårt att komma fram till ett 

beslut. (Hermansson, 2014) 

Det finns många olika metoder inom MCDA men samtliga metoder har liknande 

tillvägagångssätt. De syftar alla till att dela upp multikriterieproblemet i flera mindre 

delproblem och på så vis underlätta för beslutsfattaren genom att det från början stora 

beslutet delas upp i mindre delbeslut för att underlätta att nå fram till det stora beslutet. 

(Hermansson, 2014) I denna studie kommer metoderna kardinal ranking, CAR och TOPSIS 

användas, som samtliga är MCDA-metoder. Dessa metoder kommer att användas för att 

ranka och vikta de olika kriterierna och alternativen och slutligen för att beräkna 

rangordningen av de potentiella kunderna.  

3.3.6 CAR-metoden 

Kardinal ranking är en rankingsmetod inom multikriteriebeslutsanalys och likt andra 
rankingsmetoder innehåller den både alternativ och kriterium. CAR-metoden är den enklaste 
metoden inom kardinal ranking. Första steget i CAR-metoden är skapa en ordinär ranking av 
kriterierna, detta görs i samråd med företaget i fallstudien. Därefter ska den ordinära 
rankningen omvandlas till kardinal ranking och för det behövs information om hur mycket 
viktigare kriterierna är jämfört med varandra. (Danielsson & Ekenberg, 2016) Figur 2 visar ett 
exempel på hur kardinal rankning kan visualiseras. Både den ordinära och kardinala 
rankingen görs i samråd med företaget i fallstudien.  

 
Figur 3 – Ett exempel på Kardinal rankning. 
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För att visa hur mycket de olika kriterierna skiljer sig från varandra används >𝑖, där >0 
motsvarar =. Den kardinala rankingen i figur 2 skulle beskrivas: 

 𝑊𝐴  >2 𝑊𝐵 , 

 𝑊𝐵  >1 𝑊𝐶 , 

 𝑊𝐶  >2 𝑊𝐷 , 

 𝑊𝐷 >0 𝑊𝐸 , 

 𝑊𝐸 >3 𝑊𝐹 . (Eisenfür, et al., 2010) 
 
När den kardinala rankningen är genomförd ska den omvandlas till vikter och för att göra det 
används ekvation 6.  
 

𝑤𝑖
𝐶𝐴𝑅 =

1 𝑝(𝑖)+⁄
𝑄+1−𝑝(𝑖)

𝑄

∑ (1 𝑝(𝑗)+
𝑄+1−𝑝(𝑗)

𝑄
⁄ )𝑁

𝑗=1

                                                                                                          (6) 

 
Q motsvarar antal positioner på ranking skalan, se figur 2, och det viktigaste kriteriet tilldelas 
siffran 1. Varje kriterium i har positionen p(i) och befinner sig inom intervallet {1,…, Q}. Både 
den kardinala rankingen och uträkningen med hjälp av ekvation 1 genomförs både för 
kriterierna och några av alternativ som tillhör kriterierna. (Danielsson & Ekenberg, 2016) 
 
Det första steget i denna studie är att identifiera kriterierna som ska användas i modellen 
och därefter även rangordna de olika kriterierna. Val av kriterier görs genom samråd med 
företaget som används i fallstudien för att garantera att resultatet kommer generera 
maximalt värde för företaget. Dock kommer valet av kriterier att begränsas av de data som 
SCB kan leverera. Underkriterierna som tillhör respektive kriterium kommer även 
bestämmas och rangordnas. Rangordningen av de olika kriterierna bestäms genom samråd 
med företaget för fallstudien där företaget öppet delar med sig av sina åsikter angående 
rangordningen av de olika kriterierna och underkriterierna. Ekvation 1 kommer användas för 
att beräkna vikterna till respektive kriterium och tillhörande alternativ för de kriterium som 
inte har numeriska alternativ. Efter att samtliga kriterium och de tillhörande alternativen har 
tilldelats vikter ska ett totalvärde beräknas. Detta görs genom att multiplicera vikterna för 
respektive kriterierna med värdet för respektive alternativ. (Danielsson & Ekenberg, 2016)  
 
När företaget i fallstudien rankade de olika kriterierna baserade de deras beslut på erfaren 
från deras tid i branschen och hur det ser ut i företaget idag. Vid ranking av huvudkriterierna 
rankade företaget kriterierna utefter vad de anser vara viktigast för dem hos deras kunder, 
samma resonemang användes vid ranking av geografisk placering. Vid ranking av 
slutdestination utgick företaget från hur det ser ut hos dem idag, de länder som rankades 
mest var de länder som, enligt Stort AB, arbetar med mest export och import. 
 

För att resultatet ska kunna ge värde för företaget är det viktigt att företaget är delaktig 

under beslutsprocessen och att deras åsikter blir hörda. Efter att rangordningen är 

genomförd kommer ekvation 6 användas för att slutföra beräkningarna. 
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3.3.7 TOPSIS 

I denna studie används TOPSIS för att jämföra samtliga alternativ och slutligen kunna 

rangordna dem. Samtliga beräkningar och rangordning görs med hjälp av ett Excel-verktyg 

från SDI-tools som innehåller en TOPSIS-funktion och därmed kan utföra beräkningarna i 

matrisen. Punkt 2 till 6, från kapitel 2.7.3, genomförs av Excel-verktygen medan viktning och 

rangordning av kriterierna genomförs för hand. Rankingen av kriterierna görs med hjälp av 

Stort AB, se kapitel 3.3.6. Beräkning av vikterna för kriterierna och några alternativ görs 

genom kardinal ranking samt CAR-metoden, se kapitel 3.3.6.  

 

Rangordningen av alternativen i TOPSIS kan förändras om alternativ tas bort på grund av 

olika anledningar. Om ett eller flera alternativ läggs till eller tas bort från modellen kan 

resultatet ändras, det kan till och med resultera i att det alternativ som rankades högst först 

hamnar sist i rankingen vid ändring av alternativ. Det är viktigt att ha detta i åtanke vid 

användning av TOPSIS om alternativen ändras och då analysera resultatet noga för att se hur 

det påverkats av ändringen. (García-Cascales & Lamata, 2010)  

 

3.4 Statistisk analys  

En statistisk analys kommer att genomföras för att uppskatta vad som kommer att krävas av 

företaget för att klara av expansionen. Med hjälp av analysen kommer beräkningar göras på 

hur många leveranser företaget måste kunna hantera beroende på hur många kunder de 

behöver arbeta med. I analysen kommer det även beräknas vilka transportkostnader som de 

kunder som deltar i den statistiska analysen har och dessa siffror kommer sedan jämföras 

med de beräkningar som görs på de potentiella kunderna. Tillvägagångsättet för analysen är 

att de insamlade data kommer att analyseras och sammanställas och utifrån de 

sammanställningarna kommer sedan slutsatser att göras för hur motsvarande värden ser ut 

hos de potentiella kunderna. Den statistiska analysen kommer baseras på data om 

fallstudieföretagets kunder och arbetet mellan fallstudieföretaget och deras kunder. På 

grund av att data om kunder hos företaget i fallstudien är begränsat kommer slutsatserna 

från den statistiska analysen även baseras på en del antaganden. 

