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Sammanfattning 
 

Samordnad varudistribution är en distributionsmetod där gods från flera olika leverantörer samlastas 

vid en distributionscentral och sedan körs ut i en leverans till kunden. I Sverige var Växjö Kommun 

en av de första kommunerna som införde samordnad varudistribution år 2010. Växjö Kommun 

började då arbeta med ett mål att bli “Europas Grönaste Stad” och samordnad varudistribution ansågs 

som en bra strategi för att nå detta mål, samt att minska koldioxidutsläppen. Målet för avtalet var även 

att minska kostnader, öka trafiksäkerheten och öka kommunens inköp av lokalproducerade livsmedel.  

 

Det är viktigt att ha i åtanke när ett avtal som samordnad varudistribution utvärderas, att alla 

påverkade aktörer tas hänsyn till. När Växjö Kommun har utvärderat påverkan av samordnad 

varudistribution har de endast studerat kommunens egen påverkan. Detta gör att det saknas studier om 

hur alla aktörer inblandade i samordnad varudistribution påverkas. Därmed har denna fallstudie valt 

att fokuseras på den påverkan samordnad varudistribution har på miljön och kostnaderna hos en 

kommunal leverantör. Syftet med fallstudien är att visa miljö- och kostnadspåverkan från en 

leverantörs perspektiv. Där målet är att en leverantör ska kunna se den verkliga effekten. 

Observationer och beräkningar har utförts i samarbete med leverantören Staples, och på transporter 

mellan Staples, transportören Alwex och Växjö Kommun. Kostnads- och miljöpåverkan har 

analyserats på ett nytt krav som Växjö Kommun har ställt på sina leverantörer, på hur godset ska 

levereras till deras transportör.  

 

Resultatet av studien visar att med samordnad varudistribution har mängden lastbilar i rörelse utökats, 

eftersom varje leverantör som använder en egen transportör som inte är Alwex har en adderad lastbil. 

Detta medför en högre koldioxidpåverkan. Med de nya kraven blir sorteringen inte optimerad hos 

Staples, vilket leder till att fler pallar måste fraktas och sedan hanteras hos Alwex. Detta tillför en 

merkostnad på cirka 63 500 kr per år hos Staples, och cirka 29 000 kr per år hos Alwex. 
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Summary 
 

Co-distribution of goods is a distribution method were goods from different suppliers are consolidated 

at a distribution center and then delivered to the customer in one delivery. In Sweden, the 

municipality of Växjö was one of the first municipalities that started with co-distribution in the year 

2010. A that time the municipality of Växjö was working towards a new goal of becoming “the 

Greenest City in Europe” and co-distribution was considered a good strategy to reach this goal, as 

well as lowering the carbon dioxide emissions from the municipality. The goal of treaty for the 

municipality was also to reduce cost, increase traffic safety and increase the purchase amount of 

locally produced food.  

 

It is important to have in mind when a treaty like co-distribution of municipality gods is evaluated, 

that all affected participants are considered. When the municipality of Växjö have evaluated the treaty 

they have only studied their own impact. This results in a lack of studies were all affected participants 

are considered. Therefore, this case study is chosen to focus on the impact co-distribution of 

municipality gods has on the environment and costs for a municipal supplier. The purpose of this case 

study is to show the impact the treaty has on the environment and cost from suppliers’ perspective, 

where the goal is for a supplier to be able to see the real effect. Observations and calculations has been 

carried out together with the supplier Staples, and on shipments between Staples, the transport carrier 

Alwex and the municipality of Växjö. Cost and environment impact has been analyzed on a new 

requirement that the municipality of Växjö has demanded their suppliers to follow, on how the goods 

should be delivered to the transport carrier.  

 

The result of the study shows that co-distribution contributes to an increase of trucks on the streets, 

because every supplier that uses their own forwarder leads to an added truck. This contributes to 

higher levels of carbon dioxide emission. With the new requirements, the sorting of pallets at Staples 

won´t be optimized. This leads to an increase of pallets that need to be transported and then handled 

by Alwex. An extra cost of about 63 500 SEK per year for Staples and 29 000 SEK per year for 

Alwex.  
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Abstract 
 

Växjö kommun var en av de första kommunerna i Sverige som införde samordnad varudistribution. 

Målet med implementeringen var en del av att bli “Europas Grönaste Stad”, där målet var att minska 

koldioxidutsläppen. 

 

När samordnad varudistribution har utvärderats av Växjö Kommun saknas ett helhetsperspektiv. 

Utvärderingar har inte inkluderat alla aktörers påverkan, utan endast haft fokus på Växjö Kommun. 

Detta ligger som bakgrund till studien. Syftet med studien är att visa miljö- och kostnadspåverkan på 

samordnad varudistribution från en leverantörs perspektiv. Målet är att en leverantör ska kunna se den 

verkliga effekten.  

 

Studien visar vilken kostnads- och miljöpåverkan som tillförs med ett nytt krav som Växjö Kommun 

ställer på sina leverantörer.  

 

 

Nyckelord: distribution, samordnad varudistribution, aktörer, kommun, kostnadspåverkan, 

miljöpåverkan.  
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Förord 
 

Denna rapport är den avslutande examinationen för högskoleingenjörsutbildningen inom industriell 

ekonomi på Linnéuniversitetet i Växjö. Studien är ett examensarbete på 22,5hp och har genomförts 

tillsammans med Staples i Växjö.  

 

Vi vill tacka Staples för att vi har haft möjligheten att få samarbeta tillsammans med er. Speciellt tack 

till Lennart Simm, Per Lindsten och Joakim Gustavsson för ert engagemang och er hjälp. Tack även 

till alla arbetare på Staples som har hjälpt oss med arbetet.  

 

Ett stort tack Alwex och Marita Johanneson från Växjö kommun för ert bidragande till studien. 

 

Slutligen vill vi tacka Malin Eriksson som har varit vår handledare på Linnéuniversitetet. Tack för alla 

förslag och uppmuntrat du har gett oss. Avslutningsvis vill vi även tacka vår examinator Mirka Kans 

för all utförlig feedback som du gett oss under arbetets gång.  

 

 

 

 

 

Emilie Salomonsson & Stojan Modic 

Växjö, 21 Maj 2018 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Urbanisering fortsätter i allt snabbare takt. År 1950 bodde 50 % av Sveriges befolkning i tätbebyggda 

områden. År 2007 bodde 72 %, och 2050 förväntas 85 % av befolkningen att bo i tätbebyggda 

områden. Urbanisering skapar stor påfrestning på Sveriges städer och dess infrastruktur. Med ökad 

urbanisering blir städerna allt mer trängre och mer trafik rör sig på vägarna, både personbilar och 

godstransporter (Lindholm 2012). Detta leder till att stora mängder koldioxid släpps ut. 

Godstransporter förorsakar 40 % av all koldioxidutsläpp i städerna och är den snabbaste växande 

orsaken till koldioxidutsläpp i tätbebyggda områden (Björklund & Gustafsson 2014). De ökade 

klimatförändringarna och koldioxidutsläppen har under 2000-talet fått allt mer uppmärksamhet. Det 

finns en stor politisk enighet om att utsläppen bör minskas och att en mer hållbar utveckling behöver 

ske (Moen 2013). Europeiska Unionen har beslutat att till år 2020 ska växthusutsläppen minskas med 

20 % jämfört med 1990, och minskas med 60 % till år 2050 (Ilic & Svensson 2017).  

 

Inom Sveriges kommuner har det under 1990-talet drivits ett samdistributionsprojekt. Projektet 

innebar att godstransporter skulle effektiviseras genom att gods till samma mottagare inom 

kommunen skulle omlastas på en lastbil. Målet var att öka tillgängligheten inom tätbebyggda områden 

och minska trängseln. Under 2000-talet ändrades dock fokuset på projektet i och med 

klimatförändringarnas allt större uppmärksamhet. Den primära fokuspunkten blev kommunens egna 

varutransporter och hur minskade antal transporter kan reducera koldioxidutsläppen (Moen 2013). 

Samdistributionsprojektet, eller samordnad varudistribution som avtalet idag heter, innebär att 

godsleveranser till kommunens verksamheter går via en distributionscentral. På distributionscentralen 

samlastas gods från flera olika leverantörer, packas om och körs sedan ut till verksamheterna 

tillsammans. På så sätt körs färre transporter ut till verksamheterna och de behöver ta emot färre 

leveranser om dagen. Traditionellt sker godstransporterna direkt från leverantörerna direkt till 

verksamheterna (Moen 2013; Ilic & Svensson 2017).  

 

Växjö Kommun var en av de första kommunerna i Sverige att införa samordnad varudistribution år 

2010 efter en lång förstudie (Moen 2014). Avtalet är en del i Växjö Kommuns strategi att bli “Europas 

Grönaste Stad” och bidrar till att minska kommunens koldioxidutsläpp. Bakom avtalet fanns även 

målet att minska kostnader, öka trafiksäkerheten och öka kommunens inköp av lokalproducerade 

livsmedel (Moen 2013).  

 

När ett avtal som samordnad varudistribution införs är det viktigt att ha i åtanke hur alla aktörer 

påverkas av en förändrad distributionsmetod (Björklund & Gustafsson 2014). Aktörer är olika 

verksamheter som samverkar i en logistikkedja. Det kan vara leverantörer, kunder eller transportörer 

(Moen 2013). Enligt Björklund och Gustafsson (2014) saknas studier om aktörers påverkan av 

samordnad varudistribution då kommunerna endast studerar deras påverkan av avtalet. 

Distributionscentraler för samlastning är dyra att införa och driva. Den extra omlastningen och de 

förändrade arbetsrutinerna kan kosta både tid och pengar för alla inblandade aktörer (Ilic & Svensson 

2017). Björklund och Gustafsson (2014) förklarar vidare att kommunen är en konstant aktör inom 

samordnad varudistribution. Dock är andra aktörers samarbete avgörande för utkomsten av avtalet 

(Moen 2013), och av denna orsak bör andra aktörers effekter av samordnad varudistribution 
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inkluderas när avtalet utvärderas, även om kommunen är den primära aktören (Björklund & 

Gustafsson 2014).   

 

Därför kommer följande problemformulering studeras: Vilken påverkan har samordnad 

varudistribution på miljön och kostnaderna hos en kommunal leverantör?  

1.2 Mål och syfte 

Syftet med denna studie är att visa hur samordnad varudistribution påverkar miljön och ekonomin 

från en leverantörs perspektiv. Målet är att ta fram beräkningar på miljö- och kostnadspåverkan som 

tillkommer med denna distributionsmetod, för att en leverantör ska kunna se den verkliga effekten.  

1.3 Avgränsningar  

Studien kommer att avgränsas till Växjö Kommuns avtal inom samordnad varudistribution. Endast 

miljö- och kostnadseffekterna på detta avtal kommer att studeras. Kostnadspåverkan kommer att 

beräknas på nya krav som kommer införas inom samordnad varudistribution på sortering av kolli. En 

jämförelse kommer att göras mellan dagens situation och innebörden av sorteringskraven. Alla 

kostnader mäts i kronor och miljöpåverkan fokuseras på koldioxidutsläpp. Observationer och 

beräkningar kommer att göras i samarbete med Staples i Växjö, och utföras på transporter mellan 

Staples, Alwex och Växjö Kommun. Endast materialflödet kommer att studeras och avgränsas till att 

följa den del av flödet som påverkas av samordnad varudistribution. Vi kommer inte att gå in på 

prisupphandlingar. 
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2. Metod 

2.1 Litteraturstudie 

För att få en djupare förståelse av områdets betydelse för samhället och som bakgrund till problemet, 

görs en litteraturstudie. I studien används informationsinsamling av bland annat artiklar, böcker, 

rapporter och internet för att skapa förståelse och bakgrund kring området. Enligt Backman (2016) bör 

ett forskningsarbete inledas med att författarna “läser på”, det vill säga tar del av tidigare 

dokumentation inom forskningsområdet. På så sätt skapas en grund till arbetets problemformulering 

och en förståelse kring tidigare arbeten inom området. Det är även ett sätt att få en uppfattning om 

eventuella brister inom forskningsområdet, och vart fokus på framtida arbeten bör läggas.  

2.2 Primära och sekundära källor 

All data som en forskare samlar in är primärdata. Det innebär att data kommer direkt från en 

informationskälla. Den vanligaste formen är intervjuer, där undersökaren får svar på frågor och tar 

ansvar för datainsamlingen (Svensson 1996). Sekundärdata är information som har varit insamlad av 

en tidigare forskare. Sekundär data är lätt att samla in, vilket gör att forskaren sparar tid. Problemet 

med sekundärdata är att informationen kan ha blivit påverkat av författarens personliga åsikter. För att 

undvika fel i sekundärdata tvingas forskaren att urskilja och sammanfatta relevant data (Eneroth 

2005). Vi kommer att försöka använda oss av primärdata från intervjuer, våra egna mätningar och 

beräkningar. Eftersom som det finns bra information i litterära verk och tidigare studier, kommer vi 

även använda sekundärdata.   

2.3 Val av metoder  

Metodens utgångspunkt riktar sig mot ett kvalitativt förhållningssätt där insamling av data sker genom 

en fallstudieforskning. En djupgående studie av individer, organisationer, händelser, program eller 

samhällen kallas för en fallstudie. En fallstudie beskrivs enligt David & Sutton (2016) som olika 

metoder för hur en studie kan utformas, och försöker utforska eller beskriva en individ, ett resultat, en 

händelse eller en situation i ett samhälle. Vi anser att en fallstudie är av relevans i studien då vi vill 

åstadkomma en djupare förståelse kring fenomenet.  

 

När vikten läggs på insamling av icke-numerisk data kallas det för en kvalitativ metod (David & 

Sutton 2016). Ordet används som instrument enligt Backman (2016) vid beskrivning av händelser, 

intervjuer och dokumentationer. Metoden kräver en öppenhet vid strukturering då kvalitativ forskning 

kan innebära ständig modifiering. Datainsamlingen kan leda till att nya tankar växer fram vilket gör 

metoden flexibel (David & Sutton 2016). Till skillnad från en kvalitativ metod använder en kvantitativ 

metod siffror och tal. Numeriska observationer som experiment, test eller prover är moment som 

används för att nå det eftersträvade målet (Backman 2016).  

