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Abstrakt 
Växjö kommuns mål är att minska sin miljöpåverkan från fossila bränslen och ett steg i 

detta är den samordnade varudistributionen. Rapportens fokus är inriktat på 

returhanteringen av SRS-backar som ingår i den samordnade varudistributionen.   

 

Rapporten redogör för hur processen för returhanteringen av SRS-backar ser ut vid en 

samordnad varudistribution i Växjö kommun. Underlag för en processkartläggning 

insamlades genom semi-strukturerade intervjuer och kartläggningen genomfördes i 

analysen.  

 

I en samordnad varudistribution där flera olika aktörer ingår och vill få sin röster hörda 

uppstår det problem. Rapporten ämnar utöver att beskriva processens utseende, även att 

redogöra för dessa problem. Problemen som upplevs i nuläget för respektive aktör är 

säkerhetsrisker på grund av kvarlämnade SRS-backar på de kommunala enheternas 

lastkajar enligt logistikhandläggaren vid Växjö kommun, extra transport samt 

lagerhållningskostnader för Växjö Partiaffär, identifikationssvårigheter för 

Scandinavian Supply Chain. För att skapa en problembild utfördes semi-strukturerade 

intervjuer samt mejlintervjuer.    

 

Rapporten avslutas med  att behandla olika förbättringsmöjligheter för att lösa 

aktörernas upplevda problemen genom analys av litteraturstudier samt empirisk 

insamlat underlag. De förbättringsmöjligheter som analyserats är RFID, olika metoder 

inom ruttplanering samt nyckeltal för uppföljning.  

 

Nyckelord 
Samordnad varudistribution, SRS-backar, Växjö kommun 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning av Växjö kommuns arbete 

med samordnad varudistribution samt returhantering av så kallade SRS-backar. 

Bakgrunden leder vidare till rapportens problemdiskussion som slutligen mynnar ut i 

tre problemformuleringar. Vidare beskrivs rapportens syfte och en avslutande figur 

över rapportens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Växjö Kommun 

Växjö kommun har ungefär 83 000 invånare där tätorten Växjö står för cirka 60 000 av 

dem. I Växjö stad finns möjligheten att uppleva både småstads- och universitetslivet 

men även att nyttja de grönområden som finns centralt i staden. Redan på 1970-talet 

startade kommunen arbetet med att rena sjöar och på 1980-talet började man tillverka 

fjärrvärme av icke-fossilt träbränsle. Arbetet med att åstadkomma en mer miljövänlig 

kommun fortsatte in på 1990-talet där ett beslut om att bli en fossilbränslefri kommun 

togs. Målet sattes till år 2030. (www.vaxjo.se, 2013-04-07)   

 

År 2007 uppmärksammades stadens arbete för ett mer miljövänligt samhälle av tv- och 

radioföretaget BBC som skulle göra ett radioinslag från den grönaste staden i Europa. 

BBC valde Växjö. Härmed var Växjös nya kommunslogan skapad vilken lyder 

“Europas grönaste stad”. (www.vaxjo.se, 2013-04-07)  

 

1.1.2 Samordnad varudistribution 

Att använda sig av samordnad varudistribution är ett steg i Växjö kommuns arbete med 

sin slogan ”Europas grönaste stad”. Enligt projektledaren för den samordnade 

varudistributionen är huvudsyftet miljöaspekten, medan kostnadsbesparing inte kommer 

i första hand vid beslutsfattande.  

 

Samordnad varudistribution innebär att gods från och/eller till olika leverantörer eller 

konsumenter lastas på samma fordon. Ett flertal studier menar att samordnad 

varudistribution leder till stora reduktioner i miljöpåverkan och kostnader samt en ökad 

fyllnadsgrad. (Björklund, 2012) 

http://www.vaxjo.se/
http://www.vaxjo.se/
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För att kunna erbjuda en samordnad varudistribution bygger logistikföretagen upp så 

kallade distributionscentraler för omlastning och lagring där godsen sedan transporteras 

ut i gemensamma transporter till konsumenterna. (Björklund, 2012) 

 

I arbetet med den framtida samordnade varudistributionen valde Växjö kommun att 

upphandla konceptet med samordnad varudistribution år 2010. Upphandlingsenheten 

vid Växjö kommun är de som står för avtalet mellan kommunen och uppdragstagaren. 

De som berörs av den samordnade varudistributionen är de kommunala enheterna, det 

vill säga skolkök, omsorgskök etcetera. Det är dessa enheter som beställer varor och får 

leveranser via den samordnade varudistributionen (Logistikhandläggaren, Växjö 

kommun, 2013).  

 

Uppdragstagaren som fick ansvaret över den samordnade varudistributionen och ingick 

avtal med Växjö kommun var Alwex (Bjers, 2010). I Alwex ingår bland andra 

Scandinavian Supply Chain (SSC) och Samuelssons Åkeri. De som bär ansvaret över 

hur den operativa verksamheten i den samordnade varudistributionen är SSC och 

Samuelssons Åkeri. (Verksamhetsutvecklare, SSC, 2013) 

 

SSC är den terminal dit alla varor först anländer för att sedan packas och lastas om till 

lastbilar som ingår i den samordnade varudistributionen. En stor del av lastbilarna som 

kör ut varorna till de olika kommunala enheterna är Samuelssons Åkeri ansvariga för. 

Samuelssons Åkeri kör inte enbart ut varor till de kommunala enheterna utan skall även 

ta tillbaka returer, exempelvis transportförpackningar, från enheterna till SSC. 

(Verksamhetsutvecklare, SSC, 2013) 

 

Således skapas ett retursystem då transportförpackningar skall skickas tillbaka till 

ursprunglig leverantör för att göras i ordning och sedan återanvändas (Waters, 2003). 

Returflödet är olikt varuflödet från leverantör till kund i det avseendet att det inte är 

exponerat för allmänheten i samma utsträckning som det vanliga flödet (Rogers et al, 

2012) 
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1.1.3 SRS-backar 

Idag är transportförpackningar såsom papplådor och emballage överrepresenterade inom 

Växjö kommuns samordnade varudistribution (Logistikhandläggare, Växjö kommun, 

2013). Enligt logistikhandläggaren önskas det att få in fler miljövänliga 

transportförpackningar som löper i Växjö kommuns miljötänk. Exempel på dessa 

miljövänliga transportförpackningar är SRS-backar. Dessa backar tillverkas av 

materialet polypropen och är helt återvinningsbart. De behåller även sin form oavsett 

kyla, fukt eller värme. SRS-backarna tillverkas och distribueras av Svenska 

Retursystem som är ett initiativ från förbunden Dagligvaruleverantörers Förbund och 

Svensk Dagligvaruhandel. Svenska Retursystem bygger på ett pantsystem där backarna 

har ett värde på cirka 40 kr per back. (www.retursystem.se, 2013-05-16)  

 

Distributionssystemet av backarna ser ut som följer:  

1. Returlådorna levereras till producent där de fylls med varor som skall levereras 

vidare till grossist  

2. Grossisten levererar vidare till butik där returlådorna töms på sitt innehåll. 

3. Grossisten tar tillbaka returlådorna efter tömning med det ordinarie returflödet. 

4. Svenska Retursystem hämtar returlådorna för kvalitetskontroll och tvättning i någon 

av deras fyra tvätthallar (Mölndal, Helsingborg, Örebro eller Västerås) innan de 

återigen skickas ut till producenterna. 

(www.retursystem.se, 2013-05-16)   

 

Nedan följer en bild på hur en SRS-back ser ut: 

 

 

Figur 1: SRS-back (www.retursystem.se) 

 

http://www.retursystem.se/
http://www.retursystem.se,/


 

 

 

10 

Växjö kommuns samordnade varudistribution har i nuläget endast en leverantör som 

använder sig av SRS-backar i sina transporter. Denna är Växjö Partiaffär som 

tillhandahåller frukt och grönt till de kommunala enheterna. (Verksamhetsutvecklare, 

SSC, 2013)  

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt verksamhetsutvecklaren på SSC ser returflödet av SRS-backar inte ut som det 

skall göra enligt Svenska Retursystems modell. Verksamhetsutvecklaren nämner att 

returflödet som används idag inte är det mest optimala. Logistikhandläggaren vid Växjö 

kommun menar  att problem inte endast föreligger i hur returflödet av SRS-backarna ser 

ut, utan anser att problem föreligger i hela systemet för returhanteringen av SRS-backar. 

Svenska Retursystem har tagit fram en principskiss över hur flödet av SRS-backar bör 

se ut i Växjö kommun.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Processkarta över Svenska retursystems tänkta flöde (Powerpoint underlag från Svenska 

retursystem) 
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Processkartan som Svenska Retursystem tagit fram till Växjö kommun lyder som följer 

att SRS-backarna transporteras från Svenska Retursystem till producent/leverantör 

(Växjö Partiaffär) i punkt ett. Vidare går de fyllda SRS-backarna till SSC där backarna 

packas och lastas om i punkt två. SRS-backarna transporteras vidare med Samuelssons 

Åkeri till rätt kommunal enhet i punkt tre. När backarna är tömda och ska transporteras 

tillbaka till Svenska Retursystem hämtar Samuelssons Åkeri upp de tömda backarna 

samtidigt som de lastar av nya varor till de kommunala enheterna i punkt fyra. 

Samuelssons Åkeri lastar av de tomma backarna hos SSC och där lagras backarna tills 

Svenska Retursystem kommer och hämtar de tomma SRS-backarna för att tvätta och 

kontrollera dem innan de går tillbaka ut till nya producenter/leverantörer i punkt fem.  

 

Eftersom det enligt logistikhandläggaren och verksamhetsutvecklaren föreligger 

problem i flödet som råder i nuläget och verksamhetsutvecklaren vidare anser att flödet 

nu inte är optimalt är det viktigt att skapa en nulägesbeskrivning över hur flödet ser ut 

idag.   

 

Enligt Svenska Retursystem är SRS-backar ett ökande krav från leverantörer. Det 

ökande kravet på hantering av SRS-backar grundar sig i att backarna är lättare att 

hantera, både vid transport och packning. (www.retursystem.se 2013-05-23) 

Logistikhandläggaren säger dock att det föreligger problem inom den returhantering 

som nu råder, men upplever de olika aktörerna problem med returhanteringen av SRS-

backar? För att en volymökning av SRS-backar kan genomföras krävs en undersökning 

av de problem som sägs föreligga.  

 

Terminalchefen vid SSC nämner att det idag inte finns någon fungerande administration 

gällande hanteringen kring SRS-backar. Detta leder till bristande kontroll över hur 

många SRS-backar som idag hanteras. Detta har gjort att SSC inte tillåter fler 

leverantörer som transporterar varor i SRS-backar i den samordnade varudistributionen i 

Växjö kommun. Eftersom SRS-backarna inte är kundspecifika, det vill säga kunskap 

saknas om SRS-backarnas leverantörstillhörighet, skapas problem när pantvärdet på 

backarna ska återbetalas till respektive leverantör. Hur kan de problem som upplevs 

med hanteringen av SRS-backar i Växjö kommuns samordnade varudistribution 

förbättras? 

  

http://www.retursystem.se/
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1.3 Problemformulering 

1. Hur ser returhanteringen av SRS-backar ut i den samordnade varudistributionen i 

Växjö kommun idag? 

2. Vilka problem kan identifieras med returhanteringen av SRS-backar utifrån de olika 

aktörernas perspektiv i nuläget och vid volymökning? 

3. Vilka förbättringsmöjligheter finns för returhanteringen av SRS-backar i Växjö 

kommuns samordnade varudistribution?  

 

1.4 Syfte 

Rapportens syfte är att genomföra en nulägesbeskrivning av returhanteringen i Växjö 

kommuns samordnade varudistribution med inriktning på SRS-backar. Rapporten 

ämnar identifiera de eventuella problem aktörerna anser sig uppleva med 

returhanteringen av SRS-backar. Slutligen syftar rapporten till att finna 

förbättringsmöjligheter för returhanteringen av SRS-backar. 
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1.5 Disposition 

 

Nedan följer en egen bearbetad figur över rapportens fortsatta disposition: 

 
Figur 3: Rapportens disposition 
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2. Metodkapitel 
 

Kapitlet visar på val av metod och tillvägagångssätt som används i rapporten. Varje 

avsnitt inleds med metodteori som sedan mynnar ut i argumentation för rapportens val.  

 

2.1 Vetenskapliga synsätt 
Epistemologi handlar om vad som kan betraktas som godtagbar kunskap inom ett 

ämnesområde (Bryman & Bell, 2005). Under 1500-talet formulerade Francis Bacon en 

tes om att kritiskt och systematiskt insamlande av information som är grundat på 

observationer, vilket skulle leda till hållbar kunskap (Sohlberg & Sohlberg, 2009).  

 

Postivism är en naturvetenskaplig metod medan hermeneutiken är av det 

samhällsvetenskapliga slaget som ingår i det epistemologiska synsättet (Bryman & Bell, 

2005). Positivism representerar en idé som förespråkar användandet av 

naturvetenskapliga metoder när studerande av verkliga ting genomförs (Bryman & Bell, 

2005). Ett antagande inom positivismen är att företeelser som uppfattas via människans 

sinnen är det som kan kallas godtagbar kunskap (Bryman & Bell, 2005); (Wallén, 

1996). Kunskap samlas in genom att förkasta och förvärva hypoteser och teorier där 

resultatet sedan skall leda till sann kunskap. En positivistiskt lagd forskare ser 

kunskapstillväxt som adderande eller växande, där ny kunskap adderas till gammal 

kunskap. En sådan forskare bedriver sin forskning för att denne vill veta hur saker och 

ting fungerar och är inte intresserade av varför det fungerar som de gör (Björklund & 

Paulsson, 2012).    

 

Ett komplement till den positivistiska forskningssynen är hermeneutik. Denna 

forskningsansats handlar om olika tolkningar av företeelser. Dessa tolkningar kan bestå 

av exempelvis förståelse av symboler eller förståelse för ett meddelande eller olika 

konstverk. När man tolkar varierar forskaren mellan ett del- och helhetsperspektiv. 

Läses ett nytt textavsnitt kan detta användas för att förstå ett tidigare läst textavsnitt. 

Tolkningen som genomförs skall visa på innebörder som ligger bakom det som 

observeras i en text eller handling. (Wallén, 1996)  
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Rapporten kommer att ta form ur ett positivistiskt synsätt då den skall ge en objektiv 

bild av Växjö kommuns nuvarande returhantering av SRS-backar i deras samordnade 

varudistribution. Eftersom kunskap prövas empiriskt och den empiriska 

datainsamlingen tillsammans med de val som görs i uppsatsen tydligt motiveras, 

tillämpas ett positivistiskt synsätt. Ett hermenutiskt angreppssätt frångås då subjektiva 

åsikter inte skall reflekteras i den aktuella rapporten.  

 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
 

Förhållandet mellan teori och empiri i en rapports metoddel kan vara uppbyggt på 

antingen ett deduktivt eller ett induktivt angreppssätt. Den vanligaste uppfattningen om 

förhållandet mellan teori och empiri är deduktiv teori. Det innebär att forskaren utgår 

från en teoretisk bas och sedan härleds en hypotes eller problemformulering för vidare 

granskning i empirin. Alltså bearbetas teorin och de hypoteser, som deducerats fram, 

först och detta styr sedan datainsamlingsprocessen. (Bryman & Bell, 2005) I ett 

deduktivt angreppssätt föreligger en metodik som gör att det går att tolka en text på ett 

rimligt sätt (Sohlberg & Sohlberg, 2009).  

 

I ett induktivt angreppssätt finns en möjlighet för tolkningen att växa fram utifrån det 

material som finns tillgängligt (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Teorin är resultatet av 

forskningen enligt det induktiva angreppssättet, forskaren drar slutsatser av 

observationer som gjorts. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Ett deduktivt angreppsätt tillämpas i rapporten. Den syftar till att utreda ett fenomen 

som bottnar i både den offentliga samt den privata sektorn. En problemformulering 

konstrueras som skall besvaras med hjälp av teoretiskt samt empiriskt underlag. 

Rapporten är således inte induktiv då den inte genererar teori som skall tolkas.   
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2.3 Forskningsmetod 

En företagsekonomisk forskning kan vara av kvalitativ eller kvantitativ art. Den 

kvalitativa studien är processinriktad med fokus på ord snarare än siffror, vilket skiljer 

sig från den kvantitativa forskningsstudien. (Bryman & Bell, 2005) De karaktäristiska 

dragen för en kvalitativ studie är att det är ett mindre urval och att det sker i naturliga 

miljöer. Ytterligare karaktäristiska drag är att den kvalitativa studien tenderar att vara 

djupgående och där sammanhanget är av intresse. (Bryman & Bell, 2005) Intervjuer 

genomförs utan ett fast frågeschema och ger den kvalitativa studien en möjlighet att 

komplettera datainsamlingen till dess den blir mättad. Ytterligare en styrka med den 

kvalitativa forskningsstudien är flexibiliteten som ges vid den här typen av 

ostrukturerad metod eftersom det kan anpassas efter varje situation. (Bryman & Bell, 

2005) 

 

Kvantitativ metod skiljer sig från den kvalitativa metoden i det avseendet att den 

kvantitativa i högre grad fokuserar på data och storleken på urvalet. Verktygen som 

används i den kvantitativa studien är enkäter och kodning av data. Metoden tillämpar 

fyra olika fokusområden vilka är, mätning, replikation, generalisering samt kausalitet. 