3.5 Validitet 
Validiteten i en studie beskriver om studien kommer fram till det resultat som sökts. Syftet 

med studien ska vara relevant och studien ska mäta det som avses att mätas. (Ejvegård, 

2009) 

För att säkerställa att denna studie får hög validitet kommer valet och användandet av 

metoder granskas noggrant. När forskningsfrågorna sammanställts har noggrann analys 

gjorts för att säkerställa att frågorna hjälper till att besvara syftet med studien. Valet av 

metod har baserats på tidigare studier där liknande metoder har använts för att besvara 

liknande problem vilket gör att det valda metoderna bör vara lämpade för att besvara syftet 

med studien. När data samlas in till studien analyseras den för att säkerställa att de data som 

används i studien kommer kunna besvara forskningsfrågorna och ge önskat resultat. I denna 

studie är det många av besluten och mätningarna som genomförs av beslutsfattarna och det 

är därför viktigt att säkerställa att samtliga beslutsfattare är medvetna om syftet med de 

beslut de ska fatta samt att de förstår vikten av att deras besluts fattas efter noggrann 
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analysering av alternativen. De antaganden som kommer att göras i denna studie tas baserat 

på trovärdigt data för att studien ska kunna besvara forskningsfrågorna och syftet.   

3.6 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en studie syftar till hur tillförlitlig en studie är. Målet är att i största möjliga 

mån eliminera felaktigheter i studien. (Ejvegård, 2009) 

För att säkerställa att denna studie får hög reliabilitet kommer valet och användandet av 

metoder granskas noggrant. Metoderna i denna studie har valts då det är väl studerade 

metoder som har visats fungera i tidigare studier, både inom samma område och inom 

liknande områden. Grunden i denna studie har samlats från ett flertal tidigare studier där 

författarna har kommit fram till liknande slutsats. För att testa den framtagna modellen 

kommer verklig data att användas vilket ger en inblick i om modellen är reliabel eller inte. De 

beslutsfattare som deltar i studien informeras tydligt om vad deras uppgift är och vad deras 

beslut ska användas till och varför deras deltagande är viktigt för studien. Detta görs för att 

resultatet ska bli tillförlitligt och skapa maximalt värde till de berörda. I denna studie 

kommer det göras en del antaganden för att kunna komma fram till ett användbart resultat. 

För att minimera felaktigheter och bibehålla trovärdigheten i studien kommer dessa 

antaganden baseras på insamlat data som noggrant analyserats. De data som samlats in till 

studien kommer framförallt från SCB, vilket anses vara en mycket tillförlitlig källa med 

trovärdigt data. Trots att urvalet av potentiella kunder begränsas till aktiebolag är kunderna 

av stor bredd, både inom olika yrkesområden samt en bra spridning av geografisk placering.  

För att ge arbetet trovärdighet är det viktigt att vara källkritisk vid insamling av data och 

tillförlitligheten i de insamlade data kommer att analyseras och granskas noga. Detta 

kommer bland annat att göras genom att jämföra flera liknande källor med varandra.  

 

3.7 Etiska och samhälleliga aspekter  
I denna rapport visas det tydligt vilken data som kommer varifrån, vilken data som har 

samlats in genom litteraturstudie samt vilken data som mottagits från företag för att 

användas i fallstudien. Företagets integritet hanteras med största försiktighet och känslig 

information hanteras varsamt för att säkerställa att informationen inte hamnar i fel händer. 

Den information som mottagits från företaget i fallstudien, Stort AB, är sekretessbelagt och 

författaren respekterar detta genom att hantera informationen med största försiktighet. 

Informationen som samlats in från SCB är information som enbart får användas av Stort AB 

och därför kommer resultatet med verkliga värden enbart visas för Stort AB.   

Denna rapport vill främja dagens projekt och hjälpa företag att utnyttja befintliga resurser på 

bästa möjliga vis, både för att främja miljön men även för att hjälpa företaget ekonomiskt 

och tidsmässigt.  
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat som denna studie har lett fram till. Först presenteras 

resultatet från processkartläggningen och därefter presenteras resultatet från mötet med 

företaget i fallstudien där kriterierna samt underkriterierna till studien fastställdes. Därefter 

presenteras resultatet från CAR-metoden, både rankningen och de matematiska 

beräkningarna, och resultatet från TOPSIS. Slutligen presenteras resultatet från den 

statistiska analysen.  

Data till denna studie har hämtats från statistiska centralbyrån(SCB) och från företaget i 

fallstudien, Stort AB. Data om potentiella kunder hämtades från SCB och data om Stort AB 

och deras kunder hämtades från Stort AB.     

De data som levererades från SCB bestod av en lista på 150 företag från Västernorrland, 

Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Företagen har en omsättning från 5 miljoner kronor 

till 5 miljarder och listan visar även företagens exportomsättning, importomsättning, 

slutdestination, geografisk placering, bransch och antal anställda. Då Stort AB har några 

begränsningar i vad de transporterar och inte kunde några företag strykas direkt, till 

exempel de företag som exporterar/importerar köttvaror, mejeriprodukter, fisk, virke och 

monteringsfärdiga hus. Efter att dessa företag tagits bort från listan återstår 129 företag.   

4.1 Processkartläggning 
Processkartläggningen av företaget i fallstudien, Stort AB, resulterade i två olika 

processkartor. I figur 4 visas processkartan för de beställning som Stort AB tar emot genom 

förfrågan via mail och några få tillfällen även via telefon. Denna processkarta är vanligast vid 

export och procedurerna i denna processkarta beräknas sammanlagt att ta ungefär 8 till 10 

minuter för Stort AB att hantera.  

 

Figur 4 - Processkarta över Stort ABs exportbeställningar. 

Den andra processkartan är liknande den i figur 4, men den första halvan av kartan är 

borttagen. Detta beror på att i de fall processen ser ut som på processkartan i figur 5 är det 

kunden själv som använder sig av Stort ABs bokningssystem via deras hemsida för att 

genomföra en bokning och en upphämtningsbegäran istället för att förfrågan sker via mail, 

detta innebär att processkartan kortas ner och arbetet för Stort AB minskas. Det är 

framförallt vid import som kunder genomför bokningarna själv. Kunder som använder sig av 

Stort AB regelbundet för export och import använder sig av deras bokningssystem både för 

import och export och i de fallen ser även processkartan för export ut som processkartan i 

figur 5. Stort AB strävar efter att samtliga kunder ska boka sina leveranser via bokningssidan 
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för att på så vis underlätta och effektivisera Stort ABs arbete. Procedurerna i processkartan i 

figur 5 beräknas ta mellan 3 till 4 minuter för Stort AB att genomföra.  

 

Figur 5 - Processarta över Stort ABs importbeställningar. 