 

Eftersom studiens materialinsamling bygger på undersökningsinstrument som är framtagna genom 

observationer och intervjuer leder det till att studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod. För att 

uppnå det eftersträvade målet med studien krävs framtagning av beräkningar. Detta leder till att 

studien har en kvantitativ datainsamlingsmetod på en kvalitativ studie. Vi valde att använda oss av en 

kvalitativ forskningsmetod då vi vill få fram en djupgående och bredare information från de valda 
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informanterna för att sedan kunna räkna ut om kommunen har tagit fram ett effektivt sätt att hantera 

fenomenet. Vi anser vidare att en kvantitativ forskningsmetod endast skulle ge oss en generell 

överblick av fenomenet vilket inte skulle frambringa ett konkret resultat.  

 

Deduktion, induktion och abduktion är tre centrala strategier i ett vetenskapligt arbete. Enligt 

Backman (2016) är deduktion och induktion varandras motsatser. En deduktiv studie anses vara 

kvantitativ på grund av objektiviteten som finns vid insamlingen av data och teori (David & Sutton 

2016). Enligt Patel och Davidsson (2011) sägs en deduktiv studie följa bevisets väg, där en hypotes 

testas för att se om den är sann eller inte. En induktiv studie är däremot undersökande genom 

insamling av data och empiri.  Utifrån den insamlade informationen formuleras en teori kring vad som 

inträffar (David & Sutton 2016). Vid undersökandet läggs tillförlitlighet på sin intuition och anses 

därför som en abduktiv studie med kvalitativ metod (Patel & Davidsson 2011). Även om en 

kvantitativ studie anses vara deduktiv och en kvalitativ studie induktiv, kan fortfarande en 

undersökande forskning vara kvantitativ och kvalitativ forskning kan formuleras av en hypotes. Enligt 

David och Sutton (2016) är gränserna oklara.  

 

Studien har en kvalitativ forskningsansats och undersöks genom intervju och observation som metod. 

Då även sekundära källor och data används blir det därmed en abduktiv studie. Alvesson och 

Sköldberg (2017) menar att abduktion är en metod som tar akt i verkligheten. En abduktiv metod 

innebär att man använder sig av både en deduktiv och induktiv metod vid undersökandet. Valet av 

metoden gjordes då vi utvecklar det empiriska området successivt under studiens gång. Detta tar vi 

stöd från litteraturen då Alvesson och Sköldberg (2017) menar att den abduktiva processen i en 

undersökning ska utvecklas genom insamling av empiri och därmed finnas möjlighet till förfining och 

justering av teori för att det insamlade materialet ska stämma överens. 

2.4 Planering och genomförande  

2.4.1 Urval 

Genom rekommendationer från Linnéuniversitetet kontaktades Staples, där ett förutsättningslöst möte 

bokades in. Fallstudien som presenterades baserades på en aktuell förändring i samhället, vilket 

intresserade författarna. Eftersom Staples tidigare jobbat med studenter och var intresserade av ett 

samarbete, blev det ett självklart val. 

2.4.2 Instrument  

I denna studie har vi använt oss av kvalitativa forskningsintervjuer som insamlingsmetod. Detta 

valdes då vi ansåg att intervjuer som metod gav oss möjlighet att få en djupare förståelse kring 

informanternas perspektiv av fenomenet. Med hjälp av intervjuer samlas kunskaper om bland annat 

sociala förhållanden som kan skildra enskilda individers upplevelser och känslor kring ämnet 

(Eriksson-Zetterquvist & Ahrne, 2015). Vidare beskriver Eriksson-Zetterquvist & Ahrne (2015) att 

begreppet intervju innefattar ett ömsesidigt utbyte av olika synsätt, det vill säga att informationen 

utbyts från en person till en annan. Intervjuer som metod anser vi är lämpligt i studien då vi med hjälp 

av de valda informanterna vill tolka resultatet från olika synsätt.  

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Detta då vi ville få möjligheten att kunna 

ställa följdfrågor och få en djupare förståelse kring informanternas svar. Vi anser att den 

semistrukturerade intervjumetoden är av relevans då den ger oss möjlighet att skapa en diskussion 
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kring ämnet. Intervjuguiden som utformades innan intervjutillfällena baseras på förutbestämda teman 

som därefter diskuterades kring. Vi förberedde även frågor som stöd genom intervjuerna för att 

säkerställa att rätt information samlas in. Vissa av frågorna utvecklades vidare allt eftersom 

intervjuerna hölls, och vissa användes inte alls. Teman som användes vid intervjutillfällena är 

kostnadseffektivitet, miljö effektiviteten och påverkan, åsikt kring samordnad varudistribution och hur 

processen från att en transport kommer från dem och skickas från dem fungerar. Kvale & Brinkmann 

(2015) menar att kategorier i intervjuguiden är av stor vikt. Detta kan innebära att med hjälp av att 

kategorisera fördelas intervjun upp i olika teman som kan ligga som stöd vid intervjun.  

 

Vid intervjuer förekommer det etiska dilemman, där information som är dokumenterad eller inspelad 

kan behövas att tas bort. Personen som blir intervjuad kan behöva hållas anonym ifall informationen 

innehåller känsligt material. Alla som är inblandade i studien ska informeras om studiens syfte och 

göra ett fritt val om informationen de delat med sig ska finnas med. Det är intervjuarens ansvar att 

behandla informationen på ett lämpligt sätt och sanningsenligt (Kvale & Brinkmann 2014). 

 

Vi har valt att använda oss av öppna observationer för att kunna stärka vår upplevelse av det 

insamlade materialet från intervjuerna. Lalander (2015) beskriver att en öppen observation innebär att 

informanterna redan är informerade av forskaren vad syftet med observationen är. Det finns även 

dolda observationsstudier som metodval. Dock valde vi att meddela de involverade om vårt projekt 

och syfte för att säkerställa att få relevant information vid tillfällena då vi observerade. Vi anser att 

öppenheten från oss forskare kunde medföra en vilja hos deltagarna att dela med sig av sin arbetsmiljö 

och viktig information som påverkar vårt resultat.  

2.4.3 Insamling 

Insamlingen av material skedde genom intervjuer samt observationer på respektive verksamheter. 

Nedan finner ni en tabell där en sammanställning av intervjuerna och observationerna tas upp. 

 

Tabell 2.1 Beskrivning av intervjuer och observationer 

 

 

Enligt Patel och Davidson (2011) är en observation en vetenskaplig teknik för att samla information. 

Ett av användningsområdena för en observation är i samband med explorativa undersökningar. För att 

säkerställa vår förståelse kring hur aktörerna arbetar kring leveranserna, uppkom behovet av att vara 

med och delta i en observation. För att vi ska få förståelse över hur de nya kraven påverkar 

leveransflödet behöver vi delta i arbetet vid avsändningen. 
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2.4.4 Analysmetodik 

Analys av det insamlade materialet gjordes genom tolkning av innehållet där viktig information togs 

ut i olika kategorier som sedan analyserades tillsammans. Därefter användes genomgång av 

kategorierna som underlättade processen då vi kunde lägga ihop tillhörande material för analys. 

Information från intervjuerna som skedde inom Växjö Kommun, Alwex och Staples slogs ihop och 

analyserades och bidrog till ett resultat.  

 

Användning av ett analysschema uppkom vid analys av de valda artiklarna som medgav tidigare 

forskning kring ämnet. Detta skedde genom att vi delade upp artiklarnas innehåll i kategorierna syfte, 

metod, analys, diskussion samt resultat. Denna metod användes för att kunna granska de olika 

artiklarna samt kunna skilja viktig information som berör vårt syfte och mål. Enligt Backman (2016) 

är ett analysschema till fördel eftersom en mängd information kan sammanställas och delas upp i ett 

arbete. Vi fann användningen av analysschemat mycket värdefullt då vi på så sätt kunde gå igenom en 

mängd information och särskilja det vi tyckte var irrelevant för vår studie.  

2.4.5 Sanningskriterier 

Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) handlar validitet om giltigheten i det som mäts eller 

studeras. Validitet syftar på studiens relevans både begreppsmässigt och teoretiskt, samt om det som 

har som syfte, verkligen mäts. Validitet kan delas in i två delar; intern och extern validitet. Intern 

validitet syftar på om studiens resultat överensstämmer med verkligheten, medan extern validitet 

syftar på generaliserbarheten (David & Sutton 2014). För att nå hög validitet kan olika 

tillvägagångssätt användas (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018). Vi anser att studiens validitet är 

av hög relevans att undersöka. Fokus i vårt förarbete var att ta reda på relevant information som 

tidigare undersökts kring området, till exempel Växjö Kommun och deras miljöberäkningar. Detta 

användes för att kunna fördjupa oss i ämnet. Med hjälp av förarbetena fick vi en bredare förståelse vid 

intervjutillfällena, som är till fördel när vi analyserar empirin med teorin. Eftersom informanterna gav 

oss likartad information kring ämnet, vilket stämmer överens med teori och tidigare forskning, anser 

vi att studien är valid.  

 

Reliabilitet avser studiens tillförlitlighet och syftar på hur mätningar som utförs. För att hög 

tillförlitlighet ska åstadkommas ska studien kunna upprepas och samma resultat uppnås (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2018). För att öka reliabiliteten i arbetet kommer ljudinspelningar att 

användas vid intervjuer, för att inte skapa missförstånd. Resultatet kommer även att granskas kritiskt 

för att säkerställas att det är rimligt. Med hjälp av upprepade beräkningar samt informanternas svar 

och observationerna som genomfördes anser vi att studien har en reliabilitet.  

 

En generalisering av en forskningsstudie kan enbart generaliseras av den utvalda urvalsgruppen som 

studiens insamlingsinstrument är framtagen av. Eftersom det är en kvalitativ forskningsansats innebär 

det även att empirin är framtagen av ett fåtal intervjupersoner. Detta leder vidare till att vi inte kan 

generalisera resultatet av studien till omvärlden utan kan enbart generalisera vårt forskningsresultat 

till de framtagna verksamheter som studien bygger på.  

 

 

 



7 

Salomonsson & Modic 
 

3. Teori 

3.1 Flödesanalys 

En flödesanalys är en metod för att kartläggning en process. Genom kartläggningen ges ett 

helhetsperspektiv över alla aktiviteter i processen, både aktiviteter som skapar värde åt slutprodukten 

och aktiviteter som inte gör det (Rother & Shook 2004). En djupare förståelse över olika 

verksamheters interaktioner och aktiviteters tvärfunktionalitet inom logistikflödet kan ses. Detta är en 

grund för att beskriva nuläget och kunna arbeta för förbättring (Jonsson 2008). Beroende på 

ändamålet för kartläggningen läggs fokus på olika parametrar, till exempel material- eller 

informationsflödet, eller detaljerade parametrar såsom cykeltider eller ställtider (Rother & Shook 

2004).  

 

Beroende på verksamhet och logistikkedja, samt vilka parametrar som finns som bas, kan olika 

metoder för en flödesanalys anses lämpligt. En metod är ett processanalysschema. Denna metod är 

lämplig när en flödesanalys ska utföras där tid och kostnader är i fokus. Metoden kartlägger vilka 

aktiviteter som utförs och i vilken ordning. Detta gör även ett funktionsflödesschema. Denna metod 

lägger även fokus på att kartlägga vem inom organisationen, vilken avdelning eller enskild person 

som utför uppgiften. Detta gör att ett funktionsflödesschema är användbart för att ge en bild av hur 

många verksamheter eller personer som är involverade i processen (Jonsson 2008).  

 

Vanliga symboler som används i en flödeskartläggning: 

 

 
Figure 3.1 Modifierad från Rother & Shook (2004); Sabanovic & Behnke (2014) 

3.2 Logistik 

Logistik är ett gammalt begrepp som härstammar från det militära. Det var inte förrän på 1960-talet 

som begreppet började användas inom företagsekonomi. Inom forskning och den akademiska världen 

är begreppet ännu nyare. Idag associeras begreppet med värdeskapande, lönsamhet, strategi, 

konkurrenskraft och besparingar (Sandberg 2015).  
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Logistik handlar om flöden och de aktiviteter och system som är kopplade till detta. Målet är att 

kunna styra sina flöden effektivt till en låg kostnad (Lumsden 2012). I dagens globaliserade värld 

strävar företag allt mer efter ökad konkurrenskraft mot sina konkurrenter, och logistik är ett viktigt 

element för att nå detta. Logistikkedjor blir allt mer komplexa och logistikkostnaderna utgör allt större 

del i ett företags totala kostnader. Om logistiken inte är effektiv kan det påverka företaget negativt 

(Sandberg 2015).  

3.2.1 Flöden inom en logistikkedja 

Inom en logistikkedja benämndes tre olika flöden: Materialflödet, informationsflödet och pengaflödet 

(Jonsson 2008).  

 
Figur 3.2 Egen skapad bild på de olika logistikflöderna 

3.2.1.1 Informationsflöde 

För att material ska utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt och att kundernas efterfrågan ska 

uppnås, behövs ett informationsflöde. Informationsflödet kan ses som ett förkrav för materialflödet. 

Genom informationsflödet samlas nödvändig information om till exempel kundernas behov, 

tillgänglig kapacitet, produkter i arbete, leverantörernas kapacitet att leverera, och framtida efterfrågan 

in. Denna information behövs för att kunna driva verksamheten på ett hållbart sätt (Jonsson 2008).  

Nuläget och framtidens efterfrågan baseras på prognoser, kundorder och försäljningsinformation. I ett 

produktivt logistiksystem överförs information som lagersaldo, leveransanvisningar, orderbekräftelser 

med mera, mellan olika system i en verksamhet genom automatisk informationsöverföring. Mycket av 

informationen registreras in i ett datorsystem, där alla siffror lagras för att kunna arbetare vidare i 

processen (Jonsson & Mattsson 2016).  