Mätningen har som syfte att små skillnader kan identifieras och att studien skall kunna 

upprepas. (Bryman & Bell, 2005)  

 

Fördelarna med en kvantitativ studie är att siffrorna som används vid studien ger ökad 

förståelse för ämnet. De kvantitativa studierna är av tydlig struktur och är därför enkla 

att förbereda samt nyttja. Ytterligare en fördel med kvantitativ studie är att analys kan 

ske flera gånger av samma material för samma studie. Kvantitativa studier lämpar sig 

bäst när urvalet är stort och forskaren vill skapa sig en bred uppfattning om ämnet. 

(Bryman & Bell, 2005) 

 

Rapporten kommer att följa en kvalitativ forskningsmetod då det stämmer överens med 

uppsatsens syfte och problemformulering. Den syftar till att studera 

förbättringsmöjligheter av returhanteringen av SRS-backar inom den samordnade 

varudistributionen i Växjö kommun.  

Komplettering av data kommer att ske kontinuerligt för att kunna tillfoga en fullständig 

rapport och besvara problemformuleringarna.  
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Nämnda egenskaper är nära sammankopplat med kvalitativ forskningsmetod. 

Kvantitativ forskningsmetod är inte lämplig i denna rapport då problemformuleringarna 

inte är anpassade till att utforma enkäter, koda data eller kvantifiera dessa.  

 

2.4 Studiedesign 
Bryman & Bell (2005) nämner fem olika typer av studiedesigner. Dessa är 

experimentiell design, tvärsnittsdesign surveystudie, longitudinella undersökningar och 

fallstudier.   

 

Experimentell design: Kärnan i den experimentella designen är manipulation. För att ett 

fullgott experiment skall kunna genomföras krävs det att den oberoende variabeln 

manipuleras för att avgöra i vilken utsträckning den kan påverka den beroende 

variabeln. De personer som ämnar delta i ett experiment brukar delas in i flera 

experimentgrupper vilka representerar olika nivåer av beroende. Manipulation innebär 

att man påverkar en situation för att kunna utröna vilken av två eller flera saker som 

påverkar deltagarna. Detta är en av anledningarna till varför denna undersökningsdesign 

inte används i samma utsträckning idag som den gjorde förr. Experimentell design 

fungerar genom att en experimentgrupp utsätts för något medan en kontrollgrupp inte 

gör det. Den beroende variabeln mäts före och efter aktionen, vilket då möjliggör en 

jämförelse mellan före och efter. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Tvärsnittsdesign: Denna studiedesign innebär att data insamlas från mer än ett enda fall 

vid en viss tidpunkt. Syftet med studien är att komma fram till en uppsättning 

kvantifierbara data med koppling till två eller fler variabler för att ett mönster skall 

kunna upptäckas. (Bryman och Bell, 2005) 

 

Survey: Är en typ av tvärsnittsdesign som i huvudsak ämnar samla in data utifrån olika 

verktyg som enkäter och intervjumetoder om fler än ett fall. Precis som i föregående 

studiedesign är syftet att komma fram till en uppsättning kvantifierbara data som i 

slutändan skall uppvisa ett visst mönster mellan två eller fler variabler. (Bryman & Bell, 

2005) 
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Longitudinell design: Används främst för att kartlägga förändringar och syftar till att få 

fram data på de mekanismer som skapar förändringar. Den anses utvidga begreppet 

surveyundersökningar och tillämpas sällan inom företagsekonomisk forskning. Vidare 

grundar den sig på enkäter eller strukturerade intervjuer precis som tvärsnittsdesignen. 

Med hjälp av en longitudinell design studeras ett urval en gång, och sedan minst en 

gång till vid ett annat tillfälle. (Bryman & Bell, 2012) 

 

Fallstudie: Enligt Yin (2012) utgår alla fallstudier från ett övertygande inslag: Att få en 

djup förståelse för ett eller flera olika fall i deras naturliga miljö. Denna närhet syftar till 

att producera en värdefull och djup förståelse för dessa fall och inge ett resultat som 

förhoppningsvis skall inge ny förståelse till varför de beter sig som de gör i den verkliga 

världen. Det finns olika anledningar till att genomföra en fallstudie där en drivande 

sådan är viljan att undersöka ett fenomen och samla in data om detta i sin naturliga 

miljö istället för att använda sig av andrahandsempiri (Yin, 2012).   

 

Rapportens syfte går inte ihop med en forskningsmetod med inslag av experimentell 

design, survey, tvärsnittsdesign och longitudinell design då de anammar en kvantitativ 

forskningsmetod vilket inte följer rapportens tänkta forskningsmetod. En 

fallstudiedesign är mer att önska då rapporten syftar till att gå på djupet av ett fenomen 

och noggrant undersöka hur det förhåller sig idag. Rapporten ämnar observera ett 

fenomen i sin naturliga miljö vilket enligt Yin (2012) en fallstudie mycket väl lämpar 

sig för.  

 

2.5 Datainsamling 
 

2.5.1 Datainsamlingsmetoder 

I en rapport används ofta en kombination av olika metoder. Det är dock ofta en metod 

som är mer central än andra och i huvudsak används i uppsatsen. Exempel på olika 

metoder är intervjuer och litteraturstudier men även observationer kan vara en metod för 

datainsamling. (Björklund & Paulsson, 2012)  
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2.5.2 Primärdata 

Primärdata vars syfte är att användas i aktuell rapport kan härledas utifrån olika typer av 

intervjuer. Dessa kan ske via direktkontakt eller via elektroniska källor såsom telefon 

eller e-mail. Intervjuer kan genomföras med en enskild person eller i grupper och antalet 

personer som närvarar vid en intervjusession varierar stort. (Björklund & Paulsson 

2012)  

 

Strukturerade och ostrukturerade intervjuer är två olika typer av intervjuer medan den 

semi-strukturerade intervjun är en hybrid mellan dessa två. Den strukturerade intervjun 

kännetecknas av att intervjuaren ställer frågor till en eller flera respondenter utifrån ett i 

förväg fastställt frågeformulär eller schema. Målet är att få stringens och en röd tråd för 

de olika intervjuerna och att sammanställningen av svaren skall gå så lätt som möjligt. 

(Bryman & Bell, 2005) 

 

Den ostrukturerade intervjun kännetecknas av att intervjuaren i fråga endast har en lös 

uppsättning frågor eller en uppsättning med teman över det som intervjun bör täcka. 

Frågeställningarna är informella och själva formuleringarna av frågorna och i vilken 

ordning du ställer dem varierar också stort. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Den semistrukturerade intervjun täcker in båda tidigare nämnda intervjutekniker. 

Intervjuaren har en uppsättning frågor som översiktligt kan beskrivas som ett 

frågeschema, precis som vid den strukturerade intervjun, men där frågornas 

ordningsföljd kan variera, som de gör i den ostrukturerade intervjun. I den 

semistrukturerade intervjun görs det också utrymme för eventuella följdfrågor. (Bryman 

& Bell, 2005)   

 

2.5.3 Sekundärdata 

Informationen som utvinns ur litteratur (böcker, artiklar, broschyrer etc) kallas 

sekundärdata, det vill säga att uppgifterna ofta har tagits fram av andra ändamål än det 

som är aktuellt för den huvudsakliga rapporten. Källkritik är här viktigt då 

informationen från sekundärdata kan vara subjektiv eller bristfällig. I synnerhet när man 

använder sig av elektroniska databaser då sökorden som används kan bidra till 

ofullständig information. (Björklund & Paulsson, 2012)  
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2.5.4 Rapportens datainsamlingsmetoder 

 
2.5.4.1 Teoretisk datainsamling 

Rapportens teori består av sekundärdata, vilken samlats in genom litteraturstudier från 

facklitteratur samt vetenskapliga artiklar. Källorna har påträffats via elektroniska 

databaser vid Linnéuniversitetet. Artikeldatabaser som använts är Emerald och Google 

Scholar. 

 

Den teoretiska datainsamlingen har skett i flera steg där samtliga steg baseras på 

litteraturstudier. Problemformuleringarna bygger på varandra där problemformulering 

tre bygger på svar från problemformulering två, vilket gjorde att teori inte kunde 

insamlas förrän svar fanns på problemformulering två. Med orsak av detta är rapportens 

kapitel uppdelad efter problemformuleringarna. 

 
2.5.4.2 Empirisk datainsamling 

Empirin bygger på datainsamling från primär- och sekundärdata. Den sekundära datan 

är de dokument och information mottagna via mejl från Växjö kommun. Till 

sekundärdatan hör även Växjö kommuns hemsida vilken bidragit med information till 

inledningskapitlet. Det empiriska materialet är insamlat för att kunna besvara alla tre 

problemformuleringar och ligger till grund för analysen av dessa tre. 

 

De primära data består av tolv intervjuer där sex består av personlig kontakt, två via 

mejlkontakt och resterande via telefonkontakt. Intervjurespondeterna presteras i figur 4. 

Intervjumetoden som använts i rapporten är semistrukturerade intervjuer på grund av 

dess flexibilitet och möjlighet att återge en exakt bild av nuvarande situation.  

 

Figur 4: Intervjuns respondenter 

Namn Befattning Datum Intervjuform

Ulrika Nord Upphandlare, Växjö Kommun 130416 Personlig kontakt

Maria Persdotter Projektledare, Växjö Kommun 130416 Personlig kontakt

Tommy Tykesson Verksamhetsutvecklare, SSC 130430 Personlig kontakt

Dennis Lindqvist Terminalchef, SSC 130430 Personlig kontakt

Christer Samuelsson VD, Samuelssons Åkeri 130508 Personlig kontakt

Oskar Herrlin Trafikledare, Samuelssons Åkeri 130508 Personlig kontakt

Representant Norremark 130509 Telefonintervju

Representant Sjöliden 130509 Telefonintervju

Representant Norrlid 130509 Telefonintervju

Representant Sörgården 130509 Telefonintervju

Representant Borgmästarens kök 130509 Telefonintervju

Anders Hermansson VD, BnearIT AB 130520 Mejl/telefonintervju

Göran Thörn VD, Cub Business System 130517 Mejl/telefonintervju
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2.5.5 Sammanfattning datainsamlingsmetod 

 

Figur 5: Tabell över datainsamling 

 

2.6 Urval 
De respondenter som väljs ut i en population till en studie benämns urval. Urvalet 

bestäms utifrån antingen ett sannolikhetsurval eller ett icke-sannolikhetsurval. (Bryman 

& Bell, 2005) 

Vid ett sannolikhetsurval har alla i populationen lika stor chans att bli utvalda i ett 

stickprov med hjälp av en slumpmässig urvalsprocess. Inom sannolikhetsurval finns det 

ett antal olika typer av urval. Ett av dem är obundet slumpmässigt urval, vilken bygger 

på att varje enhet i populationen har samma möjlighet att deltaga i urvalet.  

En annan form av urval är klusterurval, där forskaren bestämmer ett antal områden som 

urvalen sedan baseras på. Ytterligare en variant av urval är det systematiska urvalet, där 

ett slumptal med ett fast intervall väljs ut. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Vid icke-sannolikhetsurval har inte respondenterna samma möjligheter att bli utvalda 

och det går inte att räkna ut någons statistisk sannolikhet för att bli utvald. Icke-

sannolikhetsurval är ett paraplybegrepp för alla de former av urval som inte görs utifrån 

de sannolikhetsprinciper som ovan beskrivits. (Bryman & Bell, 2005)  

 

 

 

Problemformulering Datainsamlingsmetod

Hur ser returhanteringen av SRS-

backar ut i den samordnade

varudistributionen i Växjö kommun

idag?

Litteraturstudier, semi-

strukturerade intervjuer

Vilka problem kan identifieras med 

returhanteringen av SRS-backar 

utifrån de olika aktörernas perspektiv 

i nuläget och vid volymökning?

Semi-strukturerade intervjuer

Vilka förbättringsmöjligheter finns för 

returhanteringen av SRS-backar i 

Växjö kommuns samordnade 

varudistribution?

Litteraturstudier, semi-

strukturerade intervjuer
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De finns olika typer av icke-sannolikhetsurval. Bekvämlighetsurval är en urvalsvariant 

och är precis som det antyder, respondenter som råkar finnas tillgängliga för forskaren 

och i dennes närhet. Snöbollsurval är en annan urvalsvariant, vilken betyder att 

forskaren tar kontakt med ett fåtal respondenter, vilka hjälper forskaren att finna 

ytterligare respondenter och så fortsätter det tills forskaren är nöjd. Ett kvoturval är att 

forskaren har en mängd kategorier (även kallade kvoter) att välja mellan, exempelvis 

kön, ålder etcetera. Forskaren skall här välja ut den eller de kategorier som är aktuella 

för studien samt välja hur många och vilka personer som skall vara med. (Bryman & 

Bell, 2005) 

 

Rapportens urvalsmetod karaktäriseras av ett icke-sannolikhetsurval eftersom 

respondenterna väljs ut specifikt för rapportens ändamål. Respondenterna har inte 

samma statistiska chans att väljas ut för en intervju då det krävs respondenter som har 

kunskap om de teman som rapporten belyser.  

 

Den första intervjun som genomfördes var med Växjö Kommuns logistikhandläggare 

samt projektledaren och kom efter att ett bekvämlighetsurval genomförts. Från den 

intervjun erhölls kontaktinformation till ytterligare intervjurespondenter, vilket syftar 

till att ett snöbollsurval genomfördes. Se figur fyra sida 20. 

 

2.7 Sanningskriterier  
För att bedöma kvaliteten på en undersökning används vanligen fyra kriterier:   

 Begreppsvaliditet: användning av operationella mått för de studerade begreppen.  

 Intern validitet: formulerar ett kausalt samband där det visas att en variabel 

påverkar en annan variabel.  

 Extern validitet: begränsning görs till det område i vilken studiens resultat kan 

generaliseras.  

 Reliabilitet: Innebär vilken tillförlitlighet mätningen har. Den utsträckning 

samma resultat uppnås vid upprepade undersökningar.  

(Yin, 2007) 

  

Validitet delas vanligtvis in i olika delar som är viktiga att skilja mellan. Intern och 

extern validitet är två delar inom begreppet validitet. Intern validitet berör frågor om 

kausalitet, alltså om det finns ett kausalt förhållande mellan två variabler.  
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Extern validitet behandlar frågor om resultatet av en studie kan generaliseras i andra 

kontexter än den undersökta.  Det är av denna anledning kvantitativa forskare är noga 

med att skapa ett representativt urval. (Bryman & Bell, 2005)  

 

För att öka den interna validiteten hos en studie är användning av mönsterjämförelse en 

tillrörlitlig metod. Det innebär att ett empiriskt grundat mönster jämförs med ett 

alternativt mönster. Stämmer mönstren överens kan det leda till att den interna 

validiteten stärks.  För att stärka den externa validiteten görs replikationer vid 

flerfallstudier. (Yin, 2007)  

 

Genom att använda sig av kontrollfrågor i enkäter och intervjuer kan reliabiliteten i 

studien öka. Kontrollfrågorna kontrollerar att de valda aspekterna blir undersökta 

ytterligare en gång. (Björklund & Paulsson, 2012) 

 

För att kvalitetssäkra begreppsvaliditeten är det viktgt att använda flera källor vid 

datainsamlingen. Att låta nyckelinformanter analysera ett utkast av rapporten är också 

en metod. (Yin, 2007) 

 

Tydlig motivering av gjorda val i studien skapar möjlighet för läsaren att själv ta 

ställning till resultatet av studien, detta ökar objektiviteten. Ett återkommande problem 

är återgivning av källor. Källans innehåll skall återges objektivt, vilket innebär att fakta 

måste vara korrekt och att det inte får göras ett snedvridet faktaurval, alltså att forskaren 

väljer ut fakta eller argument som endast talar för forskarens egna synpunkter. 