4.2 Kriterium  

De data som fanns tillgängligt hos SCB genererade 7 möjliga kriterium:  

 Geografisk placering 

 Antal anställda 

 Omsättning 

 Exportomsättning 

 Importomsättning 

 Slutdestination  

 Bransch.  

Ett samråd med Stort AB, där det diskuterades vilka kriterium som är relevanta för dem och 

som de vanligtvis är intresserade av när det tittar på kunder, resulterade i nedanstående 

kriterium med tillhörande underkriterium. Stort AB ansåg att varken bransch eller antal 

anställda hade någon betydelse vid val av kund för dem.  

1. Omsättning (Mkr): 5-9, 10-19, 20-49, 50-99, 100-499, 500-999, 1000-4999. 

2. Export (Mkr): 5-9, 10-19, 50-99. 

3. Import (Mkr): 0, 1 ∗ 10−6- 0,2; 0,3-0,9; 1-1,9; 2-4,9; 5-9;10-49; 50-99; 100+. 

4. Slutdestination: Norden, EU, Övriga Europa, Asien, Östern, Nord/Central Amerika, 

Sydamerika, Afrika. 

5. Geografisk placering: Västernorrland + Jämtland + längs kusten, innanför kusten, 

inlandet. 

4.3 Ranking  
Nedan beskrivs hur kriterierna och tillhörande alternativ har rankats samt vilka vikter 

kriterierna har tilldelats. 

4.3.1  Ordinär rankning 

I samråd med Stort AB analyserades de fem kriterierna som valts av Stort AB för att kunna 

fastställa en rangordning av dem. Den rangordning som beskrivs nedan är ett resultat som 

baserats på vad Stort AB anser vara mest relevant för dem. De har rankat kriterierna baserat 

på de kriterier som är mest intressanta för dem när det ska identifiera nya kunder. För Stort 

AB är alltså Slutdestination, de länder som kunderna exporterar och/eller importerar med, 
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det kriterium som har störst betydelse för dem när de ska hitta nya kunder. Geografisk 

placering, den kommun kunderna har sin produktion i, är det kriterium som har minst 

betydelse för Stort AB. Samma resonemang användes vid ranking av underkriterierna till 

slutdestination och geografisk placering.  

Efter samråd med Stort AB kunde följande rangordning av kriterierna fastställas: 

Slutdestination > export > import > omsättning > geografiskplacering.  

Kriterierna omsättning, export och import har alla alternativ som kan rangordnas numeriskt 

där de högsta talen har mest värde och de lägsta talen har lägst värde, för samtliga fall.   

Omsättning: 1000-4999Mkr > 500-999Mkr > 100-499Mkr > 50-99Mkr > 20-49Mkr > 10-

19Mkr > 5-9Mkr  

Export: 50-99Mkr > 10-49Mkr > 5-9Mkr  

Import: 100+Mkr > 50-99Mkr > 10-49Mkr > 5-9Mkr > 2-4,9Mkr > 1-1,9Mkr > 0,3-0,9Mkr > 

1kr-0,2Mkr > 0kr 

För kriterierna slutdestination och 

samtransport är alternativen inte 

numeriska och därför genomfördes en 

ranking, på samma sätt som för 

huvudkriterierna, med hjälp av Stort AB. För 

”Slutdestination” rangordnades länderna 

baserat på vilka länder Stort AB anser har 

störst relevans för dem samt de länder som 

de med erfarenhet vet har en relativt stor 

export- och importmarknad.  Vid 

rangordning av ”Geografisk placering” har 

rangordningen framförallt baserats på 

avstånd från Sundsvall, där Stort AB har sitt 

kontor, till kunden. Stort AB ansåg att de 

företag som är placerade i Västernorrland, 

Jämtland och efter kusten var mest 

intressanta, därefter gjordes ytterligare två 

indelningar, de företag som låg strax 

innanför kusten och slutligen de som låg i 

inlandet och längst upp i norr, se figur 6 för 

en bildlig beskrivning av indelningen. De 

kommuner som har inringade med grönt är de 

som rankats högst, de gula kommunerna har 

rankats tvåa och sist kommer de röda 

kommunerna.  

Slutdestination rankades enligt följande: EU > FjÖstern + Nord/Central Amerika > Asien 

>Övriga Europa + Norden > Sydamerika > Afrika 

Figur 6 - Beskrivning av de aktuella kommunerna samt 
deras rangordning. Gröna rankas högst, gula som nummer 
två och röda rankas lägst. 
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Geografisk placering: Västernorrland + Jämtland + längs kusten(gröna kommunerna) > 

innanför kusten(gula kommunerna) > inlandet(röda kommunerna) 

Vid införande av kriteriet ”geografisk placering” i TOPSIS-programmet i Excel grävs 

numeriska alternativ för att kunna genomföra beräkningar och därför gavs de gröna 

kommunerna siffran 1, de gula kommunerna fick siffran 2 och de röda kommunerna fick 

siffran 3, ett rangordnas högst och tre rangordnas lägst.  

4.3.2 Kardinal ranking 

Vid mötet med Stort AB gavs beslutsfattarna ett papper med en skala från ett till tio där de 

fick i uppgift att placera in de valda kriterierna baserat på hur viktiga respektive kriterium 

ansågs vara, längst till vänster är det kriterium som ansågs mest viktigt och längst till höger 

är det kriterium som ansågs minst viktigt, se figur 7.  

 
Figur 7 - kardinal ranking av kriterierna. 

Rankingen från figur 3 skrev sedan om som olikheter:  

slutdestination >2 export 

export >3 import 

import >1 omsättning 

omsättning >3 geografiskplacering  

För att beräkningarna av vikterna ska ge bästa möjliga resultat genomfördes samma 

rankingsprocess som för huvudkriterierna för alternativen till kriteriet ”Slutdestination”, se 

figur 8. De övriga underkriterierna behöver inte någon kardinal ranking då rangordningen av 

dessa är numerisk. 

 

Figur 8 - Rankning av alternativen till kriteriet "Slutdestination". 
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Rankingen av alternativen till kriteriet slutdestination gav följande olikheter:  
EU >1 FjÖstern 
FjÖstern >0 Nord/Central Amerika 
Nord/Central Amerika >2 Asien 
Asien >2 Norden 
Norden >0 Övriga Europa 
Övriga Europa >3 Sydamerika 
Sydamerika >1 Afrika 

4.3.3 Viktning 

För att beräkna vikterna för de olika kriterierna används CAR-metoden där den kardinala 

rankingen från kapitel 4.3.2 används som underlag. Beräkning av vikterna för respektive 

kriterium gjordes med hjälp av ekvation 6. Se bilaga A för fullständiga beräkningar.  

