
 

 

 

Examensarbete för 
civilekonomprogrammet, logistik, 30 hp 

Drift av ett e-handelssystem 
med närproducerade matvaror 
ur ett logistiskt perspektiv 
En fallstudie i Uppvidinge kommun 
 

Författare: 
Henrik Magnusson 
Olle Persson 
Handledare: Petra Andersson 
Examinator: Helena Forslund 
Termin: VT13 
Ämne: Logistik 
Nivå: Magisteruppsats 
Kurskod: 4FE05E 



  

 

i 
 

Förord 
Vi vill börja med att tacka vår handledare på Uppvidinge kommun, Karin 

Wernersson, projektledare för serviceutveckling. Karin har i denna studie bidragit 

med värdefull information och har med engagemang fört intressanta diskussioner 

som har varit till hjälp under uppsatsens gång.  

 

Vi vill tacka Petra Andersson som varit vår handledare under den tid uppsatsen 

skrivits. Petra har under uppsatsens gång tagit sig tid att svara på frågor vi haft 

samt gett oss insiktsfulla kommentarer. Vi vill tacka examinator Helena Forslund 

som bidragit med konstruktiv kritik vid seminarier. Ett tack riktas också till våra 

opponenter Sandra Ericsson och Marielle Frid som under seminarier bidragit med 

konstruktiv kritik och gett oss bra feedback.  

 

Vi vill även tacka de respondenter som har tagit sig tid ställa upp på intervjuer i 

samband med insamling av empiri. Respondenterna har bidragit med empirisk 

information vilket har gjort studien möjlig att genomföra.  

 

Till sist vill vi tacka Lars Aspholmer på Sveriges Åkeriföretag för en god inställning 

till studenters arbete och för tillgång till programmet SÅcalc.  

 

 

 

 

Växjö, 24 maj 2013 

 
 
 

     ______________________   ______________________ 
Henrik Magnusson     Olle Persson 



 

 

 

ii 

 

Sammanfattning 
Examensarbete i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 
logistik, 4FE05E, VT 2013  

Författare: Henrik Magnusson & Olle Persson 
Handledare: Petra Andersson 

Titel: Drift av ett e-handelssystem ur ett logistiskt perspektiv – en fallstudie i 
Uppvidinge kommun 

Bakgrund: Som en del av Uppvidinge kommuns serviceutvecklingsprojekt har 
kommunen en idé om att implementera ett e-handelssystem där kunder ska kunna 
lägga beställningar på närproducerade matvaror som de senare kan hämta ut i en av 
de fyra lanthandlare som finns inom kommunens gränser.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka logistiska resurser som krävs 
för att kunna driva ett e-handelssystem med matvaror i Uppvidinge kommun samt att 
ge förslag på hur transporten av matvaror, mellan producent och utlämningsställe, 
kan se ut. Vidare är syftet att uppskatta kostnaden för denna transport av matvaror. 

Metod: Studien om driften av ett e-handelssystem i Uppvidinge kommun har skett 
med en fallstudie som undersökningsdesign. Ett positivistiskt synsätt har använts 
genom hela studien där det vetenskapliga angreppsättet är av deduktivt slag och 
forskningsmetoden är kvalitativ. Genom hela studien har författarna arbetat och 
utfört undersökningar utifrån tre volymantaganden (låg, medel och hög) vad gäller 
efterfrågan av ett e-handelssystem i Uppvidinge kommun. 

Resultat, slutsatser: För att kunder ska kunna beställa matvaror via ett e-
handelssystem har kravet på den typ av information som måste flöda mellan 
producent, transportör och kund identifierats. Typ av information som måste anges är 
kopplade till beställningsinformation, leveransinformation och utlämnings-
information. För att Uppvidinge kommun ska kunna genomföra transport av 
matvaror krävs att fordon, som kan hantera kylda varor, införskaffas för samtliga 
volymantaganden. Tillgänglig kyld lagerkapacitet hos utlämningsställena varierar 
med volymantaganden. Gemensamt för samtliga utlämningsställena är att kyld 
lagerkapacitet måste utökas för studiens högsta volymantagande.  

För transport mellan producenter och utlämningsställe har ett antal olika ruttförslag 
tagits fram. Ruttförslagen är utförda med alternativ som innefattar transport utan 
samlastningsterminal och med samlastningsterminal. Kostnaden för de olika 
ruttförslagen varierar med sträcka, tidsåtgång och vilket typ av transportmedel som 
har nyttjats. Sträcka, tidsåtgång och transportmedel kan direkt hänföras till vilket 
volymantagande som ligger till grund. 
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Abstract 
Degree project in logistics, 30 credits, The business administration and Economics 
programme, Linnaeus University, 4FE05E, spring 2013 

Authors: Henrik Magnusson & Olle Persson 
Supervisor: Petra Andersson 

Title: Operating an e-commerce from a logistical perspective - a case study in 
Uppvidinge municipality 

Background: As part of the service development project of Uppvidinge 
municipality, the municipality has the intention to implement an e-commerce where 
customers can place orders for locally produced food which they later are able to 
pick up in one of the four village shops available within the municipal boundaries. 

Purpose: The purpose of this study is to examine the logistical resources needed to 
operate an e-commerce of locally produced food in Uppvidinge municipality and to 
provide suggestions on how the transport of food might look like, from producer to 
the delivery point. An additional purpose is to estimate the cost of this transportation 
of food. 

Methodology: The study of the operation of an e-commerce in Uppvidinge 
municipality has taken on a case study research design. A positivistic perspective 
was used throughout the study. The scientific approach is deductive  and the research 
approach is qualitative. Throughout the study, the authors have worked and 
performed tests based on three assumptions (low, medium and high) regarding 
demanded volume of an e-commerce in Uppvidinge municipality. 

Results, conclusions: In order to enable customers to place orders for groceries via 
an e-commerce system, the authors have identified what type of information that has 
to flow between the producer, carrier and customer. The type of information that 
must be provided to the order system is linked to the article, the shipping and the 
delivery. For Uppvidinge municipality to execute the transportation of food requires 
a vehicle that can handle refrigerated goods is procured for all volume assumptions. 
Available refrigerated storage capacity at the delivery points vary with volume 
assumptions. Common to all delivery points is that chilled storage capacity must be 
expanded to the highest volume assumption of this study. 

For transport between producers and delivery points,  a number of suggested routes 
have been developed. The proposed routes are designed with options that include 
transportation without distribution centre and via distribution centre. The cost of the 
various routes suggested varies with distance, time and the type of transportion 
vehicle that has been used. Distance, time and transportation can be directly 
attributed to the actual volume assumption that prevails. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Uppvidinge kommun är beläget i Småland med kommungräns till kommunerna 

Högsbo, Hultsfred, Vetlanda, Växjö, Lessebo och Nybro. Uppvidinge kommun har 

sedan 1970 fått erfara en befolkningsminskning. År 1970 var 11943 personer bosatta 

i kommunen vilket kan jämföras med de 9216 personer som var bosatta i kommunen 

den 31 december 2011. Från år 2000 till 2011 minskade antalet bosatta i kommunen 

med 591 personer. Befolkningstätheten i Uppvidinge kommun är 7,9 invånare per 

kvadratkilometer. (www.scb.se)  

I syfte att öka kommunens attraktivitet och näringslivets utveckling ingår 

Uppvidinge kommun i Tillväxtverkets serviceutvecklingsprojekt. 

Serviceutvecklingsprojektet, som i sitt ursprung är ett initiativ från regeringen, har 

sitt intresse i att genomföra insatser som ska stärka kommuners arbete med att 

effektivisera och samordna service, både kommersiell och offentlig. Uppvidinge 

kommun är en av 13 pilotkommuner som får ekonomiskt och kompetensmässigt stöd 

från Tillväxtverket med näringslivsutveckling och utveckling av en attraktiv 

livsmiljö. Inriktningen på var kommuns serviceutvecklingsprojekt varierar 

innehållsmässigt då varje kommun arbetar utifrån sin specifika situation. 

(www.uppvidinge.se) Syftet med projektet i Uppvidinge kommun som pågår till år 

2014 är enligt kommunen att:  

”…utöka tillgängligheten av grundläggande service, och skapa en attraktivare 

kommun med stolta invånare som kan och vill bo kvar i bygden.” 

(www.uppvidinge.se) 

Som en del av Uppvidinge kommuns serviceutvecklingsprojekt vill kommunen 

implementera ett e-handelssystem som ska vara kompatibelt med olika lanthandlare 

som finns inom kommunens gränser. Målet med e-handeln är att möjliggöra för 

konsumenter i Uppvidinge kommun att beställa närproducerade matvaror via en 

internetbutik till den lanthandel konsumenten önskar. (Karin Wernersson, 

projektledare serviceutveckling, Uppvidinge kommun, 130129) Det saknas enligt 

Wretling Clarin (2010) en enhetlig definition för ordet närproducerat. Författarna har 



 

 

 

2 

Bylyckan Fröseke

Coop Nära Älghult

ICA Nära Alsterhallen

ICA Nära Norrhult

därför, i samråd med Wernersson (projektledare serviceutveckling, 130506) 

definierat närproducerat som matvaror som produceras i Kronobergs län. 

Implementeringen av ett e-handelsystem i Uppvidinge kommun erbjuder därmed 

konsumenten ett utökat sortiment som för närvarande inte finns tillgängligt i 

lanthandeln. Det finns fyra lanthandlare i Uppvidinge kommun. Dessa är Coop Nära 

Älghult, Bylyckan Fröseke, ICA Nära Alsterhallen och ICA nära Norrhult. 

(Wernersson, projektledare serviceutveckling, 130129)  

Nedan i figur 1.1 presenteras en karta över Uppvidinge kommun med lanthandlarnas 

geografiska placering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Karta över Uppvidinge kommun med de fyra lanthandlarna utmarkerade (egen 
illustration) 
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I Norrhult tätort bor det 801 personer. I Älghult bor det 500 personer. Invånarantalet 

i Alstermo är 830 personer medan det i Fröseke bor 159 personer. Ovanstående 

siffror inkluderar inte personer bosatta på landsbygden omkring respektive ort. 

(www.uppvidinge.se)  

Innan implementeringen av ett e-handelssystem i Uppvidinge kommun finns det fem 

områden som bör bli undersökta innan beslut tas om ett implementerande. Detta 

framgår enligt figuren nedan.  

 

Figur 1.2 Logistikfunktionen som en del av e-handelssystemet i Uppvidinge kommun 
(baserat på Wernersson, projektledare serviceutveckling, 130129) 

Denna uppsats behandlar enbart område 1, vilket är logistikfunktionen vid en e-

handelssystem i Uppvidinge kommun. Undersökning av logistikfunktionen innefattar 

kartläggning av vilka resurser som krävs för ett e-handelssystem och hur transporten 

kan se ut från producent till utlämningsställe. Logistiska resurser i den här studien 

definieras som: 

- informationsbehovet i ett orderläggningssystem  

- transportmedel 

- lagerkapacitet 

Marknadsefterfrågan

konkurrens/aktörer

Logistiklösning

Juridik/Avtal

Utveckling av webhandel

E-handelssystem, 
Uppvidinge kommun

4.

5.

3.

2.

1.
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För att driva ett e-handelssystem behövs ett orderläggningssystem där kunder kan 

lägga sina ordrar. Som en del av det första området ”logistiklösning” är det av stor 

vikt att kartlägga vilka producenter som kan erbjuda sina produkter för beställning 

via e-handelssystemet. Producenternas geografiska position har betydelse för 

transportupplägget. När order är lagd från konsument ska produkterna transporteras 

från producent till lanthandel där de lagras tills den beställande kunden hämtar sina 

produkter. När order är lagd krävs därför att transportmedel i kommunen och 

lagerkapacitet hos lanthandlarna finns tillgängliga. Nästa steg i undersökningen är att 

undersöka hur transporten av produkterna ska genomföras. Med transport av 

produkterna menar författarna den geografiska transportrutt som kommer föreligga. 

Vidare är det viktigt att beräkna den kostnad som transporten leder till. (Wernersson, 

projektledare serviceutveckling, 130131)  

Områden som inte behandlas i denna studie är följande:  

2. Efterfrågan av en e-handelstjänst i Uppvidinge kommun bör definieras då det i 

dagsläget inte finns prognoser eller undersökningar rörande efterfrågan av tjänsten.  

3. Detta område innebär en kartläggning av vilken konkurrens som råder för denna 

tjänst samt vilka aktörer som erbjuder liknande tjänster.  

4. De lagar och regler som gäller för kommunen när det gäller samarbete med olika 

lanthandlare måste undersökas. Tre av fyra lanthandlare i Uppvidinge kommun 

tillhör koncerner är detta av stor vikt.  

5. Detta område är av teknologisk art då en fungerande web-handel behöver 

utvecklas. (Wernersson, projektledare serviceutveckling, 130131)  

Johnsson och Jönson (2006) beskriver i rapporten ”Framtida handel – utveckling 

inom e-handel med dagligvaror” en modell som är anpassad för e-handel med butik 

som utlämningsställe. Modellen kräver inga stora investeringar i ett externt 

plocklager eller krav på stora volymer. I denna modell utgår varorna istället ifrån 

butik och detta är platsen där kunden hämtar ut sina beställda varor. Vid tillämpning 

av e-handel med utlämningsställe uppstår enligt Karlsson (2008) 
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samordningsfördelar vid distribution då flera ordrar hämtas för att sedan levereras till 

ett och samma utlämningsställe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.3 E-handelssystem med butik som utlämningsställe (Johnsson & Jönsson, 2006) 

 

Likt ovan illustrerat har Uppvidinge kommun en idé om att använda befintliga 

lanthandlare som utlämningsställe av närproducerade matvaror som kunder beställer 

via e-handelssystemet. Tanken är att leveranser till lanthandlare i inledningsfasen 

endast ska ske en gång i veckan. Ur ett kundperspektiv anser Wernersson 

(projektledare serviceutveckling, 130131) fredagar vara den veckodag som är mest 

lämpad för leveranser från e-handelssystemet. Efter lagd order från kund är tanken 

att en orderbekräftelse ska skickas tillbaka till kunden med information gällande 

leveransdatum och utlämningsställe. Konceptet som har diskuterats är att betalning 

sker direkt till producent. Därefter ska kommunen se till att beställda produkter 

levereras till vederbörande lanthandlare. Uppvidinge kommun som startar upp detta 

e-handelssystem kommer vara den aktör som driver det. I ett senare stadie kan 

Uppvidinge kommun tänka sig att överlämna e-handelssystemet och därmed 

logistikfunktionen till en annan intressent. (Wernersson, projektledare 

serviceutveckling, 130131) Således kommer denna studie behandla hur 

transportupplägget av närproducerade matvaror mellan producenter och 
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utlämningsställe ska vara designat. Detta innebär att denna studie kommer att 

kartlägga det materiella flödet från och med framkörningen av transportmedel till 

producenterna till dess att matvarorna är mottagna på utlämningsställe. Den typ av 

information som krävs för ett fungerande orderläggningssystem kommer att 

identifieras.  

 

 

Figur 1.4 Förenklad processkarta för e-handelsystemet i Uppvidinge kommun (egen 
illustration vidareutvecklad från Wernersson, projektledare serviceutveckling, 130129) 
 

Enligt Karlsson (2008) finns det en del förutsättningar att ta hänsyn till vid e-handel 

med utlämningsställe. Eftersom det är ett utlämningsställe för matvaror behövs kylda 

utrymmen, dels under transporten av matvarorna och dels vid lagring hos 

utlämningsställets. Karlsson (2008) menar även att det är av betydelse att ett 

utlämningsställe ska kunna hantera ökad eller minskad efterfrågan av e-handelsvaror.  

Att ha en undersökt efterfrågan av denna tjänst att utgå ifrån hade i många aspekter 

varit att föredra. Den efterfrågan som ligger till grund för studien antas i form av 

olika volymantaganden. I dagsläget har Uppvidinge kommun ingen uppfattning om 

hur stor efterfrågan för en e-handelslösning kan tänkas bli vilket försvårar skapandet 

av en kostnadsprognos för logistiken förknippad med e-handeln. Om efterfrågan 

visar sig vara låg för vissa produkter medför detta att somliga lokala producenter inte 

kommer leverera sina produkter vid vissa tillfälle. Detta kommer i sin tur även 

påverka transportupplägget. Efterfrågevolymer kommer att antas i arbetets samtliga 

problemfrågor och en närmare presentation av de volymantaganden som 

genomgående används i studien presenteras i metodkapitlet under ”2.5.1 studiens 

olika volymantaganden”.   
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1.2 Problemdiskussion 

Vid elektronisk handel börjar alltid processen med att kund lägger en order 

elektroniskt via internet (Storhagen, 2003). Därmed behöver kunder ha tillgång till 

ett orderläggningssystem där de kan placera ordrar på önskade närproducerade 

matvaror och var de önskar hämta ut matvarorna. Viktigt är att definiera vilken typ 

av information som de olika aktörerna i e-handelssystemet måste bidra med.  

Vid drift av det tilltänkta e-handelssystemet kommer vissa krav ställas på 

Uppvidinge kommun vad gäller transportmöjligheter. Fysisk distribution vid kyld 

leveranskedja innefattar enligt Kou och Chen (2010) att såväl transport och lagring 

av matvaror kräver en viss temperatur. 

Frågor uppstår snabbt som rör kommunens förmåga att själva transportera 

närproducerade matvaror från producenter till utlämningsställe. Att transportera 

matvaror kräver enligt Karlsson (2008) transportmedel anpassade med kylda 

utrymmen. Har Uppvidinge kommun i dagsläget möjlighet att transportera matvaror 

från olika producenter till utlämningsställen i form av transportmedel? Denna fråga 

kan tänkas ha att göra med vilken volym som ska transporteras och vilken geografisk 

position producenterna har.  

Vad gäller utlämningsställe, som i den här studien är lanthandlare inom kommunens 

gränser, måste dessa möta krav på kyld lagerkapacitet som enligt Karlsson (2008) är 

en förutsättning för e-handel med matvaror.  Detta är en fråga som berör hur pass 

upptagen befintlig lagerkapacitet hos de olika lanthandlarna är. Kanske krävs det hos 

somliga lanthandlare investeringar i ny lagerkapacitet. Finns det 

lagerhållningsmöjligheter vid de fyra lanthandlarna eller måste investeringar ske i ny 

lagerkapacitet för beställda produkter? Att ta emot högre volym matvaror via det 

tilltänkta e-handelssystemet kräver att det finns tillgänglig kyld lagerkapacitet som 

kan hantera det ökade varuflödet. Även denna aspekt är kopplad till vilken volym 

matvaror som kommer att beställas vi e-handelssystemet.  

Transporten av de matvaror som beställs genom e-handelssystemet i Uppvidinge 

kommun kan delas in i två delar. Först ska framkörning av transportmedel ske till de 
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producenter som tillhandahåller närproducerade matvaror. Matvarorna ska sedan 

transporteras från producent till lanthandel. 

Cho, Ozment och Sink (2008) menar att e-handel har krävt ett helt nytt upplägg på 

distributionsinfrastrukturen med avseende på bland annat små orderkvantiteter, 

ökade dagliga ordervolymer och småpakets-transporter. Frågan är om Uppvidinge 

kommun med sina resurser kan möta dessa krav på en anpassad 

distributionsinfrastruktur med avseende på leverans från producenter till 

utlämningsställe.  