(Björklund & Paulsson, 2012) 

 

Extern validitet och begreppsvaliditet är två sanningskriterier rapporten behandlar då det 

är en kvalitativ fallstudie. Som beskrivits tidigare behandlar extern validitet frågor om 

resultatet i en studie kan generaliseras i andra kontexter än den studerade. Delar av 

rapporten kan generaliseras i de fall där andra kommuner upplever samma problem med 

SRS-backarna inom den samordnade varudistribution. Det finns dock delar i rapporten 

som inte kan generaliseras. En orsak till detta kan vara att kommuner upplever olika 

geografiska problem vilket skapar variation i resultatet gällande ruttplanering.  
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Rapportens begreppsvaliditet säkerställs genom att flera empiriska samt teoretiska 

källor används vid datainsamlingen. Rapporten utesluter egna åsikter och värderingar. 

Kriteriet reliabilitet stärks genom noggrann dokumentation av metod för datainsamling. 

Begreppet intern validitet utesluts ur rapporten då det berör variablers kausala påverkan 

på varandra, det är inte syftet att undersöka i denna rapport.    

 

2.8 Generaliserbarhet 
En analytisk utmaning som föreligger är att fastställa om studien ger utrymme för 

generalisering. Det förekommer två typer av generalisering, analytisk och statistisk. 

(Yin, 2012) 

 

Kvalitativa forskningsresultat anses vara svåra att generalisera utöver i den kontext de 

undersöks. Personer som intervjuas i kvalitativa studier är inte representativa för en hel 

population. Istället skall resultat från kvalitativ forskning generaliseras till teori och inte 

till populationer. Statistisk generalisering är en möjlig metod för att från urval till 

population generalisera resultat. (Yin, 2012) 

 

2.9 Etiska överväganden 

Etik i undersökningar berör frågor angående hur studerade individer skall behandlas. 

Frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet är aspekter som skall uppfyllas 

för de studerade individerna. Några etiska principer som används för att uppfylla 

nämnda aspekter är följande: 

 Informationskravet: berörda personer skall informeras om undersökningens syfte 

och vilka moment som ingår i den.  

 Samtyckeskravet: de studerade personerna skall veta att deltagandet är frivilligt 

och att de kan avbryta när de vill.  

 Konfidentialitets- och anonymitetskravet: Personuppgifter och andra privata 

handlingar skall behandlas konfidentiellt, obehöriga skall inte få tillgång till det.  

 Nyttjandekravet: personuppgifter som insamlats får endast användas i anslutning 

till forskningssyftet. 

 Falska förspeglingar: forskaren skall inte vilseleda den studerade individen 

genom att ge falsk information.   

(Bryman & Bell, 2005) 
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För att rapporten skall leva upp till informationskravet informeras berörda personer 

tydligt om rapportens syfte och att det är frivilligt att ställa upp på intervju. Författarna 

behandlar person- och företagsuppgifter konfidentiellt och uppgifterna används enbart i 

forskningssyfte. Vidare kommer de intervjuade respondenterna inte att vilseledas med 

falsk information eller ledande frågor.   

 

2.10 Analysmetod 
Att analysera fallstudiedata är en av de svåraste och minst utvecklade aspekterna när en 

fallstudie genomförs. Det finns få fastställda regler som kan användas för forskare och 

detta gör att allt större vikt bör läggas vid presentation av data. (Yin, 2007)  

 

Rapporten har tre problemformuleringar och dessa åtföljs vardera av en analys. I 

problemformulering ett behandlas data från teori och empiri och mynnar ut i en analys 

bestående av konstruktionen av en processkarta. Problemformulering två är endast 

empiriskt baserad och analysen behandlar således endast det empiriska innehållet 

innehållande problem som upplevs av aktörerna med hanteringen av SRS-backar i den 

samordnade varudistributionen i nuläget och vid volymökning.  

Problemformulering tre är både teoretiskt och empiriskt stödd men data från 

problemformulering två används också här för att ge stöd för analysen av 

förbättringsmöjligheter i problemformulering tre. 

 

2.11 Tillvägagångssätt 

De två figurerna nedan visar rapportens fortsatta tillvägagångssätt för uttnytjande av det 

insamlade teoretiska och empiriska materialet: 

 

Figur 6: Rapportens steg för tillvägagångssätt 
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Figur 7: Rapportens tillvägagångssätt 
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 2.12 Metodsammanfattning 

 

 
Figur 8: Metodsammanfattning 

 

 

  

Vetenskapligt synsätt Positivism

Vetenskapligt angreppssätt Deduktivt

Forskningsstrategi Kvalitativt

Undersökningsdesign Fallstudie

Datainsamling Litteraturstudier & intervjuer

Urval Bekvämlighetsurval och snöbollsurval

Analysmetod

Uppdelad efter varje problemformulering, teori och 

empiri används för problemformulering ett, empiri 

för problemformulering två, teori och empiri för 

problemformulering tre, analysdelarna bygger på 

varandra för att knytas samman i en slutsats.

Sanningskriterier Extern validitet och begreppsvaliditet

Etiska överväganden

Informationskrav, Samtyckeskrav, Konfidentialitets- 

och Anonymitetskrav, Nyttjadekrav, Falska 

förspeglingar
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3. Hur ser returhanteringen av SRS-backar ut i den 
samordnade varudistributionen  i Växjö kommun idag? 
 

Kapitlet inleds med ett teoriavsnitt som syftar till att grundligt redogöra för begreppet 

processer, processkartläggning och dess funktioner samt teori om 

funktionsflödesschema. Vidare presenteras ett empiriavsnitt med underlag till en 

processkartläggning från de berörda aktörerna i den samordnade varudistributionen. 

Kapitlet avslutas med en analys av det teoretiska och empiriska materialet som skall 

mynna ut i en processkartläggning samt ett funktionsflödesschema.  

 

 
Figur 9: Visat tillvägagångssätt problemformulering 1 

 

3.1 Teori 

3.1.1 Processer 

En process är en kontinuerlig serie av åtgärder som genomförs för att åstadkomma 

något (Strachan & Tomlinson, 2008). Dock menar Ljungberg & Larsson (2012) att det 

inte finns någon allmänt erkänd definition av ordet utan det förekommer flertalet 

definitioner beroende på vem betraktaren är. Oavsett vilken definition som tillämpas 

tenderar kortfattade definitioner att fokusera på de tekniska egenskaperna av en process 

och risken finns att processens huvudsyfte, att skapa värde, förbises.  

Rapportens tillvägagångssätt

3. Hur ser returhanteringen av SRS-

backar ut i den samordnade

varudistributionen i Växjö kommun idag?

3.1 Teori 3.2 Empiri

3.1.1 Processer

3.1.2 Processkartläggning

3.1.3 Value stream mapping

3.1.4 Symboler

3.1.5 CSM - Current state map

3.1.6 Funktionsflödesschema

3.3 Analys

Nulägesanalys i form av processkarta 

samt funktionsflödesschema
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En process avser uppfylla ett kundbehov där kunderna är antingen interna eller externa, 

alltså existerar inte en process om inget kundbehov återfinns. Mattsson (2002) skriver 

att en process börjar med att identifiera ett kundbehov och fullbordas genom att behovet 

tillfredställs. Vidare menar Mattsson (2002) att en värdeskapande struktur är en central 

del av definitionen av en process.  

 

En process kan delas in i tre olika kategorier, huvud-, stöd- och ledningsprocesser: 

 Huvudprocess: är ofta tvärfunktionell vilket innebär att den kräver olika sorters 

kompetenser. Det är också den viktigaste processen oavsett sammanhang, de ses 

som organisationens själ. En huvudprocess är de övergripande processer som 

beskriver verksamhetens syfte. Det är dock viktigt att belysa att en huvudprocess 

inte är namnet på en funktion. (Ljungberg & Larsson, 2012) 

 Stödprocess: är essentiell för att huvudprocesserna skall fungera optimalt. En 

stödprocess skall därför inte värderas enskilt utan istället hur väl de stödjer 

huvudprocesserna. Bemanna verksamheten, skapa budget och skapa prognoser 

är exempel på vanligt förekommande stödprocesser. Antalet stödprocesser är 

mycket större än antalet huvudprocesser. (Ljungberg & Larsson, 2012) 

 Ledningsprocess: styr och koordinerar huvudprocesser och stödprocesser. Är 

inga tydligt strukturerade processer då många ledare har svårt att beskriva sitt 

arbete.  (Ljungberg & Larsson, 2012)  

 

3.1.2 Processkartläggning 

En processkartläggning är en papper-och-penna-metod som tydliggör material- och 

informationsflödet som följer värdeflödet. Det som menas med att kartlägga värdeflödet 

är att en detaljerad undersökning av hur material- och informationsflödet ser ut från 

kunden till leverantören. Undersökningen görs alltså baklänges och för varje process i 

flödet ritas en symbol som representerar en aktivitet. (Rother & Shook, 2004)    

 

En processkartläggning görs för att på ett tydligt sätt beskriva syftet, uppbyggnad och 

utseendet för processen. Genom en kartläggning skapas en bild av hur olika processer är 

sammankopplade och skapar värde. Vanligtvis är det i detta skede som förståelse för 

sambandet mellan aktiviteter och avdelningar uppnås.  
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Suboptimering inom företag kan uppstå när diverse förbättringsåtgärder genomförs 

inom varje enskild avdelning och helheten förbises. Visualisering av processen 

motverkar detta problem till viss del då varje avdelning får en bild av hur deras arbete 

passar in i helheten. (Ljungberg & Larsson, 2012)  

Det är dock viktigt att förstå att kartläggningen i sig inte förbättrar processen utan är 

endast en metodik för att utveckla verksamhetens processer. (Rother & Shook, 2004) 

En kartläggning av processer möjliggör: 

 En gemensam syn på hur verksamheten fungerar i sin helhet 

 Förståelse för vad som skapar värde för kunderna 

 Förståelse för vad processynsättet innebär för den egna organisationen 

 Etablering av processerna 

 Mätning och styrning av processerna 

 Förbättring av processerna 

(Ljungberg & Larsson, 2012) 

 

Vidare menar Ljungberg & Larsson (2012) att det finns en marginell skillnad mellan 

processkartläggning och en annan erkänd metod, VSM. Resultatet av dessa två kan 

oberoende av varandra vara kompletterande.  

 

3.1.3 Value stream mapping 

Value stream mapping (VSM) är ett verktyg inom Lean produktion som berör 

kartläggning av processer. Metoden utvecklades ursprungligen av Toyota genom deras 

egna produktionsystem (TPS) för att kunna kartlägga och dokumentera en hel process 

(Cudney, 2009). Produktionsfilosofin grundar sig i att eliminera slöseri. Syftet med att 

eliminera slöserierna är att göra flödet effektivare. Följande typer av slöserier finns: 

 

Överproduktion - Syftar på produkter som är färdiga innan kunden efterfrågar dem. 

Väntan - Slöseri bildas när personal väntar på att en arbetstation ska bli färdig innan 

de kan börja jobba. 

Onödiga transporter - Transporter skapar i sig inget värde och tar i själva verket 

resurser från övrig produktion. Transporttiden adderas till den totala ledtiden vilket 

blir ett slöseri.  
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Inkorrekta processer - Processer som syftar till att göra något men inte uppfyller de 

krav den skall genomföra bör åtgärdas genast för att inte skapa mer slöserier. 

Onödiga lager – Produkter och material som lagerförs och väntar på att utnyttjas är 

slöseri. 

Onödiga rörelser – En anställd som gör en förflyttning eller rörelse i onödan är slöseri 

Defekter – Att göra om färdiga enheter och produkter är uppenbart slöseri. 

Outnyttjad kreativitet hos medarbetare – Att inte lyssna på medarbetare och ignorer 

deras ideeér och åsikter är ett slöseri. Många organisationer är dåliga på detta. 

(Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

VSM beskriver detaljerat det materiella flödet men även informationsflödet. (Ljungberg 

& Larsson, 2012); (Braglia et al, 2006) Vidare trycker Rother & Shook (2004) på det 

faktum att material- och informationsflödet är lika viktiga att kartlägga även om VSM 

antyder att materialflödet är viktigast. Både materialflödet och informationsflödet är två 

sidor av samma mynt.   

 

Kartorna som konstrueras genom VSM kan variera i storlekar och kan beröra simpla 

administrativa processer på ett kontor eller mer komplexa situationer såsom 

råmaterialflöden i en global verksamhet. Syftet med VSM är att kartlägga alla steg i en 

process så som den ser ut i nuläget. (Womack & Jones, 2003) I allmänhet anses steg ett 

vara att välja ut en produktfamilj som är intressant att följa och kartlägga för att sedan se 

om eventuella förbättringar går att genomföra. Steg två går ut på att, längs flödets gång, 

identifiera och analysera slöserier som uppkommer. Det tredje och sista steget går ut på 

att rita upp en FSM (Future state map) som då skall representera flödet utan slöserier 

och ineffektiviteter. (Braglia et al, 2006) 

 

Braglia et al (2006) nämner bland andra följande fördelar med VSM: 

 Det visar både på produktionsflödet och informationsflödet  

 Den ger en överblick över hela flödeskedjan 

Braglia et al (2006) nämner även följande nackdelar med VSM: 

 Träffsäkerheten i metoden är begränsad då det i stora drag är en papper-och-

penna-metod. 
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 Företag och organisationer består av hundratals delar, komponenter och flöden 

vilket är svårt att täcka in i VSM. 

 

 

3.1.4 Symboler  

Rother & Shook (2004) presenterar ett antal fördefinierade symboler som kan användas 

vid en processkartläggning. Om behovet finns för ytterligare symboler kan egna 

illustrationer genomföras:  

 

 

 

Aktörer i processkartan. Illustrerar Scandinavian Supply 

Chain, Växjo Partiaffär och Svenska Retursystem.  

  

 

  

   

 

Illustrerar i detta fall kunden i processkartan. 

 

 
 

 

 

 

     Information som kommuniceras elektroniskt 
  
 

 

 

 

  Fysiskt flöde av SRS-backar  
 
Figur 10: Föreslagna symboler av Rother & Shook (2004) 

  

3.1.5 CSM - Current state map 

VSM är en metod som grundar sig i produktionsfilosofin Lean, vilken innefattar att 

slöseri skall elimineras. För att se var dessa slöserier finns görs en kartläggning av det 

nuvarande tillståndet, en CSM, som är en del av VSM.  Kartläggningen börjar med att 

en snabb genomgång av värdeflödet görs för att få förståelse för det.  
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Efter det börjar kartläggningsprocessen om och det genomförs en grundligare 

undersökning av varje delprocess.  Kartläggningen skall initieras vid den delprocess 

som är närmast kopplad till kundens behov. För att en CSM skall vara så 

verklighetstrogen som möjligt bör mätningar göras personligen. Kartläggaren skall inte 

titta på standardvärden som framkommit på annat sätt. (Cudney, 2009)  

Det är också viktigt att kartläggaren kartlägger hela flödet själv då hela processen går ut 

på att förstå värdeflödet. I en situation där flera personer kartlägger var sin del finns 

risken att ingen förstår helheten. (Rother & Shook, 2004) Efter att ha valt en 

produktfamilj börjar arbetet med att rita en karta över det nuvarande tillståndet, alltså en 

CSM. Vid skapandet av en CSM kan fyra steg urskiljas:  

1. Samla information om kundens krav 

2. Beskriv det fysiska flödet i alla processer med symboler.  

3. Kartlägg tillförsel av material 

4. Kartlägg informationsflödet och fastställ push eller pull system.  

(Brunt, 2000)  

 

3.1.6 Funktionsflödesschema 

Funktionsflödesschema är ett hjälpmedel för att kartlägga och analysera affärsprocesser. 

Här visas vilka aktiviteter som utförs i processen och vem/vilka det är som utför dem. 

Med ”vem/vilka” avses individ eller avdelning i ett företag. 

Funktionsflödesschemat är användbart när användaren önskar att få en uppfattning om 

hur många individer och avdelningar som är involverade i en process och vad respektive 

individ har för roll i helheten. Med hjälp av schemat skapas en god överblick över 

komplexiteten i en särskild process. Det är särskilt var- och vem-frågorna som kan 

hanteras på ett effektivt sätt och detta gör att funktionsflödeschemat kan användas som 

ett underlag när användaren önskar effektivisera processer genom att omfördela eller 

omstrukturera aktiviteter mellan olika individer. Vidare är funktionsflödeschemat bra 

om reduktion av ledtider skall genomföras eftersom de i hög grad är beroende av antalet 

i processen involverade individer och avdelningar. (Jonsson & Mattsson, 2011) 
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Figur 11: Funktionsflödesschema (Jonsson & Mattsson, 2011) 

 
3.2 Empiri 
Enligt Logistikhandläggaren på Växjö kommun börjar flödet av SRS-backar med att 

kommunala enheter, har ett behov av varor. Varje enhet har en ansvarig köpare som har 

utbildats i det system som kommunen använder för orderläggning, kallat Inez.  En order 

läggs av de kommunala enheterna och denna order godkänns eller avslås senare av 

närmsta ansvarig. Attesteras den, det vill säga att ordern godkänns, går den vidare till 

leverantörens system för behandling (Logistikhandläggare, Växjö kommun, 2013).  