 

𝑤𝑖
𝐶𝐴𝑅 =

1 𝑝(𝑖)+⁄
𝑄+1−𝑝(𝑖)

𝑄

∑ (1 𝑝(𝑗)+
𝑄+1−𝑝(𝑗)

𝑄
⁄ )𝑁

𝑗=1

                                                                                                          (6) 

Slutdestination: 𝑤𝑆
𝐶𝐴𝑅 = 0,237 

Export: 𝑤𝐸
𝐶𝐴𝑅 = 0,134 

Import: 𝑤𝐼
𝐶𝐴𝑅 = 0,079 

Omsättning: 𝑤𝑂
𝐶𝐴𝑅 = 0,064 

Geografisk placering: 𝑤𝐺
𝐶𝐴𝑅 =  0,024 

För kriteriet ”Slutdestination” krävdes beräkning av vikter för alternativen och även detta 

gjordes med hjälp av ekvation 6. Se bilaga B för fullständiga beräkningar.  

EU: 𝑤𝐸𝑈
𝐶𝐴𝑅 = 0,237 

FjÖstern: 𝑤𝐹Ö
𝐶𝐴𝑅 = 0,166 

Nord/Centralamerika: 𝑤𝑁𝐶
𝐶𝐴𝑅 = 0,166 

Asien: 𝑤𝐴
𝐶𝐴𝑅 = 0,113 

Norden: 𝑤𝑁
𝐶𝐴𝑅 = 0,079 

Övriga Europa: 𝑤Ö𝐸
𝐶𝐴𝑅 = 0,079 

Sydamerika: 𝑤𝑆𝐴
𝐶𝐴𝑅 = 0,037 

Afrika: 𝑤𝐴𝐹
𝐶𝐴𝑅 = 0,024 

I de data som hämtades från SCB visades vilka länder som företagen exporterade, 

importerade eller både importerade och exporterade med och för att ta hänsyn till detta vid 

framställning av vikterna för alternativen som tillhör ”slutdestination” gavs export vikten 0,3, 

import fick vikten 0,2 och export plus import fick vikten 0,6. Dessa vikter bestämdes baserat 

på Stort ABs ranking där export rankades högre än import. För respektive kund 

multiplicerades sedan vikten för landet med vikten för export och/eller import och för de 

företag som arbetar med flera länder adderades sedan samtliga vikter med varandra för att 

få fram en slutgiltig vikt som sedan kan användas i rankingen av samtliga företag. För 

fullständig beräkning se bilaga C.    
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4.4 TOPSIS 

När samtliga kriterier med tillhörande vikter och alternativ matats in i TOPSIS-programmet i 

Excel beräknade programmet hur nära den optimala lösningen respektive företag är. 

Värdena på alternativen för kriterierna export, import och omsättning ges i intervall och på 

grund av att TOPSIS inte kan avläsa intervall byttes intervallen ut mot det högsta värdet i 

intervallen för respektive alternativ samt omvandlades värdet till ett jämt heltal. Till exempel 

omvandlades alternativet ”1-1,9” för kriteriet import till ”2” och alternativet ”10-49” blev 

”50”. I programmet valdes även vilka värden som skulle maximeras respektive minimeras, 

samtliga kriterier maximerades förutom geografisk placering som minimerades. Figur 9 visar 

ett urklipp från programmet i Excel, under ”importance” har vikterna för huvudkriterierna 

förts in, under ”goal” har det valts vilka kriterier som ska maximeras respektive minimeras, ”-

Ideal” visar sämsta möjliga utfall och ”+Ideal” visar bästa möjliga utfall. Poängen som visas 

på raden till väster om ”score” beskriver hur nära alternativet är den ideala lösningen, skulle 

alternativet innehålla samma värden som den positiva ideala lösningen skulle det få värdet 

ett och om alternativet har exakt samma värden som den negativa ideala lösningen skulle 

alternativet få värdet noll. Till exempel i kolumn ett, som motsvarar företag 1, har företaget 

en omsättning på 50 miljoner kronor, en exportomsättning på 50 miljoner kronor, ingen 

import, slutdestinationen har vikten 0,2703 och geografiska placeringen har högsta ranking. 

Genom att titta på vikterna för geografisk placering för den positiva och negativa 

ideallösningen kan den konstateras att vikten 0,2703 ligger ungefär mittemellan det bästa 

och sämsta värdet. Företag 1 har slutligen fått en poäng på 0,23 vilket är en relativt låg 

poäng.  

 

Figur 9 - Urklipp från TOPSIS-programmet i Excel. 
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I tabell 1 visas resultatet från de femton högst rankade företagen, resultatet för samtliga 

företag finns i bilaga D.  

Tabell 1 - Resultat från TOPSIS, omgång 1. 

 Företag: Poäng: 

1 67 0,86 

2 129 0,46 

3 54 0,41 

4 28 0,40 

5 57 0,40 

6 62 0,40 

7 95 0,40 

8 61 0,39 

9 65 0,39 

10 55 0,38 

11 64 0,38 

12 56 0,37 

13 94 0,37 

14 96 0,36 

15 97 0,36 
 

Efter sammanställning av resultatet från TOPSIS kan det konstateras att företag 67 har 

betydligt högre poäng än de övriga företagen, detta beror på att företag 67 har en 

omsättning på 5000 miljoner kronor. Det finns inget annat företag som har lika hög 

omsättning, den närmaste omsättningen är på 500 miljoner kronor. På grund av den stora 

skillnaden i omsättning gjordes en ny beräkning där företag 67 togs bort från programmet. 

De femton företag med högst poäng visas i tabell 2, för fullständigt resultat se bilaga E.  

Tabell 2 - resultat från TOPSIS, omgång 2. 

 Företag: Poäng: 

1 129 0,93 

2 54 0,75 

3 57 0,73 

4 62 0,72 

5 61 0,71 

6 28 0,70 

7 65 0,70 

8 55 0,69 

9 64 0,69 

10 56 0,66 

11 95 0,64 

12 33 0,61 

13 60 0,61 

14 94 0,59 

15 96 0,59 
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4.5 Statistisk analys  

Genom att analysera det insamlade data om Stort ABs kunder kunde vissa beräkningar och 

analyser genomföras.  

Genom att utgå ifrån data som mottagits från Stort AB med information om deras kunder 

har beräkningar gjorts för att ta reda på hur många leveranser ett företag har per år baserat 

på deras omsättning. Genom att utgå ifrån informationen om Stort ABs befintliga kunder 

beräknas även vilka transportkostnader de potentiella kunderna har, beroende på 

omsättning. I tabell 3 visas resultatet för dessa beräkningar.  

Tabell 3 - Resultat från beräkningar av leveranser och transportkostnader för de potentiella kunderna. 

Omsättning (Mkr) Antal leveranser per år Transportkostnader per år (kr) 

5 157 123 296 

10 313 246 592 

20 627 493 183 

50 1 566 1 232 958 

100 3 133 2 465 915  

500 15 664 12 329 577 

1 000 31 328 24 659 153 

5 000 156 638 123 295 766 
Stort AB beräknade att det totalt tar mellan tre och tio minuter att hantera en leverans från 

det att de får in en bokning tills det att leveransen har nått sin slutdestination, se 

processkartorna i figur 3 och 4. I tabellen nedan, tabell 4, visas resultatet från beräkningarna 

av hur många leveranser företaget klarar av per år baserat på den tid de själva beräknat att 

det tar att hantera en leverans. I beräkningarna har det räknats med att en anställd arbetar 

heltid, 8 timmar och dagen, fem dagar i veckan med fem veckor semester på ett år. Detta 

ger 47 arbetsveckor på ett år. På den tredje raden, där tiden för hantering är ” 50 % 3 min + 

50 % 10 min” har det räknats på att ungefär hälften av leveranserna tar 3 minuter att 

hantera och den andra hälften tar 10 minuter att hantera. Exakt har det räknats på 23 veckor 

med 3 minuters leveranser och 24 veckor med leveranser som tar 10 minuter att hantera.   