3.2.1.1.1 E-Handelssystem 

E-handelssystem är ett handelssystem som använder internet som huvudplattform för att sätta priser, 

tillgängligheten på varor, orderprocesser och tider för alla inblandade aktörer. Tjänster och produkter 

blir då sålda och köpta i en digital värld som når en mycket större del av marknaden världen runt. 

Med ett system som alla aktörer kan medverka i, blir det lättare att etablera nya relationer med olika 

kunder för små kostnader (Saridakis, Mohammed & Hansen, 2018).  

 

Teknologin idag har använts för att förbättra hanteringen för leverering, beställning, tillverkning och 

marknadsföring på internet. För att få ett kostnadseffektivt system anser Saridakis, Mohammed och 

Hansen (2018) att E-handel ger verksamheter en bra möjlighet att använda sina resurser, öka 

kundkretsen, öka kundservicen, minska kostnader och öka vinster. Forskare har andra synpunkter om 

hur E-handel påverkar verksamheter. De säger att företagets prestationsförmåga beror helt på miljön 

och området de arbetar inom. Förmodligen är det operativt mer lönsamt och effektivare för en 

verksamhet inför E-handel om processen för transaktionskostnaderna reduceras. 
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3.2.1.2 Materialflöde 

Materialflödet har traditionellt utgjort det huvudsakliga flödet inom logistik. Med materialflödet 

syftas på de stora kvantiteterna material som förflyttas både inom och mellan anläggningar och 

förknippas med transporter, materialhantering, förvaring och paketering. Materialflödet kräver stora 

resurser för att utföras och kan ha en stor påverkan på miljön (Jonsson 2008). Metoden för att hantera 

materialflöde baseras på hur mycket data, mängd av produkter eller transportsträckor som finns i 

flödet. Detta leder till att en stor del av den totala kostnaden för distributionen förekommer i 

arbetskostnaden för materialhantering. För att kunna hantera distributionen krävs det mänsklig 

manuell kraft, eller en mekanisk kraft som förflyttar godset. Hanteringen mäts i tid och kostnader för 

att veta vad som är värdesättande för kunden (Attwood & Attwood 1992).  

3.2.1.3 Pengaflöde 

Det sista flödet är flödet av pengar. Detta flöde uppstår som en följd av att material förflyttas från 

leverantörer till verksamheter och slutligen som slutprodukter till kunderna. Leverantörerna vill ha 

betalt för sitt material, medan företaget vill ha betalt för sin slutprodukt (Jonsson 2008).  

3.2.2 Logistikens aktörer 

Inom en logistikkedja finns det många aktörer som har en betydande roll. Kunderna och samhället är 

de externa aktörerna, samt varuägare och varuförflyttare. Aktörerna ansvarar för logistiksystemets 

processer. Den slutliga förbrukaren av en tjänst eller produkt bestämmer ifall processerna har varit 

effektiva. Samhället ställer också krav på ett logistiksystem. Det innebär att lager och 

anläggningsplatser måste anpassas efter exempelvis politiska åtgärder eller lagar. Detta inkluderar 

miljökrav som även reglerar hur logistiksystemets process behöver se ut.  

 

I ett logistiksystem finns även varuägare, som beskrivs som den som äger godset. Varuägarens uppgift 

är att lagra, förflytta och bearbeta godset. Sista aktören i logistiksystemet är varuförflyttarna, vilka är 

de som transporterar, lagrar, omlastar, ompaketerar med flera andra mellanmoment. Det går att 

urskilja fysiska varuförflyttare och administrativa varuförflyttare. Varuförflyttarna som hanterar 

varorna behöver inte vara ägare till godset (Jonsson & Mattsson 2016).  

 

  
Figur 3.3 Logistiksystemets aktörer. Modifierade från Jonsson & Mattsson (2016) 
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3.2.3 Logistikens effektivitet och mål 

Logistikens syfte är att åstadkomma positiva effekter genom att förbättra effektiviteten i en 

verksamhet. Målet med ett logistiksystem är att i termer sätta upp mål som går att mäta och därmed 

följa upp dessa mål för att få en riktning på verksamheten som hjälper den att bli konkurrenskraftig. 

Termerna ska stämma överens med verksamhetens mål och strategi. Det finns direkta ekonomiska 

variabler som uttrycks med hjälp av påverkan av företagets intäkter, kostnader och tillgångar. Det 

finns även indirekta variabler som tid- och flexibilitetsegenskaper (Jonsson & Mattsson 2016). 

3.2.3.1 Kostnader 

Inom en logistikkedja finns det olika kostnadsfaktorer som spelar samman. Det kan till exempel vara 

personal, drift, avskrivningar, och material. Administrativa kostnader samt informationskostnader är 

även inblandade för att kunna reglera de fysiska kostnaderna. Allt är hopbundet för att kunna 

kommunicera på rätt sätt så att lager, material, transport och alla andra delmoment i en verksamhet 

kan ha ett effektivt flöde (Jonsson & Mattsson 2016). 

 

Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) är en viktig fråga vilka konsekvenser logistiska beslut 

har på ekonomin. I många situationer kan kostnadsanalyser vara en metod för att exempelvis jämföra 

kostnader på olika transporttjänster, eller jämföra den ekonomiska påverkan av olika 

distributionsmetoder. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) belyser att när en förändring sker inom 

en logistikkedja, är det mer en regel än ett undantag att förändringarna medför kostnader i andra delar 

av verksamheten eller i logistikkedjan.  

3.2.3.2 Flexibilitet 

Flexibilitet är ett viktigt element för att skapa värde åt kunden. Flexibilitet innebär förmågan att kunna 

göra förändringar och anpassa sig till de behov kunden har. Behov kan till exempel vara att kunden 

behöver ändra på leveranstider eller mängden varor. För att nå flexibilitet krävs möjligheten för 

marginal inom omställningstider, storlekar i produktionen eller genomloppstider (Jonsson & Mattsson 

2016). 

 

Tiden är grundpelaren eftersom det påverkar alla resterande effektivitetsvariabler. Om det inte finns 

en standard för tid är det svårt för ett logistiksystem att vara effektivt. Målet med logistik är att kunna 

uppnå kundernas behov. Det innebär att leveranser ska vara snabba och säkra (Jonsson & Mattsson 

2016). 

  

Det finns flera delar i en process som måste optimeras för att nå korta leveranstider. Det krävs att 

genomlopps- och omställningstider är korta. Risken finns att materialet inte kan säljas om 

produktionen har lång genomloppstid. Ifall omställningstiden är lång, är det svårt för verksamheten att 

producera produkter direkt mot kundorder. Det leder i sin tur till att verksamheten måste producera 

stora serier som resulterar i hög kapitalbindning. Lyckas en verksamhet ha korta omställnings-, 

genomlopps- och leveranstider på sina produkter blir flexibiliteten hög. Detta leder till lägre kostnader 

när förändringar behöver genomföras i processen (Jonsson & Mattsson 2016).   

3.2.3.3 Miljö 

Ett logistiksystem blir påverkat av de miljökrav som ställs av kunder eller samhället. Miljökraven 

ställs på transporter, avfallshantering, energiförbrukning och återvinning. Inom produktionen ställs 
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krav på förpackningar, distribution, produktutveckling och andra delar som förbrukar energi (Jonsson 

& Mattsson 2016).  

3.3 Miljöpåverkan av godstransporter 

Transporter är en av de viktigaste delarna inom logistik och är en väsentlig grund i infrastrukturen för 

ekonomisk tillväxt (Guo, Zhang, Liu, He & Shi 2018). Enligt Lumsden (2012) är en transport en tjänst 

som är möjlig att kopiera och som tillför transportköparen bland annat tids- och platsnytta. Det som i 

dagligt tal åsyftas med transporter är transportflödet mellan olika organisationer, alltså när produkten 

flyttas mellan leverantörer, producenter och kunder. Inom den offentliga sektorn sker årligen stora 

inköp av bland annat livsmedel, förbrukningsmaterial och inventarier (Moen 2013). Detta skapar ett 

behov av att transportera gods inom samhället (Lumsden 2012). Med den ekonomiska tillväxten ökar 

godstrafiken proportionellt. En minskning av godstrafiken skulle kunna ha en negativ påverkan på 

ekonomin (Ilic & Svensson 2017).  

 

Transportnäringen har identifieras som en av de största faktorerna som skapar miljöproblem 

(Lumsden 2012). Godstransporter släpper ut stora mängder avgaser och spiller läckage som påverkar 

miljön (Jonsson & Mattsson 2016). De avgaser som släpps ut av godstransporter är koloxid, 

koldioxid, svaveldioxid, kolväten, olika partikelämnen och kväveoxider. Av dessa avgaser påverkar 

koldioxiden med en ökad växthuseffekt, medan kväveoxider och svaveloxider skapar föroreningar av 

vatten och mark. Kolmonoxid, kväveoxid och partikelämnen skapar hälsoproblem hos människor. 

Dessa ämnen kan både vara cancerframkallande och skapa svårigheter för lungorna att ta upp syre 

(Jonsson & Mattsson 2016). Därför är det viktigt att godstransporter sker effektivt och är anpassade 

till de miljökrav som finns (Moen 2013). I tabell 3.1 nedan kan godstransporters generella 

miljöpåverkan ses ur ett lokalt, regionalt och globalt perspektiv.  

 

Tabell 3.1 Lokala, regionala och globala miljöhot. Modifierad från Jonsson & Mattsson (2016) 

 
 

För att förändra miljöpåverkan finns flera handlingsalternativ, såsom trafikslag, alternativa bränslen, 

efterbehandling av avgaser, anpassad last- och transportplanering, körsätt och tekniska förbättringar 

av infrastruktur. Genom att utnyttja transporter och lastutrymmen bättre kan transportbehovet 

minskas. Problemet med färre transporter och fulla lastutrymmen kan anses vara att kundens 

leveranskrav inte uppfylls och att flexibiliteten försvinner. Detta för att leveransvolymer blir större 

och mindre frekventa (Jonsson & Mattsson 2016).  

 

Under de senaste åren har transportplaneringsproblem med hänsyn till miljöpåverkan fått allt mer 

uppmärksamhet. Fokus för samordnade transporter har varit att minimera utsläppen av växthusgaser. 

Dock kan transportoptimering anses komplext även om exakta och heuristiska metoder har utvecklats 

(Guo, Zhang, Liu, He & Shi 2018). Ett exempel på strategi är samdistribution. På så sätt kan 

fyllnadsgraden öka utan att leveransservicen försämras. Desto högre fyllnadsgrad, desto mindre blir 

koldioxidutsläppen per gods (Jonsson & Mattsson 2016).  
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3.4 Citylogistik 

Det finns två varianter av samdistribution som är viktiga att urskilja. Den ena varianten i Sverige sker 

med kommunen som varuägare. Den andra varianten sker inom näringslivet mellan varuägare, företag 

och transportörer. Den andra varianten benämns som citylogistik (Moen 2013). Viktigt att framhäva är 

att inom citylogistik är fokus på optimering av privata företags logistikaktiviteter, till skillnad från 

samordnad varudistribution där kommunala leveranser är i fokus (Taniguchi 2014). Dock fungerar 

samordnad varudistribution och citylogistik på liknande sätt. Varor levereras till kunderna genom ett 

samordnat leveranssystem (Nathanaila, Adamosa & Gogasa 2017). Enligt Taniguchi, Thompson, 

Yamada och Van Duin (2001) definieras citylogistik som processen för att optimera logistik- och 

transportaktiviteter av privata företag. Detta görs med avancerade informationssystem, med avseende 

på miljön, trafikstockningar, säkerheten och energibesparingar inom en marknadsekonomi.  

 

Enligt Taniguchi (2014) är följande önskade fördelar med citylogistik: 

- minskade kostnader 

- minskade transporter 

- minskat antal chaufförer  

- förbättrad stadsmiljö 

- färre olyckor 

- minskad miljöpåverkan 

 

Dock uppstår problem som även behövs ta hänsyn till:  

- extra kostnader för distributionscentraler och managementsystem 

- ansvar för transporterna 

- sekretess för kundernas information 

- begränsad leveranstid (Taniguchi 2014) 

3.5 Distribution 

Grunden i alla distributionskedjor är behovet av leveranser från en leverantör eller tillverkare till en 

kund. Traditionellt sett har distributionen av gods och varor skett via direkta transporter mellan 

leverantören eller tillverkaren till kunden. På grund av att kraven på distributionskedjans lönsamhet 

och fysiska resurser inte alltid kan uppnås, har olika system utvecklats. Utvecklingen har gått från 

direktleveranser via terminalsystem och enterminaler till navsystem (Lumsden 2012).  

 

För att välja rätt distributionssystem är det viktigt att förstå vilka värdeskapande delar distributionen 

bidrar med i försörjningskedjan. Det finns fyra olika typer av värdeskapande punkter i 

försörjningskedjan. Första är formnytta, som innebär att skapa ett mervärde genom värdeförädling av 

sina produkter. Andra är platsnytta, vilket innebär att skapa ett mervärde genom att göra produkterna 

tillgängliga på rätt plats. Tredje är att skapa mervärde genom att göra produkterna tillgängliga för 

förärvning vid rätt tidpunkt. Sista är ägandenytta, vilket innebär ett mervärde som skapas genom att 

nyttjande- och äganderätt överförs till kunden (Jonsson & Mattsson 2016).  

3.5.1 Direktleveranser 

Direktleveranser är en distributionsmetod som anses vara snabb men lågfrekvent. Transporter är 

resurskrävande eftersom hög fyllnadsgrad är svår att uppnå. Praktiska distributionsproblem skapas när 
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kunden behöver gods från olika leverantörer eller tillverkare. Detta skapar ett behov av större 

transportrelationer. Direktleveranser har inga tidsrestriktioner (Lumsden 2012). 

 

  
Figur 3.4 Egen skapad figur för demonstrering av direktleveranser, modifierad från Lumsden (2012). 