 

Leverantören som använder sig av SRS-backar vid transport i Växjö kommun är Växjö 

Partiaffär, leverantör av frukt och grönt till de kommunala enheterna 

(Verksamhetsutvecklare, SSC, 2013).  

 

VD:n för Växjö partiaffär säger att när en order väl har mottagits i deras datasystem 

behandlas den och förebereds för transport i SRS-backar. VD:n säger i en mejlintervju  

”Vi gör den färdig och kör ut den till SSC som levererar till respektive enhet”. (Växjö 

Partiaffärs VD, 2013) 

 

Verksamhetsutvecklaren säger att varorna lastas av i terminalen och lastas på lastbilar 

som sedan kör ut varorna till de kommunala enheterna (Verksamhetsutvecklaren, SSC, 

2013).  
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När varorna har plockats ur SRS-backarna hos de kommunala enheterna ställs de ut på 

respektive lastkaj där Samuelssons Åkeris lastbilschaufförer kan hämta de tomma SRS-

backarna. Samuelssons Åkeris VD menar att de endast ansvarar för att transportera 

backarna från de kommunala enheterna till SSC:s terminal och att det är de kommunala 

enheternas ansvar att de SRS-backar som skall med lastbilen tillbaka till SSC:s terminal 

står på lastkajen vid nästa leverans. Detta på grund av att de hämtar SRS-backarna 

samtidigt som de lastar av nya varor till de kommunala enheterna. (Samuelssons Åkeri 

VD, 2013)  

 

När backarna har anlänt till SSC:s terminal stämmer terminalpersonalen av hur många 

backar som skall vidare tillbaka till Växjö Partiaffär med hjälp av en lista som de fått 

skickad till sig av tidigare nämnda aktör. Ankomna SRS-backar staplas och ställs på en 

egen yta. (Terminalchefen, SSC, 2013)  

Listan bekräftas och Växjö Partiaffär kör och hämtar den kvantiteten som står angiven i 

listan. Viktigt att poängtera här är att listan endast skickas ut vid varje månadsavslut och 

det är således i slutet av varje månad som Växjö Partiaffär hämtar SRS-backarna. 

(Växjö Partiaffärs VD, 2013) 

 

Växjö Partiaffärs VD nämner vidare att de efter inleverans av SRS-backarna skickar 

tillbaka dem till Svenska Returssystem. (Växjö Partiaffärs VD, 2013) 

 

SSC:s Verksamhetsutvecklare nämner slutligen att backarna tvättas och 

kvalitetskontrolleras hos Svenska Retursystem innan de går tillbaka till Växjö Partiaffär 

och ut i systemet igen (Verksamhetsutvecklaren, SSC, 2013) 
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3.3 Analys 

 

Med hjälp av processteorin som beskrivits i tidigare kapitel och med det insamlade 

empiriska underlaget har en processkarta utformats. Nedan följer processkartan över 

nulägesflödet av SRS-backar i Växjö kommuns samordnade varudistribution. 

 

 

Figur 12: Processkarta över nulägesflödet av SRS-backar 

 

I teorin nämner Cudney (2009) kartläggningsmetoden CSM, som en förlängning av 

VSM. Denna metod är värdefull i det avseendet en nulägesbeskrivning skall 

genomföras, vilket är fallet i den här rapporten. Detta menar också Rother & Shook 

(2004) är bra om syftet är att effektivisera värdeflödet.  

 

I processkartan ovan där nulägesflödet av SRS-backarna redovisas, startar flödet med att 

kunden (kommunala enheterna) lägger en elektronisk beställning till Växjö Partiaffär 

som tar emot denna via sitt system. Den elektroniska beställningen definieras som ett 

informationsflöde mellan kund och leverantör.  
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Växjö Partiaffär plockar ordern och packar den i SRS-backar som de köpt av Svenska 

Retursystem och transporterar den till SSC. Den samordnade varudistributionen startar 

när SSC lastar om SRS-backar fyllda med varor från Växjö Partiaffärs lastbilar till 

Samuelssons Åkeris lastbilar för leverans till de kommunala enheterna.  

 

Rogers et al, (2012) skriver att returflödet skiljer sig gentemot varuflödet till kunder. 

Returflödet i den samordnade varudistributionen skiljer sig dock inte från tillflödet av 

varor eftersom SRS-backarna transporteras i ett kretslopp vilket förklaras i text nedan.  

 

När SRS-backarna har tömts på sitt innehåll av de kommunala enheterna hämtar 

Samuelssons Åkeri upp dessa när de levererar nya varor. Vid detta skede startar 

returflödet och de tomma SRS-backarna transporteras tillbaka till SSC där de staplas 

och ställs undan till dess att Växjö Partiaffär hämtar dem med sina lastbilar. Innan 

Växjö Partiaffär hämtar SRS-backarna skickar de en avstämning vid varje månadslut 

över den kvantitet som de ämnar hämta hos SSC. Detta flöde i processkartan avser 

informationsflöde via mejl. Backarna blir stående hos Växjö Partiaffär till Svenska 

Retursystem tar tillbaka dem och tvättar samt kvalitetskontrollerar dem för att sedan 

transportera tillbaka dem till Växjö Partiaffär för att återigen användas i flödet.  

 

När processkartan konstruerades utgick den dels från ett fysiskt flöde av SRS-backar 

och dels från ett informationsflöde. Rother och Shook (2004) menar på att detta är 

viktigt då informationsflödet spelar en lika stor roll som det fysiska flödet i processen. 

När en kund beställer en vara vill den få leverans så fort som möjligt. Det fysiska flödet 

måste fungera oklanderligt, men utan informationsflödet, det vill säga till exempel 

ordermottagningen och fakturautlämningen eller rent av information om önskad 

leveranstid, hade detta varit en omöjlighet.  

 

Rother & Shook (2004) nämner att huvudsyftet med processkartläggningen är att 

identifiera slöserier och ineffektiviteter i en process. I problemdiskussionen nämner 

Verksamhetsutvecklaren i SSC att flödet i nuläget inte är optimalt och att det skiljer sig 

från det föreslagna flödet från Svenska Retursystem (som kan observeras i figur 2).  
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Flödena skiljer sig i det avseendet att SRS-backarna går tillbaka till Växjö Partiaffär och 

där hämtas av Svenska Retursystem när SRS-backarna istället borde hämtas direkt hos 

SSC. I enlighet med de sju slöserier som Bergman & Klefsjö (2012) nämner kan tre 

slöserier identifieras. Den extra transporten som tillkommer när Växjö Partiaffär hämtar 

SRS-backarna från SSC är onödig och kan anses vara ett slöseri. Detta leder vidare till 

det andra slöseriet, då en onödig process skapas i och med att Svenska Retursystem 

skulle kunna hämta SRS-backarna direkt hos SSC och eliminera den extra transporten 

till Växjö Partiaffär. Den sista typen av slöseri är lagerhållningen av SRS-backar hos 

Växjö Partiaffär innan Svenska Retursystem hämtar backarna som skapar kostnader och 

tar upp onödig lagringsyta.  

 

Det är dock viktigt att poängtera, som Braglia et al (2006) nämner, att det är svårt att 

täcka in alla aktiviteter i en processkarta eftersom helheten förbises. Därför ger ett 

funktionsflödesschema som föreslås av Jonsson & Mattsson (2011) en mer detaljerad 

beskrivning av processens aktiviteter vilket underlättar observationen av slöseri. Ett 

funktionsflödesschema ämnar gå in på djupet och förklara varje aktörs respektive roll i 

processkartan. Figuren som följer är ett funktionsflödesschema och det är uppbyggt 

enligt Jonsson & Mattssons (2011) modell, se figur 11 för funktionsflödesschemats 

grundutförande: 

Figur 13: Funktionsflödesschema i nuläget 

Kommunala 

enheter
Växjö Partiaffär

Scandinavian Supply 

Chain
Samuelssons Åkeri

Svenska 

Retursystem
NOTERINGAR

1. Varubehov/ 

Beställning
1. Detta flöde representerar information. Kund (kommunal enhet) lägger en 

order via sitt system hos Växjö Partiaffär som tar emot den i sitt system

2. Orderhantering 2. Plockar ordern och gör den färdig

3. Utleverans 3. Ordern körs ut till SSC av Växjö Partiaffär

4. Inleverans/ 

Omlastning
4. SSC tar emot varorna i SRS-backar och omlastar dem

5. Utleverans 5. Varor lastas på Samuelssons lastbilar och transporteras vidare

6. Varubehov 

fyllt
6. Kommunala enheter får varorna levererade av Samuelssons Åkeri

7. Retur av SRS- 

backar
7. Ställer ut SRS-backarna vid lastkaj i väntan på Samuelssons Åkeri för retur 

tillbaka till SSC

8. Returer hämtas 8. Samuelssons chaufförer hämtar returerna och returneras till SSCs terminal

9. Returer packas
9. Stämmer av hur många backar som kommit in. SRS-backarna ställs på egen yta 

tills SSC får en månadsavstämning från Växjö Partiaffär.

10. Returer hämtas

10. Vid varje månadsavslut körs de ut en lista på hur många backar Växjö 

kommun köpt, stämmer aviserad volym med verklig volym hämtas backarna av 

Växjö Partiaffär. Här ingår informationsflöde.

11. Returer anländer
11. SRS-backarna anländer till Växjö Partiaffär med företagets egna lastbilar och 

lagerförs där till dess att Svenska Retursystem hämtar dem
12. Returer skickas för 

tvätt & kontroll
12. SRS-backarna hämtas av Svenska Retursystem som transporterar backarna till 

närliggande tvätthall

13. Returer tvättas & 

kontrolleras innan 

återanvändning

13. SRS-backar tvättas och genomgår kvalitetskontroll innan de återigen skickas 

ut i flödet

SRS-backar fyllda med varor

Returflöde med tomma SRS-backar
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Genom detta funktionsflödesschema kan slöserierna bättre tydliggöras då varje aktivitet 

förklaras. Punkt 11 i figuren ovan illustrerar den extra transporten som är ett slöseri. 

Vidare är lagerhållningen av SRS-backar i punkt 12 ett slöseri som skulle kunna 

undvikas. Punkt 11 och 12 blir tillsammans ett slöseri enligt Bergman & Klefsjö (2012) 

då en felaktig process har skapats.   
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4. Vilka problem finns med returhanteringen av SRS-
backar utifrån de olika aktörernas perspektiv i nuläget och 
vid volymökning? 
 

Kapitlet syftar till att ta upp problem som kan uppfattas av de berörda aktörerna i 

returflödet av Växjö kommuns samordnade varudistribution. Kapitlet kommer enbart 

grundas i empiriska undersökningar samt analys och tolkning av nämnda problem.  

Aktörerna som studien åsyftar att behandla är följande: Upphandlingsenheten på Växjö 

kommun till följd av deras avtal med Alwex, fem stycken kommunala enheter som tar 

emot och hanterar SRS-backar, SSC som sköter terminalen där SRS-backarna hanteras, 

Samuelssons Åkeri som distribuerar backarna och slutligen Växjö Partiaffär som förser 

kommunen med varor i SRS-backar. 

 

 

Figur 14: Visat tillvägagångssätt problemformulering 2 
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4.1 Empiri 

 

4.1.1 Upphandlingsenheten 

Logistikhandläggaren på Växjö kommun påstår att de främsta problemen ligger i  

hämtningen av SRS-backarna. Lastbilarna tenderar att vara fulla när de anländer till 

avhämtningsställena och lastbilschaufförerna tvingas då lämna kvar SRS-backarna. 

Detta kan ses som en säkerhetsrisk i och med att de kommunala enheterna som ofta 

skickar tillbaka dessa SRS-backar är skolor och förskolor. Säkerhetsriskerna som 

uppstår är exempelvis om backarna står kvar på lastkajen över nätter och framförallt 

helger så föreligger det en risk att barn klättrar och leker med backarna. Det föreligger 

även en viss stöldrisk på backarna. Stjäls ett par backar varje månad tenderar detta att 

blir en betydande summa i slutändan då backarna är värda 40 kronor stycket. 

(Logistikhandläggare, Växjö kommun, 2013)  

 

Sett till framtida problem är en eventuell volymökning av SRS-backar enligt 

logistikhandläggaren inga problem mer än att den administrativa hanteringen för SSC:s 

(Samuelssons Åkeri) chaufförer blir annorlunda. Detta är förutsatt att Växjö kommun 

kan leva upp till de krav som ställs från leverantörer gällande rätt fakturering och att 

man kan kontrollera var SRS-backarna finns. (Logistikhandläggare, Växjö kommun, 

2013)  

 

4.1.2 Kommunala enheter 

De kommunala enheterna Sjöliden, Norrlid, Norremark, Borgmästarens kök och 

Sörgården tömmer endast SRS-backarna på sitt innehåll (frukt och grönt från Växjö 

Partiaffär) och Samuelssons Åkeri tar tillbaka dem när de kommer med nästa leverans. 

De kommunala enheterna antyder att det inte finns några direkta problem med SRS-

backarna då enheterna inte får dessa levererade i någon större volym.  

 

Enheterna tycker också att det är svårt att föreställa sig ett problem vid en volymökning 

av SRS-backar nu när de endast har Växjö Partiaffär som leverantör av SRS–backar och 

att backarna har smarta förvaringslösningar.  
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De säger att det givetvis skulle bli en annorlunda hantering men i nuläget kan de inte 

föreställa sig några problem då returhanteringen fungerar så bra idag att de inte kan 

förstå om det skulle blir annorlunda bara för att man byter förpackningstyp. 

 

4.1.3 Scandinavian Supply Chain 

Enligt verksamhetsutvecklaren och terminalchefen på SSC ligger det huvudsakliga 

problemet med returhanteringen av SRS-backarna i kvantiteten, det vill säga hur många 

backar man egentligen skall hantera. Svårigheten ligger i att backarna inte är 

kundspecifika vilket då gör att personalen inte vet vilken SRS-back som tillhör vilket 

företag. (Verksamhetsutvecklare & Terminalchef, SSC, 2013)  

 

Verksamhetsutvecklaren säger vidare att ett problem i det nuvarande flödet är att SRS-

backarna returneras till Svenska Retursystem för kvalitetskontroll och tvättning via 

Växjö Partiaffär eftersom Växjö kommun inte har något kundnummer hos Svenska 

Retursystem. Det tänkta flödet är att SRS-backarna returneras direkt från SSC till 

Svenska Retursystem.  

 

Vid en ökad volym av SRS-backar medför detta problem att backarna inte är 

kundspecifika. Problemet ligger i att backarna ingår i ett pantsystem där varje back har 

kostat leverantören pengar och när backen returneras till Svenska Retursystem får 

leverantören tillbaka sina pengar för backen. En ökad volym av SRS-backar på SSC:s 

terminal medför att det blir svårare för dem att veta hur många backar som tillhör vilken 

leverantör. Idag har Växjö kommun inget stöd för ett fungerande system gällande 

hanteringen av SRS-backar vilket ökar risken för svinn, det vill säga att SRS-backar 

försvinner. (Verksamhetsutvecklare & Terminalchef, SSC, 2013)  

 

4.1.4 Samuelssons Åkeri 

Till en början fanns fri planeringsrätt för Samuelssons Åkeri över turerna. Detta tyckte 

dock inte kommunen var bra då leveranstiderna varierade för de kommunala enheterna. 

De kommunala enheterna är tidsbundna i det avseendet att de börjar jobba klockan 

08.00, förbereder och serverar mat mellan klockan 11.00-13.00 och de slutar jobba vid 

15.00.  
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Detta medför att leverans av varor endast kan ske mellan 08.00-11.00 och 13.00-14.00. 

Efter klockan 14.00 önskar de kommunala enheterna inte leverans av varor då 

personalen diskar och städar köket. Detta medför i sin tur att Samuelssons Åkeris 

chaufförer har strikta leveranstider att förhålla sig till vid leverans av varor till de 

kommunala enheterna. (Samuelssons Åkeri VD, 2013) 

 

Enligt Samuelssons Åkeris VD och en av trafikledarna finns det i nuläget ingen 

kommunikation gällande vad som tas med i retur från de olika kommunala enheterna 

eftersom det inte finns något system för hur dessa returer skall hanteras. 

Returhanteringen av SRS-backar upplevs dock inte som ett problem för Samuelssons 

Åkeri i det avseendet att de lastar alla tomma SRS-backar som står på lastkajen i 

lastbilen.    