Tabell 4 - Resultatet från beräkning av hur många leveranser företaget kan hantera beroende på hur lång tid det tar att 
hantera processen. 

Tid för hantering Antal leveranser/år Antal leveranser/månad 

3 minuter/leverans 37 600 3 200 

50% 3 min + 50% 10 min 18 400 + 5760 = 24 160 2056 

10 minuter/leverans  11 280 960 

 

4.6 Beräkning av transportkostnader 

Vid en intervju med Stort AB berättade de anställda att baserat på deras erfarenheter från 

sina kunder har de kunnat konstatera att ett företags transportkostnader bör ligga mellan 5 

och 7,5 procent av den totala omsättningen. (StortAB, 2018) Med hjälp av dessa siffror kan 

en beräkning göras för hur många kunder Stort måste arbeta med för att öka omsättningen 

till önskat värde.  
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Eftersom att värdet på omsättningen för respektive potentiell kund avgavs i intervaller 

gjordes en beräkning för det lägsta värdet i intervallet och en beräkning för det högsta 

värdet i intervallet. Ytterligare tre indelningar gjordes, en beräkning för 5 procent, en för 7,5 

procent och även en för 6 procent. I och med dessa indelningar fås både resultat för bästa 

och sämsta scenario. I tabell 5 visas resultatet från beräkningarna för de olika 

omsättningarna. Utifrån detta resultat kan beräkningar göras på hur många kunder företaget 

måste kontakta för att till exempel öka sin omsättning till önskat värde.  

Tabell 5 - Resultatet från beräkningarna av transportkostnaderna för de olika omsättningarna som de potentiella kunderna 
har.  

Omsättning (Mkr) Transportkostnader 
5 % 

Transportkostnader 
6 % 

Transportkostnader 
7,5 % 

5 250 000 300 000 375 000 

10 500 000 600 000 750 000 

20 1 000 000 1 200 000 1 500 000 

50 2 500 000 3 000 000 3 750 000 

100 5 000 000 6 000 000 7 500 000 

500 25 000 000 30 000 000 37 500 000 

1 000 50 000 000 60 000 000 75 000 000 

5 000 250 000 000 300 000 000 375 000 000 
 

Tabell 6 visar hur många kunder företaget måste kontakta för att uppnå önskad omsättning, 

i detta fall används 50 miljoner kronor som ett exempel. Valet av kunder görs enligt 

rangordningen från TOPSIS nummer två.  

Tabell 6 - Sammanställning av resultatet från beräkningarna för hur många kunder företaget måste sälja in sig hos för att 
öka sin omsättning med 50 miljoner kronor. 

 Omsättning  Procent  Antal kunder 

Sämsta utfall min 5 17 

 min 6 14 

 min 7,5 12 

 max 5 2 

 max 6 2 

Bästa utfall max 7,5 2 

 

Tabell 6 visar att om samtliga potentiella kunder har maximal omsättning från intervallet, 

oavsett om deras transportkostnader är 5, 6 eller 7,5 procent av deras omsättning behöver 

Stort AB endast sälja in sig hos 2 kunder, företag 129 och 54. Om samtliga potentiell kunder 

har det minsta värdet i omsättningsintervallet och att deras transportkostnader är 5 procent 

av omsättningen behöver Stort AB sälja in sig hos de 17 översta kunderna. För minsta värdet 

i omsättningsintervallet och transportkostnaderna är 6 procent av omsättningen behöver 

Stort AB sälja in sig hos 14 kunder och om transportkostnaderna är 7,5 procent av 

omsättningen behöver Stort AB sälja in sig hos 12 kunder. Ett ungefärligt medelvärde för 

respektive procent skulle vara 8 kunder för 5 procent, 6 kunder för 6 procent och 5 kunder 

7,5 procent.   
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5. Analys  
Resultatet från denna studie beror på metodvalen men även på de data som har samlats in. I 

och med att datainsamlingen begränsats till de data som finns tillgängligt hos SCB begränsas 

även informationen och resultatet. Om studien hade använt data som innehöll information 

om till exempel de olika transportsätten som kunderna använder sig av hade resultatet med 

största sannolikhet blivit annorlunda och gett ytterligare värde till Stort AB. I och med att 

viss information som är relevant för Stort AB inte finns med i beräkningarna kan det leda till 

att Stort AB kontaktar potentiella kunder som egentligen inte är aktuella på grund av till 

exempel fel transportsätt. Data begränsas även då SCB endast har data om aktiebolag och 

därmed finns inte alla potentiella kunder, från de valda kommunerna, med i studien. Skulle 

samtliga företag som finns i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten tagits 

med hade resultatet blivit annorlunda men de potentiella kunder som har använts i denna 

studie är intressanta för Stort AB, fler företag skulle däremot har gett en större valmöjlighet 

och variation.  

5.1 Processkartläggningen 
Som resultatet i kapitel 4.1 visar resulterade processkartläggningen i två processkartor, en 

längre och mer tidskrävande och en kortare processkarta. Den stora skillnaden på 

processkartorna är hanteringen av bokningen samt upphämtningsbegäran, i den första 

processkartan tar företag emot bokningen, lägger in den förhand och ansöker om en 

upphämtningsbegäran medan i den andra processkartan är det kunden själv som sköter 

dessa steg. Om samtliga kunder skulle börja göra sina egna bokningar och 

upphämtningsbegäran skulle företagets arbete effektiviseras och det skulle finnas tid för fler 

kunder med de befintliga resurser som företaget har idag. För att detta ska ske krävs det av 

företaget att de informerar sina kunder om bokningsfunktionen och säljer in den hos sina 

kunder. Något som bör tas hänsyn till om företaget ska få samtliga kunder att själva lägga in 

sina bokningar och skapa upphämtningsbegäran är att det finns en risk att det uppstår 

brister i bokningarna då kunderna saknar den kunskap om systemet som de anställda har. 

Det bör även tas hänsyn till att det kan behövas support för att guida kunderna om de inte 

förstår själv hur de ska göra. Detta är tankar som bör övervägas vid övergången från manuell 

bokningshantering till att låta kunderna genomföra dem själva och överväga fördelar, 

nackdelar och kostnader. Företaget själva har berättat att deras bokningssystem är enkelt 

och väl utformad och baserat på det borde inte ovanstående fundering vara några större 

hinder.  