3.5.2 Terminaler 

En distributionskedja med direkta relationer skapar alltför många transportrelationer. Terminaler 

syftar på att minska relationerna genom att godset passerar en terminal från leverantören eller 

tillverkaren till kunden. I ett system med terminaler kan gods samlastas för att uppnå högre 

effektivitet på transporterna. Systemet förhåller sig till vissa tidsrestriktioner. Transporterna är 

beroende av att allt gods som ska samlastas har ankommit till terminalen innan godset kan släppas 

iväg igen. I en del distributionskedjor behövs bara en terminal (Lumsden 2012). 

 

  
Figur 3.5 Modifierad från Lumsden (2012) 

3.5.2.1 Cross-docking  

Cross-docking är en distributionsmetod där en terminal eller en distributionscentral tar emot varor 

från olika tillverkare och leverantörer. Varor samlastas utefter gemensamma slutdestinationer 

(Maknoon, Baptiste & Kone 2009; Kinnear 1997; Thörn 2016). Eftersom samlastning är möjligt kan 

antal transporter till slutdestinationerna minskas och lastbilarnas fyllnadsgrad ökas (Konur & Golias 

2017), vilket kan leda till kostnadsbesparingar (Nikolopouloua, Repoussis, Tarantilis & Zachariadis 

2017). Målet med cross-docking är även att minska lagerhållnings- och hanteringskostnader (Molavi, 

Shahmardan & Sajadieh 2018). Detta utförs genom att varor förflyttas från ankommande till 

avgående port med lite eller ingen lagring emellan (Maknoon, Soumis, Baptiste, 2016; Thörn 2016). 

Den enda varuhanteringen som sker är avlastning av inkommande varor, sortering och lastning på 

utgående lastbilar (Konur & Golias 2017). Inom ett näringsområde där styckegods skickas, ses cross-

docking som ett dyrt alternativ enligt Nikolopouloua, Repoussis, Tarantilis och Zachariadis (2017). 
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Figur 3.6 Modifierad bild från Kumar (2008). 
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4. Empiri 

4.1. Samordnad varudistribution 

4.1.1 Flödet samordnad varudistribution  

Innan samordnad varudistribution infördes i Växjö Kommun såg flödet mellan leverantörer och Växjö 

Kommuns verksamheter ut så här, se figur 4.1. Varje leverantör ordnade sin egen transport till 

kommunens verksamheter (Moen 2013).  

 

 
Figur 4.1 Modifierad bild från Holgersson (2013) 

 

Efter införandet av samordnad varudistribution blev det nya flödet istället så här, se figur 4.2. En 

upphandlad transportör hämtar upp leverantörernas gods till en distributionscentral. Där paketeras 

godset sedan om och samlastas på varuvagn till gemensamma mottagare (Moen 2013). 

Varudistributionen tillämpar cross-docking (Bjers 2018).  

 

 
Figur 4.2 Modifierad bild från Holgersson (2013) 
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Idag har Växjö Kommun cirka 20 leverantörer, och tar emot i genomsnitt 70 leveranser per dag1, cirka 

370 leveranser i veckan, till alla sina verksamheter2. Innan samordnad varudistribution hade 

kommunen cirka 185 olika leverantörer, som använde sig av cirka 73 olika transportörer (Nord 2013), 

och tog emot i genomsnitt 1900 leveranser i veckan 3.  

4.1.2 Bakgrund till samordnad varudistribution 

Anledningen till att Växjö Kommun valde att tillämpa samordnad varudistribution var på grund av ett 

politiskt beslut. I och med det politiska beslutet togs även ett annat beslut, att kommunen skulle börja 

arbeta i ett e-handelssystem. E-handelssystemet innebar att alla kommunens beställningar skulle gå 

via ett beställningssystem på nätet. Genom detta system kan inköparen enkelt se leverantörer och 

prislistor. E-handelssystemet innebar också att flödet för hur kommunens inköp sker behövdes 

förändras. Likadant behövde alla kommunens verksamheter arbeta på annat sätt när de gör sina 

beställningar. Med det nya e-handelssystemet skulle fakturan enkelt kunna matchas mot ordern, vilket 

skulle minska hanteringen4.  

 

Det politiska beslutet togs i februari år 2008. Under våren år 2009 började en transportörer och 

distributionscentral att upphandlas. Resultatet av upphandlingen blev endast ett anbud. Det kom från 

Alwex Transport AB, med vilka ett avtal skrevs. I avtalet tog Alwex Transport AB på sig uppdraget 

att ansvara för leveranser till Växjö Kommuns cirka 390 kommunala enheter. I avtalet åtog sig Alwex 

också att driva en distributionscentral, transportera kommunens varor mellan distributionscentralen 

och kommunens mottagare samt logistiksamordning, där kundtjänst inkluderades. Distributionen 

startades sedan i oktober år 2010 med förbruknings- och kontorsmaterial, och fortsattes i april år 2011 

med livsmedel till Växjö Kommuns verksamheter (Moen 2013; Nord 2013).  

 

Utifrån det politiska beslutet som togs år 2009 skapade Växjö Kommun sitt mål med samordnad 

varudistribution. Fokus för målen blev miljö och säkerhet inom kommunen. Bland annat satte 

kommunen upp ett mål att minska antal transporter till de kommunala verksamheterna. Genom att 

göra detta skulle både koldioxidutsläppen kunna minskas, och leveranserna till kommunens 

verksamheter bli säkrare. Verksamheterna skulle bli säkrare genom att de med samordnad 

varudistribution endast behöver ta emot en leverans under dagen, istället för flera. Tack vare avtalet 

skulle även färre tunga fordon färdas i stadstrafiken5. Upphandlaren på Växjö Kommun anser att 

kommunen idag har uppnått sina mål.  

4.2 Kund - Växjö Kommun 

4.2.1 Fördelar med samordnad varudistribution  

För Växjö Kommun finns det flera fördelar med samordnad varudistribution. Kommunen kan nu styra 

sina leveranser mer och ställa krav på sin upphandlade transportör, Alwex. Bland annat kan 

kommunen ställa krav på vilken typ av bränsle lastbilarna använder, och vilken tid leveranserna 

                                                
1 Johanneson, Marita; Upphandlare Växjö Kommun. 2018. Intervju 28 mars 
2 Karlsson, Jonny; Säljare Alwex Lager & Logistik AB. 2018. Intervju 9 mars 
3 Karlsson, Jonny; Säljare Alwex Lager & Logistik AB. 2018. Intervju 9 mars 
4 Johanneson, Marita; Upphandlare Växjö Kommun. 2018. Intervju 28 mars 
5 Johanneson, Marita; Upphandlare Växjö Kommun. 2018. Intervju 28 mars 
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anländer. Detta är något kommunen inte kunde göra när deras leverantörer anordnade sina egna 

transportörer6. Andra krav som Växjö Kommun ställer på sina leverantörer är att varuvagnar ska 

användas för att leverera godset. Lastbärare, till exempel varuvagnar och pallar, ska packas så att 

ankomstkontroll, sortering och leverans underlättas. Även rätt typer av transportetiketter används med 

mera (Bjers 2018).   

 

Med samordnad varudistribution kan Växjö Kommun dela in olika områden som till exempel frukt 

och grönt i mindre områden. Genom detta kan de köpa in varor från flera leverantörer och från mindre 

leverantörer som inte har så stort utbud. Kommunen kan alltså välja att upphandla ett avtal för inköp 

av äpplen från en leverantör och päron från en annan. Detta är något Växjö Kommun kunde ha gjort 

innan samordnad varudistribution insattes, men det hade orsakat en större miljöpåverkan då både fler 

transporter fått köras och verksamheterna hade fått ta emot flera leveranser varje dag. Alltså skapar 

samordnad varudistribution ett stöd och en möjlighet för små producenter med mindre kapacitet att 

kunna bli leverantör åt kommunen7. Växjö Kommun stödjer även små producenter genom samordnad 

varudistribution genom att Alwex hämtar upp alla varor till sin distributionscentral där de sorteras och 

sedan körs ut till kunden8.  

 

Andra fördelar för Växjö Kommun med samordnad varudistribution är att det sparar tid för 

verksamheterna att endast ta emot en leverans om dagen istället för flera. Miljön runt verksamheten 

blir på så sätt även säkrare när färre lastbilar finns runt verksamheten. E-handelssystemet gör även att 

systemet blir mer styrt9 genom att det går att visa specifikt sortiment för en beställare på en 

verksamhet10.  

4.2.2 Påverkan av samordnad varudistribution 

4.2.2.1 Kostnadspåverkan 

Innan Växjö Kommun inrättade samordnad varudistribution hade kommunen gratis leverans hos sina 

leverantörer vid köp av en viss mängd. Leveranskostnaderna var då inkluderade i priset11. Dock gällde 

detta inte kontorsmaterial där Växjö Kommun alltid fick gratis leverans12. Efter samordnad 

varudistribution inrättades övergick gratisleveransen istället till en rabatt, då leverantörerna inte längre 

behövde bekosta leveransen. Rabatten blev allt mellan fem och tio procent13. Till exempel kostar en 

whiteboardtavla idag ungefär 1920 kr, detta är med en rabatt på 9 %. Kommunen har aldrig räknat på 

om rabatten täcker deras leveranskostnader eller inte. Dock betalar Växjö Kommun idag 63 kr per 

stopp, samt 1,15 kr/kg för Alwex tjänster14. Innebörden för Växjö Kommun av att mängdkravet 

försvann är att kommunen nu helt kan styra hur mycket de beställer åt gången. Så länge kommunen 

kan se att deras mål har uppnåtts så anser Växjö Kommun att avtalet gör nytta15.  

                                                
6 Johanneson, Marita; Upphandlare Växjö Kommun. 2018. Intervju 28 mars 
7 Johanneson, Marita; Upphandlare Växjö Kommun. 2018. Intervju 28 mars 
8 Karlsson, Jonny; Säljare Alwex Lager & Logistik AB. 2018. Intervju 9 mars 
9 Johanneson, Marita; Upphandlare Växjö Kommun. 2018. Intervju 28 mars 
10 Johanneson, Marita; Upphandlare Växjö Kommun. 2018. Mailkonversation 16 maj 
11

 Johanneson, Marita; Upphandlare Växjö Kommun. 2018. Mailkonversation 16 maj  
12 Bjers, Maj; Upphandlingssamordnare Växjö Kommun. Mailkonversation 16 april 
13 Johanneson, Marita; Upphandlare Växjö Kommun. 2018. Intervju 28 mars 
14 Bjers, Maj; Upphandlingssamordnare Växjö Kommun. 2018. Mailkonversation 16 april 
15 Johanneson, Marita; Upphandlare Växjö Kommun. 2018. Intervju 28 mars 
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4.2.2.2 Miljöpåverkan 

I mars år 2014 gjorde Växjö Kommun en analys som jämförde koldioxidutsläppen innan samordnad 

varudistribution infördes med nivåerna i mars samma år. Innan samordnad varudistribution hade 

kommunen ett koldioxidutsläpp på 61 kg CO2 per levererat ton. I mars 2014 hade nivåerna sjunkit till 

4 kg CO2 per levererat ton som gjordes med samdistribution. Detta är en skillnad på 57 kg CO2, en 

minskning med nästan 93 %. Koldioxidutsläppen har beräknats på leveranser med fordon som kört 

med biodiesel. Beräkningarna har endast utförts på leveranser till Växjö Kommun (Braic 2014). 

 

En upphandlare på Växjö Kommun, påpekar att kommunen låter Alwex samköra privata aktörers 

gods samtidigt som det kommunala. På så sätt ökar lastbilens fyllnadsgrad. Att ha en så hög 

fyllnadsgrad som möjligt är väsentligt för att minska koldioxidutsläppen. Därför hämtar Alwex även 

upp gods i samma turer som de levererar16. Växjö Kommun beräknar sina koldioxidutsläpp baserat på 

det drivmedel som tankas inom kommunens gränser. Alwex, som levererar kommunens gods, har sin 

bas i Växjö och tankar allt drivmedel där, medan transportörer till privata leverantörer har sin bas på 

andra orter där de tankar. Alltså kommer dessa bränslevolymer inte med i Växjö Kommuns 

redovisning. Innan upphandlingen användes fossilt bränsle. Eftersom kommunen har valt att ställa 

krav på Alwex att använda förnybart drivmedel har andelen förnybara drivmedel successivt ökat. När 

samordnad varudistribution infördes låg kommunens koldioxidutsläpp på sina varutransporter efter 

första året på 50 ton, en väldigt liten del av hela Växjö Kommuns totala utsläpp. Dessa nivåer ligger 

idag på noll17.  

 

När samordnad varudistribution infördes drevs samtidigt ett EU-projekt kallar TRAILBLAZER, 

Transport and Innovations Logistics by Local Authorities with a Zest for Efficiency and Realization. 

Inom EU-projektet gjordes en jämförelse mellan situationen innan samordnad varudistribution i Växjö 

Kommun, ett scenario kallat business as usual, som syftar på om kommunen hade fortsatt med 

direktleveranser, och ett scenario kallas TRAILBLAZER då samlastning användes. Jämförelsen 

baseras på koldioxidutsläppen från de olika scenarierna. Resultatet blev att innan omställningen skulle 

kommunens transporter bidra med en miljöpåverkan på cirka 175 ton koldioxidutsläpp, vilket 

motsvarade 0,1 % av de totala utsläppen i Växjö år 201618. Efter samordnad varudistribution skulle 

transporterna motsvara cirka 11 ton koldioxidutsläpp, en minskning med 93.5%, se bilaga 2 (Nord 

2013). Miljösamordnaren på Växjö Kommun påpekar dock att effekten idag har blivit ännu bättre än 

vad projektet resulterade i då kommunens transportör helt har övergått till det förnybara drivmedlet 

HVO100, och med det har koldioxidutsläppen blivit noll.  

4.2.3 Framtiden  

Enligt upphandlaren på Växjö Kommun är kommunen nöjd med hur deras avtal inom samordnad 

varudistribution är idag. Växjö Kommun är nöjda med de positiva effekter de kan se av avtalet. 