För att dra nytta av de samordningsfördelar som Karlsson (2008) beskriver då flera 

ordrar levereras till ett och samma utlämningsställe, behöver transportupplägget 

designas med hänsyn tagen till berörda producenter och de fyra lanthandlarna. 

Ruttplanering genomförs enligt Jonsson och Mattsson (2011) i syfte att hitta de 

optimala rutterna och högsta fyllnadsgraderna. Därmed minimeras antalet körda 

transportkilometer. En ruttplanering bör genomföras i Uppvidinge kommun för att 

kommunen på kortast körsträcka ska kunna leverera matvarorna från producent till 

respektive lanthandel. Hur lång körsträckan är beror på antalet producenter. Antalet 

producenter beror i sin tur på efterfrågan som råder vid ett e-handelssystem. Hur ska 

transporten planeras för att på kortast körsträcka transportera matvarorna till 

lanthandlarna? Det finns ingen bakomliggande kunskap om hur efterfrågan ser ut 

eller om efterfrågan kommer se olika ut mellan olika tillfällen. En fluktuation i 

efterfrågan bidrar till att antalet upphämtade matvaror sker hos olika antal 

producenter vid olika tillfällen. Gör variation i efterfrågan att transportupplägg ser 

olika ut? 

Kostnaden för driften av logistikfunktionen beror på ett antal variabler. Då siffror 

rörande efterfrågan av e-handelssystemet i nuläget är odefinierad behövs antagande 

göras i form av olika efterfrågevolymer. Antalet producenter som vill och kan 

leverera till de olika utlämningsställena kan även de variera vilket kommer påverka 

körrutten och därmed kostnaden.  
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1.3 Problemformulering 

1. Vilka logistiska resurser krävs för att driva ett e-handelssystem i Uppvidinge 

kommun med närproducerade matvaror? 

2. Hur kan transporten mellan producenter och utlämningsställe, baserat på e-handel 

med närproducerade matvaror, vara designad i Uppvidinge kommun? 

3. Vad blir den uppskattade kostnaden för transporten för dessa olika ruttförslag? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka logistiska resurser som krävs för att 

kunna driva ett e-handelssystem med matvaror i Uppvidinge kommun samt att ge 

förslag på hur transporten av matvaror, mellan producent och utlämningsställe, kan 

se ut. Vidare är syftet att uppskatta kostnaden för denna transport av matvaror.  
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Figur 1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras de val författarna har gjort vad gäller studiens metod. I 

varje avsnitt motiveras de val som gjorts bland möjliga tillvägagångssätt. 

Metodkapitlet inleds med författarnas vetenskapliga synsätt som sedan följs av 

vetenskapligt angreppssätt, forskningsmetod, undersökningsdesign, empiriskt 

tillvägagångssätt, kvalitetskriterier och etiskt förhållningssätt. Detta sammanfattas i 

en metodsammanfattning. I slutet av kapitlet presenteras en analysmetod samt en 

analysmodell.  

2.1 Vetenskapligt synsätt 

En epistemologisk eller kunskapsteoretisk frågeställning handlar om vad som kan 

betraktas som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. En fråga inom detta synsätt 

är huruvida den sociala verkligheten kan studeras utifrån samma principer, metoder 

och verklighetsbild som tillämpas inom naturvetenskapen. Det finns två 

huvudsakliga begrepp av det vetenskapliga synsättet vilka är positivism och 

hermeneutik. (Bryman & Bell, 2005)  

I enighet med positivismen uppnås kunskap genom insamling av fakta vilken i sin tur 

ligger till grund för regelbundenheter. Om forskare följer naturvetenskapens metoder, 

principer eller verklighetsbild för den sociala verkligheten så kallas det att forskaren 

har en positivistisk ståndpunkt. Positivismen hävdar att sådant som inte kan 

observeras inte är genuint vetenskapligt. Det måste kunna observeras med strikta 

observationskrav för att arbetet skall få en hög kunskapsteoretisk status. Till skillnad 

från positivismen bygger hermeneutiken på förståelse och tolkning. (Bryman & Bell, 

2005) 

Denna studie har haft till syfte att ge en objektiv bild av vilka logistiska resurser som 

krävs för att kunna driva ett e-handelssystem ur ett logistiskt perspektiv i Uppvidinge 

kommun. Även utformandet av transportupplägg och kostnadsberäkningar har skett 

ur en objektiv synvinkel som härletts från vedertagen teoretisk kunskap. Studien om 

Uppvidinge kommun och driften av ett e-handelssystem har genomförts utifrån en 
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positivistisk utgångspunkt. Författarna till denna studie följer de naturvetenskapliga 

metoder, principer och den verklighetsbild som finns, då positivismen hävdar att 

sådant som inte går att observera inte är genuint vetenskapligt. 

2.2 Vetenskapligt angreppsätt 

Det finns enligt Bryman och Bell (2005) två angreppssätt att tillämpa när en studie 

ska angripas; deduktivt eller induktivt. Som forskare med ett deduktivt angreppssätt 

utgår du från teorin och skapar hypoteser. Genom datainsamling och resultat kan 

hypoteserna sedan bekräftas eller förkastas. Den deduktiva processen ser ut enligt 

följande: Teori om valt forskningsområde samlas in. Vald teori ligger till grund för 

hypoteser som med hjälp av teorin deduceras fram. Nästa steg är att forskarna utifrån 

hypoteserna utför en empirisk granskning. Datainsamlingen är styrd av teorin och de 

hypoteser som härletts. Resultatet av datainsamlingen kopplas sedan tillbaka till 

teoriförrådet vilket möjlligör en förkastning eller acceptering av utformade 

hypoteser. (Bryman & Bell, 2005) 

När induktion tillämpas är teorin resultatet av en forskningsinsats. En induktiv 

process innebär att generaliserbara slutsatser dras av utförda observationer. (Bryman 

& Bell, 2005) 

Författarna har angripit denna studie deduktivt då den grundar sig på teori. 

Författarna har byggt upp en teoretisk grund och därefter utfört en empirisk 

datainsamling. Detta för att undersöka i vilken utsträckning lanthandlare och 

Uppvidinge kommun har resurser att driva ett e-handelssystem. Teori ligger även till 

grund för problemformulering 2 och 3 för att sedan empiriskt undersöka möjliga 

transportupplägg samt kostnadsberäkna dessa. Induktion har i denna studie uteslutits 

som angreppssätt då forskarna inte haft för avsikt att skapa ny teori.  

 

2.3 Forskningsmetod 

Det finns två infallsvinklar vid valet av forskningsmetod. Dessa är kvantitativ och 

kvalitativ metod. Enligt Eliasson (2010) handlar kvantitativa metoder om sådant som 

går att beskriva med siffror medan den kvalitativa metoden handlar om sådant som 
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går att beskriva med ord. Vidare menar Eliasson (2010) att teorier som har en 

kunskapssyn som mäter ”brett” och som kan generaliseras från en liten grupp till en 

stor är teorier som lämpar sig med kvantitativ forskning. Teorier som å andra sidan 

passar med kvalitativa metoder är de som bäst uppnås genom att gå på djupet och 

söka sammanhang. Bryman och Bell (2005) beskriver att kvalitativa metoder har en 

induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik medan kvantitativa metoder har 

en deduktiv syn. Eliasson (2010) beskriver observationer och intervjuer som de två 

vanligaste kvalitativa metoderna medan enkät- och intervjuundersökningar är de 

vanligaste sätten att samla in kvantitativ data.  

 

Denna studie bygger på en kvalitativ undersökningsmetod och grundar sig på både 

kvalitativ och kvantitativ data. I studiens första problemformulering läggs stor tyngd 

på att gå på djupet vad gäller de logistiska resurserna i Uppvidinge kommun med 

hjälp av kvalitativa data. Författarna tar även hjälp av kvantitativa data som har med 

studiens volymantaganden att göra. 

 

I studiens andra problemformulering är resultatet av kvantitativ art då ruttförslagens 

resultat presenteras i antal kilometer, timmar och minuter. Författarna tar även hjälp 

av kvalitativa data då även frågor som berör konsolidering av leveranser besvaras. 

 

I problemformulering tre är resultatet angivet med kvantitativa värden då 

problemformuleringen svarar på hur mycket den uppskattade kostnaden för olika 

ruttförslag blir. 

 

2.4 Undersökningsdesign 

Den undersökningsdesign som väljs för en studie utgör, enligt Bryman och Bell 

(2005) en ram för insamling och analys av data. Vid val av undersökningsdesign 

finns det ett flertal undersökningsdesigner att välja mellan. Forskare kan till exempel 

välja att tillämpa experimentell design, surveyundersökningar, longitudinella 

undersökningar, fallstudier och komparativa undersökningar. Vid en fallstudie 

studeras detaljerat och ingående ett enda fall. Ett specifikt fall uppvisar en 

komplexitet och en specifik natur där fallstudien lämpar sig väl som 
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undersökningsdesign. Vanligt förekommande är att en fallstudie genomförs i en viss 

organisation, på en viss plats, på en specifik person eller vid en specifik händelse.  

Då denna studie studerar en viss händelse på en specifik plats har en fallstudie som 

undersökningsdesign valts. Författarna har besökt samtliga fyra lanthandlare och 

Uppvidinge kommun för att på så sätt fått en detaljerad bild av det specifika projektet 

som berör uppsatsen. (Bryman & Bell, 2005) 

Yin (2012) menar att fallstudien har fått utså kritik för att denna 

undersökningsdesign har litet eller inget generaliseringsvärde. Dock är författarnas 

mål med denna studie inte att generalisera resultatet av studien till populationen. 

Författarnas mål med studien är å Uppvidinge kommuns vägnar att identifiera 

resurser och transportflödesdesign till ett e-handelssystem samt identifiera kostnader 

för tillhörande transportflöde i denna specifika miljö.  

2.5 Empiriskt tillvägagångssätt 

2.5.1 Studiens olika volymantagande 

En implementering av ett e-handelssystem i Uppvidinge kommun är ett framtida 

projekt och för studien finns det inte någon undersökt efterfrågan. För att kunna 

besvara studiens problemfrågor har tre volymantaganden tagits fram tillsammans 

med Karin Wernersson, projektledare för serviceutveckling i Uppvidinge kommun. 

Efterfrågan anges i kubikmeter (m3) och avser efterfrågad volym per vecka och 

lanthandel. Vid volymantagande låg efterfrågas livsmedel på 0,5 m3 i veckan per 

lanthandel och denna volym motsvaras av en låg efterfrågan. Vid volymantagande 

medel efterfrågas 4 m3 livsmedel i veckan till varje lanthandel, vilket motsvarar en 

medelhög efterfrågan. Vid volymantagande hög efterfrågas livsmedel på 10 m3 vars 

volym motsvarar hög efterfrågan.  De tre volymantagandena sammanfattas nedan.   
 

 

 

 
Tabell 2.1 Studiens volymantaganden 

 

Volymantagande m3/lanthandel/vecka 

Låg 0,5 

Medel 4 

Hög 10 
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2.5.2 Arbetsgång 

Vilka logistiska resurser krävs för att driva ett e-handelssystem i Uppvidinge 

kommun med närproducerade matvaror? 

 

I syfte att besvara den första problemformuleringen har författarna identifierat vilka 

logistiska resurser som krävs för att driva ett e-handelssystem. Frågan om vilka 

resurser som krävs beror på den efterfrågan som råder. Ett lågt volymantagande kan 

inte antas kräva samma resurser som ett högt volymantagande. För Uppvidinge 

kommun och de fyra lanthandlare har det därför varit av vikt att identifiera de 

resurser som krävs utifrån respektive volymantagande. På Uppvidinge kommun har 

intervjuer genomförts med anställda som är insatta i distribution och som har 

kunskap om kommunens regelbundna transporter och transportmedel. För att 

undersöka de resurser som finns hos lanthandlarna har intervjuer genomförts med 

den person som har god insikt i lanthandelns verksamhet och kunskap om den 

lagerkapacitet som finns. 

Hur kan transporten mellan producenter och utlämningsställe, baserat på e-handel 

med närproducerade matvaror, vara designat i Uppvidinge kommun? 

För att ett transportupplägg mellan producenter och utlämningsställe ska kunna 

designas har författarna behövt identifiera och kartlägga de producenter som är 

intresserade att sälja sina produkter via någon av de fyra lanthandlarna. Genom 

deltagande i en nätverksträff för producenter och lanthandlare inom Kronobergs län 

har aktuella producenter kunnat kartläggas. Alla producenter och matförädlare inom 

Kronobergs län har av länsstyrelsen i Kronobergs län blivit tillfrågade om de är 

intresserade av att sälja sina produkter till lokala lanthandlare inom länets gränser. 

Merparten av alla tillfrågade som svarade ja på frågan närvarade vid en nätverksträff 

i Alvesta den 16 april 2013. Under nätverksträffen erhölls underlag även till de 

producenter som inte närvarade. 

För att beräkna olika rutter från producenter till utlämningsställe har programmet 

Route Logix använts. Route Logix är en programvara utvecklat av DPS International. 

Denna programvara är ett ruttplaneringssystem som innehåller listor över platsnamn, 

postnummer, adresser och koordinater. Programmet ruttplanerar för ett fordon åt 
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gången. Baserat på valda destinationer beräknar systemet ut den optimala 

besöksordningen och ger en detaljerad färdväg. (www.dps-int.com) 

Vad blir den uppskattade kostnaden för transporten för dessa olika ruttförslag? 

 

För att besvara den tredje problemformuleringen har de ruttförslag som framtagits i 

problemformulering 2 legat till grund. Information har samlats in angående olika 

transportmedel som Uppvidinge kommun äger. Olika volymantagande har krävt 

olika lastningsvolymer, vilket har gjort att tre olika transportfordon har använts till 

beräkningar. För volymantagande låg har författarna räknat på ett av Uppvidinge 

kommuns egna transportfordon. För volymantagande medel har information om ett 

fordon, lämplig för denna volym, använts vid beräkningarna. För volymantagande 

hög har författarna räknat på ett fordon hämtat direkt ur SÅcalc. Här har fordon 

hämtats direkt från SÅcalcs fordonsmallar som motsvarar de lastvolymer som krävs 

vid de olika volymantagandena. Insiktsfull information har erhållits från personer 

inom kommunen som har god kunskap om kommunens fordon och som var med vid 

anskaffningen av dessa. Egenskaper såsom bränsleförbrukning, 

nuanskaffningskostnad och ekonomisk livslängd har infogats i de kostnadskalkyler 

som författarna beräknat.  

 

Vid beräkning av kostnaden för olika ruttförslag har författarna använt sig av SÅcalc, 

vilket är ett tilläggsprogram till Microsoft Excel. SÅcalc möjliggör 

kostnadsberäkningar via olika formulär för olika transportuppdrag. Programmet utgår 

från information om det transportfordon som används för det specifika 

transportuppdraget. (www.akeriekonomi.se) 

 

2.5.3 Datainsamling  

2.5.3.1 Primär- och sekundärdata 

Forskare kan enligt Eliasson (2010) samla in antingen primärdata eller sekundärdata. 

Primärdata är den data som forskaren själv samlat in för att analysera och därmed 

kontrollera hela undersökningsprocessen. Om data istället har samlats in och 

analyserats av andra ur deras utgångspunkter kallas dessa sekundärdata. Utmärkande 
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för primärdata är, enligt Dahmström (2011), att insamlingsprocessen utformas efter 

studiens avgränsningar och specifika frågeställningar. Primärdata ses dock som en 

resurskrävande och kostsam datainsamlingsmetod. Till skillnad från primärdata är 

användande av sekundärdata, enligt Bryman och Bell (2005), mer kostnadssparande 

och resurssparande vad gäller arbetsresurser.  

För datainsamling till denna studie har författarna använt sig av primärdata. Detta 

lämpar sig väl eftersom författarna har varit tvungna att samla in data genom 

observationer och intervjuer angående det specifika projektet. Detta har genomförts 

med berörda lanthandlare och anställda på kommunen. Primärdata har förefallit som 

det självklara alternativet för studiens alla tre problemformuleringar då rådande 

förhållanden är specifika för Uppvidinge kommun.  

2.5.3.2 Intervjuer och observationer 

Enligt Dahmström (2011) kan primärdata samlas in via besöksintervjuer. Denna 

insamlingsmetod kan karakteriseras som en kostsam metod som dock kan vara 

nödvändig för att samla in utförliga svar som innehar hög kvalitet.  

Bryman och Bell (2005) anser att semi-strukturerade intervjuer kan användas för att 

ge viss flexibilitet vid intervjutillfällen. Om forskare använder sig av en 

ostrukturerad intervjuform finns det risk att viktiga frågor uteblir under 

intervjutillfällen. En ostrukturerad intervjuform påminner om ett samtal och 

intervjuaren använder sig enbart av lösa minnesanteckningar (Bryman & Bell, 2005). 

En strukturerad intervjumetod har ett tydligt frågeschema som intervjuaren lätt 

binder sig till. Strukturerade metoder är enklare att genomföra och sammanställa men 

de förhindrar många gånger intervjuaren att följa upp intressanta och oväntade svar 

(Eliasson, 2010). En strukturerad intervjumetod lämpar sig bättre för en kvantitativ 

studie (Bryman & Bell, 2005).  

Intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade och i denna studie använder 

författarna sig av semi-strukturerade intervjuer. Tydliga intervjuguider har utformats 

i syfte att ge intervjuerna struktur samt att finnas som ett hjälpmedel så att författarna 

inte glömmer någon viktig fråga i mötena med respondenterna. 
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Då en forskare får tillträde till ett fält via observation kan enligt Bryman och Bell 

(2005) forskarens anta olika roller. De olika rollerna kan klassificeras som 

Fullständig deltagare, deltagare-och-observatör, observatör-och-deltagare och 

fullständig observatör. När forskaren antar rollen som observatör-och-deltagare är 

forskaren i huvudsak intervjuare men utför en viss mängd observationer. När 

forskaren antar rollen som fullständig observatör samspelar forskaren inte med 

personer i miljön och dessa personer behöver inte heller ta hänsyn till forskaren. 

(Gold, 1958 se Bryman & Bell, 2005) 

Vid den empiriska datainsamling som har skett vid de fyra utlämningsställena i 

studien antog författarna rollen som observatör-och-deltagare. Vid dessa 

observationstillfällen var författarnas roll i första hand att ställa frågor angående 

tillgänglig lagerkapacitet. Sekundärt utfördes sedan egna mätningar för att verifiera 

det respondenterna påstod. 

Då underlag gällande vilka producenter som var aktuella för studien samlades in 

antog författarna nästintill rollen som fullständiga observatörer. Vid platsen och tiden 

då detta genomfördes förekom väldigt lite dialog med de aktuella producenterna. 

Syftet var vid denna nätverksträff istället att erhålla information om de olika 

producenterna.  