 

Det skall dock tilläggas att SRS–backarna inte hanteras i stora kvantiteter på den 

kommunala sidan idag, vilket gör det komplicerat att spekulera i hur det kommer att 

fungera senare när det tillkommer fler SRS–backar då målet från Växjö kommun är att 

ersätta de existerande transportförpackningarna med SRS-backar. Samuelssons Åkeri 

säger även att om det mot förmodan skulle vara så att returer inte tas med vid en 

leverans beror detta på platsbrist i lastbilarna. Vid ett sådant scenario kan en anställd på 

den berörda enheten ringa till Samuelssons Åkeri och be dem skicka en extra lastbil för 

att hämta de kvarlämnade SRS-backarna. Det händer inte ofta men det förekommer. 

(Trafikledare, Samuelssons Åkeri, 2013) 

 

4.1.5 Växjö Partiaffär 

Enligt VD:n för Växjö Partiaffär har de information om kvantiteten kommunen köper 

och kan sedan ta betalt per SRS-back av kommunen. Efter detta mailar de en lista med 

rätt kvantitet till SSC och åker och hämtar denna för att sedan skicka tillbaka SRS-

backarna till Svenska Retursystem. Ett problem Växjö Partiaffär upplever är att de får 

extra transportkostnader samt onödiga lagerhållningskostnader.  
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4.1.6 Problemsammanfattning 

 
Figur 15: Problemsammanfattning 

4.2 Analys 

4.2.1 Upplevda problem i nuläget 

Logistikhandläggaren vid Växjö kommun har påstått att ett av de främsta problemen 

med returhanteringen av SRS-backar är att Samuelssons Åkeri inte kan ta med returer 

vid utleveranser av varor då deras lastbilar är för fullastade. En konsekvens av att 

Samuelssons Åkeri inte kan ta med returer är att SRS-backarna kan utgöra 

säkerhetsrisker i form av barnen leker med de kvarlämnade backarna vid lastkajen samt 

att det föreligger en viss stöldrisk på SRS-backarna. Stöldrisken leder i sin tur vidare till 

att pengar går förlorade eftersom leverantörerna inte får ut pant för saknade SRS-

backar. (Logistikhandläggare, Växjö kommun, 2013)  

 

De kommunala enheterna som intervjuats i denna rapport ser inte några problem med 

returhanteringen av SRS-backar idag utan de ser endast positivt på hur hela 

returhanteringen fungerar. Detta leder till en viss eftertänksamhet då 

logistikhandläggaren påstår att ett av de främsta problemen är just ute hos de 

kommunala enheterna. 

 

Dessa två åsiktern skiljer sig åt och därför är det av betydelse att fråga Samuelssons 

Åkeri vad de tycker om sin returhantering idag. Samuelssons Åkeri menar  att det idag 

inte föreligger någon kommunikation över hur många SRS-backar de skall leverera ut 

till de kommunala enheterna.  

Problemsammanfattning Problem idag Problem vid ökad volym

Upphandlingsenhet

Logistikhandläggare

Kan inte ta returer, 

säkerhetsrisker, pengar går 

förlorade

Ökade krav från leverantörer, Kan 

inte ta returer, säkerhetsrisker, 

pengar går förlorade

Kommunens enheter

Norremark Ser inga problem Ser inga problem 

Braås Sjöliden Ser inga problem Ser inga problem

Rottne Sörgården Ser inga problem Ser inga problem

Norrelid Ser inga problem Ser inga problem

Borgmästarens kök Ser inga problem Ser inga problem

Alwex

Scandinavian Supply Chain
Administration av SRS-backar 

saknas 

Administration av SRS-backar 

saknas, Hanteringssvårigheter vid 

ökad volym, Ökad risk för svinn 

Samuelssons Åkeri Begränsade leveranstider Ser inga problem

Leverantör

Växjö Partiaffär

Slöserier: Onödig transport, 

Onödig lagerhantering och 

onödig process

Slöserier: Onödig transport, 

Onödig lagerhantering och onödig 

process



 

 

 

45 

Detta är dock inget problem då de endast transporterar det som avtalats och likaså tar 

med SRS-backarna i retur. Det ska dock tilläggas att vid enstaka tillfällen händer det att 

SRS-backar lämnas kvar hos de kommunala enheterna på grund av platsbrist i 

lastbilarna. Efter intervjuer med berörda aktörer framkom det att problemen 

logistikhandläggaren upplever inte föreligger i den utsträckningen. Vidare skall 

tilläggas att de begränsade leveranstiderna som råder vid leverans till de kommunala 

enheterna bildar ett problem i det avseendet att hämtning av returer sker i samband med 

leverans av ordinarie varor. Detta försvårar hämtningen av returer eftersom leveranserna 

är begränsade.  

 

På SSC:s terminal där omlastning och packning sker, upplevs inga problem idag då 

SRS-backarna inom Växjö kommun transporteras i en liten kvantitet tillföljd av att 

endast en leverantör använder sig av SRS-backar.  

 

Denna leverantör är Växjö Partiaffär som idag ser problem med att det tillkommer extra 

kostnader samt transporter i och med att Växjö kommun inte är kund hos Svenska 

Retursystem. Dessa problem tydliggörs i funktionsflödesschemat nedan: 

 

Figur 16: Funktionsflödesschema med problem 

Kommunala 

enheter
Växjö Partiaffär

Scandinavian Supply 

Chain
Samuelssons Åkeri

Svenska 

Retursystem
NOTERINGAR

1. Varubehov/ 

Beställning
1. Detta flöde representerar information. Kund (kommunal enhet) lägger en 

order via sitt system hos Växjö Partiaffär som tar emot den i sitt system

2. Orderhantering 2. Plockar ordern och gör den färdig

3. Utleverans 3. Ordern körs ut till SSC av Växjö Partiaffär 

4. Inleverans/ 

Omlastning
4. SSC tar emot varorna i SRS-backar och omlastar dem

5. Utleverans 5. Varor lastas på Samuelssons lastbilar och transporteras vidare 

6. Varubehov 

fyllt
6. Kommunala enheter får varorna levererade av Samuelssons Åkeri

7. Retur av SRS- 

backar
7. Ställer ut SRS-backarna vid lastkaj i väntan på Samuelssons Åkeri för retur 

tillbaka till SSC

8. Returer hämtas 8. Samuelssons chaufförer hämtar returerna och returneras till SSCs terminal

9. Returer packas
9. Stämmer av hur många backar som kommit in. SRS-backarna ställs på egen yta 

tills SSC får en månadsavstämning från Växjö Partiaffär. 

10. Returer hämtas

10. Vid varje månadsavslut körs de ut en lista på hur många backar Växjö 

kommun köpt, stämmer aviserad volym med verklig volym hämtas backarna av 

Växjö Partiaffär. Här ingår informationsflöde.

11. Returer anländer
11. SRS-backarna anländer till Växjö Partiaffär med företagets egna lastbilar och 

lagerförs där till dess att Svenska Retursystem hämtar dem
12. Returer skickas för 

tvätt & kontroll
12. SRS-backarna hämtas av Svenska Retursystem som transporterar backarna till 

närliggande tvätthall

13. Returer tvättas & 

kontrolleras innan 

återanvändning

13. SRS-backar tvättas och genomgår kvalitetskontroll innan de återigen skickas 

ut i flödet 

SRS-backar fyllda med varor

Returflöde med tomma SRS-backar
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Det som tydliggörs med hjälp av de röda ringarna är returflödet från de kommunala 

enheterna till SSC och sedan vidare från SSC till Växjö Partiaffär samt vidare från 

Växjö Partiaffär till Svenska Retursystem. Ringen runt punkt sju illustrerar problem 

med säkerhetsriskerna och kvarlämnade SRS-backar som logistikhandlägaren upplever 

men också de begränsade leveranstiderna som Samuelssons Åkeri pratar om. Vidare 

illustrerar ringarna runt nio och tio identifkationsproblem hos SSC:s terminal medan 

ringarna runt elva och tolv symbolisear den extra transportsträckan samt lagerhållningen 

som Växjö Partiaffär upplever. Ringarna runt punkt elva och tolv visar även att hela den 

delen av flödet är en onödig process. 

 

4.2.2  Eventuella problem vid ökad volym av SRS-backar 

Vid en ökad volym av SRS-backar tillkommer det fler problem då det är större 

kvantiteter och fler leverantörer av SRS-backar som skall hanteras. Det blir allt 

viktigare att hanteringen sköts på rätt sätt för att pantsystemet, där varje back är värd 40 

kronor, fungerar.  

 

Logistikhandläggaren vid Växjö kommun menar att det inte finns några problem med 

en volymökning av SRS-backar förutsatt att kommunen skall kunna leva upp till de krav 

leverantörerna ställer gällande fakturering och kontroll av SRS-backar.  

 

Vidare säger de kommunala enheterna att vid en eventuell volymökning av SRS-backar 

har de svårt att föreställa sig några problem då deras returhantering i nuläget fungerar 

alldeles utmärkt. Även om kvantiteten av SRS-backar ökar hos de kommunala 

enheterna skapar det inget problem då backarna kan staplas i varandra och uppta 

minimalt utrymme. 

 

Samuelssons Åkeri anser inte att en volymökning av SRS-backar skulle innebära något 

problem. För deras del innebär det att en transportförpackning (gamla papplådor) byts 

mot en annan transportförpackning (SRS-backar) som dessutom kan förvaras på ett 

effektivare sätt, framför allt vid returflödet då de staplas i varandra.  
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Vid en utökad volym av SRS-backar skulle detta innebära att SSC kommer att få 

problem om hanteringen av backarna inte förändras från nuläget. Eftersom inte någon 

administration råder kring hanteringen av SRS-backar kommer det att vara en 

omöjlighet för SSC att skilja de olika backarna åt och eftersom backarna bygger på ett 

pantsystem på 40 kronor per back är det av betydelse att kunna skilja på backarna så att 

rätt leverantör får rätt backar och får tillbaka sina pengar för de backar de köpt in. Vid 

en volymökning av SRS-backar där fler leverantörer ansluts kan identifikationsproblem 

drabba Växjö Partiaffär också då backar inte är kundspecifika. Ju fler SRS-backar desto 

svårare blir det att definiera SRS-backarnas tillhörighet samt vilken kvantitet varje 

leverantör skall ha i retur från SSC. 

 

4.2.3 Sammanfattning över problem i nuläget samt vid volymökning 

Nedan följer en ny version av den processkartan som konstruerades i 

problemformulering ett. I denna version är även problemen i nuläget samt vid 

volymökning illustrerade med hjälp av röda ringar. Vid en jämförelse mellan problem i 

nuläget och problem vid en volymökning av SRS-backar kan det konstateras att 

skillnaden mellan problemen vid de olika volymerna ligger hos SSC. I nuläget upplevs 

avsaknad av administration över SRS-backarna och vid en ökad volym tillkommer 

identifikationssvårigheter över SRS-backarna leverantörstillhörighet. De andra 

aktörerna upplever liknande problem i nuläget som vid en volymökning av SRS-backar:  

 

Figur 17: Redogörelse för problem i processkartan 
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5. Vilka förbättringsmöjligheter finns för returhanteringen 
av SRS-backar i Växjö kommuns samordnade 
varudistribution? 
 

De tidigare frågeställningarna har berört returhanteringen av SRS-backar i nuläget 

och vilka problem aktörerna ser med detta samt vid volymökning. Aktuellt kapitel berör 

förbättringsmöjligheter för problemen gällande kvarlämnade returer, begränsade 

leveranstider, identifikation samt olika slöserier. Förbättringsmöjligheten lastplanering 

tillämpas för problemet med kvarlämnade returer, vidare relateras problemet 

begränsade leveranstider till förbättringsmöjligheten ruttplanering. Problemen 

avsaknad av administration, identifikation samt olika slöserier relateras till 

förbättringsmöjligheten RFID. Nyckeltalen relateras till övergripande 

förbättringsmöjligheter i form av uppföljning av SRS-backar.                                                                                                                                                                 

 

 
Figur 18: Visat tillvägagångssätt problemformulering 3 
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5.1 Teori 

5.1.1 Ruttplanering 

I samband med en samordnad varudistribution är det lämpligt att använda sig av 

särskilda körrutter, även kallad ruttplanering (Lumsden, 2012). Huvudsyftet med 

ruttplanering är att rutterna skall innebära ett högt kapacitetsutnyttjande av 

transportfordonen som möjligt, så många kundbesök och så mycket utlevererat gods 

som möjligt, samtidigt som den totala körsträckan, körtiden och leveranstiden till 

kunderna minimeras (Jonsson & Mattsson, 2011).  

 

Vid ruttplanering planeras lämpliga rutter, men det innebär emellertid inte 

nödvändigtvis att en rutt utnyttjar ett transportfordon under en hel dag. Om rutten bara 

pågår under en del av dagen eller om den inte genomförs varje dag krävs det planering 

kring vilka transportsfordon som skall användas till vilka rutter. På detta vis erhåller 

transportfordonen kortare väntetider och högre tidsutnyttjande mellan rutterna. Denna 

planering benämns sekvensering av rutter och genomförs på rutter som inte tar hela 

dagar och rutter som inte genomförs dagligen. (Jonsson & Mattsson, 2011) Vidare 

nämner Jonsson & Mattsson (2011) att tidsfasta leveransdagar och mjölkrundor är två 

strategier för att reducera transportbehovet totalt sett:  

 Tidsfasta leveransdagar – Denna strategi innebär att leveranser enbart tillåts på 

förutbestämda leveransdagar vilket underlättar transportplaneringen.  

 Mjölkrundor -  Mjölkrundor är en strategi där mindre volymer av varor och 

returer hämtas av en slingbil som kör längs en fast rutt. Slingbilarna kör sedan 

varorna till till en terminal där de konsolideras till större laster.  

Lumsden (2012) nämner en restriktion med ruttplanering som kan te sig i krav och 

önskemål från kunder som till exempel att kunderna har speciella tidskrav gällande 

leveranstider. Lumsden (2012) presenterar en metod för ruttplanering som skulle kunna 

fungera som en lösning: 

 

Svepmetoden – Denna metod går ut på att man delar upp kunderna utifrån ett 

geografiskt svep. Ett geografiskt svep kan sättas i relation till att transporterna körs 

medsols i relation till terminalen. Med svep kan även menas olika former av zoner. 
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Precis som slingmetoden ger svepmetoden inte en optimal fördelning men den är snabb 

och lättförstådd.  

 

5.1.2 Lastplanering 

Kapacitetsutnyttjande av fordon förknippas ofta med att utnyttja fordonet under så lång 

tid som möjligt. Det innebär även att lastkapaciteten under transporten skall utnyttjas till 

fullo. En annan benämning av utnyttjande av lastkapacitet är fyllnadsgrad som 

innefattar att det mäts hur stor andel av det totala tillgängliga lastutrymmet som 

används. Fyllnadsgrad kan mätas på olika variabler, till exempel lastvolym, lastyta, 

flakmeter eller maxvikt. Beroende på vilken variabel som mäts varierar fyllnadsgraden.  

Att ta hänsyn till returflöden är väsentligt vid beräkning av total fyllnadsgrad, om en 

lastbil med 100% fyllnadsgrad distribuerar varor men kör med 0% fyllnadsgrad på 

vägen tillbaka blir den totala fyllnadsgraden endast 50%. (Jonsson & Matsson, 2011)    

 

5.1.3 RFID 

Denna teknik använder sig av radiovågor för att automatiskt identifiera enskilda saker. 

Den vanligaste metoden för identifiering inom RFID är att använda sig av ett 

serienummer som identifierar en produkt och eventuellt annan information genom ett 

mikrochips som är kopplad till en antenn. Antennen låter chipset sända 

identifikationsinformation till en läsare som i sin tur omvandlar radiovågorna som tas 

emot av RFID-tagen till läsbar form som kan användas av en dator eller liknande. (Van 

Weele, 2010) 

 

Tagen finns i olika storlekar och kan kategoriseras enligt följande: Vilken kraftkälla de 

har, frekvensen och hur de är kodade (Guitton, 2004). Den kan finnas med och utan 

batteri och beroende på om de har ett batteri eller inte vara aktiva eller passiva. Passiva 

tagar får kraft från läsarna som i sin tur sänder ut elektromagnetiska vågor som 

inducerar ström i antennen för att sända ut data. Vidare har läsarna två viktiga roller i 

konstruktionen. Först och främst skall de sända signalen som förstärktes av tagen och 

för det andra skall de ta emot signalen som kommer tillbaka från taggen. En läsare kan 

läsa av flera tagar innanför sitt signalområde vilket gör dem bättre än den traditionella 

scannern för streckkoder. (Guitton, 2004)  
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Guitton (2004) ser följande fördelar med RFID: 

 Bättre synlighet – Berörda parter har ständigt uppdaterad information om 

produkter och deras flöde längs hela kedjan. Man har också möjlighet att välja 

om man vill dela denna information med andra parter 

 Bättre träffsäkerhet – Bättre träffsäkerhet i datan genom att eliminera mänskliga 

fel när det kommer till att läsa av identifikationerna. Man minskar drastiskt 

riskerna för att datan är feltolkad 

 Minskade arbetskostnader – Genom att eliminera manuella uppgifter såsom att 

läsa av data för hand och räkna antalet produkter som idag görs av 

butikspersonal och terminalarbetare minskar man arbetskostnaderna 

 Ökad snabbhet – Manuell hantering saktar ner varuflödet. Genom att 

implementera RFID ökar varuflödet samt att ordercykeltiden minskar. Samtidigt 

kan RFID upptäcka felaktigheter i flödet på ett tidigt stadium i motsats till den 

mänskliga faktorn 

 Minskning av svinn – Genom att fästa RFID-tagar på produkter så ökar 

spårbarheten och synligheten i varuflödet vilket i sin tur minskar risken för att 

varor försvinner.   