Upphandlaren påpekar att effekterna av avtalet behöver ses ur ett helhetsperspektiv där kostnaderna 

inte ska vara i fokus. Växjö Kommun består av verksamheter som inte är vinstdrivande. Fler aspekter 

av samordnad varudistribution behövs alltid has i åtanke. 

 

                                                
16 Johanneson, Marita; Upphandlare Växjö Kommun. 2018. Intervju 28 mars 
17 Johansson, Henrik; Miljösamordnare Växjö Kommun. 2018. Mailkonversation 19 april 
18 Johansson, Henrik; Miljösamordnare Växjö Kommun. 2018. Mailkonversation 19 april 
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Växjö Kommun har just nu inga planer på att förändra kraven på sina leverantörer eller transportör. 

Nästa steg blir att effektivisera hur leveransanvisningar i flödet ska sker för att kunna säkerställa vad 

och när leveransen kommer ske. Systemet som används idag behöver bli smidigare19.  

 

En upphandlare på Växjö Kommun anser att samordnad varudistribution är rätt väg att gå för att 

minska trafiken och miljöpåverkan i våra städer. Samordnad varudistribution är ingen minskande 

trend. Flera kommuner är nu i startgroparna för att införa samordnad varudistribution.  

4.3 Transportör - Alwex 

4.3.1 Företagsbeskrivning 

Alwex Transport AB startade år 2000 och är en koncern som består av tre dotterbolag; Alwex 

Intermodal, Alwex Lager & Logistik, samt Alwex Recycling. Deras lager- och terminalverksamhet 

finns i Växjö, Kalmar, Malmö och Alvesta och huvudkontoret är i Växjö. I verksamheten finns det 

över 80 000 kvm lageryta och cirka 300 transportfordon. Alwex har idag 80 delägare som alla är 

leverantörer till bolaget. Inom koncernen arbetar idag 200 personer (Alwex, u.å.). 

 

I sitt arbete jobbar Alwex med olika huvudspår. De tre viktigaste är; brett utbud av tjänster och 

produkter, ett aktivt miljöarbete och hög kundservice. För att nå detta erbjuder de ett brett tjänsteutbud 

och helhetslösningar som underlättar logistik och planering för kunderna. Ett långsiktigt 

hållbarhetsarbete är även ett mål för Alwex, där de vill bli den ledande verksamheten i branschen 

inom hållbar utveckling. Därför vidtar de åtgärder för att skydda naturen och samhället (Alwex, u.å.). 

 

”Alwex erbjuder ett brett utbud inom transport- och logistik, som tillgodoser marknadens 

förväntningar på kvalitet, personlig service, effektivitet och miljöansvar” (Alwex, u.å.). 

4.3.2 Nuläge  

I dagsläget samordnar Alwex leveranser till sex olika kommuner. Staples skickar cirka två till tre 

pallar till Alwex dagligen som sedan ska vidare till Växjö Kommuns verksamheter20. Majoriteten av 

lastbilarna drivs med HVO100. De lastbilar som inte använder HVO100 drivs med Euro 5 Diesel. 

Bränslet är en kopia av diesel, framställd av fettavfall, vegetabiliska oljor och restprodukter. Detta 

sänker koldioxidutsläppen med upp till 90 % (Hållbarhetsrapport 2015, Alwex). För att ytterligare 

sänka koldioxidutsläppen, samkör Alwex både privata leverantörers gods och gods som ska till 

kommunala verksamheter. Genom att göra detta kan fyllnadsgrad en på transporterna optimeras, 

vilket sänker koldioxidutsläppet per gods. Alwex arbetar ständigt med att optimera rutter och hitta det 

mest miljövänliga alternativen för sina transporter21.  

 

 

 

 

                                                
19 Johanneson, Marita; Upphandlare Växjö Kommun. 2018. Intervju 28 mars 
20 Karlsson, Jonny; Säljare Alwex Lager & Logistik AB. 2018. Intervju 9 mars 
21 Karlsson, Jonny; Säljare Alwex Lager & Logistik AB. 2018. Intervju 9 mars 



20 

Salomonsson & Modic 
 

 
Figur 4.3 Egenskapad bild av lagret hos Alwex 

 

Vid inleveransen där Alwex tar emot varor från de olika leverantörerna hämtas pallar med en truck. 

Trucken transporterar sedan pallarna till ett sorteringsutrymme. I sorteringsutrymmet sorteras varje 

kolli till respektive mottagare. Hos Alwex lager i Växjö sker sorteringen av kolli i ett väldigt långt, 

smalt utrymme, se bilaga 4, där det finns dåligt med plats att förvara pallar och truckar22. Vid 

sorteringen har Alwex ett åtagande att inspektera varje kolli och stämma av med sorteringslistor att 

varje kolli finns med23.  

 

Alwex lager i Karlstad genomförde en undersökning på hur lång tid det tar att sortera och inspektera 

varje kolli på en inkommen sändning. Undersökningen resulterade i att tio pallar, med totalt 240 kolli, 

tog i snitt 2 h per dag att sortera. Detta innebär att en pall med 24 kolli tar 2 min per kolli att sortera24. 

En liknande studie utfördes hos Alwex lager i Växjö som resulterade i följande: 

 

Tabell 4.1 Resultat från studien hos Alwex i Växjö25 

 
 

                                                
22 Wihlborg, Erik; Terminalarbetare Alwex. 2018. 13 mars 
23 Simm, Lennart; Logistikchef. Lindsten, Per; Transportchef. Gustavsson, Joakim; Teamleader. Staples. 2018. Möte 27 mars 
24

 Simm, Lennart; Logistikchef. Lindsten, Per; Transportchef. Gustavsson, Joakim; Teamleader. Staples. 2018. Möte 18 april 
25 Alwex lager och logistik AB. 2018. Observation 13 april 
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I studien studerades tiden det tar att hämta en pall, lasta och sedan köra sträckan till 

sorteringsutrymmet, se figur 4.3, samt hur lång tid det tar att sortera en pall. Tiden är baserad på en 

snittid26. Mängden pallar baseras på antalet pallar som användes vid studien som utfördes hos Staples, 

se tabell 4.4. 

4.3.3 Syn på de nya kraven 

Alwex ställer inga egna krav på Växjö Kommuns leverantörer, utan det kan endast kommunen göra. 

Alwex kan endast ge rekommendationer på hur leverans, sortering och mottagande kan underlätta för 

dem. Sorteringskravet som kommunen ställer på sina leverantörer anser Alwex är väldigt rimligt. 

Enligt en säljare på Alwex är det en självklarhet att en order ska kunna levereras till dem 

sammanhållet. Detta skulle leda till att sorteringsarbetet minskas internt. Däremot är synen 

annorlunda hos en terminalarbetare som arbetar med sortering. Han anser att det är väldigt lätt att 

sortera. Eftersom alla kolli måste hanteras separat måste arbetaren alltid behandla varje kolli 

individuellt vare sig det är sorterat innan eller inte. Enligt terminalarbetaren så skulle det därför ta lika 

lång tid att kontrollera varje kolli även om pallarna var sorterade efter slutkund vid leverans till 

Alwex. Ifall de nya kraven skulle följas finns det därmed en risk att de extra pallarna som 

förändringen medför skulle bli svårare att hantera, menar terminalarbetaren. 

4.3.4 Syn på effekter av samordnad varudistribution 

Alwex ser effekterna av samordnad varudistribution till sin fördel. Enligt Alwex är Växjö Kommuns 

avtal med dem inte ekonomiskt lönsamt. Dock ser de på hela implementeringen som en möjlighet att 

bidra till en minskad miljöbelastning och en ökad trafiksäkerhet. Alwex anser även att detta ger dem 

utvecklings- och affärsmöjligheter27. 

 

Enligt en säljare på Alwex har de lyckats få en del leverantörer att endast använda sig av deras 

transporttjänster. En bidragande faktor är att lastbilarna som Alwex distribuerar med har dubbla 

temperaturzoner, vilket gör att varje mottagare får hela sin leverans med samma lastbil. Genom att en 

del leverantörer har övergått till Alwex efter införandet av samordnad varudistribution, anser Alwex 

att de har bidragit till minskade kostnader och färre kilometer som används för att transportera gods. 

Med samordnad varudistribution har det i dagsläget även blivit enklare att fördela och jämföra 

priserna då transportkostnader är exkluderat från varan. Säljaren anser också att distributionen har 

bidragit till en mycket säkrare arbetsmiljö i samband med lastning och lossning. Istället för att det 

kommer flera lastbilar till en skola, kommer det endast en lastbil med samordnad varudistribution.  

 

Enligt Alwex bör det finnas flera aktörer som vill samarbeta med distribution för att kunna nå en 

högre fyllnadsgrad på transporterna. För att nå detta mål anser Alwex att staten bör sätta press på 

priserna för att tvinga fram en samdistribution. Till en början har Alwex som mål att utveckla 

samdistributionen med flera kommuner samt att få in andra intressenter inom regionen. Enligt en 

säljare hos Alwex finns det ett stort hinder för att få alla leverantörer att samarbeta med distributionen. 

Han menar att de flesta stora företag som till exempel H & M eller Indiska har centrala avtal med 

specifika transportföretag i hela Europa. För att få med dessa företag i utvecklingen måste de välja att 

lämna sina centrala avtal, i alla fall i Sverige28. 

                                                
26 Alwex lager och logistik AB. 2018. Observation 13 april 
27 Karlsson, Jonny; Säljare Alwex Lager & Logistik AB. 2018. Intervju 9 mars 
28 Karlsson, Jonny; Säljare Alwex Lager & Logistik AB. 2018. Intervju 9 mars 
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4.4 Leverantör - Staples  

4.4.1 Företagsbeskrivning 

Staples är en av världens största leverantörer av kontorsmaterial. Företaget startades i Boston, USA år 

1986 och har idag en omsättning på 23 miljarder dollar. Staples finns i 27 länder runt om i världen 

(Staples, u.ä. a), utspritt över fem kontinenter (Sabanovic & Behnke 2014). I sitt sortiment erbjuder de 

över 1 000 000 olika artiklar, allt från kontorsmaterial som pennor, pärmar, kopieringspapper och 

kuvert, till möbler, spel och hygienprodukter (Staples, u.å. a).  

 

I Sverige etablerades Staples år 2008 efter att bolaget Corporate Express köptes upp av koncernen. 

Dock byte inte bolaget namn till Staples förrän år 2010 (Hållbarhetsrapport 2015, Staples). I Sverige 

blev Staples snabbt den ledande leverantören av kontorsmaterial (Staples, u.å. a). Av deras drygt 83 

000 anställda arbetar cirka 500 i Sverige. I Sverige har Staples ett gemensamt huvudkontor för 

Sverige och Danmark i Borås, 12 butiker (Hållbarhetsrapport 2015, Staples) och ett lager i Växjö29.  

 

Staples arbetar efter visionen “alla produkter ditt företag behöver för att lyckas” (Hållbarhetsrapport 

2015, Staples), där affärsstrategin fokuserar på att erbjuda kunderna helhetslösningar för arbetsplatser 

i kontorsmiljöer. Deras försäljning riktar sig främst till företag, skolor och kommuner, samt 

konsumenter, och sker vanligtvis genom e-handel eller avtal (Sabanovic & Behnke 2014).  

 

Som företag har Staples ett stort samhällsengagemang. Genomgående i deras arbete arbetar de med 

fyra grundpelare; samhälle, mångfald, miljö, och etik. Grundpelarna uttrycker Staples önskan att bidra 

till att ta ansvar för sin verksamhet, sina medarbetare och sin miljö. Detta vill de göra genom att verka 

för mångfald, ta ansvar för miljön och agera på ett etiskt korrekt sätt (Staples, u.å. b). Staples har fyra 

långsiktiga mål som de kontinuerligt strävar efter att uppnå: 

- att inom den globala marknaden bli ledande inom hållbarhet 

- att minimera sina koldioxidutsläpp och hjälpa sina kunder att göra detsamma 

- att från sina verksamheter, minimera sina avfall och hjälpa sina kunder att göra detsamma  

- samt att tillhandahålla ett komplett miljömedvetet sortiment och miljömedvetna tjänster 

(Hållbarhetsrapport 2015, Staples).  

4.4.2 Nuläge 

Figur 4.4 beskriver distributionsflödet från avsändning och packning på pall hos Staples lager i Växjö, 

till omlastning hos Alwex Transport AB, för att till slut levereras hos kund. 

 

Processen börjar med att lösa kollin transporteras ner på en lina. Linan delas i två beroende på hur 

kollit ska skickas, som enstycks kolli eller på pall. Lösa enstycks kollin skickas alltid med Postnord 

och ingår inte i det samordnade varudistributionsflödet. Lösa kolli som skickas till kommunala 

verksamheter lastas alltid på pall, likadant varor till privata aktörer som innehåller mer än ett kolli30.  

 

Kollit som kommer ner på linan registreras och bockas av med en handdator. Efter registrering staplas 

kollit på respektive pall. När alla lösa lådor har staplats på pallen, kompletteras pallen med så kallade 

full case. Full case är hel förpackning, medan en lös låda innehåller plockade varor. Pallen är sedan 

                                                
29 Simm, Lennart. Logistikchef Staples. 2018. Möte 27 mars 
30 Staples lager Växjö. 2018. Observation 3 & 27 mars 
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redo att emballeras med plast för att skydda godset under transporten och hålla ihop alla lådor, och är 

nu redo för transport31. 

 

 
Figur 4.4 Egen skapad bild av Staples process gjorde från observationer32  

 

Alwex hämtar godset till Växjö Kommun hos Staples fem dagar i veckan. Godset körs till Alwex 

logistikcenter i Växjö33. Alwex tar emot godset och transporterar det sedan till ett utrymme där godset 

sorteras, se figur 4.3. Godset sorteras efter destination och leveransschema, och lastas på en varuvagn. 

Beroende på dag, levereras godset ut till kunden34.  