2.5.4 Urval av respondenter 

Respondenter som väljs ut för en studie benämns urval. Populationen är den helhet 

varifrån ett urval av respondenter görs. Vid urval av de respondenter som en forskare 

vill vara delaktig i en specifik studie finns det ett antal olika urvalsmetoder att välja 

mellan. Generellt kan man skilja på sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 

(Bryman & Bell, 2005) 

Sannolikhetsurval sker när alla enheter i populationen har lika stor chans att bli 

valda. De enheter som blir valda är valda på ett slumpmässigt sätt. (Bryman & Bell, 

2005) 

Icke-sannolikhetsurval omfattar alla de former av urvalsmetoder som inte ligger till 

grund för sannolikhetsprinciper. Vid icke-sannolikhetsurval är det svårt att uppnå 



 

 

 

19 

representativitet för en hel population. Att uppnå representativitet är dock inte lika 

viktigt i alla typer av studier. Exempel på icke-sannolikhetsurval är 

bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval. Ett bekvämlighetsurval görs då 

forskare för tillfället råkar komma i kontakt med tillgängliga respondenter. (Bryman 

& Bell, 2005) 

Författarna till denna studie har valt att välja respondenter utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Författarna har valt att intervjua personer som har god kunskap 

inom studerad verksamhet. Författarna har låtit Uppvidinge kommun själva få 

bestämma vilka respondenter inom den kommunala verksamheten som har varit mest 

lämpade att deltaga i studien. Likaså i de olika lanthandlarna har personer valts ut av 

företagen själva. Efter detta har sedan ett snöbollsurval legat till grund för att vidare 

få fler respondenter med insiktsfulla svar till studien. 

Respondent Titel Organisation Datainsamlingsform Intervjudatum/ 
Intervjuperiod 

Karin Wernersson Projektledare 
serviceutveckling Uppvidinge kommun Intervju 130129-130506 

Niklas Jansson IT-chef Uppvidinge kommun Intervju 130405 
Christer 
Christensson Administrativ chef Socialförvaltningen, 

Uppvidinge kommun Intervju 130405, 130515 

Mattias Eriksson Butikschef Coop Nära Älghult Intervju 130318 
Michael Sandberg Butikschef Bylyckan Fröseke Intervju 130318 
Niklas Axelsson Butikschef ICA Nära Alsterhallen Intervju 130318 
Jenny Stenberg Butikschef ICA Nära Norrhult Intervju 130325 

Annette Petersson Landsbygdsenheten Länsstyrelsen i 
Kronobergs län Erhållna dokument 130416 

Nätverksträff, 
lanthandlare - 
matproducenter 

- Länsstyrelsen i 
Kronobergs län Observation 130416 

 

Tabell 2.2 Studiens urval av respondenter 

 
2.6 Kvalitetskriterier 

Eftersom denna uppsats är en fallstudie har författarna valt att tillämpa de 

kvalitetsmått som Yin (2007) utgår från. Dessa kvalitetsmått är begreppsvaliditet, 

intern validitet, extern validitet och reliabilitet.  
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Begreppsvaliditet  

Begreppsvaliditet bygger på att de begrepp som används i studien ska återge det 

studien handlar om på ett bra sätt. Genom att använda ett flertal källor och att 

granska studien kan en studies begreppsvaliditet stärkas. (Yin, 2007)  

I denna studie har begreppsvaliditeten stärkts genom att flera källor har använts för 

data i såväl teori- som empirikapitel. Efter varje utförd intervju hos kommun, 

lanthandlare och producenter har författarna diskuterat och sammanställt 

anteckningar för att en korrekt bild av intervjuerna ska återges. Vidare har insamlad 

empiri, genom respondentvalidering, blivit granskad av respondenter i studien för att 

säkerställa att författarna inte har feltolkat eller missuppfattat information.  

Intern validitet 

Intern validitet har att göra med kausalitet. Intern validitet handlar om hur pass 

hållbar en slutsats som innehåller ett kausalt samband mellan två eller flera variabler 

är (Bryman & Bell, 2005). Intern validitet kan enligt Yin (2007) liknas vid 

tillförlitlighet och kan skapas genom mönsterjämförelse. Mönsterjämförelse kan 

beskrivas som en process där forskarnas empiriska data jämförs med ett förutbestämt 

teoretiskt mönster. Genom respondentvalidering, uttalanden från flera respondenter 

om samma process, direkt observation och genom att det empiriskt grundade 

mönstret jämförs med ett förutbestämt teoretiskt mönster bidrar det till ökad intern 

validitet (Yin, 2007).  

Intern validitet i studien har stärkts genom att författarna har inkluderat relevant teori 

och empiri som behandlar valt forskningsämne. Vidare har mönsterjämförelse 

genomförts genom att insamlad empiri har jämförts med det förutbestämda teoretiska 

mönstret.  

Extern validitet 

Extern validitet bestämmer i vilken utsträckning en studies resultat kan generaliseras 

till andra fall. Enligt Yin (2007) kan inte ett resultat från ett enskilt fall generaliseras 

till en hel population. Däremot kan ett resultat av ett fall, via analytisk generalisering, 

appliceras till andra fall med samma rådande förutsättningar.  
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På grund av att denna uppsats är en fallstudie är inte den externa validiteten lika hög 

som den interna validiteten. Det specifika fallet i Uppvidinge kommun har 

svårigheter att kunna generaliseras till många andra miljöer. Däremot är viss 

generaliserbarhet möjlig till andra kommuner som innehar samma förutsättningar 

som Uppvidinge kommun och som står inför liknande projekt.  

Reliabilitet 

Målet med kvalitetsbegreppet reliabilitet är att alla faser i studiens tillvägagångssätt 

ska återges. Andra forskare kan genom hög reliabilitet i studien komma fram till 

samma resultat och slutsatser genom att följa samma tillvägagångssätt. Syftet med 

reliabilitet är vidare att minska skevheter och felaktigheter i studien. (Yin, 2007) 

I metodkapitlets avsnitt datainsamling återges hur data har samlats in. Reliabiliteten i 

denna studie har här stärkts genom att intervjuer, observationer och referensobjekt 

här är dokumenterade. Vilka respondenter som är tillfrågade och vilka positioner de 

innehar återges i avsnittet Urval av respondenter.  

2.7 Etiskt förhållningssätt 

Enligt Bryman och Bell (2005) handlar etiken i samhällsvetenskapliga 

undersökningar om hur man ska behandla de individer som ska studeras. Etiken 

handlar även om det finns aktiviteter som forskare bör eller inte bör  engagera sig i 

med de individer som ska studeras. Det finns ett antal etiska regler som rör de 

studerades frivillighet, integritet konfidentialitet och anonymitet. Bryman och Bell 

(2005) delar upp dessa regler i ett antal dimensioner;  

Informationskravet handlar om att de respondenter i undersökningen ska vara väl 

informerade om studiens syfte och vilka moment som ingår i studien. (Bryman & 

Bell, 2005) 

Samtyckeskravet handlar om att försökspersoner och respondenter ska vara medvetna 

om att deras deltagande i studien är frivillig och att de därmed har rätt att avbryta sitt 

deltagande. (Bryman & Bell, 2005) 
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Konfidentialitets- och anonymitetskravet rör försökspersonernas och respondenternas 

anonymitet. Personuppgifter rörande de personer som ingår i undersökningen ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och måste förvaras så att inte 

obehöriga kan komma åt de. (Bryman & Bell, 2005) 

Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlas in angående enskilda 

personer endast får användas för det ändamål forskningen har. (Bryman & Bell, 

2005) 

Falska förespeglingar handlar om att forskare inte ska ge falsk eller missledande 

information om pågående undersökning. (Bryman & Bell, 2005) 

Ämnet för denna studie har arbetats fram tillsammans med Karin Wernersson, 

projektledare för serviceutveckling i Uppvidinge kommun. Därmed har hon 

kontinuerligt blivit informerad om studiens inriktning och innehåll. I denna studie 

har alla respondenter varit väl medvetna om författarnas pågående undersökning och 

vad den har haft till syfte att undersöka. Respondenterna har blivit informerade om 

vad studiens tre olika problemformuleringar handlar om. Respondenterna har sedan 

blivit informerade om vilken av problemformuleringarna de har kommit att bidra 

med indata till. Därmed har informationskravet uppfyllts och inga falska 

återspeglingar förelegat.  

Samtyckeskravet har uppfyllts då alla respondenter frivilligt har bidragit med svar 

och indata till författarnas studie. Somliga respondenter har angett att de inte vill vara 

anonyma då de inte har bidragit med uppgifter som, av de själva, ansetts vara 

känsliga att lämna ut. Några respondenter har angivit att de vill vara anonyma vilket 

har respekterats av författarna. Därmed har konfidentialitets- och anonymitetskravet 

tagits i beaktning. Nyttjandekravet har uppfyllts då den insamlade informationen från 

respondenter endast har använts till denna studie. Informationen kommer även att 

kunna ligga till grund för ett eventuellt genomförande i framtiden i Uppvidinge 

kommun. 
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Vetenskapligt synsätt

Vetenskapligt angreppssätt

Forskningsmetod

Undersökningsdesign

Datainsamling

Positivistiskt

Deduktivt

Kvalitativt

Fallstudie

Urval av respondenter

Primärdata

Icke-sannolikhetsurval

 
2.8 Metodsammanfattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.1 Metodsammanfattning 
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2.9 Analysmetod 

Vid fallstudiens analys är en önskvärd analysmetod så kallad mönsterjämförelse. 

Denna metod för analys av empirisk data bygger på att insamlad data jämförs med ett 

förutbestämt teoretiskt mönster. Logiken för denna typ av analys bygger på att 

jämföra förutbestämda teoretiska mönster och faktiska mönster. (Yin, 2007) 

I problemformulering 1 har teori om informationsbehovet i ett orderläggningssystem, 

transport av kylda matvaror och lagerkapacitet för kylda matvaror presenterats. 

Samma faktorer har sedan undersökts empiriskt för att undersöka vilka logistiska 

resurser som Uppvidinge kommun och lanthandlare innehar. Via mönsterjämförelse 

har sedan kunnat konstaterats vilka logistiska resurser som behöver införskaffas. 

I problemformulering 2 har teori om konsolidering av leveranser och ruttplanering 

presenterats. Empiriskt har författarna sedan undersökt konsolideringsmöjligheter för 

producenter och Uppvidinge kommun som finns. Via mönsterjämförelse har 

analysen kunnat presentera det konsolideringsalternativ som kommer att råda vid ett 

framtida e-handelssystem i Uppvidinge kommun. Ruttplanering har inte undersökts 

empiriskt då det inte existerar nuvarande rutter. Istället har författarna utgått från 

befintlig teori om ruttplanering för att applicera direkt på studiens fallföretag.  

I problemformulering 3 har teori presenterats som har med självkostnadskalkylering 

att göra. För att besvara problemfråga tre har de rutter som tagits fram i analysen i 

problemformulering 2 legat till grund. De olika rutterna är detta kapitels olika 

kalkylobjekt. Teorin om självkostnadskalkylering har applicerats via beräkningar i 

programmet SÅcalc i kapitlets analysavsnitt.  

2.10 Analysmodell 

Författarna har i figur 2.2 upprättat en analysmodell för att illustrera hur insamlad 

empirisk data och teori kommer att analyseras, i syfte att besvara 

problemformuleringarna. Problemformulering 1 har besvarats för sig själv medan det 

analyserade resultatet i problemformulering 1 har legat till grund för besvarandet av 

problemformulering 2 och det analyserade resultatet i problemformulering 2 har 

legat till grund för besvarandet av problemformulering 3. 
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Problemformulering 1
Vilka logistiska resurser krävs för att driva ett e-handelssystem i Uppvidinge 

kommun med närproducerade matvaror?

3.1 Teori
Orderläggningssystem och informationsbehov, transport av kylda varor, 

lagerkapacitet för kylda varor.

3.2 Empiri
Orderläggningssystem och informationsbehov, transport av kylda varor, 

lagerkapacitet för kylda varor vid utlämningsställen.

3.3 Analys
Analys av vilka logistiska resurser som måste föreligga för att kunna driva ett e-

handelssystem i Uppvidinge kommun utifrån de tre volymantagandena.

Problemformulering 2
Hur kan transporten mellan producenter och utlämningsställe, baserat på e-handel 

med närproducerade matvaror, vara designad i Uppvidinge kommun?

4.1 Teori
Konsolidering av leveranser, ruttplanering.

4.2 Empiri
Konsolidering av leveranser i Uppvidinge kommun, underlag för ruttplanering.

4.3 Analys
 Analys av konsolideringsmöjligheter för Uppvidinge kommun, ruttplanering utan 

och med samlastnings-terminal utifrån de olika volymantagandena, 
genomförbarhetsanalys.

Problemformulering 3
Vad blir den uppskattade kostnaden för transporten för dessa olika ruttförslag?

5.1 Teori
Självkostnadskalkylering, SÅcalc.

5.2 Empiri
Ruttförslag som ligger till grund för kostnadsberäkning, kostnadsberäkning av 

ruttförslag.

5.3 Analys
Kostnadsberäkningar av genomförbara ruttförslag, säkerhetsanalys

Slutsats
Problemformuleringarna besvaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 Uppsatsens analysmodell 
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3 ”Vilka logistiska resurser krävs för att driva ett e-
handelssystem i Uppvidinge kommun med 
närproducerade matvaror?” 
 

För att driva ett e-handelssystem har ett antal logistiska resurser teoretiskt 

identifierats. Dessa resurser undersöks sedan i kapitlets empiriavsnitt i Uppvidinge 

kommun i syfte att ge underlag i analysen där det kan konstateras vilka olika 

logistiska resurser som behöver införskaffas för de tre olika volymantagandena. 

Nedan illustrerad figur presenterar kapitlets tillvägagångssätt. 

 

	  

 

 

 

 

 

 

Problemformulering 1
Vilka logistiska resurser krävs för att driva ett e-

handelssystem i Uppvidinge kommun med 
närproducerade matvaror?

3.1 Teori
Orderläggningssystem och informationsbehov, transport 

av kylda varor, lagerkapacitet för kylda varor.

3.2 Empiri
Orderläggningssystem och informationsbehov, transport 

av kylda varor, lagerkapacitet för kylda varor vid 
utlämningsställen.

3.3 Analys
Analys av vilka logistiska resurser som måste föreligga 

för att kunna driva ett e-handelssystem i Uppvidinge 
kommun utefter de tre volymantagandena.

Tillvägagångssätt

Litteratur, vetenskapliga 
artiklar.

Studiebesök hos Uppvinge 
kommun och lanthandlare.
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3.1 Teori 

Logistiska resurser har i detta arbete tidigare identifierats som informationsbehovet 

i ett orderläggningssystem, transportmedel och lagerkapacitet. Teoriavsnittet lägger 

därför sitt fokus på vilken typ av information som måste erhållas i 

orderläggningssystemet, krav på transport av kylda matvaror och krav på kyld 

lagerkapacitet.  

3.1.1 Orderläggningssystem och informationsbehov 

Ett vanligt begrepp inom elektroniska affärer är enligt Fredholm (2002) näthandel. 

Via en näthandel gör konsumenter sina inköp av varor via internet. För en 

fungerande näthandel krävs möjligheten för konsumenter att lägga beställningar via 

ett internet-uppkopplat ordersystem. Vid beställning av varor över internet behöver, 

enligt Yang, Humphreys och McIvor (2006) information göras tillgänglig mellan 

beställande part, tillverkare och transportör via  ett informationssystem.  

Enligt Yang et al. (2006) behöver producenten i ett inledande steg göra information 

om utbudet av produkter tillgänglig och tydlig via informationssystemet. Det är även 

av vikt att producentens aktuella lagersaldo, uppdaterat i realtid, görs synligt för 

beställaren. Vid lagerbrist på produkter ska det framgå hur lång tid det tar för 

producenten innan varan finns tillgänglig för beställning igen. Via systemet ska 

sedan en order kunna läggas (Yang et al., 2006). Vid lagerbrist kan även en restorder 

uppstå. Det innebär enligt Lumsden (2012) att ordern ackumuleras till ett lager av 

ordrar som inte utförts. Dessa ordrar levereras vid ett senare tillfälle då varan åter 

finns i lager (Lumsden, 2012). Uppgifter som gör en betalning genomförbar måste 

kunna anges i systemet för att möjliggöra fakturering. I tillägg till detta menar Peel 

(1995) att förutom vilken vara beställningen gäller ska även tid och destination för 

leverans kunna väljas elektroniskt. Inkinen, Tapaninen och Pulli (2009) menar att en 

orderbekräftelse måste kunna skickas elektroniskt till beställaren efter order har lagts.  

En viktig aktivitet som sker hos leverantören i samband med ordermottagning är att 

systemet ska förbereda en plockorder. Därefter ska en leveransavisering till 

mottagaren utfärdas av systemet. Vid färdigplockade ordrar ska dessutom systemet 
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utfärda etiketter och dokument som ska följa med godset ut. (Jonsson & Mattsson, 

2011) 

Beställande part behöver ta del av information om leveranstid och transportdetaljer. 

Huruvida beställda produkter kommer att levereras i tid eller inte bör beställande part 

kunna ta reda på via någon form av metod för att spåra produkter under transport 

(Jonsson & Mattsson, 2011). Att följa och spåra gods är enligt Jonsson och Mattsson 

(2011) en viktig aktivitet under transport. Gods under transport kan följas på olika 

sätt. Några exempel på detta är, enligt Jonsson & Mattsson (2011), genom 

identifieringssystem med streckkoder, genom satellitnavigering som är kopplat till ett 

specifikt fordon och även genom att ringa föraren till fordonet för att erhålla 

betydelsefull information. Spårning av gods görs då material eller lastbil försvunnit 

längs materialflödet. 

 
3.1.2 Transport av kylda matvaror 

Cattani, Perdikaki och Marucheck (2007) skiljer mellan två typer av matvaror som 

har med paketering och transport att göra. Dessa två typer är lättfördärvliga varor och 

icke-lättfördärvliga varor. Matvaror som är icke-lättfördärvliga har en längre livstid 

och är inte lika ömtåliga som lättfördärvliga varor.  Lättfördärvliga varor kräver en 

mer varsam paketering och transport och klarar sig inte lika länge på matvaruhyllan 

som icke-lättfördärvliga varor.  

Olika gods bör enligt Jonsson och Mattsson (2011) klassificeras utifrån godsets 

densitet, fysiska utformning eller risk. Därtill tillkommer andra godsspecifika 

klassificeringar. Det kan handla om skrymmande gods, gods som kräver särskild kyla 

eller värme, gods som är stöldbegärligt eller gods som kan orsaka allvarliga skador 

vid olycka i samband med transport.  

Det är även viktigt att beakta livsmedelsverkets uppsatta krav på temperatur för 

transporter av djupfrysta och kylda livsmedel. Vid överskridning av dessa krav finns 

risk att utsatta bäst före-datum inte gäller samt att kvaliteten på produkterna blir 

otillräcklig. För att en transport ska uppfylla uppsatta krav på temperatur ska enligt 

livsmedelsverket ett transportfordon se till att kylkedjan inte bryts, att 
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transportutrymmet rengörs och underhålls och att rätt varor samförvaras under 

transport.  (www.slv.se)  

Enligt Karlsson (2008) behöver olika typer av matvaror olika temperatur för att 

produkterna ska hålla god kvalitet och hon beskriver tre temperaturzoner. Det finns 

matvaror som behöver frystemperatur och matvaror som behöver 

kylskåpstemperatur. Sedan finns det matvaror vars kvalitet försämras vid för låga 

temperaturer och kräver en varmare temperatur. Vid distributionen av matvaror 

behöver alltså dessa tre temperaturzoner hållas genom hela hanteringskedjan 

beroende på produkter. 