Processkartorna innehåller inte några processer som är överflödiga, utan samtliga processer 

har ett värdeskapande syfte för Stort AB. Ett alternativ för att effektivisera Stort ABs arbete 

och på så vis klara av fler kunder skulle vara om det arbete som krävs för att genomföra 

processerna skulle effektiviseras, men eftersom att denna studie inte undersöker 

processerna i detalj är detta inget som besvaras i denna studie.  
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5.2 Ranking och viktning  

Rankingen av de olika kriterierna och alternativen genomfördes i samråd med företaget 

vilket gör att resultatet ger maximalt värde för företaget i fallstudien vilket är viktigt i denna 

del av studien. Hade författaren själv genomfört rankingen hade ranking med största 

sannolikhet inte uppfyllt företagets krav och då heller inte skapat samma värde för 

företaget. Något som skulle kunna öka värdet av rankingen är om ytterligare data hade 

analyserats om till exempel slutdestinationerna för att se om företagets erfarenheter 

stämmer överens med annan data om ländernas export och import verksamheter.  

Vid viktningen av alternativen som tillhör kriteriet ”Slutdestination” blir den slutgiltiga 

viktningen att ju fler länder en kund arbetar med desto bättre. Givetvis beror viktningen 

även på om det sker import, export eller både och, men eftersom att de olika kunderna får 

högre poäng om de arbetar med fler länder kan den slutgiltiga vikten bli missvisande. I 

praktiken innebär det att en kund som exporterar med de länder som är högst rankade(EU) 

kan få lägre poäng än en kund som exporterar med de tre längst rankade länderna. I de fall 

där detta uppstår kan det diskuteras vad företaget föredrar, men eftersom att företaget har 

rankat slutdestination högst har landet stor betydelse. Hade respektive kund enbart arbetat 

med ett land hade det inte varit några problem med sammanställningen av vikterna men 

eftersom att det inte är fallet blev viktningen en större utmaning. Resultaten hade eventuellt 

blivit annorlunda om en annan lösning till viktningen hade hittats. Ett alternativ är att 

författaren i samråd med Stort AB hade gått igenom kund för kund och gjort en egen ranking 

genom att jämföra kunderna, detta skulle vara väldigt tidskrävande och ineffektivt. Däremot 

kan fler länder innebära mer leveranser och därmed ökad omsättning, vilket även är målet 

med denna studie.  

5.3 TOPSIS 

Bilaga 4 visar rankingen av kunderna men som nämnts tidigare i detta kapitel finns det 

faktorer som skulle kunna lett till ett annat resultat. Utifrån de givna kriterierna, alternativen 

och viktningen har ett rättvist resultat tagits fram. En utmaning då företaget ska välja vilka 

kunder det ska fokusera på är i de fall där flertal kunder har samma poäng, alltså att avgöra 

vilken av kunderna som ska väljas. Det enklaste sättet är att då titta på respektive kund och 

börja med det kriterium som rankats högst, vilket är omsättningen, och då välja den kund 

med högst omsättning. Om kunderna har samma omsättning undersöks istället kundens 

export, vilket rangordnats som nummer två, och skulle även dessa vara lika fortsätter 

jämförelsen med ranking nummer tre och så vidare.  

På grund av att ett företag hade tio gånger högre omsättning än de företag som hade näst 

högts omsättning blev resultatet att den kunden, företag 67, fick nästan dubbelt så hög 

poäng som den kund som kom på plats två. Denna skillnad resulterade även i att samtliga 

andra företag fick låg poäng och därmed ser det även ut som att ingen av det andra 

företagen passar ihop med Stort ABs kriterier. För att få ett mer rättvist resultat hos de 

övriga företagen genomfördes en ny TOPSIS där företag 67 togs bort. I TOPSIS nummer två 

fick resultatet en betydligt mer jämn spridning mellan de potentiella kunderna, företagen 

behöll till största del samma rangordning som vid den första TOPSIS men poängen blev 

annorlunda. Förändring av poängen beror på att den övre nivån hos omsättningen 
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minskades och då gav en jämnare spridning hos omsättning. I och med att spridningen av 

poängen blev större minskade även antalet företag som har samma poäng, detta gör att det 

blir lättare att skilja på företagen. I den andra TOPSIS, TOPSIS2, är det företag 129 som 

hamnar på första plats och efter att studerat samtliga värden hos den kunden kan det 

konstateras att förstaplatsen beror på att företag 129 har höga värden på samtliga kriterier 

och inte bara för att ett värde var högt som var fallet för företag 67 i den första TOPSIS.  

När företaget ska välja vilka kunder de vill kontakta kan urvalen göras på olika sätt, det första 

alternativet är att välja de företag med högst poäng som även möter den omsättning som 

företaget vill nå. Ett annat alternativ är att titta på vilka kommuner företagen tillhör, till 

exempel i TOPSIS2, där av de kunder som finns med i topp 10 är fem av dem placerade i 

Skellefteå och totalt finns det 16 potentiella kunder med på listan som är placerade i 

Skellefteå. Skellefteå är den kommun med flest potentiella kunder, från listan i denna studie, 

följt av Örnsköldsvik med 13 potentiella kunder, Östersund med 11 potentiella kunder och 

Umeå och Sundsvall med 10 potentiella kunder var. Alternativ två skulle då innebära att 

företaget väljer att börja fokusera på en kommun och försöka slå sig igenom i en kommun 

först och sedan gå vidare till nästa kommun när företaget anser att de lyckats i den första 

kommunen, eller inser att det inte kommer lyckas i den kommunen. En av fördelarna med 

att satsa på företagen i en kommun är att det även kan underlätta arbetet med till exempel 

transporterna då samarbete kan påbörjas med ett transportföretag och sedan byggas på om 

samarbete påbörjar med ytterligare kunder. Väljer företaget att kontakta kunder enligt 

rankingen från TOPSIS kommer det behövas leverantörer i varje kommun där nya kundavtal 

skapas. Fördelen med att kontakta företag enligt rankingen är att de företagen stämmer bäst 

överens med Stort ABs krav, väljer företaget att kontakta kunder utefter kommun är risken 

att några företag ligget långt ner på rankingen.   

Samtliga alternativ som tillhör kriterierna ”omsättning”, ”export” och ”import” har 

numeriska värden som tillhör det faktiska värdet av omsättningen, exporten eller importen. 

Valet att använda den övre gränsen av intervallen för respektive alternativ bör inte påverka 

resultaten då den övre gränsen valdes för samtliga alternativ och därför skiljer det lika 

mycket mellan varje alternativ som om den undre gränsen hade valts. Hade det däremot 

funnits de exakta värdena för samtliga företag hade troligtvis resultaten sett annorlunda ut. 