 

Total producerar Staples till cirka 12 till 15 kommuner, sex utav dem i Kronobergs Län, inklusive 

Växjö Kommun35. Idag producerar Staples allt från 30 till 150 kolli om dagen som ska levereras till 

Växjö Kommun. I snitt skickas 1.82 pallar per dag, med en snittvikt på 222 kg36. I nuläget levererar 

Staples sina varor med både Postnord och Alwex. Staples har ett jämnt flöde till Alwex dagligen. Då 

Alwex distributionscentral inte kan hantera stora volymer på en gång, har Staples splittrat alla 

                                                
31 Staples lager Växjö. 2018. Observation 3 & 27 mars 
32 Staples lager Växjö. 2018. Observation 3 & 27 mars 
33 Staples lager Växjö. 2018. Observation 3 & 27 mars 
34 Karlsson, Jonny; Säljare Alwex Lager & Logistik AB. 2018. Intervju 9 mars 
35 Simm, Lennart; Logistikchef. Lindsten, Per; Transportchef. Gustavsson, Joakim; Teamleader. Staples. 2018. Möte 27 mars 
36 Gustavsson, Joakim; Teamleader. Staples. 2018. Mailkonversation 6 april 
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kommunens beställning på fem produktionsdagar. Beställningarna produceras till de olika 

verksamheterna beroende på hur Alwex levererar ut till kund.37 

 

Staples produktionssystem sorterar kommunala beställningar endast efter Alwex som adress. Detta 

innebär att systemet inte har informationen om när en hel order är färdig att paketeras, eller tar hänsyn 

till slutadressen. Systemet kan likaså inte ta hänsyn till om en verksamhet har gjort till exempel tre 

olika beställningar. Detta betyder att tre olika kollin, till de tre olika beställningarna kan hamna på 

olika pallar trots att de har samma slutadress38. 

4.4.3 Syn på nya krav 

Nya krav kommer att ställas på Staples som leverantör, att godset ska levereras sammanhållet på en 

pall utefter slutdestination. Detta kommer att påverka specifika delar i distributionsflödet som 

visualiseras i Figur 4.5 som rödmarkeras.  

 

 
Figur 4.5 Egen skapad bild av Staples process skapad av egna observationer39 

 

                                                
37

 Simm, Lennart; Logistikchef. Lindsten, Per; Transportchef. Staples. 2018. Möte 5 mars 
38 Simm, Lennart; Logistikchef. Lindsten, Per; Transportchef. Gustavsson, Joakim; Teamleader. Staples. 2018. Möte 27 mars 
39 Staples lager Växjö. 2018. Observation 5 & 27 mars 
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Det nya kravet kommer att börja ställas på Växjö Kommuns leverantörer från och med i maj år 2018. 

Kommunen har sedan tidigare ställt kravet på sina leverantörer att ankomstkontroll, sortering och 

leverans ska underlättas. Detta krav kommer nu att bli mer specifikt. Pallar ska vara sorterade efter 

slutkund. Då Staples produktionssystem inte kan klara av att sortera efter slutadress, skapar detta 

merarbete för personalen på lagret eftersom de behöver sortera pallarna manuellt. Detta leder till att 

arbetstimmar behöver avsättas till en extra sortering. En ökning av pallar drivs av att pallarna inte 

längre kan optimeras. Det vill säga att de inte kan bli fyrkantiga och staplingsbara. Fler pallar leder i 

sin tur till att mer emballage kommer att förbrukas40. 

 

Målet med det nya kravet är att pallarna ska kunna sorteras på ett effektivare sätt hos Alwex än vad 

det gör i nuläget41. Dock innebär detta att fler pallar skapar fler transporter hos Alwex och tar mer 

plats i sorteringsutrymmet42.   

 

Studier har utförts hos Alwex lager i Karlstad med gods till Karlstad Kommun, och Akka Frakt i 

Malmö med gods till Simrishamn, Ystad och Tomelilla Kommun där arbetare har sorterat om pallar 

för att se hur lång tid sorteringen tar och hur många pallar som det medför43.  

 

Tabell 4.2 Resultatet från studien gjorde av Alwex i Karlstad med Karlstad Kommun44 

 
 

Tabellen visar en merkostnad på 2530 kr. En procentuell ökning på 87 %. 

 

Tabell 4.3 Resultatet från studien gjord av Akka Frakt med Simrishamn, Ystad och Tomelilla Kommun45 

 
 

Tabellen visar merkostnader på 250 kr till 11 120 kr, procentuella ökningar från 43 % till 320 %, för 

olika tillfällen under fyra veckor. Vecka 42 blev det en procentuell ökning med 43 %, vecka 43 68 %, 

vecka 44 320 % och vecka 45 68 %. 

 

En liknande studier utfördes hos Staples lager i Växjö: 

 

Tabell 4.4 Resultat från studien gjord hos Staples i Växjö46 

 

                                                
40 Simm, Lennart; Logistikchef. Lindsten, Per; Transportchef. Gustavsson, Joakim; Teamleader. Staples. 2018. Möte 27 mars 
41 Karlsson, Jonny; Säljare Alwex Lager & Logistik AB. 2018. Intervju 9 mars; Simm, Lennart; Logistikchef. Lindsten, Per; Transportchef. 

Staples. 2018. Möte 5 mars 
42 Wihlborg, Erik; Terminalarbetare Alwex. 2018. Observation 13 mars 
43 Simm, Lennart; Logistikchef. Lindsten, Per; Transportchef. Gustavsson, Joakim; Teamleader. Staples. 2018. Möte 18 april 
44 Gustavsson Joakim; Teamleader Staples. 2018. Mailkonversation 18 april 
45 Simm, Lennart; Logistikchef. Lindsten, Per; Transportchef. Gustavsson, Joakim; Teamleader. Staples. 2018. Möte 18 april 
46 Staples lager Växjö. 2018. Observation 23 april 
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Studien utfördes på en sändning till Växjö Kommun med totalt 54 kollin. När pallarna kunde 

optimeras blev det totalt 2.5 pall. När pallarna sorterades efter slutdestination blev det istället 3.5 pall. 

Det är en ökning på 56 % i kostnader. Godset på pallarna innehöll en blandning av olika 

emballeringssorter47, se bilaga 3. För att se hur kalkylerna utfördes i tabell 4.2, 4.3 och 4.4, se bilaga 

5. 

4.4.4 Syn på effekterna av samordnad varudistribution 

Enligt logistikchefen på Staples så har samordnad varudistribution minskat antal lastbilar som 

levererar till Växjö Kommuns kunder. Dock har Växjö Kommun inte tagit hänsyn till ett 

helhetsperspektiv där de inkluderar alla transporter, även de inom den privata sektorn. Staples menar 

att samordnad varudistribution medför en extra lastbil och därmed orsakar en högre miljöpåverkan. 

Staples använder fortfarande sin vanliga transportör Postnord att leverera till sina privata kunder inom 

Växjö kommun. Dessa kunder ligger på samma gator som de kommunala verksamheterna, vilket gör 

att Postnords lastbil följer Alwex lastbil. Från ett kostnads- och miljöperspektiv är detta inte effektivt 

enligt logistikchefen48.  

 

För Staples idag har samordnad varudistribution inte medfört några extra kostnader eftersom samma 

flöde kan användas. Dock anser Staples att det nya kravet kommer att innebära merkostnader för dem 

på grund av mer sortering. Staples anser vidare att det är svårt att förstå varför en kund väljer ett mer 

kostsamt alternativ för leverans, när Växjö Kommun innan samordnad varudistribution hade gratis 

leverans hos dem. Att Växjö Kommun nu har fått en rabatt menar Staples inte har med samordnad 

varudistribution att göra, utan är på grund av deras årliga prisupphandling49. 

 

Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv anser Staples att samordnad varudistribution har en positiv effekt 

genom minskning av tung trafik runt de kommunala verksamheterna, speciellt skolor. 

Godsmottagningen hos skolorna har minskat till en gång per dag, vilket gör det enklare för 

verksamheten att hantera leveranser50.  

 

Staples anser att samordnad varudistribution är rätt väg för att minska koldioxidutsläppen. I framtiden 

bör samordnad varudistribution efterlikna citylogistik för att kunna nå en positivare miljöpåverkan. 

När alla aktörer använder sig av en transportör, kan man tryggt säga att det leder till en positiv 

påverkan på miljön genom färre transporter inom Växjö Kommun, enligt logistikchefen på Staples. 

Dock anser Staples att samordnad varudistribution som det är idag är en lätt version av citylogistik. 

Skulle Staples få välja hade de valt att leverera i ett vanligt transportflöde i jämförelse med samordnad 

varudistribution51. 

                                                
47 Staples lager Växjö. 2018. Observation 23 april 
48 Simm, Lennart; Logistikchef. Lindsten, Per; Transportchef. Gustavsson, Joakim; Teamleader. Staples. 2018. Möte 27 mars 
49 Simm, Lennart; Logistikchef. Lindsten, Per; Transportchef. Gustavsson, Joakim; Teamleader. Staples. 2018. Möte 18 april 
50 Simm, Lennart; Logistikchef. Lindsten, Per; Transportchef. Gustavsson, Joakim; Teamleader. Staples. 2018. Möte 27 mars 
51 Simm, Lennart; Logistikchef. Lindsten, Per; Transportchef. Gustavsson, Joakim; Teamleader. Staples. 2018. Möte 27 mars 



27 

Salomonsson & Modic 
 

4.5 Kostnadspåverkan av nya krav 

4.5.1 Kostnadskalkyl hos Alwex 

Tabell 4.5 är skapad utifrån resultatet av den studie som utfördes hos Alwex, se tabell 4.1. Tabell 4.5 

visar hur mycket tid och hur många palltransporter som krävs för att hantera samma mängd kolli. 

Tabell 4.5 visar även resultatet av en kostnadsanalys där kostnaden för frakt och en arbetare per dag 

har beräknats. Tiden för palltransport och sortering jämfördes med ett scenario före och efter kraven 

där 2.5 pallar ökades till 3.552. Med informationen från tabell 4.5 utfördes en analys över en månad 

och en på ett år för att få en totalkostnad för en längre period, se tabell 4.6 

 

Tabell 4.5 Resultat från studien gjord hos Alwex, samt innebörden av resultatet 53 

 
 

Tabell 4.6 Resultatet av en kostnadsanalys på en månad och en på ett år 

 

4.5.2 Kostnadskalkyl hos Staples 

Kostnadskalkylen i tabell 4.7 är en beräkning som visar kostnaderna för Staples under en dag. Med 

resultaten från tabell 4.7 har kostnaderna utvecklats för en längre period. Siffrorna i kalkylen är 

baserades på observationer54 och information från Staples anställda55. Tabell 4.8 visar den totala 

kostnadspåverkan de nya kraven medför under en månad och under ett år. 

 

Tabell 4.7 Resultat från studien gjord hos Staples56 

 
 

 

 

 

                                                
52 Alwex lager och logistik AB. 2018. Observation 13 april 
53 Alwex lager och logistik AB. 2018. Observation 13 april 
54 Staples lager Växjö. 2018. Observation 3 & 27 mars 
55 Simm, Lennart; Logistikchef. Lindsten, Per; Transportchef. Gustavsson, Joakim; Teamleader. Staples. 2018. Möte 18 april 
56 Staples lager Växjö. 2018. Observation 3 & 27 mars 
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Tabell 4.8 Kostnadspåverkan av de nya kraven för Staples 

 

4.5.3 Total kostnad från leverantör och distributör 

Kalkylen i tabell 4.9 visar en sammanställd beräkning från tabell 4.6 och tabell 4.8, och visar den 

totala kostnaden under ett år. 

 

Tabell 4.9 Totala kostnadspåverkan av det nya kravet 

 

4.6 Andra leverantörers åsikter om samordnad varudistribution 

Växjö Kommun köper in varor idag från cirka 20 olika leverantörer. Alla har påverkats olika av 

samordnad varudistribution och är olika nöjda med avtalet57. För PacsOn, Växjö Partiaffär och Rekal 

har samordnad varudistribution inneburit att ytterligare en lastbil med deras gods körs inom Växjö 

Kommun, då ingen av dem har valt att sluta anlita en egen transportör och övergå till Alwex58. Feldts 

Fisk har däremot valt att bara använda Alwex transporttjänster för att leverera sina produkter till 

Växjö Kommuns verksamheter59. Dessa fyra företagen är i övrigt nöjda med hur samordnad 

varudistribution fungerar idag60. 

 

För Feldts Fisk har samordnad varudistribution inneburit att de endast har ett ställe att leverera till för 

alla verksamheter som köper in deras produkter i Växjö Kommun. Detta bidrar till att de kan erbjuda 

ett bra pris på alla sina produkter61. För PacsOn har samdistributionen inneburit att de har mindre 

leveranser från dem direkt till slutkund. De anser även att det är bra för miljön att endast leverera en 

stor leverans till en distributionscentral62. Dock är Rekal lite mer kritiska. För dem har samordnad 

varudistribution ställt högre krav på deras lagerfunktion63. Växjö Partiaffär är också kritiska till att de 

har tappat service till slutkunden. Annars har samordnad varudistribution inte påverkat dem mer än att 

de har fått ändra sina rutiner64.  

 

En leverantör till Växjö Kommun som har väldigt starka åsikter om samordnad varudistribution är 

Martin & Servera, som vill kunna anordna sin egen transport65. De anser att det finns en stor skillnad i 

det teoretiska resonemanget Växjö Kommun har om fördelarna med samordnad varudistribution och 

de effekter som faktiskt uppnås. De anser även att Växjö Kommun saknar kunskap om 

                                                
57 Johanneson, Marita; Upphandlare Växjö Kommun. 2018. Intervju 28 mars 
58 VD PacsOn Helmer Nilsson. 2018. Mailkonversation 18 april; Ortiz, Jamie; Lageransvarig Växjö Partiaffär. 2018. Mailkonversation 19 

april; Kennhed, Mattias; Logistikchef Rekal Svenska AB. 2018. Mailkonversation 24 april 
59 Sivertsson, Bert; Anbud & Kampanjansvarig Feldts Fisk. 2018. Mailkonversation 16 april 
60 Sivertsson, Bert; Anbud & Kampanjansvarig Feldts Fisk. 2018. Mailkonversation 16 april; Husberg, David; VD PacsOn Helmer Nilsson. 