Kou och Chen (2010) förklarar en version av supply chain management när 

transporten rör produkter som kräver en speciell temperatur. Denna distribution 

måste vara kyld då det krävs för att hålla livsmedlens säkerhet och kvalitet.  

Montanari (2008) menar att kylkedjan måste bevaras från det att varan produceras 

och bearbetas och vidare transporteras. Det gör att lastning, lossning, godshantering 

spelar en viktig roll vid transport av matvaror som kräver speciell kyla. Kylkedjan 

måste hållas fram tills den lagras hos konsument eller restaurang.  

3.1.3 Lagerkapacitet för kylda matvaror 

Distributionssystem spelar en särskilt viktig roll i tillväxten av elektroniska 

matinköp. Eftersom många varor, som säljs i snabbköp och matvarubutiker, är 

färskvaror ställer detta stora krav på både transporten till slutdestination och 

mottagning vid slutdestination. Vid slutdestination måste de transporterade 

matvarorna placeras i kylskåp eller frys direkt vid mottagandet. Vid hemleverans av 

matvaror, beställda via e-handel, krävs således att någon infinner sig på plats vid 

överenskommen tidpunkt mellan mottagare och avsändare. (Weitz, 2000)  

Vid, vad Karlsson (2008) benämner obevakad leverans, förbises momentet som 

innefattar möte mellan köpande och säljande part. Vid detta leveranssätt levereras 

varorna till ett utlämningsställe där sedan kunden hämtar ut sina beställda varor. 

Således krävs att lagring vid utlämningsställe har samma förutsättningar att uppfylla 

varornas krav på temperatur.  
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Behandling av 
kundorder

Framkörning till 
producenter

Lastning hos 
producenter

Transport till 
lanthandlare

Avlastning hos 
lanthandlare

Lagring hos 
lanthandlare

Uppvidinge 
kommunProducent Lanthandel

Kundorder

Behandling av 
kundorder

Utlämning till 
kund

Plockning

Vara levererad

Informations-
sökning

Kund Beskrivning

När kund lägger order erhåller kommunen 
information om vad som ska hämtas och 
hos vilken producent, hur mycket som 
ska hämtas samt var det ska lämnas.

Producent erhåller information omvad som 
ska levereras och hur mycket. Kund erhåller 
orderbekräftelse från producent

Producent plockar ordrar

Chaufför kör tomt transportmedel till aktuella 
producenter

Beställda varor lastas på kommunens fordon 
tillsammans med följesedlar

Chaufför kör lastat transportmedel till
respektive lanthandel

Beställda varor lastas av hos respektive
lanthandel tillsammans med följesedlar

Beställda varor lagras under en kort tid i 
väntan på avhämtning av kund

Beställda varor utlämnas till de kunder som 
lagt order

Informationssystemet möjliggör för kund att 
söka information om produkter, priser m.m. 

 
3.2 Empiri 

I följande empiriavsnitt undersöks vilka av de logistiska resurser 

(informationsbehovet i ett orderläggningssystem, kyld transport och lagerkapacitet) 

Uppvidinge kommun i dagsläget innehar. Det empiriska avsnittet inleds med en 

processkarta som beskriver de aktiviteter som kommer att råda vid ett framtida e-

handelssystem för närproducerade matvaror i Uppvidinge kommun. Processkartan 

kommer i kapitlets analysavsnitt fyllas på med logistiska resurser som krävs i 

Uppvidinge kommun, härledda från teori och empiri.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.1 Processkarta (egen illustration vidareutvecklad från Wernersson, projektledare 
serviceutveckling, 130131) 
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3.2.1 Orderläggningssystem och informationsbehov 

Uppvidinge kommun har idag, enligt Niklas Jansson (IT-chef, Uppvidinge kommun 

130405), inget orderläggningssystem i sin ägo. Han menar att kommunen är 

medveten om att ett orderläggningssystem behöver införskaffas om kommunen ska 

driva ett e-handelssystem. Wernersson (projektledare serviceutveckling, 130405) 

menar att det är viktigt att producenter, kommunen och lanthandlarna har tillgång till 

samma information angående de leveranser som kommer att ske. 

3.2.2 Transport av kylda matvaror 

Enligt Niklas Jansson (IT-chef, 130405) körs idag en så kallad bokrunda i 

Uppvidinge kommun. Bokrundan har till syfte att transportera böcker mellan de olika 

biblioteken inom kommunens gränser. Bokrundan körs varje måndag och passerar de 

fem största orterna Åseda, Norrhult, Lenhovda, Älghult och Alstermo inom 

Uppvidinge kommun. Detta innebär att denna runda inte passerar Fröseke där det 

finns en lanthandel belägen. Lanthandeln i Fröseke ligger 31 kilometer ifrån 

Alstermo. I dagsläget används en av kommunens personbilar för transport av böcker 

då det endast är ett fåtal böcker som transporteras i en kartong. Jansson (IT-chef, 

130405) menar att det är fullt möjligt att byta ut detta transportmedel till en mindre 

skåpbil i from av en Peugeot Expert (lastutrymme 5 m3) för utförande av samma 

runda. Denna skåpbil innehar inga kylda utrymme och skulle därför behöva 

kompletteras med någon typ av kylanordning vid kombination av utleverans av 

närproducerade matvaror.  

Inom Uppvidinge kommuns socialförvaltning finns det tre stycken transportbilar, alla 

med ett lastutrymme på mindre än 10 m3 vardera. Dessa lastbilar transporterar olika 

hjälpmedel som används inom socialförvaltningen. Flödena av dessa tre lastbilar är 

oregelbundna då de är helt styrda av behov inom vården. Det händer att dessa bilar 

vissa dagar är helt lediga men när dessa dagar inträffar är omöjligt att säga. Ingen av 

dessa transportbilar är i nuläget anpassade för att transportera kylda matvaror. 

(Christer Christensson, administrativ chef, socialförvaltningen Uppvidinge kommun, 

130405)  
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3.2.3 Lagerkapacitet för kylda matvaror vid utlämningsställen 

Inom Uppvidinge kommuns gränser finns fyra lanthandlare. Dessa är Coop Nära 

Älghult, Bylyckan Fröseke, Ica Nära Alsterhallen och Ica Nära Norrhult. 

Vid den empiriska insamlingen som behandlar de lokala lanthandlarnas 

lagerkapacitet ställdes de fyra olika butikernas butikschefer samma frågor. I enlighet 

med författarnas volymantaganden frågades butikscheferna om respektive butik 

skulle kunna ta emot 0,5 m3, 4 m3 och 10 m3 matvaror extra i veckan ur en 

lagerkapacitetsaspekt.  

3.2.3.1 Coop Nära Älghult 

Mattias Eriksson (butikschef, Coop Nära Älghult 130318) menar att butiken i 

Älghult är van vid att ta emot och hålla fler matvaror i lager än de som ingår i det 

ordinarie sortimentet. Detta kan till exempel handla om specialbeställda tårtor och 

Coops egna matkassar.  Dessa matvaror lagras oftast endast under en till tre dagar i 

lanthandelns befintliga kylda lager. Att via ett framtida e-handelssystem kunna lagra 

fler matvaror i veckan ses av Coop Nära Älghult inte som ett problem då de har 

kapacitet ledig. Coop Nära Älghult har tre stycken kylar med ledig lagerkapacitet 

(Eriksson, butikschef, 130318). Enligt följande bilder visas att butikens lager inte till 

fullt är utnyttjat och att en ökning av inkommande matvaror från e-handeln är möjlig. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Exempel på kylda lagerutrymmen i butiken Coop Nära Älghult 
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3.2.3.2 Bylyckan Fröseke 

Bylyckan Fröseke ligger är en fristående butik som inte ingår i en koncern. Michael 

Sandberg (butikschef, Bylyckan Fröseke, 130319) menar att butiken inte skulle ha 

några större svårigheter att ta emot fler matvaror per vecka så länge det handlar om 

ett maxvolym på cirka 1 m3 matvaror per vecka. Skulle fler matvaror än 1 m3 utöver 

det ordinarie sortimentet  behöva lagras skulle en viss omstrukturering i lagret 

behövas. Sandberg (butikschef, 130319) menar att detta enkelt skulle kunna åtgärdas 

med hjälp av enkla lösningar som till exempel uppspikning av hyllor. Nuvarande 

kylda lagerytor är små men med hjälp av enkel omorganisation i lagret menar 

Sandberg (butikschef, 130319) att lagret kommer att vara kapabelt att ta emot 

ytterligare 1 m3 matvaror per vecka. Nedanstående bilder visar de lagerutrymmen 

som finns hos Bylyckan Fröseke. Bilden till vänster visar det kylda utrymme som 

finns i butiken medan bilden till höger visar övrig lageryta, denna yta är däremot inte 

kyld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Exempel på kylda lagerutrymmen i butiken Bylyckan Fröseke 
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3.2.3.3 ICA Nära Alsterhallen 

ICA Nära Alsterhallen ligger beläget i Alstermo. För att ta emot matvaror som 

beställs till ICA Nära Alsterhallen via ett e-handelssystem behövs tillgänglig 

lagerkapacitet i butiken. Niklas Axelsson (butikschef, ICA Nära Alsterhallen, 

130319) menar att butiken har lagerytor som i dagsläget aldrig är helt upptagna och 

därför skulle det inte vara några problem för butiken att ta emot en större volym 

matvaror per vecka. Butiken har tre större kylar där ledig kyld lagerkapacitet 

beräknas till 9 m3. På bilderna nedan visas de tre kylda lagerutrymmen som finns i 

ICA Nära Alsterhallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4 Exempel på kylda lagerutrymmen i butiken ICA Nära Alsterhallen 
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3.2.3.4 ICA Nära Norrhult 

Jenny Stenberg (butikschef ICA Nära Norrhult, 130325) menar att butiken i Norrhult 

har gott om ledig kapacitet, såväl kylda ytor som rumstempererade ytor. Att ta emot 

extra matvaror per vecka via ett framtida e-handelssystem för lagring i kylda 

utrymmen anses inte vara ett problem för ICA Nära Norrhult. ICA Nära Norrhult har 

tre kylda utrymmen och butikens lager är enligt Stenberg (butikschef, 130325) aldrig 

fyllt till max. Den beräknade lediga lagerkapaciteten för produkter som kräver kylt 

utrymme är 5,5 m3. Nedan visas de tre lagerutrymmena som finns i ICA Nära 

Norrhult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5 Exempel på kylda lagerutrymmen i butiken ICA Nära Norrhult 
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3.3 Analys 

För att implementera ett e-handelssystem har ett antal logistiska resurser 

identifierats vilka i detta arbetet berör informationsbehovet i ett 

orderläggningssystem, transport och lagerkapacitet. Detta analysavsnitt jämför, steg 

för steg, de logistiska resurser som krävs med de logistiska resurser Uppvidinge 

kommun i dagsläget innehar. Detta görs från och med att producent har 

färdigproducerade produkter vidare till transport för att till sist hamna på 

utlämningsstället där utlämning av beställda matvaror sker till kund.  

3.3.1 Orderläggningssystem och informationsbehov 

Den eventuella driften av ett e-handelssystem i Uppvidinge kommun kommer att 

kräva ett orderläggningssystem vilket Fredholm (2002) menar är ett krav för att 

kunna genomföra beställningar via internet. Som tidigare nämnts finns det idag inget 

orderläggningssystem utvecklat för e-handel med matvaror i Uppvidinge kommun då 

projektet än så länge ligger i framtiden (Jansson, IT-chef, 130405). Denna del av 

analysen kommer därför att gå igenom vad presenterad teori framhåller som viktiga 

informationsdelar i ett orderläggningssystem för en framtida utveckling av ett 

orderläggningssystem. När kunden ska lägga en order via e-handelssystemet bör det 

framgå om produkten finns redo för leverans eller inte, så att inga restordrar uppstår. 

När kunden ska hämta ut sina matvaror på utlämningsställe krävs någon typ av 

identifiering av kunden så att kunden får rätt matvaror. Lämpligtvis sker detta med 

uppvisande av legitimation som överensstämmer med producentens medskickade 

leveransavisering. 

I nedan presenterad tabell sammanfattas ett orderläggningssystems 

informationsbehov utifrån vad som anges i teoriavsnitt 3.1.1 enligt Yang et al. 

(2006), Peel (1995), Inkinen et al. (2009) samt Jonsson och Mattsson (2011). 
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Tabell 3.1 Sammanfattande tabell över nödvändig informations-input från kunder, 

producenter och transportör till ett orderläggningssystem 

Det typ av information som kommer krävas i Uppvidinge kommuns 

orderläggningssystem har placerats i den nedan följande processkartan (se figur 3.6) 

som tidigare presenterades i empirins inledande avsnitt. Informationsbehovet berör 

de fyra aktörer som finns inom ramen för e-handelssystemet vilka är kunder, 

producenter, Uppvidinge kommun och lanthandlare. Eftersom Uppvidinge kommun 

är den aktör som kommer att genomföra transporterna till lanthandlarna blir det 

kommunens ansvar att tillhandahålla och dela information för de transporter som 

görs. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Orderläggningssystemets informationsbehov 

Information från kunder Information från producenter Information från transportör 

Underlag för fakturering, adress m.m. Information om produktutbud Tid för uthämtning av beställda 
matvaror 

Typ och kvantitet av vara Prisuppgifter Information som möjliggör gods-
följning och gods-spårning 

Leveransadress Aktuellt lagersaldo  

 Produktionstid vid tomt lager  

 Orderbekräftelse  

 Leveransavisering  
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Plockning

Vara levererad
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- Från kommun till kund: Information som möjliggör 
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- Från kund till kommun: Typ och kvantitet av vara 
- Från kund till kommun: Leveransadress
- Från kommun till kund: Tid för uthämtning

Kund

Från producent till kund: 
- Information om produktutbud
- Prisuppgifter
- Aktuellt lagersaldo
- Produktionstid vid tomt lager

- Från kund till lanthandel: Rätt kund hämtar rätt vara 
  genom matchning mellan kundens legitimation och
  leveransaviseringen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.6 Informationsbehovet vid ett framtida e-handelssystem i Uppvidinge kommun 
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3.3.2 Transport av kylda matvaror 

I dagsläget har Uppvidinge kommun inget fordon som är anpassat för att transportera 

kylda produkter. Alternativet som innebär att transportera beställda matvaror till de 

fyra olika lanthandlarna tillsammans med bokrundan innebär att endast ett 

lastutrymme om 5 m3 kan nyttjas. Montanari (2008) beskriver vikten av att kylkedjan 

inte får brytas vid transport av matvaror. Enligt Karlsson (2008) är det viktigt att 

matvaror transporteras i rätt temperatur för att hålla god kvalitet. Enligt Jonsson och 

Mattsson (2011) bör gods transporteras med avseende på dess specifika egenskaper. I 

Uppvidinge kommuns fall gäller detta att alla matvaror måste transporteras i kylda 

utrymmen då varorna hela tiden kräver kyld temperatur.   

Lastutrymmet är i dagsläget inte kylt i den tilltänkta skåpbilen, Peugeot Expert, med 

lastutrymme 5 m3 vilket innebär att en kylanordning måste installeras i bilen för att 

kunna transportera matvaror. Vid dessa förhållandena innebär det att endast transport 

kan ske till de olika lanthandlarna vid volymantagande låg. Dessutom körs 

bokrundan endast på måndagar vilket utesluter användning av denna transportslinga.   

Socialförvaltningen i Uppvidinge kommun har tre transportbilar att tillgå med ett 

lastutrymme om mindre än 10 m3 vardera. Dessa lastbilar är inte kylda och även i 

dessa skulle kylanordningar behöva installeras för att kunna transportera matvaror. 

Idag används de lätta lastbilarna oregelbundet av socialförvaltningen vilket gör att 

tillgängligheten till dessa är väldigt begränsad. Användningen av dessa tre 

transportbilar är oregelbunden, eftersom som de är styrda av behov inom vården, 

vilket innebär att det i dagsläget inte är möjligt att använda dem för e-

handelssystemets ändamål. Lastkapaciteten uppgår endast till max 10 m3 vardera 

vilket gör att de endast hade kunnat nyttjas till studiens volymantagande låg.  

Vad gäller studiens volymantagande hög krävs att kommunen innehar ett 

transportmedel som kan lasta 40 m3. I dagsläget har kommunen inget transportmedel 

med denna lastkapacitet tillgängligt.  
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 40 m  . 
Finns ej

333

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.7 Krav på transportmedel vid ett framtida e-handelssystem i Uppvidinge kommun 
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3.3.3 Lagerkapacitet för kylda matvaror 

Det framgår ur empiriavsnittet att samtliga fyra lanthandlare har kapacitet att lagra 

närproducerade matvaror som beställs via ett e-handelssystem men där ledig 

lagerkapacitet varierar. Enligt Weitz (2000) är det viktigt att matvaror som kräver 

kyla måste placeras i kylt utrymme direkt vid leverans om det så rör kylda eller frysta 

matvaror. Karlsson (2008) menar att ett utlämningsställe i ett e-handelsssystem måste 

inneha samma förutsättningar med avseende på kyld lagerkapacitet som vid leverans 

till butik. Samtliga lanthandlare i denna studie hanterar dagligen matvaror som 

behöver förvaras i kylda utrymmen och innehar därför kylda lager. 

Coop Nära Älghult har en ledig lagerkapacitet på 6,5 m3. Det innebär att lanthandeln 

har kapacitet att lagra produkter motsvarande volymantagande låg och 

volymantagande medel. En volym över 6,5 m3 är däremot inte möjligt för Coop Nära 

Älghult och de kan därför inte hantera en volym som motsvarar volymantagande 

hög.  

Bylyckan Fröseke har lägst lagerkapacitet av de fyra lanthandlarna. Butiken har en 

ledig kapacitet på 1 m3 vilket gör att Bylyckan Fröseke enbart kan tillhandahålla en 

volym e-handelsbeställda produkter som motsvarar volymantagande låg. För 

volymantagande medel och volymantagande hög finns i dagsläget ingen möjlighet att 

lagerhålla matvaror.  

ICA Nära Alsterhallen är den lanthandel som har störst ledig lageryta för kylda 

produkter. Vid beställning via e-handel skulle lanthandeln kunna lagra upp till 9 m3 

vilket gör att en volym som motsvarar volymantagande låg och volymantagande 

medel är möjlig. I dagsläget är volymantagande hög  på 10 m3 inte möjligt för 

lanthandeln.  

ICA Nära Norrhult kan med sina 5,5 m3 lagra kylda produkter som motsvarar 

volymantagande låg och volymantagande medel. Att lagra en volym över 5,5 m3 är 

för lanthandeln inte möjlig i dagsläget vilket för att lagring av produkter som 

motsvarar volymantagande hög inte är genomförbart.  
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Nedan ges en sammanfattande tabell över lanthandlarna och deras respektive 

lagerkapacitet.  