För kriterium ”import” finns ett alternativ som är ”100+”, det representerar alltså det 

företag som har en importomsättning på över hundra miljoner kronor.  Vid införandet av just 

det alternativet, ”100+”, i TOPSIS skrevs alternativet som ”101”. Detta val gjordes då det är 

omöjligt, baserat på de givna data, att avgöra en övre gräns för det alternativet men den 

lägsta gränsen blir 101 miljoner kronor då eftersom att 100 miljoner kronor används som 

övre gräns för ett annat alternativ. Resultatet skulle troligtvis ändras något om värdet för 

alternativ ”101” skulle ändras men rangordning av de potentiella kunderna skulle troligtvis 

inte ändras eftersom att värdet fortfarande är det högsta, det som skulle ändras är värdet på 

poängen. Om det exakta värdena för kunderna med alternativ ”100+” vid import skulle 

identifieras skulle ”100+” i teorin kunna motsvara 500 miljoner kronor. Genom att titta på 

vilka företag som har ”100+” vid import kan det konstateras att det enbart är två företag där 

ett av dem är företag 67. Företag 67 tas bort ur beräkningar i TOPSIS nummer två och 

behöver därför ingen närmare undersökning och genom att titta på det andra företagets 
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totala omsättning kan det konstateras att det företaget inte kan ha en så pass hög 

importomsättning så att det skulle påverka resultatet.  

5.4 Statistisk analys 

Den statistiska analysen resulterade i många användbara svar, hur många leveranser 

företaget klarar av, hur många leveranser de potentiella kunder har per år, samt vilka 

transportkostnader de potentiella kunderna har. Beräkningarna av hur många leveranser 

kunder har per år anpassas efter de data som finns att tillgå och detta fall är det företagens 

omsättning. Detta göra att dessa beräkning enbart är ett ungefärligt värde då det är fler 

faktorer som har inverkan på leveranserna än enbart omsättningen. Innehållet i leveransen, 

vikten, värdet och storleken är alla faktorer som påverkar leveranserna och i och med att 

denna information saknas om de potentiella kunderna går det inte att göra mer exakt 

beräkning. Trots den begränsade information kan dessa beräkning om antalet leveranser hos 

de potentiella kunderna användas för att göra uppskattningar om vad som kommer krävas 

av företaget för att klara av de nya kunderna.  

I kapitel 4.5 beräknas även hur många leveranser en anställd klarar av beroende på hur lång 

tid det tar att hantera leveransen. Med hjälp av dessa beräkningar, hur många leveranser de 

potentiella kunderna har, kan företaget uppskatta hur mycket personal som behövs för att 

klara av expansionen. Hur många leveranser en anställdställd klarar av varierar beroende på 

hur lång tid det tar att hantera leveransen men med hjälp av dessa beräkningar kan 

företaget ändå få en bild av vad som kommer krävas av dem. 

På grund av begränsad information och de antaganden som behövde göras för att 

genomföra beräkningarna i den statistiska analysen blir resultatet inte lika starkt som om det 

hade funnits mer information att tillgå och antalet antaganden hade kunnat minskas. På 

grund av detta går det inte att förlita sig helt på beräkningarna och det går då heller inte att 

få ut några exakta resultat men de resultat som fås fram kan ändå användas för att, som 

även nämns ovan, skapa sig en bra blick över hur det kan komma att se ut vid en expansion. 

En jämförelse mellan beräkningarna av transportkostnaderna i den statistiska analysen och 

de beräkningarna för transportkostnaderna som görs med hjälp av procentsatserna ges i 

kapitel 4.5.  

5.5 Beräkning av transportkostnader 

Resultatet från beräkningarna av transportkostnaderna gav spridda resultat beroende på 

vilken omsättning och procentsats som användes. På grund av att det exakta värdet för 

omsättning inte finns tillgängligt samt att procentsatsen för transportkostnader kan avvika 

från verkligheten är det svårt att beräkna exakt hur många kunder som företaget kommer 

behöva sälja in sig hos. Utifrån de siffror som har räknats fram går det att göra en 

uppskattning av ungefär hur många kunder Stort AB måste sälja in sig hos för att uppnå 

önskad ökning av omsättning. Ytterligare en faktor som gör det svårt att säga exakt hur 

många kunder Stort AB måste kontakta är att även om Stort AB lyckas sälja in sig hos en 

kund är det inte säkert att Stort AB får ansvar över alla leveranser som kunden har, kunder 

kanske även fortsätter att använda sig av någon leverantör som de arbetat med tidigare. 

Detta innebär att av de transportkostnader som är framräknade är det inte säkert att hela 

summan hamnar hos Stort AB.  
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Beräkningar av transportkostnader hos de potentiella kunderna gjordes även i den statistiska 

analysen i kapitel 4.5 och resultatet från de beräkningarna skiljdes sig från resultatet som 

gjordes baserat på procentsatserna. Den statistiska analysen visade att 

transportkostnaderna bara var hälften av vad beräkningarna med procentsatserna visade. På 

grund av att resultatet från beräkningarna av transportkostnader skiljde sig relativ mycket i 

de olika tillvägagångssätten är det även aktuellt att ifrågasätta procentsatserna och hur 

trovärdiga de egentligen är. Det finns ingen vetenskaplig källa som styrker dessa 

procentsatser, ingen annan källa kunde identifieras heller. På grund av detta kan det vara 

mer pålitligt att använda sig av resultatet från den statistiska analysen. Då det endast fanns 

data från en av Stort ABs nuvarande kunder att tillgå kan det även vara så att den kunden är 

unik i att inne passa in inom procentsatserna. I de allra flesta fall finns det alltid någon eller 

några som inte passa inom ramen och detta kan vara fallet för denna kund och det finns 

även många faktorer hos kunderna som påverkar transportkostnaderna. 

Transportkostnaderna för ett företag variera beroende på bland annat vad som 

transporteras och även om företaget exporterar, importerar eller gör både och. Det hade 

varit lättare att jämföra de olika beräkningarna om det hade funnits information om fler 

kunder och då kunna göra trovärdiga slutsatser.  

Eftersom att rangordningen av de potentiella kunderna inte enbart baserats på kundens 

omsättning behöver det inte vara de översta kunderna som har den högsta omsättning som i 

sin tur ger högsta intäkterna. I och med detta kan de fem kunderna som har placeringarna 

10 till 14 ge samma intäkter som kunderna med placeringarna 1 till 5. Detta innebär att 

slutsatser kan dras om att oavsett när i rangordningen företaget lyckas sälja in sig kommer 

antalet företag som behövs vara ungefär samma.  

5.6 Expansion 
Genom att titta på listan över samtliga potentiella kunder och deras tillhörande värden på de 

olika kriterierna kan det konstateras att det endast är tre av de 129 potentiella kunderna 

som inte har någon import. Alla de övriga potentiella kunderna arbetar med både export och 

import, import kan innebära att kunderna även arbetar med omvänd logistik. Utifrån de data 

som finns tillgängligt i denna studie är det inte möjligt att avgöra vad det är företagen 

faktiskt importerar, om det är varor som ska återvinnas eller repareras eller om det är varor 

som de ska användas i företagets produktion eller försäljning. Oavsett vad importerna 

innehåller för varor kan det konstateras att arbeta med både export och import bidrar till 

högre omsättning än att enbart arbeta med export.  