2018. Mailkonversation 18 april; Ortiz, Jamie; Lageransvarig Växjö Partiaffär. 2018. Mailkonversation 19 april; Kennhed, Mattias; 
Logistikchef Rekal Svenska AB. 2018. Mailkonversation 24 april 
61 Sivertsson, Bert; Anbud & Kampanjansvarig Feldts Fisk. 2018. Mailkonversation 16 april 
62 Husberg, David; VD PacsOn Helmer Nilsson. 2018. Mailkonversation 18 april 
63 Kennhed, Mattias; Logistikchef Rekal Svenska AB. 2018. Mailkonversation 24 april 
64 Ortiz, Jamie; Lageransvarig Växjö Partiaffär. 2018. Mailkonversation 19 april 
65 Johanneson, Marita; Upphandlare Växjö Kommun. 2018. Intervju 28 mars 
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leverantörernas roll i hela distributionskedjan. Därför har Martin & Servera valt att göra en egen 

rapport om deras syn på samordnad varudistribution tillsammans med en extern konsult. I rapporten 

efterfrågar Martin & Servera en dialog om hur distributionen kan fungera utan samordnad 

varudistribution, och syftar på att kommunens eftertraktade effekter kan nås genom andra metoder. De 

ser bara svårigheter med samordnad varudistribution, som till exempel problem med ansvar av godset 

under leveransen, samt att det blir en större miljöpåverkan när ytterligare en transportör levererar gods 

(Hyllenius Mattisson, Engelsson, & Smidfelt Rosqvist 2014).  
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5. Analys 

5.1 Kostnadspåverkan 

Enligt Attwood och Attwood (1992) baseras ett materialflöde på produkter, data och transportsträckor 

i flödet. Materialflödet behöver vara anpassat efter kunden. Staples produktionssystem är 

grundorsaken till att Växjö Kommuns krav på sortering av kolli efter slutdestination på en pall skapar 

merarbete, eftersom deras system inte är anpassat efter kraven som kunden har ställt. Staples system 

är inte skapat för att kunna urskilja slutdestination, vilket gör att merarbete och merkostnader 

tillkommer när varje kolli manuellt behöver sorteras. Logistik handlar om flöden och att system ska 

vara kopplade till aktiviteter enligt Lumsden (2012), dock är systemet i detta fall inte optimerat vilket 

i sin tur kan leda till merkostnader för alla aktörer i flödet. 

 

Attwood och Attwood (1992) fortsätter vidare med att belysa att stora delar av kostnaderna för 

distributionen förekommer som arbetskostnader för materialhanteringen. Studien som utfördes hos 

Staples, se tabell 4.4, visar att det att sortera om 2.5 pallar tog 27 min, eller 0.46 h, extra. Resultatet 

blev istället 3.5 pallar när pallarna inte längre kunde optimeras efter storleken på kollit. Detta medför 

en merkostnad på 405 kr för en dags leverans. En liknande studie utfördes hos Alwex i Karlstad under 

en fyra veckors period, se tabell 4.2. Resultatet varierade alltifrån 43 % till 320 % i merkostnader 

utefter hur många kollin sändningen innehöll och hur många pallar som ursprungligen skulle ha 

skickats. Även studien som Akka Frakt utförde visar ett tydligt resultat av extra kostnader på grund av 

merarbete, se tabell 4.3. En ökning från 10 till 17 pallar leder till en merkostnad på 2 350 kr vilket 

innebär en ökning med 87 %. En tydlig ökning av antal pallar leder till att mer kapacitet behövs för att 

transportera pallar från Staples till Alwex. Detta medför extra transportkostnader på 290 kr per pall 

och eventuellt en extra lastbil. Enligt Sandberg (2015) blir logistikkedjor allt mer komplexa och 

logistikkostnaderna utgör en större del i ett företags totala kostnader. Logistiken mellan Staples och 

Alwex blir inte effektiv på grund av extra onödiga kostnader, som i tur påverkar företagen negativt 

enligt Sandberg (2015). 

 

Det nya kravet innebär inte bara merarbete från Staples sida, utan även för Alwex. En studie utfördes 

hos Alwex för att mäta hur lång tid det ta att sortera en pall, se tabell 4.1. Tiden blev 26 min för att 

kontrollera och sortera en pall med 43 kollin. Eftersom Alwex har ett ansvar att kontrollera varje kolli 

vid sorteringen görs ett antagande att tiden för kontroll och sortering blir densamma även om pallar 

anländer till Alwex redan sorterade. Då sorteringen bidrar till fler pallar förlorar Alwex i stället tid 

och pengar på att lasta och att transportera fler pallar till sorteringsutrymmet. Vid studien som 

utfördes hos Alwex tog det 1.55 min att lasta och transportera en pall sträckan till sorteringsutrymmet. 

Viktigt att tillägga är att sorteringsutrymmet hos Alwex är begränsat och att fler pallar tar upp mer 

kapacitet i utrymmet, se bilaga 4.  

 

Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) är kostnadsanalyser en metod för att se vilken 

ekonomisk påverkan logistiska beslut kan medföra. Därför utfördes en analys på den totala 

merkostnaden som medfördes när ett logistiskt beslut togs om att ändra på hur Staples levererar sitt 

gods. Merkostnader för Staples innebär en årlig kostnad på cirka 63 500 kr, medan för Alwex innebär 

det en merkostnad på 29 000 kr. Detta blir en total merkostnad på ungefär 92 500 kr för aktörerna 

tillsammans, se tabell 4.8.  
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5.2 Miljöpåverkan  

Moen (2013) menar att godstransporter behöver ske effektivt och anpassade till miljökraven. Enligt 

Jonsson och Mattsson (2016) finns det olika handlingsalternativ att göra detta genom. Växjö Kommun 

ansåg att samordnad varudistribution är ett handlingsalternativ till att minska miljöpåverkan genom 

effektiv logistik mellan aktörerna. När kommunen utvärderade avtalet i mars år 2014 jämfördes 

nivåerna av koldioxidutsläppen inom samordnad varudistribution med nivåerna innan avtalet. 

Koldioxidutsläppen hade minskats med 57 kg CO2. Beräkningarna utfördes endast på kommunala 

leveranser. Enligt miljösamordnaren på Växjö Kommun, beräknar Växjö Kommun koldioxidutsläpp 

på tankat drivmedel inom kommunens gränser. Detta innebär att koldioxidutsläppen från privata 

kunders transporter inte kommer med i beräkningarna eftersom det är oklart var transportören tankar 

sitt drivmedel. Alwex som har sitt lager i Växjö tankar allt sitt drivmedel i Växjö. Det framgår inte 

hur kommunen har beräknat detta resultat. 

 

Enligt Lumsden (2012) är transportnäringen en av de största faktorerna som skapar miljöproblem. 

Lumsden (2012) menar vidare att ett transportflöde innebär att produkter förflyttas mellan alla aktörer 

i en logistikkedja. När Växjö Kommun innan införandet av samordnad varudistribution utförde 

projektet TRAILBLAZER inkluderades inte alla aktörers transporter utan endast Växjö Kommuns. 

Detta visar inte den riktiga miljöpåverkan som samordnad varudistribution skulle innebära för Växjö 

Kommun.  

 

Studier som har utförts hos Staples, Alwex och Akka Frakt har visat att de nya kraven innebär en 

ökning av antal pallar som behöver transporteras. När mängden pallar ökar, behövs mer resurser som 

ska hantera dessa inom och mellan anläggningar. Enligt Jonsson (2008) kräver ett materialflöde stora 

resurser för att utföras och har en stor påverkan på miljön. Som tidigare nämnt har pallsorteringen hos 

Staples ökat med 27 min och från 2,5 till 3,5 pallar, se tabell 4.4, vilket leder till fler pallar i rörelse 

som ska till nästa aktör. Därmed får även Alwex hantera extra pallar.  

 

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) bidrar en högre fyllnadsgrad på lastbilarna med mindre 

koldioxidutsläpp per gods. Därför arbetar Alwex alltid med att optimera sina lastbilar och 

transportrutter. Alwex har övergått till att använda förnybart drivmedel i sina lastbilar. På grund av att 

kommunen kan ställa detta krav på Alwex menar miljösamordnaren på Växjö Kommun att effekten 

av samordnad varudistribution har bidragit till att utsläppen på kommunala transporter har blivit noll.  
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion   

6.1.1 Kostnadspåverkan 

Alla har olika syn på kostnadseffektiviteten av samordnad varudistribution. För Staples har 

samordnad varudistribution inte inneburit en direkt kostnadspåverkan förrän de nya kraven kommer 

att förändra hur de levererar gods till Alwex. Staples har starka åsikter angående de nya kraven och att 

implementeringen innebär onödiga kostnader. När vi kontaktade fem andra av Växjö Kommuns 

leverantörer så har de inte påverkats speciellt mycket av samordnad varudistribution, och det verkar 

som att ingen av dem har påverkas ekonomiskt. Vilket tyder på att det är Staples produktionssystem 

som inte kan anpassas efter kravet som Växjö Kommun ställer på leveransen. Dock behöver detta inte 

betyda att Staples är ensamma om detta problem. Flera av Växjö Kommuns leverantörer kan vara i 

samma situation där produktionssystemet inte är anpassat efter det nya kravet. 

 

När Staples produktionssystem inte kan urskilja slutdestinationen, innebär den manuella sorteringen 

att pallar inte kan optimeras. Enligt studien som har utförts innebär detta att godset behöver fördelas 

på fler pallar för samma mängd kolli. Detta leder i sin tur till högre fraktkostnader och mer 

sorteringsarbete. Förutom vår studie hos Staples, visade försöken hos Akka Frakt och Alwex i 

Karlstad att sorteringen leder till fler pallar och en ännu större kostnadspåverkan. Eftersom kunden 

har beställt fler varor i Karlstad, har resultaten visat en signifikant ökning från en vanlig sortering på 

10 pallar, som slutligen blev 17 pallar med sorteringsarbetet med det nya kravet. Resultaten blev 

samma i alla tre studierna vi har utgått från. 

 

Orsaken till att godset ska levereras till Alwex försorterat är för att minska den interna sorteringen hos 

Alwex. Dock kan det ifrågasättas om detta verkligen sker eftersom Alwex har ett åtagande att 

kontrollera varje kolli. Efter att ha intervjuat en terminalarbetare finns det ingen konkret förbättring 

med försorterade kolli. Terminalarbetare menar att utefter deras system för kontroll måste ändå 

samma jobb utföras på varje kolli. Ifall kontrollsystemet skulle förändras skulle försortering kunna 

vara en positiv sak för Alwex, men skulle innebära att kontrollen försvinner. Exempelvis om 

terminalarbetarna vet om att det finns fem kolli som ska till samma slutkund, så kanske de inte 

behöver kontrollera varje enskilt kolli, utan kan sortera dessa direkt. Problemet med detta är att ett 

förtroende läggs på Staples, att allt gods anländer felfritt till Alwex. Dock finns det risk att fel händer 

under transporten mellan Staples och Alwex, eller att kollin saknas, och det blir svårt att veta vems fel 

det är.  

 

Innan samordnad varudistribution implementerades hade Växjö Kommun gratis leverans hos sina 

leverantörer. Staples anser att kommunen nu har en extra onödig kostnad för alla leveranser när 

kommunen med samordnad varudistribution bekostar sina egna leveranser. Växjö Kommun anser 

dock att de nu har en rabatt hos sina leverantörer, och menar att kostnaderna för varorna till och med 

har minskat. Som nämnt innan som exempel har en whiteboardtavla blivit 9 % billigare med 

samordnad varudistribution. Kommunen har dock aldrig gjort en beräkning på om leveranskostnader 

täcker rabatten vilket hade visat om samordnad varudistribution är kostnadseffektivt eller inte för 

Växjö Kommun. Fastän priset är lägre i nuläget kan det ifrågasättas ifall rabattavtalet har något med 

samordnad varudistribution att göra eller istället beror på kommunens prisupphandling med sina 
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leverantörer. Därmed anser vi att det är en irrelevant faktor för om samordnad varudistribution är 

kostnadseffektivt eller inte.  

6.1.2 Miljöpåverkan 

Växjö Kommun har som mål med samordnad varudistribution att minska kommunens miljöpåverkan, 

och minska koldioxidutsläppen. Dock är frågan om samordnad varudistribution har bidragit till en 

minskning av koldioxidutsläppen eller inte. Staples menar att samordnad varudistribution bidrar till en 

försämring av koldioxidutsläppen eftersom samdistributionen bidrar till att ytterligare en lastbil 

befinner sig på vägarna i kommunen. Staples har inte valt att övergå till Alwex som sin transportör på 

grund av samordnad varudistribution, inte heller tre av de andra fem av kommunens leverantörer som 

vi har varit i kontakt med. Det innebär att fyra leverantörer, inklusive Staples, kör med sin transportör 

inom kommunen, och en extra lastbil från Alwex. De två resterande använder endast Alwex som 

transportör, vilket inte är en minskning eftersom de har subtraherat en lastbil, och adderat en lastbil 

därefter. 