 

Guitton (2004) ser även en del problem med RFID. Dessa är av teknisk art, tillexempel 

läsproblem då antennen kan vara felriktad eller att det rentav kommit in vätska i chipset. 

Det kan även inträffa störningar som orsakas av andra föremål i omgivningen. Ett annat 

påtagligt problem uppkommer när företag använder sig av olika taggar och läsare som 

är inkompatibla med varandra. Ett problem som inte är av teknisk art är mängden data 

som måste lagras och processas och vem som ska bära ansvaret över lagringsenheterna. 

Det leder vidare till ytterligare ett problem, nämligen integration. Det måste till tydliga 

riktlinjer om vilka som har rätt att ta del av informationen som läses av från chipsen. 

 

5.1.4 Nyckeltal 

Ett nyckeltal kan definieras som ett informationsobjekt som samlas in vid regelbundna 

tillfällen för att kartlägga och spåra en process eller ett systems prestation. Dessa 

nyckeltal är inte helt felfria, men de är ändå viktiga för organisationer att kunna mäta 

och följa upp funktioner i deras system. (Fitz-Gibbon, 1990)  
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Vidare fortsätter Jonsson & Mattson (2012) med att säga att genom att använda 

nyckeltal som hjälper organisationer att mäta och följa upp variabler underlättar det 

också deras möjlighet att få en verksamhetsinriktning som stödjer konkurrensförmågan 

och som överensstämmer med organisationens övergripande syfte och strategi.  

 

Genom att sätta olika mått i relation till varandra, exempelvis intäkter kontra 

leveransservice och se hur dessa två påverkar varandra genom att förändra en av dem 

skapas ett nyckeltal för att kunna förbättra och följa upp resultatet. (Lumsden, 2012)  

 

5.2 Empiri 
 

5.2.1 Ruttplanering 

Enligt logistikhandläggaren på Växjö kommun är Växjö indelat i geografiska områden i 

form av en inre och en yttre sektor. Den inre sektionen innefattar stadskärnan medan 

mindre orter som Lammhult och Braås ingår i den yttre. Egentligen alla ställen förutom 

stadskärnan ingår i den yttre sektionen.  

 

Samuelssons Åkeris VD säger att det går två lastbilar kontinuerligt i innestaden och vid 

behov kommer en tredje lastbil och stöttar upp de andra två. Innerstaden är i sin tur 

indelad i två delar som de två lastbilarna delar på. Lastbilarna är i stor utsträckning 

lastade med kommunens varor. Separata kretsbilar cirkulerar i den yttre sektorn och där 

kombineras kommunens varor med andra varor.   

 

I nuläget körs rutterna helt efter kundbehov. Det ska även tilläggas att leverans sker 

oftast måndag-torsdag av livsmedel och sedan kontorsvaror på fredagar. Detta gör att 

Samuelssons Åkeri kan ta med returer lättare på fredagen när leverans av kontorsvaror 

sker eftersom de packas på ett sätt att de inte tar mycket yta i lastbilen. Detta system 

utvecklades för att undvika säkerhetsrisker med kvarlämnade SRS-backar på lastkajen. 

(Samuelssons Åkeri VD, 2013) 
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5.2.2 RFID 

Ett RFID-system underlättar hanteringen av SRS-backar genom att systemet möjliggör 

en läsning av alla backar på en pall, i stället för att manuellt räkna backarna och sen föra 

in dem i datorn (VD, Cub business systems, 2013). VD:n nämner vidare att det inte är 

möjligt, vid hantering av gods i terminal, att ha en vanlig klisteretikett på backarna, då 

det är stor risk att de faller bort utan förespråkar en inkapslad tagg. Andra faktorer som 

spelar in är vad som fraktas i SRS-backarna och hur de staplas.  

 

VD:n för Cub business systems och VD:n för BnearIT AB menar att det är ytterst svårt, 

utan en förstudie av terminalens utseende, att ge en rättvis kostnadsbild. De säger dock 

att det är möjligt att ge en översiktlig kostnadsbild. I tabellen som följer nedan visas de 

båda företagens respektive kostnadsförslag: 

 

RFID-system kostnadskalkyl Cub business systems BnearIT AB 

Kostnad/tagg 10-20 kr/st 1-20 kr/st 

Handdator med inbyggd läsare 10 000 kr/st 15 000 kr/st 

Utveckling/Utbildning och 

integration med andra system 50 000 kr/vecka (ca 3-4) 100 000-250 000 kr 
Figur 19: Kostnadsförslag över RFID 

 

5.3 Analys 

I figur 16 i problemformulering två sammanfattas ett problem som logistikhandläggaren 

på Växjö kommun ser i form av att returer inte tranporteras tillbaka som de skall av 

lastbilarna eftersom de har fulla lastutrymmen och inte kan ta SRS-backarna med sig 

tillbaka till SSC. Konsekvensen av detta är att SRS-backarna blir kvarlämnade och 

skapar säkerhetsrisker i form av stölder men också risker för skador under kvällar och 

helger.  
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Ett annat problem som kan observeras i figur 16 är de begränsade leveranstiderna som 

de kommunala enheterna har, enligt Samuelssons Åkeris VD. I nuläget hanterar 

Samuelssons Åkeri problemen med de begränsade leveranstiderna genom att två 

lastbilar kör rutterna i innerstaden och om mot förmodan några SRS-backar skulle 

lämnas kvar kan en tredje lastbil köra och stödja de andra två i avseende att hämta SRS-

backar. Metoden som Samuelssons Åkeri idag använder sig av kan liknas vid det 

Lumsden (2012) benämner svepmetoden.  

 

Vidare är svepmetoden endast en variant av ruttplanering. Enligt Jonsson & Mattsson 

(2011) ämnar ruttplanering att utnyttja kapaciteten till fullo, organisera så många 

kundbesök som möjligt samt minimera den totala körsträckan. 

 

Genom att att göra ett ökat antal besök som möjligt hos de kommunala enheterna kan 

upphämtning av SRS-backar ske mer regelbundet vilket då minskar risken för att backar 

blir kvarglömda på lastkajen. Detta minskar i sin tur stöld- och skaderisker som 

logistikhandläggaren vid Växjö kommun nämnt. 

 

Jonsson & Mattson (2012) nämner utöver svepmetoden tre olika metoder i form av 

tidsfasta leveransdagar, mjölkrundor och lastplanering som ingår i 

ruttplaneringstekniken.   

 

Enligt Jonsson & Mattsson (2012) innebär tidsfasta leveransdagar att lastbilarna endast 

tillåts hämta varor under förutbestämda leveranstider vilket gör transportplaneringen 

enklare. I empirin nämner Samuelssons Åkeri om den begränsande leveranstiden som 

råder hos de kommunala enheterna med leveransfönster på endast fyra timmar per dag 

(08:00-11:00 och 13:00-14:00). Genom att tillämpa tidsfasta leveransdagar på de 

kommunala enheterna som är bundna av strikta leveransfönster skapas ett jämnt flöde i 

transporten då chaufförerna vet exakt vilka tider de har att förhålla sig till.  

 

Vidare kan mjölkrundor även tillämpas. Logistikhandläggaren vid Växjö kommun 

nämner om att returer inte hämtas upp som de skall. Samuelsson säger i intervjun att 

kretsbilar cirkulerar i de yttre enheterna.  
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Det vore då möjligt att i enlighet med det Jonsson & Mattsson (2012) tar upp om 

mjökrundor att utnyttja dessa små kretsbilar till att köra extrarundor och hämta upp de 

backarna som inte fick plats i lastutrymmet på de lastbilarna som kör den ordinarie 

rutten. Kretsbilarna kör sedan SRS-backarna till SSC:s terminal där de konsolideras till 

ett större parti och staplas och ställs på yta till Växjö Partiaffär hämtar dem vid varje 

månadsavslut.  

 

Den sista metoden som Jonsson & Mattson (2012) nämner om kallas lastplanering och 

går ut på att beräkna och mäta vilken fyllnadsgrad i lastbilen som är optimal att använda 

sig av. Genom att mäta olika variabler som exempelvis flakmeter eller maxvikt kan en 

optimal lastplan skapas vilket minskar risken för att SRS-backar kvarlämnas. Vidare 

kan Samuelssons åkeri, genom att jobba med lastplanering, effektivisera användningen 

av lasturymmet.  

Eftersom SRS-backarna är designade att ta liten plats och att de är lättstaplade gör detta 

att det inte behövs någon vidare stor yta i lastbilarna att stapla dem på.   

  

Växjö Partiaffär är en aktör som i nuläget upplever annan form av problem. Problemet 

ter sig som extra transporter och onödig lagerhantering av SRS-backar. Dessa problem 

uppstår eftersom flödet av SRS-backar går från SSC tillbaka till Växjö Partiaffär och 

från Växjö Partiaffär till Svenska Retursystem, vilket är en felaktig process. Dessa tre 

problem stämmer in på tre av de sju slöserier som Bergman & Klefsjö (2012) beskriver 

i sin bok Kvalitet från behov till användning. I själva verket skall flödet av SRS-backar 

gå direkt från SSC till Svenska Retursystem.  

 

Grunden till problemet med extra transporter och onödig lagerhantering för Växjö 

Partiaffär är att Växjö kommun inte är kund hos Svenska Retursystem. Genom ett 

kundnummer hos Svenska Retursystem kan Växjö kommun eliminera de slöserierna 

som finns hos Växjö Partiaffär. Svenska Retursystem kan då komma och hämta de 

tomma backarna direkt på SSC:s terminal.  Det är inte enbart eliminering av slöserier 

som hör till förbättringarna, utan även en miljömässig vinst för både Växjö kommun 

och Växjö Partiaffär då det blir mindre transporter av SRS-backarna.  
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Kommunala 

enheter
Växjö Partiaffär

Scandinavia 

Supply Chain

Samuelssons 

Åkeri

Svenska 

Retursystem
NOTERINGAR

1. Varubehov/ 

Beställning

1. Detta flöde representerar information. Kund (kommunal enhet) 

lägger en order via sitt system hos Växjö Partiaffär som tar emot 

den i sitt system

2. Orderhantering 2. Plockar ordern och gör den färdig

3. Utleverans 3. Ordern körs ut till SSC av Växjö Partiaffär

4. Inleverans/ 

Omlastning
4. SSC tar emot varorna i SRS-backar och omlastar dem

5. Utleverans 5. Varor lastas på Samuelssons lastbilar och transporteras vidare

6. Varubehov 

fyllt
6. Kommunala enheter får varorna levererade av Samuelssons 

Åkeri

7. Retur av SRS- 

backar

7. Ställer ut SRS-backarna vid lastkaj i väntan på Samuelssons 

Åkeri för retur tillbaka till SSC

8. Returer hämtas
8. Samuelssons chaufförer hämtar returerna och returneras till 

SSCs terminal

9. Returer 

skickas vidare 

för tvätt & 

9. Stämmer av hur många backar som kommit in. SRS-backarna 

ställs på egen yta tills SSC får en månadsavstämning från Växjö 

Partiaffär.
10. Returer 

tvättas & 

kontrolleras 

10. SRS-backarna hämtas av Svenska Retursystem som 

transporterar backarna till närliggande tvätthall

SRS-backar fyllda med varor

Returflöde med tomma SRS-backar

Bilden nedan illustrerar ett funktionsflödesschema med lösningen när Växjö kommun 

har blivit kund hos Svenska Retursystem för att undvika de extra transporterna: 

 

Figur 20: Funktionsflödesschema efter tecknat avtal med Svenska Returssytem 

Terminalchefen på SSC säger att ett problem i nuläget är avsaknaden av administration 

över SRS-backarna medan Verksamhetsutvecklaren på SSC nämner att ett problem som 

kommer att uppstå vid en ökad volym av SRS-backar är identifikationssvårigheter över 

vilka SRS-backar som tillhör vilken leverantör. Problemen uppstår när SRS-backar från 

olika kommunala enheter anländer med Samuelssons åkeri för avlastning i SSC:s 

terminal. I terminalen ska SRS-backarna räknas och delas upp för att säkerställa att 

Svenska Retursystem hämtar rätt kvantitet för respektive leverantör och kan återbetala 

rätt pantvärde.  

 

Ett potentiellt lösningsförslag är att använda ett RFID-system. RFID är en form av tag- 

system där varje produkt eller enhet får en tag i sig som sedan kan scannas via en 

handdator (Van weele, 2012). 
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Enligt figur 21 där en generell kostnadsbild illustreras är kostnaden för en tag per back 

cirka 20 kronor och en handdator mellan 10000-15000 kronor. Vidare kostar 

implementering och integrering med befintliga system cirka 200 000 kronor. Denna 

summa kan upplevas hög men enligt Guitton (2004) kan ett RFID-system ge en högre 

träffsäkerhet i data vilket minskar risken att data feltolkas. I och med detta innebär det 

att man säkrar upp att rätt back levereras till rätt leverantör.  Vidare pratar 

logistikhandläggaren vid Växjö kommun om att huvudsyftet med den samordnade 

varudistributionen är miljöbaserad och att kostnadsfrågan kommer efter i 

rangordningen. Givetvis är det ett plus om kostnaden är låg, men absolut inte ett krav. 

Detta gör att fördelarna som Guitton (2012) pratar om genom förenkling av hantering 

väger upp nackdelarna för kostnaderna.  

 

Det finns dock ett påtagligt problem med den här typen av lösning. SRS-backarna går 

tillbaka till Svenska Retursystem för tvättning och kvalitetskontroll. Om backarna 

behandlas grundligt med diverse medel vid tvättningen finns en risk att det kommer in 

vätska innanför kapseln och förstör elektroniken i tagen. Det här problemet påpekas av 

(Guitton, 2004) som ett av de mest påtagliga. Detta kan dock lösas genom att kapsla in 

tagen (VD, Cub Business Systems, 2013). Det här blir också problematiskt om inte ett 

avtal kan ingås med Svenska Retursystem från Växjö kommuns sida där de tydliggör att 

SRS-backarna som tillhör Växjös samordnade varudistribution skall hanteras frånskilt 

från andra leverantörers backar. Ett RFID-system fungerar bra när själva returflödet av 

SRS-backar är slutet, det vill säga att de inte beblandas med andra leverantörers SRS-

backar och att Svenska Retursystem hanterar SRS-backarna som skall ingå i Växjö 

kommuns samordnade varudistribution åtskilda från andra leverantörers SRS-backar. 

Antalet backar per leverantör processas av tagen i backarna och kan scannas in vid 

ankomst till SSC:s terminal. Tagarna monteras permanent på SRS-backarna för att 

underlätta hanteringen av backarna genom hela processen.  

 

Det faktum att Växjö kommun måste förhandla fram ett slutet system med en tag i varje 

SRS-back är viktigt i det avseendet att om en back som inte ingår i det slutna systemet 

tillkommer gör det att saldot blir fel. Saldot blir fel på grund av att RFID-systemet inte 

registrerar den tillkomna backen. Det registrerade värdet blir lägre än det verkliga 

värdet.  
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Detta avtal bör också involvera nya leverantörer som ansluts till den samordnade 

varudistributionen. Ett avtal är viktigt i det avseendet att leverantörerna skall återfå rätt 

pantvärde för SRS-backarna.  

 

Om föreslagna förbättringsförslag utnyttjas kan verktyg för uppföljning vara bra för att 

hålla reda på hur många SRS-backar som finns i omlopp men också för att se hur många 

backar som passerar terminalen varje månad. Dessa verktyg kan vara nyckeltal och 

enligt Fitz-Gibbon, (1990) samt Jonsson & Mattsson (2012) är dessa verktyg bra vid 

mätning och uppföljning av variabler i organisationer. Genom att sätta in- och utflödet 

av backar mot varandra varje månad och stämma av hur många backar som hanteras i 

SSC:s terminal är det möjligt att effektivisera den processen och förbättra det som är 

dåligt. Om  kvoten av backar varierar månadsvis bör detta undersökas. Variationen kan 

bero på variation av efterfrågan från kund men även att det finns ett problem någonstans 

i processen som gör att SRS-backar försvinner.  