 Coop Nära 
Älghult 

Bylyckan 
Fröseke 

ICA Nära 
Alsterhallen 

ICA Nära 
Norrhult 

Ledig kyld lagerkapacitet 6,5 m3 1 m3 9 m3 5,5 m3 

Har butiken lagerkapacitet att lagra 
volymantagande låg (0,5 m3)? Ja Ja Ja Ja 

Har butiken lagerkapacitet att lagra 
volymantagande medel (4 m3)? Ja Nej Ja Ja 

Har butiken lagerkapacitet att lagra 
volymantagande hög (10 m3)? Nej Nej Nej Nej 

 

Tabell 3.2 Lanthandlarnas lagerkapacitet 
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om 4 m  .
(Finns hos 3/4 
lantandlare, 
se tabell 3.2)

Kyld 
lagerkapacitet

om 10 m  .
(Finns hos 0/4
lanthandlare,
se tabell 3.2)
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Figur 3.8 Krav på kyld lagerkapacitet vid ett framtida e-handelssystem i Uppvidinge 
kommun 
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4 ”Hur kan transporten mellan producenter och 
utlämningsställe, baserat på e-handel med 
närproducerade matvaror, vara designat i Uppvidinge 
kommun?” 
 
I detta kapitel presenteras i första avsnittet den teoretiska referensramen som berör 

problemfrågan och som kommer att ligga till grund för den empiri som sedan 

presenteras. De teorier som presenteras är konsolidering av leveranser samt 

ruttplanering. I efterföljande empiriavsnitt presenteras Uppvidinge kommuns syn på 

konsolidering av leveranser. Producenter och lanthandlare identifieras geografiskt 

vilket ligger till underlag för ruttplaneringen. I analysavsnittet analyseras 

konsolideringsmöjligheterna och ruttförslag då leverans sker både med och utan 

samlastningsterminal. Nedan illustrerad figur presenterar kapitlets 

tillvägagångssätt.  

 

 

 

 

 

Problemformulering 2
Hur kan transporten mellan producenter och 
utlämningsställe, baserat på e-handel med 

närproducerade matvaror, vara designad i Uppvidinge 
kommun?

4.1 Teori
Konsolidering av leveranser, ruttplanering.

4.2 Empiri
Konsolidering av leveranser i Uppvidinge kommun, 

underlag för ruttplanering.

4.3 Analys
 Analys av konsolideringsmöjligheter för Uppvidinge 
kommun, ruttplanering utan och med samlastnings-

terminal utifrån de olika volymantagandena, analys av 
genomförbarheten.

Tillvägagångssätt

Litteratur, vetenskapliga 
artiklar.

Studiebesök hos Uppvinge 
kommun och Länsstyrelsen i 

Kronobergs län.
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4.1 Teori 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen för problemfrågan. Avsnittet 

börjar med att presentera teorier angående konsolidering av leveranser då mindre 

laster konsolideras med varandra. Efter det presenteras teorier om ruttplanering. 

 
4.1.1 Konsolidering av leveranser 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) är strävan efter hög fyllnadsgrad en grundprincip 

för alla transportsystem. Ett sätt att öka fyllnadsgraden är konsolidera mindre 

sändningar med varandra. Kapacitetsutnyttjandegraden beskriver i vilken grad ett 

fordon utnyttjar dess fulla kapacitet vilket i sin tur påverkar kostnaden för 

transporten. Det gör att direktleveranser med fordon som har låg 

kapacitetsutnyttjandegrad leder till högre kostnader. Även möjligheten att leverera 

matvaror frekvent blir därmed ett hinder. Konsolidering av leveranser är då 

småsändningar samordnas till större sändningar vilket medför ökad 

kapacitetsutnyttjandegrad och minskade kostnader. (Jonsson & Mattsson, 2011). 

4.1.1.1 Konsolidering av leveranser utan samlastningsterminal 

Fasta leveransdagar 

Ett sätt att konsolidera leveranser utan användning av någon form av 

samlastningsterminal är att använda sig av ett antal fasta leveransdagar. På detta sätt 

konsolideras transporter till större leveranser och småleveranser kan undvikas. 

Eftersom leveranser sker på fasta tidpunkter kan därför hög leveransprecision 

uppnås. Leveranstiden kan upplevas som lång eftersom leverans är begränsat till 

endast ett antal dagar. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

 
Mjölkrundor 

Mjölkrundor är enligt Jonsson och Mattson (2011) benämningen på en tidtabellstyrd 

transportrutt som har som mål att lasta eller lossa varor. Vid inköp är det en metod 

för att konsolidera varor för den köpande parten (Brar & Saini, 2011). En mjölkrunda 

innehåller enligt Jonsson och Mattson (2011) flera lastnings- eller lossningsstopp. 

Detta sker längs en transportslinga inom ett avgränsat geografiskt område. Antingen 

kan leverans ske till en typ av omlastningspunkt eller går transporten direkt till en 
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Produktionsanläggning

Leverantör 4

Leverantör 3

Leverantör 2

Leverantör 1

Produktionsanläggning

Leverantör 4

Leverantör 3

Leverantör 2

Leverantör 1

gemensam kund i samma eller en annan region. Genom att fler leverantörer samtidigt 

får sina utgående leveranser lastade till kund bidrar detta till att orderkvantiteterna 

minskas samtidigt som leveransfrekvenserna ökar. (Jonsson & Mattsson, 2011)  

Vid leverantörsrutter har kundföretaget ett samordningsansvar vilket i praktiken 

innebär att kunderna måste anpassa produktion, plockning och packning för att 

kunna leverera vid, av leverantören, uppsatta tider. Vid kundrutter uppkommer 

tvärtom samordningsbehovet hos kunderna som måste synkronisera beställningar till 

de tider transporterna kommer. Det förekommer även mjölkrundor som både har 

flera olika lastnings- och lossningsstopp. Detta ställer dock stora krav på samordning 

hos både leverantörer och kunder. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1 Transporter utan mjölkrunda (t.v). och transporter med mjölkrunda (t.h.) (baserat 
på Brar och Saini, 2011) 

 
4.1.1.2 Konsolidering av leveranser med samlastningsterminal 

Samdistribution 

Samdistribution är enligt Jonsson och Mattsson (2011) när gods från olika avsändare 

lastas på samma fordon. Mottagaren får då leveranser från flera leverantörer vid 

samma leveranstillfälle. En samdistribution kan också ske till olika mottagare 

(Jonsson & Mattsson, 2011). Enligt Björke (2007) krävs det vid samdistribution en 

samlastningscentral. På samlastningscentralen ska de varor som ska till butikerna 

sorteras för att sedan levereras till respektive butik. Butiken får vid samdistribution 

gods från flera olika leverantörer vid samma tillfälle. 



 

 

 

47 

 

 
Figur 4.2 Transport av gods med och utan samlastningsterminal (Reinholdt Hageback, 
2009) 

 

Vid samlastningscentralen är det viktigt att de aktörer som sorterar och samlastar har 

god kännedom om när produkter kommer till samlastningscentralen samt vilka 

produkter som ska levereras till respektive kund (Reinholdt Hageback, 2009). Björke 

(2007) menar att somliga butiker ingår i större butikskedjor vilka redan har ett 

distributionsled med samdistribution och att det kan vara svårt att bryta en sådan 

struktur för att samdistribuera varor utanför denna kedja. Att frakten ska lösas under 

rätt förutsättningar är ett annat problem som Björke (2007) beskriver. Ett exempel är 

att kylvaror kräver förutsättningar i form av lägre temperaturer.    

Brytpunktsdistribution 

Brytpunktsdistribution kräver, enligt Jonsson och Mattsson (2011), att ett antal 

terminaler används. Godsflöden samordnas mellan dessa terminaler (så kallade 

brytpunkter). Syftet med dessa brytpunkter är att konsoliderade leveranser kan 

transporteras mellan dessa. Vid dessa brytpunkter är tanken, enligt Jonsson och 

Mattsson (2005) att större laster bryts upp för vidare leverans till kund eller annan 

brytpunkt. Lumsden (2012) menar att brytpunktsdistribution kan delas upp i 

uppsamlingstransporter, spridningstransporter, brytpunkter och transportkorridorer. I 

tillägg till detta menar Jonsson och Mattsson (2005) att det även finns ett 

uppsamlingsområde och ett spridningsområde.  
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Figur 4.3 Brytpunktsdistribution (baserat på Jonsson & Mattsson, 2005; Lumsden 2012) 
 

För att tillämpning av brytpunktsdistribution ska vara lönsam krävs att transporterna 

mellan de olika brytpunkterna kan ske med fulla laster. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

 

4.1.1.3 Samlastningsterminal och tyngdpunktsmetoden 

En samlastningsterminal är enligt Jonsson och Mattsson (2011) en anläggning dit 

varor transporteras för att efter någon form av aktivitet sedan transporteras vidare till 

kund. En terminal har enligt Chopra och Meindl (2007) två olika uppgifter. Den 

första är att fungera som ett lager och den andra är att fungera som en 

överföringsplats. Jonsson och Mattsson (2011) beskriver även sortering och 

ompackning som aktiviteter som sker i en terminal.  

Tyngdpunktsmetoden kan enligt Lumsden (2012) användas när en 

samlastningsterminal har till syfte att samla in gods från många leverantörer och 

distribuera till många kunder. Det totala transportarbetet hänger på lokaliseringen av 

den centrala terminalen. Den totala volymen gods från alla leverantörer motsvaras av 

det totala behovet av utleverans till kunder. 

 

 



 

 

 

49 

Följande formel är beräkningen av lokalisering av en terminal med flera leverantörer 

och flera kunder. (Lumsden, 2012) 

 

 

€ 

X =
∑(Xlj ×Vlj ) +∑(Xki ×Vki)

∑Vlj +∑Vki
 

 

€ 

Y =
∑(Ylj ×Vlj ) +∑(Yki ×Vki)

∑Vlj +∑Vki
 

 

där: 

Vlj = Volymen från leverantören till terminal 

Xlj = X-koordinat för leverantören 

Ylj = Y-koordinat för leverantören 

Vki = Volymen från terminal till kund 

Xki = X-koordinat för kund 

Yki = Y-koordinat för kund 

 
4.1.2 Ruttplanering 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) kan de optimala rutterna och de högsta 

fyllnadsgraderna identifieras genom effektiv ruttplanering och lastplanering. Det 

leder till att godstransporterna kan genomföras med färre fordon och lägre antal 

transportkilometer (Jonsson & Mattsson, 2011). Komplexiteten i ruttplanering kan 

enligt Lumsden (2012) variera beroende på val av biltyp, antal fordon och antalet 

kunder som ska besökas. När en given mängd kunder, val av biltyp och antal fordon 

är framtagna ges en mängd möjliga kombinationer som bör undersökas vid planering 

av rutt. Enligt Jonsson och Mattsson (2011) är syftet med ruttplanering att välja den 

rutt som minimerar körsträckan, körtiden och leveranstiden till kunderna. Den rutt 

som väljs ska också maximera kapacitetsutnyttjandet av fordonet, antalet kundbesök 

samt utleverans av mängden gods (Jonsson & Mattsson, 2011).  Jonsson och 

Mattsson (2011) nämner även att beaktning av samlastningsmöjligheter kan göras 

vid ruttplanering.  
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Ruttplanering syftar till att identifiera den transportsträcka som innebär lägst kostnad 

(Geetha, Vanathi & Poonthalir 2012; Lundgren, Rönnqvist & Värbrand, 2008) 

Transportsträckan startar från en depå och ska sedan tillgodose efterfrågan hos 

kunder som ligger på geografiskt spridda platser. För det första behöver de kunder 

som ska tillgodoses av ett visst fordon fastställas. Sedan ska det övervägas i vilken 

ordning dessa kunder ska tillgodoses av fordonet (Geetha et al. 2012) 

 

Då ruttplaneringsproblemet genomförs med enbart ett fordon och med en kapacitet 

som överskrider den totala kundefterfrågan kan problemet ses som ett 

handelsresandeproblem. Ruttplaneringsproblemet är en generalisering av 

handelsresandeproblemet. (Lundgren et al., 2008) 

 

4.1.2.2 Handelsresandeproblemet 

Handelsresandeproblemet (även känt som the traveling salesman problem) är enligt 

Storhagen (2003) en modell som är möjlig att använda manuellt för ruttplanering. 

Problemet utgår från att ett fordon avgår från en samlastningsterminal. Fordonet ska 

från samlastningsterminalen besöka ett antal kunder som är geografiskt spridda för 

att sedan återvända till samlastningsterminalen (Storhagen, 2003). Lundgren et al. 

(2008) skriver att det går att optimera relativt stora problem men att lösningstiden i 

praktiken kan vara väldigt lång. På grund av det har ett antal heuristiker utvecklats 

för handelsresandeproblemet (Lundgren et al., 2008).  

 

4.1.2.3 Heuristikerna Clarke och Wright 
En klass av lösningsmetoder som ofta används för att lösa optimeringsproblem är så 

kallade heuristiker. Heuristik är en metod som enligt Lundgren et al. (2008) bidrar 

med en bra lösning inom en begränsad lösningstid men där någon garanti på 

kvaliteten inte kan ges. De heuristiska metoderna är anpassade för att utnyttja den 

speciella strukturen på problemet och är designade för en viss klass av 

optimeringsproblem (Lundgren et al., 2008).  
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En vanlig metod för ruttplanering är den modell som togs fram av Clarke och Wright 

år 1964 (Clarke & Wright, 1964). Clarke och Wright är enligt Lundgren et al. (2008) 

en av de äldsta och mest använda heuristikerna för ruttplanering. Enligt Storhagen 

(2003) är syftet med Clarke och Wrights modell att länka ihop kunder för att 

identifiera den kombination av rutter som sparar största möjliga antal kilometer. 

Figur 4.4 illustrerar ett lager och två kunder (K1 & K2). Ursprungligen går 

transporten från lagret till kund 1 (K1) för att sedan återvända till lagret innan nästa 

rutt går till kund två (K2). Den totala transportsträckan blir för de två kunderna 180 

km (40 x 2 + 50 x 2) (Storhagen, 2003).  

 

Figur 4.4 Sammanslagning från två separata rutter till en gemensam rutt (baserad på 
Storhagen, 2003) 

 

Modellens princip är enligt Storhagen (2003) att transportrutten ska genomföras 

under en och samma slinga och på så sätt reducera körsträckan. Genom att 

kombinera de två rutterna till en kan transportsträckan reduceras till 115 km (40 + 25 

+ 50) och därmed blir transportsträckan 65 km kortare. Vid beräkning av 

ruttplaneringen i denna modell utgår heuristiken ifrån att samtliga kunder blir 

tilldelade varsitt fordon. Eftersom det med denna utgångspunkt resulterar i en mängd 

fordon, beroende på antalet kunder, ska turerna kombineras så att fler kunder kan 

tillfredsställas under samma rutt (Lundgren et al., 2008).  
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4.1.3 Lastnings- och lossningstider 

Karlsson (2008) refererar i sin rapport om den tidsåtgång som lastning och lossning 

tar. Den tidsåtgång som Karlsson beskriver gäller matvaror på 12 m3. Det tar 30 

minuter att lasta denna mängd medan det tar 15 minuter att lossa samma mängd 

matvaror på en samlastningsterminal. Vid lossning till mottagningsbox tar denna 

aktivitet 7 minuter. Vid denna lossning framgår det inte vilken mängd lossningen 

gäller.  

 

Ljungberg, Gebresenbet, Nordmark, Gari Bosona, Aradom, Jüriado, Cardoso och 

Redman (2012) å andra sidan gör en beräkning på totala leveranser på ett år vilket 

uppgår till i genomsnitt 61 ton vilket motsvarar 1,17 ton per vecka. Enligt 

undersökningen tar lastningen under transportrutten cirka 5 minuter att lasta hos 

varje producent. När varorna körs från samlastningsterminal till kund tog lossningen 

hos kund som minst 25 minuter och som mest 45 minuter. 
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4.2 Empiri 

I det empiriska avsnittet undersöks först de konsolideringsmöjligheter som finns för 

Uppvidinge kommun. Vidare presenteras de producenter och utlämningsställe som 

ligger till grund för ruttplaneringen.  

 

4.2.1 Konsolidering av leveranser i Uppvidinge kommun 

När beställningar från konsumenterna är gjorda behövs enligt Jansson (IT-chef, 

130405) någon form av slinga genomföras för att samla upp alla matvaror hos 

producenterna. Jansson (IT-chef, 130405) menar att alla produkter kommer att 

behöva lastas tillsammans på samma fordon om kommunen ska sköta 

upphämtningen av samtliga producenters matvaror. Någon slinga finns inte utformad 

i dagsläget eftersom producenterna tidigare inte kartlagts.  

Jansson (IT-chef, 130405) menar att rutten skulle kunna börja och sluta i Lenhovda 

då många av kommunens transportmedel är positionerade i Lenhovda. Dessa 

transportmedel kan i dagsläget inte användas för transport av kylda matvaror då de 

inte innehar kylt utrymme och deras tillgänglighet är begränsad (Christensson, 

administrativ chef socialförvaltningen, 130405).  

Wernersson (projektledare serviceutveckling, 130405) och Jansson (IT-chef, 130405) 

vill att transporten vid uppsamling av beställda produkter i e-handelssystemet, i 

största möjliga mån, ska ske i en slinga utan konsolidering i en samlastningsterminal. 

I dagsläget finns det ingen samlastningsterminal för Uppvidinge kommun att tillgå 

och vill därför att produkterna, efter att de lastats hos producenterna, ska levereras 

direkt till respektive lanthandel. Wernersson (projektledare serviceutveckling, 

130506) menar dock att de producenter som är aktuella att leverera matvaror via e-

handelssystemet är förhållandevis utspridda över stora delar av Kronobergs län. 

Därför anser hon att ett alternativ som innefattar konsolidering i 

samlastningsterminal bör undersökas. Vid detta alternativ är det producenterna som 

själva transporterar matvaror till denna samlastningsterminal. 
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I ett inledningsstadie vill Uppvidinge kommun att leveranser ska ske till de olika 

lanthandlarna en gång i veckan. Uppvidinge kommun vill till en början ha en 

testperiod för att undersöka den verkliga efterfrågan på e-handelssystemet. Det gör 

att antal leveransdagar kan komma att öka i framtiden.  (Wernersson, projektledare 

serviceutveckling, 130405)  
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4.2.2 Underlag för ruttplanering 

4.2.2.1 Producenter 

För att kunna genomföra en ruttplanering för Uppvidinge kommun har alla 

producenter samt utlämningsställen kartlagts geografiskt. Det finns 21 producenter 

som är aktuella som leverantörer inom e-handelssystemet. Nedan ges en tabell som 

innefattar alla aktuella producenters geografiska information. Dessa producenter har  

anmält intresse att leverera matvaror till lanthandlare. Underlaget är hämtat från 

nätverksträffen mellan lokala producenter och lanthandlare inom Kronobergs län, 

den 16 april 2013. 