 

När Växjö Kommun utvärderade samordnad varudistribution i mars år 2014 visade kommunen en 

minskning av 57 kg CO2 per levererat ton på sina leveranser. Miljösamordnaren på Växjö Kommun 

menar dock att minskningen av koldioxidutsläpp idag är nere på noll på grund av att Alwex lastbilar 

tankas med HVO100, ett förnybart drivmedel. Frågan kan ställas om det är samordnad 

varudistribution i sig som har bidragit till minskningen eller om det är på grund av att lastbilarna 

istället drivs av ett förnybart drivmedel. Enligt en upphandlare på Växjö Kommun, kan kommunen i 

och med samordnad varudistribution ställa krav på sina upphandlade transporter att använda ett 

förnybart drivmedel. Om själva kapacitetsutnyttjandet av samdistributionen i sig har bidragit till en 

minskning av koldioxidutsläppen vet vi inte då detaljer på miljöresultatet saknas. Att köra halvtomma 

bilar är inte bra för miljön. Ju bättre kapacitetsutnyttjande, desto mindre miljöpåverkan per kilo. Efter 

att ha observerat Alwex hållbarhetsrapport om HVO100 anser vi att miljökraven från Växjö kommun 

inte är grunden till miljöpåverkningen, utan att Alwex egna mål för deras transporter har bidragit till 

att deras lastbilar drivs på ett miljövänligt alternativ. 

 

Eftersom det i kommunens utvärderingsrapport om samordnad varudistribution inte framgår hur 

Växjö Kommun har beräknat miljöpåverkan, har vi inte kunnat göra en jämförelse och gå in mer i 

detalj i hur koldioxidutsläppen påverkas av samordnad varudistribution. Likadant framgår det inte hur 

resultatet i project TRAILBLAZER har beräknats. Dock är det viktigt att belysa att det finns en 

komplexitet i hur miljöpåverkan utvärderats, vilket har gjort det svårt för oss att gå in närmare i 

detaljer då informationen inte finns tillgänglig.  

 

När Växjö Kommun har utvärderat samordnad varudistribution har kommunen endast utvärderat 

miljöpåverkan på deras transporter inom kommunens gränser. Detta anser vi ger ett felaktigt resultat 

eftersom rapporterna inte inkluderar utsläppen som kommer ifrån alla andra transporter inom 

kommunens gränser. Vi tycker att ifall målet är att ha en positiv miljöpåverkan, bör de ha ett 

helhetsperspektiv och visa att de har tagit hänsyn till alla faktorer innan en slutsats dras. Med 

informationen som vi har angående Växjö Kommuns resultat, anser vi att de har de nöjt sig med 

siffror som visar på kommunens egna transporter och saknar ett helhetsperspektiv.  
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6.1.3 Samordnad varudistribution 

Vi anser att samordnad varudistribution är rätt riktning för att minska transporter, effektivisera 

resurser och optimera rutter som slutligen minskar koldioxidutsläppen. För att detta ska ske behöver 

samordnad varudistribution som det är idag sträva efter att likna citylogistik, och att endast en 

transportör ska användas för att kunna nå en positiv miljöpåverkan och minskade koldioxidutsläpp. I 

dagens samhälle finns det dock ett problem med använda samma distributör som kommunen. Många 

större företag har centrala avtal med vissa transportörer som ibland sträcker sig över flera länder.  

Detta kommer göra det svårt att få dessa företag att övergå till Växjö Kommuns transportörer. För att 

lösa detta problem kan monopolisering behövas, eller att konkurrera ut alla privata distributörer. Det 

är inte en hållbar lösning då det lär påverka hela samhällets ekonomi. Dagens samordnade 

varudistribution anses vi är en lätt version av citylogistik som inte når helt upp till vad citylogistik 

innebär, och får därmed inte samma effekter.  

6.2 Metoddiskussion 

Validiteten i studien varierar beroende på vilken aktör informationen insamlats från. Från Staples har 

information samlats från logistikchefen, transportchefen och teamledaren som vi har haft möte med 

och fört en diskussion med angående studien. Dessa personer har stor kunskap om ämnet, samt 

tillgång till all information som har varit nödvändig för studiens syften utifrån Staples perspektiv. 

Information från Staples baseras mycket på egna åsikter, med bakgrund i kunskap och erfarenhet. Här 

anser vi att validiteten är hög även om informationen är baserad på åsikter, eftersom information har 

bekräftats genom mätningar.  

 

För att stärka validiteten ytterligare har en egen studie utförts för att studera om resultatet stämmer 

överens med verkligheten. Här har våra resultat jämförts med två andra studier som Staples har utfört 

tidigare, för att säkerställa att resultatet visar samma. Dock kan vi argumentera att vår studie inte har 

en hög reliabilitet då vi är okunniga för att utföra arbetet på rätt sätt, som en vanlig arbetare gör 

eftersom vi inte hade någon upplärning.  

 

Hos Alwex intervjuades en säljare som har arbetat där sedan de upphandlades som transportör för 

Växjö Kommun. Säljaren förmedlade sin kunskap och förstärkte sina uttalanden genom att hänvisa till 

ekonomiberäkningar och hållbarhetsredovisningen från Alwex som är granskade internt. Därför anser 

vi att validiteten i denna intervju är hög.  

 

Vid mätningen av sorteringen hos Alwex fick vi relevant information från en terminalarbetare, där vi i 

samband kunde utföra mätningar. Detta resulterade i primärdata som fick underlag av en arbetares 

åsikt. Dock kunde inte allt mätas då det krävs vissa omständigheter för att få fram dessa mätetal. Den 

mänskliga faktorn påverkar också vid våra mätningar, samt att mätningen endast utfördes vid ett 

tillfälle. Detta sänker reliabiliteten. För att stärka reliabiliteten borde vi ha utfört fler mätningar under 

flera tillfällen, med olika arbetare, eftersom olika arbetares har olika sätt att utföra arbetet, vilket 

troligtvis skulle påverka resultatet. 

 

Informationen från Växjö Kommun är insamlad från offentliga handlingar och intervjuer med kunniga 

personer, både i person och via mail. Personerna har omfattande kunskaper om samordnad 

varudistribution, även om de inte har varit med sedan implementeringen. Detta innebär att viss 

information är sekundär kunskap från den tidigare upphandlaren som jobbade med implementeringen. 
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Vi anser att validiteten är hög då upphandlaren jobbar dagligen med kommunens leverantörer, och har 

tillgång till all information angående samordnad varudistribution.  

 

En stor del av informationen som vi har fått ta del av är offentliga upphandlingar eller grundar sig i 

detta. Detta gör att vi har kunnat ta del av informationen utan etiska problem. Alla som har deltagit i 

studien genom intervjuer eller observationer har varit informerade om studiens syfte. Deltagarna har 

varit öppna med sina åsikter och till mestadels inte haft etiska problem med att förmedlar detta i 

rapporten. För att stärka reliabiliteten i åsikterna har vi haft löpande kontakt med informanterna för att 

förtydliga deras svar. För att stärka reliabiliteten ytterligare har vi i efterhand begärt informanterna att 

läsa stycken som involvera deras åsikter, för att bekräfta att vi har avspeglat deras åsikter rätt. Utifrån 

svaren från informanterna har texten modifierats och ett bortfall uppstod.   

6.3 Avgränsningsdiskussion 

För att kunna dra konkreta slutsatser inom vår tidsram, valde vi att specificera studien på Växjö 

Kommuns avtal inom samordnad varudistribution. Vi har valt att inte undersöka flera kommuner och 

deras avtal för att det krävs mycket resurser och tid att göra en så bred studie. Inom Växjö Kommuns 

avtal undersöktes endast kostnader och miljöpåverkan, som fokuseras på kostnader som det nya 

kravet medför och dess påverkan av koldioxidutsläpp. Dock är det viktigt att påpeka att det finns 

andra utsläpp som påverkar både miljön och människan än bara koldioxid. Vi valde att fokusera på 

koldioxid i just detta fall då det anses som största fienden för miljön i dagsläget.  

 

Vi har även avgränsat oss till att endast beräkna kostnader före det nya kravet och efter. Detta är för 

att kunna visa perspektiv på två olika tidpunkter av samordnad varudistribution. Det finns fler 

kostnadsområden än bara kravets påverkan, dock för att veta det behöver vi gå in på 

prisupphandlingar och kostnader för distributionscentralen. Vi har valt att inte gå in på 

prisupphandlingar eftersom vi ansåg att framtagandet om dessa avtal skulle vara ett stort projekt, och 

ansågs inte vara relevant för studien. 
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7. Slutsatser och rekommendationer  

Samordnad varudistribution är ett avtal som valdes att införas i Växjö Kommun med bra avsikter. 

Dock är det inte hållbart att ställa krav på sina leverantörer som i slutändan inte gör nytta, utan istället 

kostar tid och pengar, likaså dra en slutsats att avtalet är bra för miljön när endast ett perspektiv har 

studeras. Därmed bör en närmare dialog föras mellan kommunen, sina leverantörer och sin 

transportör, för att alla inblandade aktörer ska vara överens om hur distributionslogistiken ska utföras. 

Ändas då kan ett avtal som samordnad varudistribution bli lyckat.  

7.1 Kostnadspåverkan 

Samordnad varudistribution har inte påverkat alla leverantörer ekonomiskt. Efter att ha varit i kontakt 

med flera andra av Växjö Kommunens leverantörer visade de sig att de inte har påverkats ekonomiskt 

av avtalet. Vi kan dra slutsatsen att det är Staples system som inte kan anpassas efter Växjö Kommuns 

krav, och därmed leder till merkostnader både för sortering och frakt. Merkostnaden för Staples 

innebär cirka 63 500 kr per år. På grund av detta bör Staples överväga om det är ekonomiskt lönsamt 

att fortsätta som idag eller om det är kostnadseffektivt att implementera ett nytt system, alternativt 

uppdatera det befintliga. En uppdatering av system skulle kunna innebära för Staples att de blir mer 

flexibla och konkurrenskraftiga. Det är viktigt att följa med i utvecklingen och kunna anpassa sig efter 

kundernas krav.  

 

Efter att ha intervjuat, mätt och observerat Alwex inleverans, är slutsatsen att det nya kravet som bör 

underlätta för terminalarbetarna hos Alwex, egentligen inte har något positiv påverkan. Enda sättet 

Alwex påverkas är att de behöver hantera flera pallar, och använda mer yta till hanteringen. Växjö 

Kommun bör sätta sig ner med terminalarbetare hos Alwex och diskutera ifall de nya kraven 

egentligen är en fördel, eller en onödig kostnad. Beräkningar har visat att Alwex får en merkostnad på 

cirka 29 000 kr per år när godset anländer försorterat. 

7.2 Miljöpåverkan 

Samordnad varudistribution med de nya kraven har i vårt fall visat sig resultera i en extra lastbil för en 

leverantör som har en egen transportör. Detta bidrar till att det från en leverantör körs en extra lastbil 

varje dag som bidrar med ett högre koldioxidutsläpp, och inte en minskning som är ett av målen med 

samordnad varudistribution. Eftersom Alwex arbetar med att optimera rutter och platsutnyttjande 

samt kör på förnybart bränsle, har deras lastbilar bidragit till en positiv miljöpåverkan. Vissa 

leverantörer har även valt att övergå helt till Alwex som sin transportör, vilket bidrar till en minskning 

av lastbilar som kör på fossilt bränsle. Detta ger en positiv miljöpåverkan eftersom Alwex lastbilar 

kör på HVO100. Genom att Växjö Kommun kan ställa krav på Alwex kan en miljöstandard följas, 

och därmed ständigt arbeta mot minskade koldioxidutsläpp. Vi rekommenderar kommuner som har 

implementerat samordnad varudistribution att undersöka om det är möjligt att ställa krav på privata 

leverantörers transportörer att övergå till förnybart bränsle, för att kunna fortsätta minskningen av 

miljöpåverkan. Vi rekommenderar även kommunerna att utföra ett projekt som utvärderar samordnad 

varudistribution utifrån ett större perspektiv där de inkluderar alla aktörer som påverkas av samordnad 

varudistribution, för att ge en så korrekt bild av effekterna av samordnad varudistribution som möjligt.  
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För att minska koldioxidutsläppen kan vi dra en slutsats att trafiken inom ett tätbebyggt område måste 

begränsas. Förslagsvis bör samordnad varudistribution övergå mer till en citylogistik, för att eliminera 

alla andra lastbilar från leveranser av privat gods.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor  

Intervjufrågor till Alwex 
1. Hur ser flödet ut hos er, från att varorna anländer tills att de distribueras ut till kunderna? 

2. Vad innebär samordnad varudistribution för Alwex? 

3. Vilka krav ställer Växjö Kommun på er? 

4. Vilka krav ställer ni på de kommunala leverantörerna? 

5. Distribuerar Alwex Växjö Kommuns gods själva eller tillsammans med privata aktörer?  

 

Intervjufrågor till Växjö Kommun 
1. Beskriv bakgrunden till samordnad varudistribution och Växjö Kommuns syn på avtalet 

2. Vad var målet med införandet? 

3. Vad förväntade ni er för resultat? 

4. Gjordes några mätningar innan införande? Om ja, i så fall på vad och hur? 

5. Vad har ni sett för följder? Har ni nått ert mål? 

6. Hur har ni mätt följderna? 

7. Utgår ni från kommunens leveranser eller hela staden när ni mäter resultatet? 

8. Hur många leveranser tar kommunen emot varje dag? 

9. Vad ställer ni för krav på leverantörerna? 

10. Kör transportbolaget endast kommunens varor eller även privata aktörers i samma lastbil? 

11. Hur förhåller sig kommunens leverantörer till avtalet? Är de nöjda? 

12. Är samordnad varudistribution dyrt, jämför med innan då kommunen hade gratis leveranser? 

Hur balanseras kostnaderna? 

13. Vad blir nästa steg i avtalet? Har ni några förändringar som ni vill implementera? Ändra 

kraven på kommunens leverantörer, mm? 

 

Intervjufrågor till andra kommunala leverantörer 

1. Hur har ni påverkats av samordnad varudistribution? 

2. Har ni slutat använda egen transportör? 

3. Hur många bilar från er kör total i Växjö Kommun dagligen? 

4. Är ni nöjda med samordnad varudistribution? 
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Bilaga 2 - Resultat projekt TRAILBLAZER 
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Bilaga 3 - Bild på pallar hos Staples 

Pallar med kollin som försöket med sorteringen gjordes på hos Staples den 23 april 
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Bilaga 4 - Alwexs sorteringsutrymme 
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Bilaga 5 - Kalkylering 

 
 

 

 

 