 

Nedan följer en modifierad processkarta som kunde observeras i sitt grundutförande i 

problemformulering ett. I figuren visas vilka förbättringsmöjligheter som kan tillämpas 

på respektive problem: 

 
Figur 21: Processkarta med inringade förbättringar 
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel presenteras rapportens resultat med hjälp av illustrerande figurer och 

text. 

 

 

 

 
Figur 22: Visat tillvägagångssätt för slutsats 

 

Bilden nedan summerar flödet av SRS-backar i Växjö kommuns samordnade 

varudistribution:  

 

 
Figur 23: Processkarta i nuläget 

Kund (kommunal enhet) lägger en order hos Växjö Partiaffär som levererar de beställda 

varorna i SRS-backar till SSC för omlastning.  

Rapportens tillvägagångssätt

6. Slutsats

Nuläge presenteras i form av 

processkarta. Problemen 

säkerhetsrisker, pengar går förlorade, 

administration av SRS-backar saknas, 

begränsade leveranstider samt 

slöserier identifieras.  

Förbättringsmöjligheter som ämnar 

lösa dessa problem är ruttplanering, 

lastplanering samt RFID. 
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Därefter transporterar Samuelssons Åkeri SRS-backarna med varor i ut till kund. SRS-

backar som levererats vid tidigare leveranstillfällen hämtas av Samuelssons Åkeri, i 

samband med den nya leveransen, som transporterar tillbaka backarna till SSC. Växjö 

Partiaffär hämtar SRS-backarna hos SSC för att de sedan skall hämtas av Svenska 

Retursystem för tvätt och kontroll.   

 

Flödet skiljer sig från Svenska Retursystems föreslagna flöde i det avseendet att SRS-

backarna inte skickas tillbaka till Svenska Retursystem direkt från SSC:s terminal. I 

nuläget, som figur 26 visar, transporteras SRS-backarna tillbaka till Svenska 

Retursystem via Växjö Partiaffär. Detta resulterar i ökade hanteringskostnader för 

Växjö Partiaffär samt en extra transportsträcka som skulle kunna undvikas om man följt 

Svenska Retursystems flödesförslag. Vidare problem som upplevs av aktörerna kan ses 

i tabellen nedan: 

 

Figur 24: Problemsammanfattning över aktörer 

Problemen som logistikhandläggaren ser kan lösas med hjälp av följande 

förbättringsförslag: mjölkrundor, tidsfasta leveransdagar, svepmetoden, lastplanering. 

Samuelssons Åkeri tillämpar i nuläget svepmetoden.  

 

Förbättringsförslaget RFID kan lösa det problemet som ses av SSC. Genom att ha ett 

slutet system och då ingå ett avtal med Svenska Retursystem så att SRS-backarna som 

levereras till enheterna i Växjö kommun transporteras runt i ett slutet omlopp. Således 

kan identifiering av ägartillhörighet göras på SRS-backarna. 

 

Problemsammanfattning Problem idag Problem vid ökad volym

Upphandlingsenhet

Logistikhandläggare

Kan inte ta returer, 

säkerhetsrisker, pengar går 

förlorade

Ökade krav från leverantörer, Kan 

inte ta returer, säkerhetsrisker, 

pengar går förlorade

Alwex

Scandinavian Supply Chain
Administration av SRS-backar 

saknas 

Administration av SRS-backar 

saknas, Hanteringssvårigheter vid 

ökad volym, Ökad risk för svinn 

Samuelssons Åkeri Begränsade leveranstider Ser inga problem

Leverantör

Växjö Partiaffär

Slöserier: Onödig transport, 

Onödig lagerhantering och onödig 

process

Slöserier: Onödig transport, 

Onödig lagerhantering och onödig 

process
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Växjö kommun bör ansluta sig till Svenska Retursystem för att eliminera de slöserier 

som finns hos Växjö Partiaffär. Genom att inkludera Svenska Retursystem i det avtal 

som finns med Alwex kan SRS-backarna hämtas direkt från SSC:s terminal istället för 

att Svenska Retursystem ska hämta backarna hos varje enskild leverantör. För att få 

bättre kontroll på hur många SRS-backar som transporteras in och ut kan nyckeltal 

tillämpas. Nyckeltalen kan konstrueras genom att sätta in- och utflöde mot varandra 

varje månad och när detta görs, kan avvikelse tydliggöras.  

Processkartan nedan illustrerar hur processen kommer att se ut efter införandet av alla 

föreslagna förbättringsmöjligheter oavsett om en volymökning sker eller inte.  

 

 

Figur 25: Processkarta efter införandet av förbättringsmöjligheter 
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7. Förslag till fortsatt forskning 

I nuläget tvättas SRS- backarna av Svenska Retursystem i någon av deras tvätthallar i 

Helsingborg, Mölndal, Örebro och i Västerås. Grundidén med dessa backar är att de ska 

vara miljövänliga och att all hantering kring dem likaså ska vara miljövänlig. Backarna 

skickas i nuläget till någon av dessa tvätthallar med lastbil. Svenska Retursystem strävar 

efter att ersätta alla vanliga emballage-förpackningar med SRS-backar, men om alla 

dessa SRS-backar sedan ska tvättas blir det många transporter fram och tillbaka, vilket 

får en stor miljöpåverkan.  

 

Något som skulle kunna vara intressant att forska om är möjligheterna att placera flera 

mindre tvätthallar på olika platser för att undvika att SRS-backar skickas för långt. I 

nuläget finns ingen tvätthall norr om Västerås vilket gör att Svenska Retursystem 

tvingas transportera SRS-backar väldigt långt om butiker i norra Sverige, exempelvis 

Luleå önskar nyttja dem. Utreda möjligheterna till att öppna fler tvätthallar och göra 

kostnadsberäkningar över detta skulle vara intressant.   

 

7.1 Etiska överväganden och sanningskriterier 
 

I rapporten tar författarna hänsyn till etiska överväganden genom att vid intervjuer 

informera intervjurespondenterna om undersökningens syfte samt genom att informera 

dem att deltagandet deltagandet är helt frivilligt och att de skulle kunna avbryta när de 

vill. Personuppgifter och andra privata handlingar har inte insamlats. Författarna har 

inte vilselett intervjurespondenterna genom att sprida falsk information.  

 

Rapporten följer en extern validitet där resultatet ur rapporten kan generaliseras på fler 

kommuner som upplever liknande problem gällande SRS-backar. Objektiviteten är 

följsam genom hela rapporten då författarna inte väger in egna värderingar och åsikter.  
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7.2 Kritik och egna reflektioner kring rapporten 

Inledningsvis målades en omfattande problembild över returhanteringen av SRS-backar 

i Växjö kommuns samordnade varudistribution upp med stora möjligheter till 

förbättringsförslag. Efter empiriska undersökningar visade det sig att detta inte var fallet 

vilket har gjort att rapportens problemformuleringar har förändrats åtskilliga gånger 

under utförandets gång. Konsekvenserna av detta är att en del datainsamling har kommit 

in mycket sent i arbetet. Ett exempel är schablonkostnaderna över RFID-system. 

Problemformulering tre var från början tänkt att enbart analyseras utifrån teori men 

eftersom aktörernas problembild var så liten krävdes det ytterligare analysdimensioner 

för att få mer tyngd i rapporten. Därför var det nödvändigt att få in mer empiri i 

problemformulering tre. Dessa ändringar bottnar i att problemformulering två även den 

fick ändras. För att kunna föreslå fler förbättringsförslag för returhanteringen av SRS-

backar krävs att det finns problem att lösa. Då det i nuläget inte fanns några omfattande 

svårigheter eller brister i returhanteringen av SRS-backar vidgades perspektivet till en 

eventuell volymökning av SRS-backar vilket då blottade fler problem samt 

möjliggjorde en djupare analys av fler förbättringsmöjligheter i problemfråga tre.   

 

Vidare har detta lett till att tidsplanen över rapportens fortskridande snabbt blivit 

inaktuell. Anledningen till detta var de sena mejlintervjuerna som var tvungna att 

genomföras vilket ledde till att empirin blev klar två veckor efter tidsplanens slutdatum 

för empirin. Ytterligare en anledning var att teorikomplettering krävdes i både 

problemformulering ett och tre vilket också gjorde tidsplanen inaktuell.  

 

En synvinkel som inte tagits med i rapporten är Svenska Retursystem och deras 

verksamhet. Data om deras roll i returhanteringen har endast samlats in via deras 

hemsida och via intervjuer med respondenter som inte har någon egentlig tillhörighet 

till Svenska Retursystem. Rapportens empiriska del hade fått mer tyngd om vi tagit 

kontakt med Svenska Retursystem och genomfört intervjuer med respondenter därifrån. 

Ytterligare en aspekt som hade givit mer tyngd till rapporten hade varit observationer på 

ett eller flera omsorgskök i syfte att observera hur hanteringen av SRS-backar ser ut från 

de kommunala enheternas perspektiv.  
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Även om intervjurespondenterna svarade på frågorna som ställdes i den mån de klarade 

av och studien kunde tillgodose dig de svar som gavs på ett tillfredställande sätt hade en 

observation ändå varit bra för rapportens helhet.  

 

Slutligen är det viktigt att poängtera att returhanteringen av SRS-backar i en samordnad 

varudistributionen är ett smalt ämnesval. Författarna har försökt hitta kommuner som 

har ett system för returhanteringen av SRS-backar för att kunna genomföra en 

benchmarking men till följd av att tidigare erfarenheter om returhanteringen i en 

samordnad varudistribution i viss mån saknas har det varit svårt att samla in data om 

just SRS-backar och deras hantering. 
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I 
 

Bilagor 
 

Intervju med Ulrika Nord, Logistikhandläggare Växjö kommun och Maria 

Persdotter, Projektledare Växjö kommun 
 

Fråga 1: Varför valde ni att implementera ett samdistributionssystem? 

Initialt var det för miljökonventionen vill man ha det som ett miljömål. Det har varit så 

långt tillbaka i tiden. Så lyfte man med den regionalt, den frågan. I ett miljöprogram. 

Man avsätter där pengar för detta. Det är många kommuner som har en form av 

varuddistribution. Många kommuner som ser över Växjös modell. LKPG Samlik 

orsaken att det avbröts var att aktörer drog sig ur, pga av marknadsföring och reklam 

(HM och Kappahl). Det är också tuffare att göra saker i city än i mer glesbyggda 

områden. Allt är ekonomi. Vad kommer det kosta?  
 

Nu har dock kappahl och H&M frångått detta problem med reklamen. Likaså Alwex har 

ju fått Coop och ICA att köra sina varor i samma bil. Alwex har visat hur mycket 

pengar som de har sparat. Schenker i STHLM var först. Samdistribution i 

stockholmstad, dock så drog sig aktörerna ur där också (Skolköken). Borlänge har 

hållit på med detta dock inte samma struktur som vi i Växjö har. Ett kvitto på att det 

fungerar då många vill göra samma sak. Allt är miljögrundat, både naturligt och 

arbetsrelaterat. När någon har en fråga så är det alltid ”Vad har ni tjänat?” Man kan 

inte ställa priser och inte priser i ett frågeunderlag. Man kan inte ställa detta som krav 

om de kunde ge ett prisförslag, men man kan fråga. Ingår man i samordnad 

varudistribution minskar man sina inköpskostnader med 10 %, var informationen vi 

fick. Allt är en god idé, men just nu är det bara de kommunala institutionerna som ingår 

i denna, inte typ friskolor (externa aktörer). Alternativt kan vi kika på privata aktörer, 

hur många de är, och vad det skulle kosta att föra in vissa av dem, om möjligheterna 

finns.  

 

 

Fråga 2: Hur fungerar samdistributionen i Växjö kommun? Hur är den 

uppbyggd? 

Det finns en inre och en yttre. Stadskärnan är den inre. Där rullar det varje dag. Den 

yttre är typ Rottne och Lammhult. Alwex har valt att inte dela in Växjöregionen i olika 

körfält, Varför? Hör med dem varför! Man kan tänka sig att de vill hålla nere de sina 

bränslekostnader. Att dela in i olika körområden är kanske inte bäst. I nuläget kör 

Alwex sina lastbilar till typ Braås eller Lammhult när de ska till Jönköping. De har 

inget fördefinierat mönster. I innerområdena är det endast typ kommunala bilar som 

kör. En norrgående bil däremot kanske kör till en del privata aktörer och då tar det 

längre tid. Tiderna är ett problem. En chaufför säger att han levererar mellan 7-16, det 

är dennes arbetstid men köken går hem kanske vid 14:00 då måste de ha fått sina varor. 

I avtalet står det väldigt vagt, men i de muntliga förhandlingarna var det tydligare. 

Eventuellt omförhandla avtalen.  Effektiviseringsmöjlighet. Vi vill inte backa på att 

man har kommunala lastbilar. Det ska vara höga fyllnadsgrader. Sen nyår är dessa 12 

kronor för varje sen minut bortförhandlat då Alwex gjorde en del förluster. 1.25 kronor 

per kilo nu och 16 kronor per stopp men inga tidstillägg. Vad är anledningen att de 

alltid får vänta på vissa platser? Man vet ju inte detta, därför är det bättre att helt 

plocka bort tidstillägget. Bättre för de som köper kontorsmaterial ibland, men lite värre 

för de som köper mycket.  Det som levereras är bland annat livsmedel och 

kontorsmaterial.  



 

 

 

II 

Fråga 3: Hur många leverantörer är anslutna till systemet? 

18 stycken i samordningssystemet. Alla leverantörer ska vara synliga i INES. 27 avtal 

med e-handel man kan avropa ifrån. Internbeställningar ligger det fler, typ resor, men 

inte för externbeställningar. Vissa saker kan inte ingå i samdistributionen, typ 

läkemedelsprover eller blodprover. Alwex har dock certifikat för kemikalier så det 

skickas. Leverantör  Rekal.  

 

 

Fråga 4: Vad är leveransfrekvensen? Hur många leveranser per vecka? 

350 leveranser per vecka. 1900 var det februari 2009. Anledningen till minskningen är 

att man inte får leveranser så ofta. Plus att man samkör. Man kan få sju varor i samma 

bil, innan var det en lastbil per vara. Detta påvisar en gigantisk minskning. Måndagar 

och Tisdagar är extremt hög lev.frekvens. 180 leveranser på måndag. Medan fredagar 

kanske bara har 80. Skillnad på skolor/dagis och omsorgsenheter. Skolor ska vara 

måndag fredag då det ska vara färskt. Medan omsorgen kan ta det när som helt då de 

har öppet 24/7. Storköken är också samordnade. De är också bra på att samordna 

internt också. Den varma maten. Alwex är inte intresserad av den varma maten.  

 

 

Fråga 5: Vem bär kostnaden? Leverantören eller kommunen? 

Man har kunnat jämföra med våra leverantörer och att de lastar på 

samordningscentraler. Via e-handelssystemet kan man göra besparingar. Fakturan 

matchas med ordern och detta minskar det administrativa arbetet efteråt. Det är således 

här man hämtar hem prisvinsterna. Det är kommunen som i slutändan får betala. Hur 

blir det med privata aktörer? Det finns inget klockrent system för hur man ska betala 

och hur man ska lösa det med fakturor. Eller om man ska ha någon form av 

abonnemang månadsvis. Men då ska de privata aktörerna betala på något sätt.  Man 

ska släppa det gamla tankesättet om JIT, man frångår detta med en gemensam 

samdistribution. Man får räkna med att hålla ett relativt större lager. Alwex ger 

extrapåslag om man ska göra expressleveranser. Extra leveranser kan man aldrig 

förutse. Kalas på helger kanske och då måste man ha extra leveranser. Svårt att täcka 

in allas behov. Generellt har nog alla samma behov, men i början ville alla ha det på 

sitt sätt. Handla om att vänja sig av vid detta och börja sköta det på ett likartat sätt. När 

man vänjer sig och mjuknar så förändrar man själva leveransfrekvensen. Kommuner 

fungerar olika. Halmstad har en annan approach. Lite mer järnhand.   

 

 

Fråga 6: Kan privata aktörer ansluta sig? En liten privat, låt säga presentbutik, 

ansluter sig. Hur mycket ska en sådan liten butik betala?  

 Ja. Det finns en intention till en början att det ska vara så. Typ privata vårdhem etc. 

Dock är det jobbigt med privata företag typ butiker, då alla ska ha samma chans att 

bjuda på den typen av upphandlingen.  

 

 

Fråga 7: Får man förbigå det här systemet? Kan en aktör ta emot en leverans vid 

sidan om det här systemet (I teorin)?  
Möjligheten finns. En funktion med e-handelssystemet. Visma har en modul för detta 

(eller?) att kunna se leveransplaner som en almanacka där leveransdagarna är gröna 

och de andra är röda. Detta kommer då inte att ske. Då Visma har sagt nej.  