 
Tabell 4.1 Intresserade producenter aktuella för e-handelssystemet 

 

  Producent Produkter Adress 
1 Producent 1  352 46 Växjö 
2 Producent 2  343 91 Älmhult 
3 Producent 3  360 47 VärendsNöbbele 
4 Producent 4  342 60 Moheda 
5 Gusto Kaffe Västergatan 6, 352 30 Växjö 
6 Producent 5  341 96 Ljungby 
7 Kallebryggeriet i Uråsa Öl Säljeryd 6, 360 44 Ingelstad 
8 Karin och Klas-Görans biodling Honung & rapsolja Övra Källehult 6, 362 91 Tingsryd 
9 Koalyckans Glass Glass Mellangatan 9, 360 75 Alstermo 
10 Kronobergs konfektyr Godis Storgatan 63, 352 36 Växjö 
11 Linnebjörke ägg Ägg & rapsolja Linnebjörke Gård, 360 73 Lenhovda 
12 Makiko & Mats Jonsson Grönsaker Stapeled 1, 341 93 Bolmsö 
13 Mjärydsgrisen AB Fläskkött & korv Mjäryd Uppsala,  341 91 Ljungby 
14 Moheda sylt AB Sylt & marmelad Vegby Svensgård 1, 342 63 Moheda 
15 Producent 6  360 13 Urshult 
16 Producent 7  352 31 Växjö 
17 Sällebergs Gård Lammprodukter & kött Sällebergs Gård, 341 76 Ryssby 
18 Producent 8  360 40 Rottne 
19 Skatelövs skafferi Lamm Grimslövs kronogård 2, 340 32 Grimslöv 
20 Södergårdens chokladbod Choklad, praliner & kakor Ellanda Södergård, 360 32 Gemla 
21 Producent 9  341 52 Lagan 
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4.2.2.2 Utlämningsställe 

För det tilltänkta e-handelssystemet är meningen att beställande kunder ska hämta ut 

sina matvaror i en av de fyra lanthandlarna inom kommunens gränser (Wernersson, 

projektledare serviceutveckling, 130129). Nedan ges en tabell som innefattar alla 

aktuella lanthandlare med adresser angivna. 

  Lanthandlare Adress 
22 Coop Nära Älghult Måleråsvägen 1, 360 76 Älghult 
23 Bylyckan Fröseke Nybrovägen 9, 360 77 Fröseke 
24 ICA Nära Alsterhallen Storgatan 19, 360 75 Alstermo 
25 ICA Nära Norrhult Köpmangatan 6, 360 71 Norrhult 

 
Tabell 4.2 Utlämningsställen aktuella för e-handelssystemet 

Producenter och lanthandlare är enligt ovan tabellers numrering utplacerade på 

kartan nedan.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.5 Karta med producenter och lanthandlare utsatta
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4.3 Analys 

I detta avsnitt analyseras, utifrån de teorier som presenterats, de 

konsolideringsmöjligheter som Uppvidinge kommun har. Därefter presenteras 

ruttförslag för de tre volymantagandena då leverans sker utan samlastningsterminal. 

Vidare identifieras en optimal placering för en samlastningsterminal för att därefter 

presentera ruttförslag då leverans sker via samlastningsterminal. De olika 

ruttförslagen analyseras för att undersöka dess genomförbarhet. 

 

4.3.1 Konsolidering av leveranser 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) är strävan efter hög fyllnadsgrad en grundprincip 

i alla transportsystem. Detta kan uppnås genom att konsolidera mindre sändningar till 

större sändningar. För ett framtida e-handelssystem i Uppvidinge kommun kommer, 

efter vad som framgick på nätverksträffen, 21 olika producenter vara aktuella. Detta 

innebär att en konsolidering av leveranser från dessa producenter kan öka 

fyllnadsgraden för de transporter som kommer att råda.  

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) kan konsolidering ske med eller utan 

samlastningsterminal. Ett sätt att konsolidera sändningar utan samlastningsterminal 

är enligt Jonsson och Mattsson (2011) genom att tillämpa mjölkrundor. I Uppvidinge 

kommuns fall är det enligt Jansson (IT-chef, 130405) rimligt att produkter lastas på 

samma fordon via en typ av slinga. Det kan därför konstateras att Uppvidinge 

kommun har som mål att samla upp beställda matvaror via en mjölkrunda.  

Ett annat sätt att konsolidera sändningar utan samlastningsterminal är enligt Jonsson 

och Mattsson (2011) genom att tillämpa fasta leveransdagar. Uppvidinge kommun 

ser gärna, enligt Jansson (IT-chef, 130405) och Wernersson (projektledare 

serviceutveckling, 130405), att e-handelssystemet, i ett inledningsstadie, 

tillhandahåller beställningar till utlämningsställe en gång i veckan. Den veckodag 

som anses bäst ur ett kundperspektiv i kommunen är fredag. Enligt Jonsson och 

Mattsson (2011) ökar leveransfrekvensen av gods vid tillämpning av mjölkrundor då 

fler leverantörer kan samordna gemensamma sändningar som avgår oftare. I 

Uppvidinge kommuns fall kommer även tillämpning av fasta leveransdagar ske 
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vilket bidrar till en högre leveransprecision men att en hög leveransfrekvens kan 

ifrågasättas då leveranser endast kommer ske en gång i veckan. 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) kan konsolidering av leveranser även ske via 

samlastningsterminal. I Uppvidinge kommun finns det i dagsläget ingen 

samlastningsterminal att tillgå. Eftersom producenterna i studien ligger belägna i 

många olika delar av Kronobergs län har även ett alternativ för konsolidering av 

leveranser via samlastningsterminal räknats ut med tyngdpunktsmetoden. Det gör att 

ruttförslag har genomförts med hänsyn tagen till både transport utan och med 

samlastningsterminal.  

4.3.2 Lastnings- och lossningstider utan samlastningsterminal 

Eftersom författarna inte har kunnat göra några mätningar om lastnings- och 

lossningstider har antaganden om dessa gjorts baserat på de lossnings- och 

lastningstider som Karlsson (2008) och Ljungberg et al. (2012) presenterar i sina 

rapporter. Den genomsnittliga lastningsvolymen hos varje producent, vid tillämpning 

av volymantagande hög, är 1,9 m3. 

Tabell 4.3 Lastnings- och lossningstider vid studiens olika volymantaganden  

Författarna har antagit en tidsåtgång om 10 minuter i genomsnitt vid lastning hos de 

olika producenterna för beräkning av tidsåtgången. Vid lossningen hos lanthandlarna 

skiljer sig minimumvolymen och maximumvolymen  mellan 0,5 m3 och 10 m3. 

Denna skillnad i volym gör att tiden för lossning hos lanthandlare skiljer sig. För 

volymantagande låg där 0,5 m3 ska lossas har 10 minuter som lossningstid antagits. 

För volymantagande medel där 4 m3 ska lossas hos varje lanthandlare har 20 minuter 

antagits som lossningstid. För volymantagande hög där 10 m3 ska lossas hos varje 

lanthandlare har 40 minuter antagits som lossningstid. 

  Lastningsvolymer 
Tidsåtgång 
lastning 
(min) 

Lossningsvolmyer Tidsåtgång 
lossning (min) 

Volymantagande låg 2 m3/21 = 0,1 m3 10 2 m3/4     = 0,5 m3 10 
Volymantagande medel 16 m3/21 = 0,8 m3 10  16 m3/4   = 4 m3 20 
Volymantagande hög 40 m3/21 = 1,9 m3 10 40 m3/4   = 10 m3 40 
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4.3.3 Underlag för ruttplanering utan samlastningsterminal 

Den ruttplanering som genomförts för Uppvidinge kommun har delats upp efter de 

tre volymantaganden som tidigare presenterats. Samtliga volymantaganden har en 

rutt där alla 21 producenter besöks men där beställd kvantitet varierar beroende på 

det volymantagande som råder. Detta gör att:  

• För volymantagande låg har två olika rutter framtagits. Ett ruttförslag har tagits fram 

där enbart en tredjedel av producenterna besöks och ett ruttförlag har tagits fram där 

samtliga producenter besöks. Levererad kvantitet om 2 m3 är dock densamma.  

• För volymantagande medel har två olika rutter framtagits. Ett ruttförslag har tagits 

fram där två tredjedelar av producenterna besöks och ett ruttförlag har tagits fram där 

samtliga producenter besöks. Levererad kvantitet om 16 m3 är dock densamma. 

• Volymantagande hög har enbart ett ruttförslag där samtliga producenter besöks.  

De producenter som är aktuella för volymantagande låg och volymantagande medel 

är slumpvis valda. En sammanfattande tabell av antal producenter som besöks 

presenteras nedan.   

    Besökta producenter 
Alternativ 1 7 av 21 	  Volymantagande låg 
Alternativ 2 21 av 21 	  
Alternativ 1 14 av 21 	  Volymantagande medel 
Alternativ 2 21 av 21 	  

Volymantagande hög Alternativ 1 21 av 21 	  
 

Tabell 4.4 Antal besökta producenter i vardera volymantagande 

4.3.4 Ruttplanering utan samlastningsterminal 

Syftet med ruttplanering är enligt Jonsson och Mattsson (2011)  att välja den rutt som 

minimerar körsträckan, körtiden och leveranstiden till kunderna. Enligt Geetha 

(2012) behöver först transportens depå/startpunkt fastställas för att sedan definiera de 

kunder som ska besökas samt kundernas efterfrågan. För e-handelssystemet i 

Uppvidinge kommun är enligt Jansson (IT-chef, 130405) Lenhovda en lämplig depå 

eftersom det är i Lenhovda flest fordon är stationerade i dagsläget. En exakt 
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efterfrågan av de närproducerade produkterna har inte kunnat fastställas utan 

efterfrågan har antagits vara lika mellan de producenter som är aktuella i de 

ruttförslag som tagits fram. Det gör att de tidigare presenterade volymantagandet har 

dividerats med antalet producenter som är aktuella i de olika ruttförslagen. 

Genom den empiriska informationen angående producenters och lanthandlares 

geografiska position, lastnings- och lossningstider som tidigare presenterats i detta 

kapitel har fem olika ruttförslag räknats fram. Ruttförslagen har även beräknats med 

hänsyn tagen till det fordon som använts för respektive volymantagande. I praktiken 

har detta inneburit att ett representativt fordon har valts i programmet Route Logix 

för genomförande av rutten. 
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4.3.4.1 Volymantagande låg 

Alternativ 1 

Nr.   Adress 
  Startpunkt   
1 Lenhovda Storgatan 29, 360 73 Lenhovda 
      
  Producent   
2 Producent 7 352 31 Växjö 
3 Gusto Västergatan 6, 352 30 Växjö 
4 Södergårdens chokladbod Ellanda Södergård, 360 32 Gemla 
5 Mjärydsgrisen AB Mjäryd Uppsala , 341 91 Ljungby 
6 Sällebergs Gård Sällebergs Gård, 341 76 Ryssby 
7 Producent 6 360 13 Urshult 
8 Karin och Klas-Görans biodling Övra Källehult 6, 362 91 Tingsryd 
      
  Lanthandel   
9 Coop Nära Älghult Måleråsvägen 1, 360 76 Älghult 
10 Bylyckan Fröseke Nybrovägen 9, 360 77 Fröseke 
11 ICA Nära Alsterhallen Storgatan 19, 360 75 Alstermo 
12 ICA Nära Norrhult Köpmangatan 6, 360 71 Norrhult 
      
  Ankomstpunkt   
13 Lenhovda Storgatan 29, 360 73 Lenhovda 

 
Tabell 4.5 Producenter och lanthandlare involverade i volymantagande låg, alternativ 1, 
slumpvis valda producenter 
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Figur 4.6 Rutt för volymantagande låg, alternativ 1, slumpvis valda producenter 

 

 

Figur 4.7 Antal körda kilometer och åtgången tid för volymantagande låg, alternativ 1, 
slumpvis valda producenter 
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Alternativ 2 

 
Nr.   Adress 
 Startpunkt  
1 Lenhovda Storgatan 29, 360 73 Lenhovda 
   
 Producent  
2 Linnebjörke ägg Linnebjörke Gård, 360 73 Lenhovda 
3 Producent 8 360 40 Rottne 
4 Producent 4 342 60 Moheda 
5 Moheda Sylt Vegby Svensgård 1, 342 63 Moheda 
6 Producent 9 341 52 Lagan 
7 Makiko, Mats Jonsson Stapeled 1, 341 93 Bolmsö 
8 Mjärydsgrisen AB Mjäryd Uppsala,  341 91 Ljungby 
9 Producent 5 341 96 Ljungby 
10 Sälleberga gård Sällebergs Gård, 341 76 Ryssby 
11 Skatelövs skafferi Grimslövs kronogård 2, 340 32 Grimslöv 
12 Producent 2 343 91 Älmhult 
13 Producent 6 360 13 Urshult 

14 
Karin och Klas-Görans 
biodling Övra Källehult 6, 362 91 Tingsryd 

15 Producent 3 360 47 Värends Nöbbele 
16 Kallebryggeriet i Uråsa Säljeryd 6, 360 44 Ingelstad 
17 Producent 7 352 31 Växjö 
18 Gusto Västergatan 6, 352 30 Växjö 
19 Kronobergs konfektyr Storgatan 63, 352 36 Växjö 
20 Södergårdens chokladbod Ellanda Södergård, 360 32 Gemla 
21 Producent 1 352 46 Växjö 
22 Koalyckans glass Mellangatan 9, 360 75 Alstermo 
   
 Lanthandel  
23 ICA Nära Alsterhallen Storgatan 19, 360 75 Alstermo 
24 Bylyckan Fröseke Nybrovägen 9, 360 77 Fröseke 
25 Coop Nära Älghult Måleråsvägen 1, 360 76 Älghult 
26 ICA Nära Norrhult Köpmangatan 6, 360 71 Norrhult 
   
 Ankomstpunkt  
27 Lenhovda Storgatan 29, 360 73 Lenhovda 

 
Tabell 4.6 Producenter och lanthandlare involverade i volymantagande låg, alternativ 2, 
samtliga producenter 
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Figur 4.8 Rutt för volymantagande låg, alternativ 2, samtliga producenter 
 

Detta ruttförslag är beräknat och framtaget för studiens samtliga volymantaganden. 

Kartan kommer därför inte presenteras under volymantagande medel och 

volymantagande hög. Däremot kommer ruttens resultat vad gäller antal körda 

kilometer och åtgången tid för de olika volymantagandena presenteras då de skiljer 

sig mellan de olika volymantagandena.  

 

Figur 4.9 Antal körda kilometer och åtgången tid för volymantagande låg, alternativ 2, 
samtliga producenter 
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4.3.4.2 Volymantagande medel 

Alternativ 1 

Nr.  Adress 
  Startpunkt   
1 Lenhovda Storgatan 29, 360 73 Lenhovda 
      
  Producenter   
2 Linnebjörke ägg Linnebjörke Gård, 360 73 Lenhovda 
3 Producent 7 352 31 Växjö 
4 Gusto Västergatan 6, 352 30, Växjö 
5 Kronobergs konfektyr Storgatan 63, 352 36 Växjö 

6 
Södergårdens 
chokladbod Ellanda Södergård, 360 32 Gemla 

7 Producent 4 342 60 Moheda 
8 Makiko & Mats Jonsson Stapeled 1, 341 93 Bolmsö 
9 Producent 9 341 52 Lagan 
10 Mjärydsgrisen AB Mjäryd Uppsala, 341 91 Ljungby 
11 Sällebergs Gård Sällebergs Gård, 341 76 Ryssby 

12 Skatelövs skafferi 
Grimslövs kronogård 2, 340 
32Grimslöv 

13 Producent 2 343 91 Älmhult 
14 Producent 6 360 13 Urshult 
15 Kallebryggeriet i Uråsa Säljeryd 6, 360 44 Ingelstad 
      
  Lanthandlare   
16 Coop Nära Älghult Måleråsvägen 1, 360 76 Älghult 
17 Bylyckan Fröseke Nybrovägen 9, 360 77 Fröseke 
18 ICA Nära Alsterhallen Storgatan 19, 360 75 Alstermo 
19 ICA Nära Norrhult Köpmangatan 6, 360 71 Norrhult 
      
  Ankomstpunkt   
20 Lenhovda Storgatan 29, 360 73 Lenhovda 

 

Tabell 4.7 Producenter och lanthandlare involverade i volymantagande medel, slumpvis 
valda producenter 
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Figur 4.10 Rutt för volymantagande medel, alternativ 1, slumpvis valda producenter 

 

 

Figur 4.11 Antal körda kilometer och åtgången tid för volymantagande medel, alternativ 1, 
slumpvis valda producenter 
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Alternativ 2 

För förteckning över producenter i framtaget ruttförslag och karta över rutten, se 

tabell 4.6 och figur 4.8. 

 

Figur 4.12 Antal körda kilometer och åtgången tid för volymantagande medel, alternativ 2, 
samtliga producenter 

 
4.3.4.3 Volymantagande hög 

För förteckning över producenter i framtaget ruttförslag och figur av karta över 

rutten, se tabell 4.6 och figur 4.8 

 

Figur 4.13 Antal körda kilometer och åtgången tid för volymantagande hög 
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4.3.4.4 Sammanfattning av ruttplanering utan samlastningsterminal 

Det framgår av tabell 4.8 att fyra av fem ruttförslag överstiger en tidsåtgång som 

motsvaras av en 8-timmars arbetsdag. För dessa krävs det mer än två arbetsdagar att 

genomföra transporten med ett fordon vilket gör att produkterna måste hållas kylda 

under en längre tid vilket försvårar transporten av produkterna. Att genomföra en 

transport som kräver över två dagar att genomföra anser författarna vara orimligt.  

Det framgår även i tabellen att ett ruttförslag är möjligt att genomföra på en  

arbetsdag på 8 timmar, nämligen alternativ 1 under volymantagande låg. Då 

tidsåtgången för denna rutt enbart är 4 minuter ifrån att passera en 8-timmars 

arbetsdag har även detta ruttförslag förklarats orimlig. Eftersom de sju producenter 

som slumpmässigt valdes för denna rutt kan variera gör det att tidsåtgången har för 

liten marginal för att säkert säga att sju slumpvis valda producenter alltid understiger 

en 8-timmars arbetsdag. 
 

 
Tabell 4.8 Sammanfattning av resultat i antal körda kilometer och åtgången av tid för de 
olika ruttförslagen utan samlastningsterminal 

 

Enligt Lumsden (2012) påverkas ruttplanering beroende på valt fordon, antal fordon 

samt antal kunder som ska besökas. Det som gör att alternativ 1 i volymantagande 

låg skulle kunna genomföras under en 8-timmars arbetsdag är på grund av det fordon 

som nyttjas. Eftersom volymen som ska lastas och lossas i detta volymantagande 

endast är 2 m3 kan rutten utföras med ett snabbare fordon än de övriga 

volymantagandena. För volymantagande medel (16m3) krävs ett fordon med denna 

lastkapacitet och för volymantagande hög krävs att matvarorna transporteras i en 

lastbil. Dessutom varierar tiden för lossning vid utlämningsställena med de olika 

volymantagandena. 

  
Sträcka (km) Tidsåtgång 

(hh:mm) 

Tidsåtgång 
(8-timmars 
arbetsdag) 

Genomförbart 

Alternativ 1 419,2 07:56 0,99 Nej Volymantagande 
låg Alternativ 2 609,8 16:35 2,07 Nej 

Alternativ 1 549,5 16:35 2,07 Nej Volymantagande 
medel Alternativ 2 613,9 21:31 2,69 Nej 
Volymantagande 
hög Alternativ 1 613,9 22:51 2,79 Nej 
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4.3.5 Lastnings- och lossningstider med samlastningsterminal 

Vid de ruttförslag som beräknats fram då transport sker med samlastningsterminal 

har antagande om lastningstiden på samlastningsterminalen gjorts. Då lastning här 

kommer att ske av alla producenters matvaror kommer det vid volymantagande låg 

lastas 2 m3, vid volymantagande medel lastas 16 m3 och vid volymantagande hög 

lastas 40 m3. 