Att arbeta med tredjepartslogistik är, som nämns i teorikapitlet i denna rapport, en bra och 

effektiv metod för att öka omsättningen. Att arbeta som ett tredjepartslogistikföretag kräver 

inte lika mycket resurser som om företaget själv ska sköta alla transporter. Givetvis innebär 

det stort ansvar att arbeta som en tredje part men om företaget har rätt kompetenser och 

resurser är det lättare att expandera om det ”endast” innefattar en till anställd eller 

effektivisering av arbetet. Det krävs betydligt mer av ett företag om expansionen innebär att 

fler lastbilar ska köpas in, fler chaufförer, större lager, och så vidare. Detta kräver då en 

större investering vilket i sin tur även innebär att företaget har mer att förlora om 
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expansionen skulle misslyckas. Sammanfattningsvis kan konstateras att för ett 

tredjepartsföretag krävs stor kompetens men betydligt mindre investeringar och risker 

jämfört med ett företag som sköter allting själv. Detta innebär att Stort AB har bra 

möjligheter att expandera, de har idag rätt kunskap och kompetens för att sköta arbetet, det 

som kan behövas i framtiden är mer personal och att det vet hur de på bästa sätt kan sälja in 

sig hos de nya kunderna.   
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6. Slutsats 
Slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att TOPSIS är en bra metod för att identifiera 

nya kunder till leverantörer, både litteraturstudien och fallstudien visar att TOPSIS är mest 

lämpad. Resultatet från denna studie är användbart men samtliga påverkade faktorer bör 

finnas med vid analysering av resultatet, till exempel att värdena på export, import och 

omsättning inte är exakta. Skulle det däremot finnas mer utförlig och exakt data att tillgå 

skulle även metoderna kunna generera mer exakta svar.  

Genom att använda sig av information och åsikter från företaget i fallstudien kan metoden 

utformas på bästa sätt för att maximera värdet för företaget. Genom att använda konkret 

data i metoden får även resultatet ett större värde. På grund av osäkerheterna och 

intervallvärdena i data går det inte att ge företaget exakta svar men för att öka sin 

omsättning med 50 miljoner kronor behöver företaget kontakta mellan 10 och 14 kunder.  

Detta innebär att företaget kommet hantera mellan 19 985 och 29 742 leveranser per år och 

om företaget lyckas få nästan alla deras nya kunder att lägga in sina bokningar själva behövs 

enbart en anställ för att hantera de nya leveranserna. Skulle företaget däremot fortsätta att 

själva lägga in nästan alla bokningar kommer det krävas 3 anställda för att hantera de nya 

leveranserna.  

Denna studie visar att omvänd logistik är en bra metod för att öka expansionen, genom att 

studera de olika potentiella kunderna kan det konstateras att majoritet av kunderna arbetar 

både med export och import. Skulle företaget enbart arbeta med export skulle de behöva 

samarbeta med betydligt fler kunder än om det arbetar med både export och import.  

I och med den begränsade informationen som fann tillgänglig i denna studie blir det svårt att 

förlita sig helt på resultatet och värden som resultatet visar men med hjälp av resultatet från 

denna studie går det att få en bra bild av ungefär hur det kommer att se ut vid en expansion 

samt vad som skulle krävas av företaget resursmässigt. 
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Bilaga A 
Nedan beskrivs beräkningar av vikterna för respektive kriterium baserat på den kardinala rankingen. 
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Slutdestination: 
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Bilaga B  
Nedan visas beräkningarna av vikterna för kriteriet ”slutdestination”.  
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∑ (1 𝑝(𝑗)+
𝑄+1−𝑝(𝑗)

𝑄
⁄ )𝑁

𝑗=1

=

 
2

(
(

1

1
+

10+1−1

10
)+(

1

2
+

10+1−2

10
)+(

1

3
+

10+1−3

10
)+(

1

4
+

10+1−4

10
)+(

1

5
+

10+1−5

10
)+(

1

6
+

10+1−6

10
)+

(
1

7
+

10+1−7

10
)+(

1

8
+

10+1−8

10
)+(

1

9
+

10+1−9

10
)+(

1

10
+

10+1−10

10
)

)

   

=  
14

45

(
21241

2520
)

≈ 0,037   

Afrika: 

𝑤𝐴𝐹
𝐶𝐴𝑅 =

1 10+⁄
10+1−10

10

∑ (1 𝑝(𝑗)+
𝑄+1−𝑝(𝑗)

𝑄
⁄ )𝑁

𝑗=1

=

 
2

(
(

1

1
+

10+1−1

10
)+(

1

2
+

10+1−2

10
)+(

1

3
+

10+1−3

10
)+(

1

4
+

10+1−4

10
)+(

1

5
+

10+1−5

10
)+(

1

6
+

10+1−6

10
)+

(
1

7
+

10+1−7

10
)+(

1

8
+

10+1−8

10
)+(

1

9
+

10+1−9

10
)+(

1

10
+

10+1−10

10
)

)

   

=  
0,2

(
21241

2520
)

≈ 0,024   
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Bilaga C 
Nedan visas och beskrivs hur beräkningar av de slutgiltiga vikterna för kriteriet 

”slutdestination” har genomförts.  

Från Bilaga 2 fås: 

EU: 𝑤𝐸𝑈
𝐶𝐴𝑅 = 0,237 

FjÖstern: 𝑤𝐹Ö
𝐶𝐴𝑅 = 0,166 

Nord/Centralamerika: 𝑤𝑁𝐶
𝐶𝐴𝑅 = 0,166 

Asien: 𝑤𝐴
𝐶𝐴𝑅 = 0,113 

Norden: 𝑤𝑁
𝐶𝐴𝑅 = 0,079 

Övriga Europa: 𝑤Ö𝐸
𝐶𝐴𝑅 = 0,079 

Sydamerika: 𝑤𝑆𝐴
𝐶𝐴𝑅 = 0,037 

Afrika: 𝑤𝐴𝐹
𝐶𝐴𝑅 = 0,024 

Från kapitel 4.3.3 fås: 

Export = 0,3 

Import = 0,2 

Export + Import = 0,6 

Figur Q visar ett exempel på hur data var strukturerat i filen som levererades från SCB. 

Siffran 1 innebär att företaget exporter till landet, siffran 2 innebär att företaget importerar 

från landet, siffran 3 innebär att företaget både exporterar och importerar till och från 

landet och siffran 0 innebär att det inte finns någon handel mellan företaget och landet.  

 

Den slutgiltiga vikten för företag 118 skulle beräknas som följer: 

𝑊118 = (0,079 ∗ 0) + (0,237 ∗ 0,6) + (0,079 ∗ 0,2) + (0,0,113 ∗ 0) + (0,166 ∗ 0,2) + (0166 ∗ 0)

+ (0,0,037 ∗ 0) + (0,024 ∗ 0) = 0,1912 

Denna beräkning genomförs på samtliga företag med hjälp av Excel.   
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Bilaga D 
Resultatet från TOPSIS.   
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Bilaga E 
Resultatet från TOPSIS då företag 67 tagits bort, notera därför att företag 68 i bilaga D är företag 67 i 

denna bilaga osv.   
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