 
Tabell 4.9 Lastnings- och lossningstider vid studiens olika volymantaganden  
 

Vid lossningen hos lanthandlarna skiljer sig minimumvolymen och 

maximumvolymen  mellan 0,5 m3 och 10 m3. Denna skillnad i volym gör att tiden 

för lossning hos lanthandlare även här skiljer sig. Då matvarorna sorteras och 

organiseras vid samlastningsterminal är tidsåtgången för lossning av gods vid dessa 

beräkningar något kortare. För volymantagande låg där 0,5 m3 ska lossas har 5 

minuter som lossningstid antagits. För volymantagande medel där 4 m3 ska lossas 

hos varje lanthandlare har 10 minuter antagits som lossningstid. För volymantagande 

hög där 10 m3 ska lossas hos varje lanthandlare har 25 minuter antagits som 

lossningstid. Dessa antaganden om latsnings- och lossningstider är, likt de 

antaganden då ruttplanering sker utan samlastningsterminal, grundade på de 

lastnings- och lossningstider som Karlsson (2008) och Ljungberg et al. (2012) 

presenterar i sina rapporter. 

 

4.3.6 Beräkning av samlastningsterminalens optimala placering 

Författarna har med tyngdpunktsmetoden tagit fram koordinaterna för en optimal 

placering av en samlastningsterminal. Samtliga lanthandlare och producenter som 

presenteras i tabell 4.1 och 4.2 är med i beräkningen av samlastningsterminalens 

 Lastningsvolymer Tidsåtgång 
lastning (min) Lossningsvolmyer Tidsåtgång 

lossning (min) 
Volymantagande låg 2 m3 5 2 m3/4 = 0,5 m3 5 
Volymantagande 
medel 16 m3 40  16 m3/4 = 4 m3 10 

Volymantagande hög 40 m3 100 40 m3/4 = 10 m3 25 
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optimala placering. Med den formel som Lumsden (2012) beskriver har hänsyn tagits 

till lastad volym hos producenterna samt lossad volym hos lanthandlarna. De 

koordinater som uträkningen har resulterat i är: 

X= 56,93163229	  
Y= 15,09584726	  

	  

Vid uträkning av optimal placering av en samlastningsterminal blir koordinaterna för 

denna placering X = 56,93163229 och Y = 15,09584726. Denna punkt ligger inte vid 

anslutning till varken depå, producent eller lanthandlare. Geetha et al. (2012) menar 

att en transportsträcka med fördel startar från en depå för att sedan tillgodose de 

kunder som ska besökas. Koordinaterna som räknats fram för 

samlastningsterminalen ligger nära nära Lenhovda där både depån och en av de 21 

producenterna ligger placerade. Det gör att samlastningsterminalens geografiska 

optimala placering via tyngdpunktsmetoden av författarna inte ses som en optimal 

placering. Lenhovda har därför pekats ut som en optimal placering för en 

samlastningsterminal.  

För fullständig beräkning av samlastningsterminalens koordinater, se bilaga 1. 

Koordinaternas geografiska position är markerad i figur 4.14 med en grön fyrkant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figur 4.14 Optimal lokalisering av samlastningsterminal 
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I tillägg till detta menar Jansson (IT-chef, 130405) att kommunens fordon finns 

positionerade i Lenhovda. Detta gör att ruttplanering med samlastningsterminal har 

genomförts med Lenhovda som plats för samlastningsterminalen.  

 
4.3.7 Ruttplanering med samlastningsterminal 

Eftersom uppsamling av närproducerade produkter innebär en lång körsträcka 

kommer producenterna, vid leverans via samlastningsterminal, själva leverera 

beställd kvantitet till denna samlastningsterminal. En samlastningsterminal är enligt 

Jonsson och Mattsson (2011) en anläggning dit produkter transporteras och där 

någon form av aktivitet såsom sortering och ompaketering genomförs innan 

produkterna når slutkunden. Enligt Chopra och Meindl (2007) har en 

samlastningsterminal två uppgifter vilka är att fungera som ett lager och att fungera 

som en överföringsplats. Syftet med ruttplanering är enligt Jonsson och Mattsson 

(2011) att minimera körsträckan. 

4.3.7.1 Volymantagande låg 

Med Lenhovda som ort för placering av en samlastningsterminal har en ruttplanering 

genomförts från Lenhovda till de fyra lanthandlarna för att till slut åter anlända till 

depån i Lenhovda. Ruttförslaget presenteras i figur 4.15 nedan och körsträcka och 

tidsåtgången presenteras i figur 4.16, 4.17 och 4.18.  

Detta ruttförslag är beräknat och framtaget för studiens samtliga volymantaganden. 

Kartan kommer därför inte presenteras under volymantagande medel och 

volymantagande hög. Däremot kommer ruttens resultat vad gäller antal körda 

kilometer och åtgången tid för de olika volymantagandena presenteras då de skiljer 

sig mellan de olika volymantagandena. 
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Figur 4.15 Rutt med samlastningsterminal lokaliserad i Lenhovda 

 

 

Figur 4.16 Ruttens resultat i antal kilometer och åtgången tid för volymantagande låg, med 
samlastningsterminal 

 
4.3.7.2 Volymantagande medel 

 

Figur 4.17 Ruttens resultat i antal kilometer och åtgången tid för volymantagande medel, 
med samlastningscentral 
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4.3.7.3 Volymantagande hög 

 

 
 
Figur 4.18 Ruttens resultat i antal kilometer och åtgången tid för volymantagande hög, med 
samlastningsterminal 

 
4.3.7.4 Sammanfattning av ruttplanering med samlastningsterminal 

Det framgår av tabell 4.10 att samtliga rutter, som beräknats utifrån att en 

samlastningsterminal används, är genomförbara under en arbetsdag på 8 timmar. 

Transporter av dessa rutter går, till skillnad från de rutter som beräknats utan 

samlastningsterminal, att genomföra under en arbetsdag.  

 
Tabell 4.10 Sammanfattning av resultat i antal körda kilometer och åtgången av tid för de 
olika ruttförslagen med samlastningsterminal 

 

 

  Sträcka 
(km) 

Tidsåtgång 
(hh:mm) 

Tidsåtgång 
(8-timmars 
arbetsdag) 

Tidsåtgång 
(8-timmars 
arbetsdag) 

Volymantagande låg 106,8 01:39 0,21 Ja 
Volymantagande medel 106,8 03:23 0,42 Ja 
Volymantagande hög 106,8 05:23 0,67 Ja 
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5 ”Vad blir den uppskattade kostnaden för transporten 
för dessa olika ruttförslag?” 
För de genomförbara ruttförslag som tidigare presenterats har detta kapitel i syfte 

att uppskatta kostnaden för dessa. Kapitlet tar upp teori om självkostnadskalkylering 

och metoder för att genomföra detta. I kapitlets empiriska avsnitt presenteras 

underlag för kalkyleringsarbetet följt av kostnadskalkyler för studiens olika 

volymantagande. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Problemformulering 3
Vad blir den uppskattade kostnaden för transporten för 

dessa olika ruttförslag?

5.1 Teori
Självkostnadskalkylering, SÅcalc.

5.2 Empiri
Ruttförslag som ligger till grund för kostnadsberäkning, 

kostnadsberäkning av ruttförslag.

5.3 Analys
Kostnadsberäkningar av genomförbara ruttförslag, 

säkerhetsanalys

Tillvägagångssätt

Litteratur, Internet.

Studiebesök hos Uppvinge 
kommun.
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5.1 Teori 

Följande teoriavsnitt presenterar teori om självkostnadskalkylering. Avsnittet 

fortsätter sedan med en beskrivning av SÅcalc och hur detta program arbetar för att 

sammanställa kostnaden för olika transportuppdrag.  

5.1.1 Självkostnadskalkylering 

Utmärkande för självkostnadskalkylering är enligt Ax och Kullvén (2009) att 

företagets samtliga kostnader tas med i kalkylen. Vid beräkning av 

självkostnadskalkyl fördelas kostnaderna på enhetsnivå vilket till exempel kan vara 

kostnaden för en varuenhet eller konsulttimme. Självkostnaden för en vara, order 

eller tjänst är summan av samtliga kostnader för en vara tills det att den är levererad 

och betald. (Ax & Kullvén, 2009)  

 

En självkostnadskalkyl innebär att samtliga kostnader som kalkylobjektet medför tas 

med i beräkningen och det finns direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader 

påförs enligt Andersson (2013) direkt på kostnadsbäraren (kalkylobjektet) medan de 

indirekta kostnaderna placeras på det kostnadsställe där de uppstår. Vidare fördelas 

de indirekta kostnaderna från kostnadsstället till kostnadsbäraren med hjälp av en 

fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln samvarierar med kostnadsförändringar på 

lång och kort sikt och exempel på fördelningsnycklar är tid, mängd, värde och yta. 

(Andersson, 2013) 

 

Kausalitetsprincipen innebär att kostnadsfördela värdet på en gemensam 

resursförbrukning där varje kostnadsbärare ska bära sin andel av kostnaden. 

Väsentlighetsprincipen å andra sidan handlar om att fokusera på de mest 

betydelsefulla kostnaderna. (Andersson, 2013) 

 

Enligt Ax och Kullvén (2009) finns det olika metoder för att beräkna självkostnaden 

för varor och tjänster eftersom företags verksamheter skiljer sig åt. En av dessa 

metoder är orderkalkylering (Ax & Kullvén, 2009).  
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5.1.1.1 Orderkalkylering 

Företagets kalkylobjekt är vid orderkalkylering enligt Ax och Kullvén (2009) 

oberoende av tidsaspekten och är lämplig då kalkylobjekten skiljer sig åt vad gäller 

resursförbrukningen. Kalkylobjektet i en orderkalkylering behöver inte behöver inte 

vara en order utan kan även upprättas för vissa tidsperioder. Orderkalkylering kan till 

exempel beräkna självkostnaden för tjänster för en kommande period eller 

självkostnaden för en tidigare period. Tjänster är ofta av olika karaktär vilket gör att 

dessa behöver kostnadsberäknas var för sig. Vid orderkalkylering är direkta 

kostnader och omkostnader centrala begrepp. Åtskillnaden mellan begreppen är 

enligt Ax och Kullvén (2009) hur de registreras i redovisningen där direkta kostnader 

är de kostnader som registreras direkt på kalkylobjektet. Omkostnaderna registreras 

på det ställe eller sammanhang där de uppstår i företaget. Genom särskilda 

omkostnadspålägg fördelas sedan omkostnaderna till kalkylobjekten. Precisionen i 

kalkyleringen blir bättre då större andel av kostnaderna behandlas som direkta 

kostnader istället för omkostnader. (Ax & Kullvén, 2009) 

 

5.1.2 SÅcalc 

SÅcalcs används framförallt för att beräkna kostnader vid lastbilstransporter. SÅcalc 

är ett tilläggsprogram till Microsoft Excel som har till uppgift att beräkna olika 

fordons typiska kostnader. Programmet delar upp kostnader i en rörlig och en fast 

del. Den rörliga kostnadsdelen ökar eller minskar i samband med antal körda mil. 

Rörliga kostnadsposter i SÅcalc är till exempel bränslekostnader, däckkostnader och 

tar även reparationskostnader i beaktning. SÅcalcs fasta fordonskostnadsdel består 

exempelvis av skatt och försäkringskostnader. I SÅcalc finns även tillgång till 

kostnader för personal. (www.akeriekonomi.se) 

Tilläggsprogrammet SÅcalc ger användaren möjlighet att, via olika formulär, 

sammanställa kostnaden för olika transportuppdrag. SÅcalc genererar bäst resultat 

om så mycket information som möjligt om ett företags verksamhet finns tillgängligt. 

För att SÅcalc ska fungera som bäst behövs ekonomisk information från 

verksamhetens olika delar. (www.akeriekonomi.se) 
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5.2 Empiri 

Detta kapitels empiriska avsnitt tar sin början i att återkoppla vilka ruttförslag som 

kommer att kostnadsberäknas samt att presentera vilka givna kostnader som kommer 

att påföras kalkylobjekten. Därefter går avsnittet, för varje volymantagande, igenom 

den uppskattade kostnaden för varje ruttförslag. 

5.2.1 Ruttförslag som ligger till grund för kostnadsberäkning 

I detta kapitels empiriavsnitt har författarna valt att kostnadsberäkna de ruttförslag 

som faller inom ramen för vad som går att genomföra på en arbetsdag om åtta 

timmar. Författarna har även valt att kostnadsberäkna alternativ 1 under 

volymantagande ett trots att detta ruttförslag ansågs orimligt att genomföra. 

Författarna gör detta för att alternativet ligger på gränsen för genomförbarhet på en 

8-timmars arbetsdag samtidigt som författarna vill identifiera kostnaderna för en rutt 

utan samlastningsterminal. Detta betyder att de övriga ruttförslag som förkastades 

under studiens andra problemformulering inte kommer att ligga till grund för 

kostnadsberäkningar. Detta ger att de ruttförslag som kommer att kostnadsberäknas 

är följande: 

- Volymantagande 1, alternativ 1, utan samlastningsterminal 

- Volymantagande 1, med samlastningsterminal 

- Volymantagande 2, med samlastningsterminal 

- Volymantagande 3, med samlastningsterminal 

5.2.2 Underlag för kostnadsberäkning 

I de kostnadskalkyler som beräknats har ett antal poster legat till grund för kalkylen. 

För kostnader för slitage på däck har värden hämtats direkt från SÅcalcs 

fördefinierade värden som beror på vilken typ av fordon beräkningar görs för. Vad 

gäller investeringen har nuanskaffningskostnaden, livslängden, restvärde, 

avskrivning och ränta definierats beroende på vilket typ av rutt och därmed fordon 

som beräknats. Drivmedelskostnader har angetts i antal liter förbrukade per mil och 

kostnaden för drivmedel, vilka också varierar med typ av fordon. Dieselpriset per 
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liter var vid tiden för utförda kostnadskalkyler 14,13 koronor per liter 

(www.bensinbolaget.se). Övriga fasta kostnader per år är fordonsskatt, vägavgifter 

och försäkringskostnader. 

Peugeot Expert: För denna studies volymantagande låg har kostnadsberäkningar 

gjorts gällande kommunens befintliga transportbil, Peugeot Expert (lastutrymme= 5 

m3). Peugeot Expert köptes in år 2013 för ett nuanskaffningskostnad på 198 080 

kronor och dess ekonomiska livslängd beräknas vara tre år. Fordonets drivmedel är 

diesel och förbrukar 0,70 liter per mil. (Christensson, administrativ chef, 130515)    

Peugeot Boxer: För denna studies volymantagande medel har kostnadsberäkningar 

gjorts med ett lastfordon av typen Peugeot Boxer (lastutrymme= 17 m3). 

Transportbilen finns inte i Uppvidinge kommuns ägo. Om kommunen skulle köpa in 

detta transportmedel idag skulle priset vara 303 900 kronor (www.peugeot.se). 

Författarna har liksom i volymantagande låg här räknat på en ekonomisk livslängd på 

tre år. Fordonet förbrukar 0,84 liter diesel per mil (www.peugeot.se).  

Lastbil: För denna studies volymantagande hög finns inget befintligt fordon som 

klarar av att lasta 40 m3 matvaror. Därför har i följande beräkningar vissa antaganden 

behövt göras. Beräkningarna tar sin grund i SÅcalcs tre-axlade dragbil med en 

flakpåbyggnad inräknad. Detta fordon har en nuanskaffningskostnad på 1 460 200 

kronor. Fordonets beräknade livslängd är åtta år. Drivmedel för fordonet är diesel 

och beräknas förbruka 3,80 liter per mil. (SÅcalc) 

För samtliga ruttförslag uppgår personalkostnader (inklusive arbetsgivaravgifter, 

sociala avgifter och alla andra personalomkostnader) till 352 kronor i timmen 

(Christensson, administrativ chef, 130515). Uppvidinge kommun har alla sina fordon 

försäkrade i en gruppförsäkring (Christensson, administrativ chef, 130515). Detta 

försvårar definieringen av varje enskilt fordons försäkringskostnader. Därför har 

dessa kostnadsposter hämtats från SÅcalcs fördefinierade värden för olika 

fordonstyper. För samtliga fordonstyper har kostnad för installation av kylanordning 

inte tagits med i beräkningarna.  
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5.3 Analys 

I följande analysavsnitt sammanfattas och analyseras transportkostnaden för de 

olika ruttförslagen. Kostnadsberäkningarna som framtagits jämförs med vad teorin 

säger om kalkyluträkningar av självkostnadstyp. 

5.3.1 Kostnadsberäkningar för olika ruttförslag 

Vid orderkalkylering är direkta kostnader och omkostnader enligt Ax och Kullvén 

(2009) centrala begrepp. Eftersom e-handelssystemet i Uppvidinge kommun är ett 

framtida projekt har beräkningar av omkostnader varit problematiska att definiera 

eller göra antaganden på. Vid beräkningar av ruttförslagen har författarna därför 

koncentrerat sig på att definiera de direkta kostnaderna. 

Bäst resultat genereras via SÅcalc om så mycket information om företagets 

verksamhet som möjligt kan överföras till kalkylerna (www.akeriekonomi.se). För 

volymantagande låg har ett fordon som redan finns i kommunens ägo använts i 

kalkylerna. Det gör att specifik information angående bland annat fordonets 

nuanskaffningskostnad, livslängd och bränsleförbrukning har funnits tillgängligt att 

infoga i kalkylerna. För volymantagande medel och hög finns i Uppvidinge kommun 

idag inget fordon att genomföra kostnadskalkyler med. Detta gör att författarna har 

räknat på fordon av samma storleksmässiga typer och har valt att utgå ifrån en 

Peugeot Boxer för volymantagande medel. För volymantagande hög har en tre-axlad 

dragbil med flakpåbyggnad, vilket är ett av många standardfordon som finns 

fördefinierade i SÅcalc. En mer verklighetstrogen kostnadsberäkning av den 

uppskattade kostnaden hade kunnat uppnås för volymantagande medel och hög om 

kommunen redan hade fordon tillgängliga för dessa rutter. Med programmet SÅcalc, 

som är framtaget för att beräkna kostnaden för enskilda  transportuppdrag, har 

kostnaden för de fyra ruttförslagen beräknats.  
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5.3.1.1 Volymantagande låg, alternativ 1, utan samlastningsterminal 

Med SÅcalc som verktyg för att kostnadsberäkna volymantagande låg, alternativ 1 

har följande kostnadskalkyl tagits fram. Uppskattad kostnad för volymantagande låg, 

alternativ 1 är 3971 kronor/utförd rutt.  

 

 
 

 

 

 

 
Figur 5.1 Kostnadskalkyl för volymantagande låg, alternativ 1, utan samlastningsterminal 

 
5.3.1.2 Volymantagande låg, med samlastningsterminal 

I följande kostnadskalkyl har samma fordon, Peugeot Expert legat till grund för 

beräkning av kostnader. Det som skiljer denna beräkning från föregående är endast 

milantalet och tidsåtgången för rutten, vilka i denna rutt är mindre än i föregående 

rutt. Uppskattad kostnad för volymantagande låg med samlastningsterminal är 1273 

kronor/utförd rutt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5.2 Kostnadskalkyl för volymantagande låg, med samlastningsterminal 
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5.3.1.3 Volymantagande medel, med samlastningsterminal 

Med SÅcalc som verktyg för att kostnadsberäkna volymantagande medel med 

samlastningsterminal har följande kostnadskalkyl tagits fram. Uppskattad kostnad för 

volymantagande låg med samlastningsterminal är 1992 kronor/utförd rutt. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5.3 Kostnadskalkyl för volymantagande medel, med samlastningsterminal 

 
5.3.1.4 Volymantagande hög, med samlastningsterminal 
Med SÅcalc som verktyg för att kostnadsberäkna volymantagande hög, med 

samlastningsterminal, har följande kostnadskalkyl tagits fram. Uppskattad kostnad 

för volymantagande låg med samlastningsterminal är 5050 kronor/utförd rutt. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.4 Kostnadskalkyl för volymantagande hög, med samlastningsterminal 
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5.3.2 Känslighetsanalys av kostnadsberäkningar 

Författarna har i en känslighetsanalys gjort två extra kostnadsberäkningar för varje 

ruttförslag. En kostnadsberäkning har genomförts då tiden för lastning och lossning 

sammantaget antas vara 40 % lägre än det ursprungliga tidsåtgången för dessa 

aktiviteter. En kostnadsberäkning har genomförts då tiden för lastning och lossning 

sammantaget antas vara 40 % högre än det ursprungliga tidsåtgången för dessa 

aktiviteter. Resultaten av kostnaderna i känslighetsanalysen presenteras i 

nästkommande avsnitt tillsammans med kostnadsberäkningarna för de olika rutterna. 

Kalkylerna av den känslighetsanalys som genomförts går att avläsas i bilaga 2.  

Författarna har valt att inte göra en känslighetsanalys av det ruttförslag som 

presenterats då leveranser sker utan samlastningsterminal. Detta eftersom 

ruttförslagets  tidsåtgång i det stora hela anses vara orimligt. 
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5.3.3 Sammanfattning av kostnadsberäkning för ruttförslag 

Kostnaderna varierar även till följd av att åtgången tid och körda mil varierar rutterna 

emellan. SÅcalc är uppbyggd på ett sätt som gör att kostnaden blir olika för samma 

rutt till följd av att olika fordon används.   

För alla tre ruttförslag som tagits fram mellan samlastningsterminal och 

utlämningsställe uppgår sträckan till samma kilometerantal. Variationen i kostnad 

beror istället på vilket fordon som nyttjas och den tid ruttförslaget tar. Lägst kostnad 

genereras av volymantagande låg, där transporten genomförs med hjälp av Peugeot 

Expert. Högst kostnad genereras av volymantagande hög där transporten genomförs 

med en tre-axlad dragbil med flakpåbyggnad.  

 
Tabell 5.1 Sammanfattning av kostnader för ruttförslag 

 

    Kostnad (kr) 
Volymantagande låg, alternativ 1, 
leverans utan samlastningsterminal Ursprunglig beräknad tidsåtgång 3971 

Ursprunglig beräknad tidsåtgång 1273 
40 % mindre lastnings- och lossningstid 1199 Volymanatagande låg,  

leverans via samlastningsterminal 
40 % högre lastnings- och lossningstid 1333 
Ursprunglig beräknad tidsåtgång 1992 
40 % mindre lastnings- och lossningstid 1805 Volymanatagande medel,  

leverans via samlastningsterminal 
40 % högre lastnings- och lossningstid 2178 
Ursprunglig beräknad tidsåtgång 5050 
40 % mindre lastnings- och lossningstid 4600 Volymanatagande hög,  

leverans via samlastningsterminal 
40 % högre lastnings- och lossningstid 5515 



 

 

 

84 

 
6 Slutsats 
I detta kapitel besvaras problemformuleringarna. Detta följs upp av 

rekommendationer till Uppvidinge kommun. Kapitlet fortsätter med författarnas 

egna reflektioner samt kritik till det egna arbetet. Till sist belyser författarna studiens 

samhälleliga och miljömässiga aspekt. 

6.1 Resultat från problemformuleringarna 

6.1.1 Problemformulering 1 
 
Vilka logistiska resurser krävs för att driva ett e-handelssystem i Uppvidinge 

kommun med närproducerade matvaror? 

 

De logistiska resurserna har sedan tidigare definierats som informationsbehovet i ett 

orderläggningssystem, transportmedel och lagerkapacitet. För att driva ett e-

handelssystem kopplat till ett orderläggningssystem finns det informations-input som 

är nödvändig. Det gäller information om bland annat produkttyper, priser, 

leveransadress och tid för uthämtning. Den informations-input som är nödvändig 

mellan kunder, producenter och transportörer för Uppvidinge kommun har 

sammanfattats i figur 6.1. 

 

I ett framtida e-handelssystem ska närproducerade matvaror transporteras från 

producent till utlämningsställe vilket gör att matvarorna behöver kyld transport. I 

dagsläget finns det tillräckliga transportmedel för att endast transportera matvaror 

motsvarande volymantagande låg i Uppvidinge kommun men tillgång till detta 

transportmedel är begränsad. För volymantagande medel och volymantagande hög 

finns det i kommunens ägo inget transportmedel. I de transportmedel som finns att 

tillgå, och som är aktuella för volymantagande låg, finns det inget installerat 

kylaggregat. Sammanfattningsvis finns det därför inget transportmedel i dagsläget 

som kan transportera matvaror mellan producenter och utlämningsställe. För att 

genomföra transporter av närproducerade matvaror behöver transportmedel frigöras 

samt att kylaggregat behöver installeras i dessa. Även resurser i form av kylt 

transportmedel har sammanfattats i figur 6.1.  
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Transporten av de närproducerade matvarorna ska transporteras till något av de fyra 

utlämningsställena i Uppvidinge kommun och hos dessa krävs det kyld 

lagerkapacitet. För volymantagande låg behövs det 0,5 m3 kyld lagerkapacitet vilket 

samtliga fyra utlämningsställen har kapacitet till. För volymantagande medel krävs 

det ledig kyld lagerkapacitet om 4 m3 vilket tre av dessa utlämningsställen har 

kapacitet till. Det betyder att ett av dessa utlämningsställen inte kan ta emot matvaror 

motsvarande volymantagande medel. Samtliga utlämningsställen behöver, vid 

volymantagande hög införskaffa mer kyld lagerkapacitet för att kunna ta emot dessa 

volymer. 

 

De logistiska resurserna som krävs för att driva ett e-handelssystem i Uppvidinge 

kommun har sammanfattats i figuren 6.1 på nästkommande sida.  
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Figur 6.1 Sammanfattande bild över logistiska resurser som krävs för e-handelssystemet 
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6.1.2 Problemformulering 2 

Hur kan transporten mellan producenter och utlämningsställe, baserat på e-handel 

med närproducerade matvaror, vara designad i Uppvidinge kommun? 

I denna studie har ruttförslag skapats utefter de tre volymantagandena som har varit 

genomgående i studien. Ruttförslag har tagits fram utifrån två alternativ; utan 

samlastningsterminal och med samlastningsterminal. En optimal placering av en 

samlastningsterminal har räknats ut med hjälp av tyngdpunktsmetoden. Denna 

geografiska placering ansågs inte av författarna som optimal då det inte fanns depå, 

producent eller utlämningsställen i anslutning till denna placering. Närmaste depå, 

producent eller utlämningsställe finns i Lenhovda där både depå och en producent 

finns belägna. Lenhovda har därmed ansetts vara den mest optimala placeringen av 

en samlastningsterminal. 

 

Fem ruttförslag har tagits fram då leveranser sker utan samlastningsterminal; två 

ruttförslag för volymantagande låg, två ruttförslag för volymantagande medel och ett 

ruttförslag för volymantagande hög. Vidare har tre rutter har tagits fram då 

leveranser sker med samlastningsterminal; en rutt för varje volymantagande. 

 

Av de ruttförslag som skapades utan samlastningsterminal var det inget av de fem 

ruttförslagen som ansågs genomförbara. Det var enbart ett av de fem ruttförslagen 

som hade en tidsmässig åtgång på mindre än åtta timmar. Detta ruttförslag valde 

författarna att, trots att ruttförslaget inte ansågs genomförbart, låta kostnadsberäkna i 

efterkommande kapitel.  
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Figur 6.2 Rutt för volymantagande låg utan samlastningscentral 
 

Av de ruttförslag som togs fram med samlastningsterminal var samtliga tre 

ruttförslag genomförbara. Samtliga rutter kör samma slinga. Ruttförslaget 

presenteras på kartan i figur 6.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6.3 Rutt för volymantagande låg, medel och hög med samlastningsterminal 
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Resultatet av rutternas tidsåtgång och sträcka i kilometer presenteras i tabell 6.1 

nedan. 
 

 

 

 
Tabell 6.1 Sträcka och tidsåtgång för volymantagande låg, medel och hög, med 
samlastningscentral 

 
 

6.1.3 Problemformulering 3 

Vad blir den uppskattade kostnaden för transporten för dessa olika ruttförslag? 

De fyra ruttförslagen som har legat till grund för beräkning har alla utmynnat i olika 

kostnader. Detta beror på att olika fordon har använts vid beräkningarna samt att den 

åtgångna tiden och den körda sträckan varierar mellan ruttförslagen. Tabellen nedan 

sammanfattar den uppskattade kostnaden för respektive ruttförslag. 

Tabell 6.2 Sammanfattning i antal arbetsdagar samt genomförbarheten för de olika 
ruttförslagen 

 Sträcka 
(km) 

Tidsåtgång 
(hh:mm) 

Volymantagande låg 106,8 01:39 
Volymantagande medel 106,8 03:23 
Volymantagande hög 106,8 05:23 

Ruttförslag Kostnad för utförd körning av rutt 
(kr) 

Volymantagande låg, utan samlastningsterminal 3971 
 
Volymantagande låg, med samlastningsterminal 1273 
Volymantagande medel, med samlastningsterminal 1992 
Volymantagande hög, med samlastningsterminal 5050 
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6.2 Rekommendationer till Uppvidinge kommun 

Som går att utläsa från denna studie är typ av transportmedel, krav på 

utlämningsställenas lagerkapacitet och transportrutterna helt beroende av vilken 

volym matvaror som via e-handelssystemet beställs. Innan Uppvidinge kommun tar 

beslut om att implementera ett e-handelssystem med matvaror är det av författarnas 

delade mening att en omfattande marknadsundersökning av efterfrågan av detta e-

handelssystem först bör genomföras.  

Ruttförslagen som tagits fram i denna studie kan vid ett varuflöde utan 

samlastningsterminal ta upp emot 23 timmar att genomföra om rutten ska köras med 

ett fordon. Givet att de producenter som är presenterade i denna studie är de samma 

vid en framtida implementering av e-handelssystemet är ett varuflöde via en 

samlastningsterminal att föredra.  

6.3 Egna reflektioner och kritik till eget arbete 

Efter beräkningar av de olika ruttförslagen som gjordes i den senare delen av studien 

framkom betydelsen av en samlastningsterminal. Hade detta kunnat konstaterats 

tidigare hade författarna även definierat en samlastingsterminal som en logistisk 

resurs och detta hade blivit presenterat tidigare i studien.  

Författarna anser att de volymantaganden som har varit genomgående i studien borde 

varit något lägre. Författarna ville i ett tidigt stadie ha ett volymantagande som var 

utmanande stort för att på så sätt även upptäcka ”brytpunkten” i det framtagna 

varuflödet och bestämde sig därför för att anta det största volymantagandet till 40 

m3. Däremot tror författarna att volymantagande medel är för stort och beräkningar 

på en något lägre volym vore mer verklighetstroget. Dock har de tre olika 

volymantagandena, som de ser ut nu, tvingat författarna att beräkna kostnader på tre 

olika fordon vilket kan vara en bra grund för framtiden för Uppvidinge kommun.  

Hade författarna haft möjlighet att idag skriva om denna uppsats hade en större tyngd 

lagts på att empiriskt undersöka lastnings- och lossningstider vid 

samlastningsterminal och utlämningsställe i liknande miljöer.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 

Denna uppsats har haft fokus på att definiera vilka logistiska resurser som krävs för 

att i framtiden kunna driva ett e-handelssystem. Likaså har transportrutter tagits fram 

för ett framtida eventuell drift. Den forskning som genomförts gäller ett e-

handelssystem med närproducerade matvaror. Som förslag till vidare forskning vore 

det intressant att utveckla e-handelssystemet till att inte enbart erbjuda 

närproducerade matvaror utan även andra närproducerade produkter. Det skulle 

innebära en ytterligare service för invånarna i Uppvidinge kommun samtidigt som 

det ges en möjlighet för hantverkare och andra tillverkare att nå ut med sina 

produkter. 

6.5 Samhällelig och miljömässig aspekt 

Studien som genomförts för Uppvidinge kommun har en samhällelig aspekt såväl 

som en miljömässig aspekt. Ett e-handelssystem i Uppvidinge kommun är främst 

framtagen för att gynna Uppvidinge kommuns invånare som via e-handelssystemet 

kan beställa närproducerade matvaror och på så sätt erbjudas ett större sortiment i de 

lanthandlare som finns i kommunen. Eftersom de beställda produkterna hämtas av 

kund hos någon av lanthandlarna finns det möjlighet till merförsäljning i 

lanthandlarna inom kommunens gränser vilket gör att lanthandlarna kan öka sin 

omsättning. Producenterna, både inom och utanför kommunens gränser, som vill 

sälja sina produkter genom e-handelssystemet har via e-handelssystemet möjlighet 

att sälja mer vilket gynnar deras verksamhet. 

Med denna tanke om ett framtida e-handelssystem påvisar Uppvidinge kommun 

vikten av närproducerade matvaror vilket är ett miljövänligt alternativ. Med ett e-

handelssystem av närproducerade matvaror erbjuds invånarna i Uppvidinge kommun 

att beställa miljövänliga matvaror. 
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Datum: 130129 
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Syfte: Introduktion till serviceutvecklingsprojektet inom Uppvidinge kommun och 
introduktion till det tilltänkta e-handelssystemet inom kommunen 
 
• Hur många lanthandlare finns det i Uppvidinge kommun och som är aktuella för 

ett e-handelssystem? 
 
Datum: 130131 
Plats: Växjö 
Respondent: Karin Wernersson, Projektledare serviceutveckling, Uppvidinge 
kommun 
Syfte: Djupare förståelse för det tilltänkta e-handelssystemet och vilken roll 
Uppvidinge kommun har i e-handelssystemet 
 
• Hur många producenter finns det och som är aktuella för ett e-handelssystem? 
• Hur ser efterfrågan ut hos invånarna i Uppvidinge kommun för ett e-

handelssystem? 
• Vem ska genomföra transporterna av närproducerat livsmedel mellan 

producenterna och lanthandlarna i e-handelssystemet? 
• Hur ofta kommer transporterna ske mellan producenter och lanthandlare av 

närproducerade matvaror?  
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Plats: Alstermo 
Respondent: Niklas Axelsson, Butikschef, ICA Nära Alsterhallen 
Syfte: Definiering av butikens befintliga lagerkapacitet 
 
• Har er butik kapacitet att ta emot och lagra extra varor i veckan som kräver 

kyla? 
• Hur mycket ledig kyld lagerkapacitet finns det? 
• Hur många kylar har ni? 
• Finns det möjlighet att utöka tillgänglig lagerkapacitet? 
 
 
Datum: 130318 
Plats: Älghult 
Respondent: Mattias Eriksson, Butikschef, Coop Nära Älghult 
Syfte: Definiering av butikens befintliga lagerkapacitet 
 
• Har er butik kapacitet att ta emot och lagra extra varor i veckan som kräver 

kyla? 
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• Hur mycket ledig kyld lagerkapacitet finns det? 
• Hur många kylar har ni? 
• Finns det möjlighet att utöka tillgänglig lagerkapacitet? 
 
 
Datum: 130318 
Plats: Fröseke 
Respondent: Michael Sandberg, Butikschef, Bylyckan Fröseke 
Syfte: Definiering av butikens befintliga lagerkapacitet 
 
• Har er butik kapacitet att ta emot och lagra extra varor i veckan som kräver 

kyla? 
• Hur mycket ledig kyld lagerkapacitet finns det? 
• Hur många kylar har ni? 
• Finns det möjlighet att utöka tillgänglig lagerkapacitet? 
 
 
Datum: 130318 
Plats: Norrhult 
Respondent: Jenny Stenberg, Butikschef, ICA Nära Norrhult 
Syfte: Definiering av butikens befintliga lagerkapacitet 
 
• Har er butik kapacitet att ta emot och lagra extra varor i veckan som kräver 

kyla? 
• Hur mycket ledig kyld lagerkapacitet finns det? 
• Hur många kylar har ni? 
• Finns det möjlighet att utöka tillgänglig lagerkapacitet? 
 
Datum: 130405 
Plats: Åseda 
Respondenter: Karin Wernersson, Projektledare serviceutveckling, Uppvidinge 
kommun Niklas Jansson, IT-chef, Uppvidinge kommun 
Christer Christensson, administrativ chef, Socialförvaltningen Uppvidinge kommun 
Syfte: Identifiera befintliga logistiska resurser 
 
• Finns det något befintligt orderläggningssystem i Uppvidinge kommun? 
• Har Uppvidinge kommun några befintliga transportflöden? 

o Om ja, hur är tillgängligheten för dessa flöden? 
o Om ja, finns det kylanordning i dessa flöden? 

• Finns det några befintliga fordon för ett e-handelssystem i Uppvidinge 
kommun? 

o Om ja, hur är tillgängligheten för dessa fordon? 
o Om ja, finns det kylanordning i dessa fordon? 

• Hur ska produkterna transporteras från producenter till lanthandlare? 
o Med eller utan samlastningsterminal? 
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Datum: 130506 
Plats: Växjö 
Respondent: Karin Wernersson, Projektledare serviceutveckling, Uppvidinge 
kommun 
Syfte: Samlastningsterminal som alternativ 
 
• Är leveranser med samlastningsterminal ett alternativ? 
• Hur definierar du närproducerade matvaror? 
 
 
Datum: 130515 
Plats: Lenhovda 
Respondent: Christer Christensson, administrativ chef, Socialförvaltningen 
Uppvidinge kommun 
Syfte: Kostnadsberäkning av de aktuella fordon som finns för Uppvidinge kommun 
 
• Vad är det för märke och modell på transportfordonet? 
• Vad är det för årsmodell på fordonet? 
• Vad var anskaffningskostnaden? 
• Vilken ekonomisk livslängd har fordonet? 
• Vad har fordonet för restvärde? 
• Vad har fordonet för försäkringskostnader? 
• Vilket drivmedel används? 
• Hur mycket drar fordonet per mil? 
• Vilka personalkostnader har ni för en chaufför? 

 

 