 

 

 

III 

En stor förlust då detta system främjar en större kontroll för de anslutna aktörerna, när 

de har sina dagar och när de får sina leveranser. Detta händer dock inte, trots att 

kommunen har betalt för en förstudie. Alwex hade också velat ha detta. 10-15 varje 

vecka som får gå utanför turen. Respekten för kommunala aktörer är mindre än privata 

aktörer. Alwex visar kanske inte samma respekt för kommunen utan betydligt mer för 

Coop och Ica. Samdistributionen kostar kanske 5 miljoner om året medan Alwex tjänar 

4 gånger så mycket på gatusopning och annat åt kommunen. Så de tjänar pengar på 

andra saker också.  

 

 

Fråga 8: Vad är målet med samdistributionssystemet ur ett miljöperspektiv eller 

kostnadsperspektiv?  

Målet är i huvudsak miljöperspektiv. Det har alltid varit det och kommer alltid vara det. 

Kommunen har inga intentioner att tjäna pengar på det, det har dock Alwex. Alwex 

tjänar dock mycket goodwill på det här. De finns på en stor yta och samdistribution 

växer. Det är då bra om Alwex ligger i framkant och kan fiska nya kunder. Vinsten är 

inte enorm utan det är mer goodwillvinster. De kan också effektivisera sin egen 

organisation. De har tillexempel fått ändra sina lastbilar (RME) bränsleförnyande. Ett 

gott tecken med samdistribution. Samuelssons är det största åkeriet som kör kommunalt. 

Det ingår i Alwex men de internfakturerar varandra. Likaså med SSC.  

 

Fråga 9: Uppnådde ni målet att minska Växjö kommuns invånares utsläpp med 

50% till 2010? 

Det handlar inte bara om transporterna. Det är hela Växjös miljömål. Så får man tolka 

det.  

 

Samdistribution i Kronoberg? 

Kommuncheferna har skrivit på ett letter of intent, det vill säga de är intresserade.  

 

 

Returflöden är också viktiga. Med fyllnadsgrader och tomma lastbilar. En 

säkerhetsfråga också i och med att man inte får ha saker på pallarna stående typ på 

skolor och annat. Kommunens SRS-backar kan kanske ingå i Ica och Coops 

returhantering av dessa backar. Det är mycket pengar i returen också. Backarna är 

dyra och det kan handla om 1 miljon/dag? Man kanske kan sätta en Streckkod på dessa 

backar för att regga dem. Vissa leverantörer vill inte leverera till kommunen om de inte 

löser detta problemet med registrering av deras SRS-backar. Alwex ska ta med sig 

backarna när de lämnar grejer (de som står på bryggan) men gör ofta inte så. Detta på 

grund av att de har leveranser efter och att deras lastbilar är fulla.  

 

 

Samdistributionen är också en viktig del i visionen Europas grönaste stad. Detta är en 

av åtgärderna som står i Växjös miljökonvention.  

 

 

 



 

 

 

IV 

Hur går det till när varje enhet lägger en order? 

 Vi har e-handel i Växjö kommun, Proceedo. Vi kallar henne INES! Varje enhet har en 

ansvarig inköpare, som är certifierad och har gått en utbildning. Order läggs i 

systemet, går vidare till närmsta chef och godkänns/avslås. 

1)Om order godkänns så är den attesterad och klar och går då vidare till leverantörens 

system (via EDI eller som ett mejl. 

-beroende på hur leverantören är upplagd, som EDI eller egenhanterad katalog) som 

en beställning. 

Fakturan matchas senare med order och rinner på så vis igenom utan mer 

administration. 

2) OM order avslås går den i retur till inköparen. Som då får ändra sin beställning efter 

chefens tycke. 

 Vad skulle en eventuell expansion av SRS-backar innebära för problem?  

Har vi väl löst problemet med order i INES och leverantörernas krav på att kunna 

fakturera oss för SRS backarna och SRS krav på kontroll var backarna finns och att rätt 

enhet krediteras, så ser jag inga problem med att koppla på fler. 

Vi vet att ca 4-5 st av våra nuvarande leverantörer vill använda sig av SRS. 

 Problemet just nu är den administrativa biten som hanteringen av SRS genererar för 

Alwex chaufförer. Hur ska vi hantera det, och hur ska det faktureras?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V 

Intervju med Scandinavian Supply Chain, Tommy Tykesson 

Verksamhetsutvecklare, Dennis Lindqvist Terminalchef 

 

När ni tog fram ert system för samordnad varudistribution, vad hade ni för 

underlag? Gjorde ni det helt själva och bara körde på eller hade ni någon form av 

benchmarking med något annat transportföretag? 

 

Vi tittade egentligen vad kommunen har för krav. Kravet från början var att det skulle 

integrereas med deras inköpssystemet. Det vill säga hålla ordning på försändningar, 

vikter, fakturer. Det mesta är uppbygggt utifråm kraven.  Till avtalet fanns ett antal 

bilagor och dokument. Den förväntade visionen var att allt detta skulle fungera 

logistiskt perfekt, typ streckkoder som man kan scanna och en fullständig integration 

mellan systemen. Idealet existerar givetvis inte och man får försöka bygga vidare och 

skapa den bästa lösningen.  

Kommunens system är som det är, det är ett system för att hantera order, fakturor och 

kostnader. Det är inget logistiksystem överhuvudtaget där man bör hantera 

leveransplaner etcetera men det finns inte  Vismas fel. Ordningen ut är jättebra men 

det som kan brista är deras ledtider när det exempelvis kommer in småleveranser och 

inte en stor. Men detta kan inte SSC påverka. Detta är något kommunen måste hantera 

och styra sina orderbeställare så att det inte inkommer orders på småbeställningar. Just 

för att undvika att det bara ankommer småleveranser. Då SSC har avtal med Alwex som 

i sin tur har ett avtal med kommunen. Det komplicerade är när alla leverantörer vill ha 

sina fraktsedlar tillbaka för returen.  

 

Hur ser returhanteringen av SRS-backar ut i nuläget?  

 

En levererar SRS-backar idag. Växjö parti. Vi stämmer av hur många backar vi fått in, 

och jämför om det stämmer. Det finns egentligen ingen dokumentation eller verklig 

styrning. Det verkliga problemet ligger i att man inte vet hur många backar man har 

fått och inte i det manuella arbetet med papper som man annars kan tro. Saker man 

skulle haft med är ju typ när servera skickar sina backar, 400 stycken, hur många ska 

varje kund ha, och hur många slutkunder är. Problemet ligger hos backarna och 

pallarna som inte är kundspecifika. Lådorna går tillbaka till Växjö parti som det 

egentligen inte ska göra, de ska tillbaka till SRS för tvättning och det borde gå direkt 

från SSC och inte ta omvägen till Växjö parti som den gör i nuläget.  

 

Kommunen skulle ha ett eget kundnummer hos SRS för att kunna debitera och kreditera. 

En eventuell lösning alltså. Och Alwex administrera kommunens konto där. Detta görs 

inte för att det är väldigt stora om tillexempel dessa backar kommer bort, de är 

användbara, hanteringen med dessa är belagt med väldigt stor risk. Vem ska bära 

kostnaden? Ordersystemet kan idag inte hantera backarna därför uteblir pantsystemet 

för backarna. Det tillkommer därför en skuggfaktura som endast är ett saldo. Vilken 

löper från leverantören till distributionscentralen. Slutkunderna är alla i Växjö kommun 

som ska nyttja backarna. Hur länge är detta saldot tillförlitligt när det kommer en 

massa bilar. Enklast är att en bil levererar och en annan kommer och hämtar returen 

när man ser ur detta system. SSC och Alwex har länge sagt emot att ta in fler 

leverantörer som använder SRS-backar då det är genast mycket mer pengar inblandat 

och då vill de att det finns ett vettigt system där man kan följa och veta exakt vilka 

backar som ska gå var och hur.  



 

 

 

VI 

Vad gör man om lastbilarna inte tar returerna? 

Lösningen är att man har särskilda dagar för leverans av kontorsvaror exempelvis 

fredagar och köken har då haft leveranser måndag och torsdag och när lastbilen då 

kommer på fredagen med kontorsvarorna plockar chauffören med sig returbackarna. 

På detta sätt undviker man att några backar eller pallar står kvar över helgen och 

minimerar risken för skador etcetera. Finns också alternativ där man plockar av 

varorna innan lastbilen åker iväg, dock svårt med frukt. Och ibland har man inte alls 

några problem utan man plockar tillbaka returerna när man kan helt enkelt.  

 

 

Vad ser ni för problem och/eller ineffektiviteter med returhanteringen av SRS-

backar? 

Det stora problemet är kvantiteten. Man vet inte säkert hur många man egentligen har 

fått. Problemen med sorteringen ligger i pallarna. Det är de som inte är kundspecifika 

lastbärare som är svåra att hantera. Kommunen har inte stöd för detta pantsystem. Ica 

har tillexempel ett egenutvecklat pantsystem för detta, jättedyrt att implementera detta 

för Alwex. Kvittensförfarandet, systemstödet, en massa manuellt arbete, mänskliga 

faktorn, typ som felrisker. Kan alla leverantörer veta exakt hur många backar de har till 

varenda kund och vad skulle hända om SSC tar bort en back nere på terminalen för att 

det är för lite grejer i den. Hur ska man hantera detta är ett stort problem. 

 

 

Har ni funderingar på att implementera någon form av ruttplanering? 

Samuelssons har hand om detta. Mycket är regionsindelat och är det tidspassning ska 

bilen det oavsett omständighet. Det finns någon form av grundplan och runt 19:00 varje 

kväll vet man vilken bil som ska dit imorgon. Kan prata med Samuelssons om SRS-

returhanteringen.  

 

 

Har ni funderingar på att implementera ett EDI-system? Eller är det något de 

enskilda åkerierna får bestämma om? 

Problemet är alltså vilket system som ska ta emot scanningen, vem ska vi förmedla den 

till. Då måste vi bygga ett system som ska kunna matcha till rätt nummer och till rätt 

streckkoder. Det kostar extremt mycket. RFID är ett alternativ, men det är framtiden, att 

alla lastbärare har någon form av tagg i sig. Streckoderna på backarna och pallarna 

försvinner när de tvättas så det är svårt.  

Det bästa vore ett centralt system som SRS äger. Personerna som berörs blir tilldelade 

en PDA sen får all info gå igenom den. Kostnadsfråga. En PDA går på 20000 kronor, 

multiplicerat med antal chaufförer. PDA finns på utleveranssidan och kunna 

vidareutveckla detta system. Då kan man få in det i systemet. Men då får man bara in 

det i Alwex system.  

 

 

 

Ska man köra ut till tillexempel braås kör man med små bilar, så kallade kretsbilar. 

Dessa hanterar också SRS-backar. Viktigt att hålla isär detta. Detta är kommunens 

backar, det där är Axfood osv. Man kan köra uteslutningsmetoden. Men har man lagt en 

fel så blir det fel på två. 

 



 

 

 

VII 

Transportmässigt kan man ifrågasätta SRS. Det transporteras ganska mycket luft, 

samtidigt som det finns en kontamineringsrisk med att frakta kött i öppna lådor. Man 

kan heller inte blanda typ kött och frukt och då måste Alwex tillverka fler lastbärare. 

Man ska inte förkasta de gamla papperslådorna.  

 

Värdet på backarna när den rullar ifrån terminalen i tomgods kan i snitt vara en halv 

miljon per lastbil.  

 

För att kommunen ska kunna få in fler leverantörer med SRS-backar måste det skrivas 

till en del i avtalet med Alwex där detta täcks in och det finns ett vettigt system för hur 

det ska fungera samt ha transportansvariga dvs chaufförerna med sig på banan. 

 

Vad ser ni för framtida problem som kan uppstå vid en eventuell expansion?  

Om det finns ett problem är det, som jag ser det, att enas om en lösning som är 

tillräckligt bra för att ha hyfsad kontroll på flödet och som samtidigt inte kostar mer än 

det svinn som kan undvikas med hjälp av lösningen. Själv tror jag att detta kan vara 

svårt och att lösningen med ”den grå massan” enligt ovan kan vara den bästa. Oavsett 

vad som väljs kommer det att kunna fungera såväl för 1 ny leverantör som 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIII 

Intervju Samuelssons Åkeri, Christer Samuelsson VD, Oskar Herrlin Trafikledare 

 

 

1. Hur ser returhanteringen av SRS-backar ut i nuläget?  

Det kunden fick till sig vid senaste leverans tas sedan med tillbaka till SSC. Upp till 

kunden att lasta av lastbärarna. Det som inte är avlastat rör inte Samuelssons.   

Samuelsson tar bara backar som finns, vet inte vems de hanterar. Måste ha ett 

returhanteringssystem. Det skickas ut mer än som kommer tillbaka.  

 

Kan ha utrymme för returer på leveranssedel.  Scanna från leveranssedeln skulle kunna 

vara en möjlighet. Vilket gör att man sedan kan registrera från leveranssedeln via ett 

datorsystem.  

Samuelssons ser inte det som en stor kostnad att införa ett system. Varje kund har sedan 

tidigare ett GLN-nummer. Och varje enskild mottagare har ett GLN-nummer kopplat 

till ett saldo.  

Det förutsätter att SSC skriver i hur många returer som går ut och att sedan 

lastbilschauffören registrerar vad som går in.  

Enheterna vill skicka backarna nästa dag. Handlar idag om max 8 backar kanske.  

 

Mottagaren kan fylla i hur många de skickar. Så att man även får ett utsaldo 

registrerat. 

En möjlighet kan vara att sätta högre värde på backarna än vad de egentligen har idag, 

vilket skulle göra alla mer angelägna om att skicka tillbaka rätt antal backar.  

 

Samuelssons roll är att leverera godset och sedan ta tillbaka. Idag sker det ingen 

kommunikation med SSC hur många de tar tillbaka.  

 

 

2. Vad gör man om lastbilarna inte tar returerna? 

Handlar om vilja att ta emot. Om enheten känner att de inte blir av med prylarna så 

ringer enheten till Samuelssons trafikledning och de beordrar dit en bil oftast samma 

dag. Plats i bilarna är inget problem. Returer tar mindre plats när de kommer tillbaka 

än när de körs ut eftersom de körs ihop med varandra.  

Enda problemet skulle i så fall vara att SSC inte vill ha returen.  

 

 

3 .Vad ser ni för problem och/eller ineffektiviteter med returhanteringen av SRS-

backar? 

Inget problem nu. En manuell registrering av backar skulle ta för lång tid=för dyrt. 

Men eftersom Samuelssons inte kommunicerar något alls med SSC angående hur 

många de lämnar/hämtar så är det inget problem idag.  

 

 

Hur planerade ni rutterna när ni fick i uppgift att köra för Alwex? 

Fri planeringsrätt på turerna till en början. Dock kom kommunen med invändningar. 

Samuelssons kör nu efter kundbehov, de måste vara vid rätt ställe på rätt tid. 

Exempelvis måste storköken servera sin mat mellan 11-13 och kan således endast ta 

emot varor 08:00 – 10:00. Vid klockan 15:00 går de hem, och de vill de inta ha sina 



 

 

 

IX 

varor. Det är väldigt specifika tider det handlar om vilket gör ruttplanering väldigt 

svårt.   

 

Kommunens enheter hade mycket att säga till om. De skulle bli nöjda.  

 

Två bilar kör innerstad hela tiden och en tredje stöttar upp om det behövs. Lite 

kombinationskörning. Kommunen fyller ofta bilarna med sina varor. Kundbehovet styr 

om mer än en bil måste vara på samma område. Ex. egentligen ska endast en bil vara 

på teleborgsområdet men måste det i vissa fall vara två så får det vara så för att kunden 

ska vara nöjd.  

 

Ytterområden ligger på separata kretsbilar. Där ligger kommunens varor tillsammans 

med andra varor. Mycket kombinationskörning.  

 

Stan är indelad i två delar. Ena bilen går på en sida den andra på andra sida.  

Tredje bilen som går stöttar innerstaden när det som behövs. 

 

 

Har ni funderingar på att implementera någon form av ruttplanering? 

Alla dagar ser likadana ut vad gäller leveranser, det är enheternas varierande 

leveranstider som ställer till problem. Ett system som planerar allt så optimalt som 

möjligt kräver fria händer, inga krävande leveranstider ha tas i beaktande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

X 

Mejlintervju med Magnus Göransson, VD på Växjö Partiaffär 

 

Fråga 1: Vad gör ni när ni får in en order? 

När det gäller kommunen så skickar de via sitt datasystem in i vårt system och vi 

plockar upp den. Vi gör den färdig och kör ut den till SSC som levererar till respektive 

enhet 

 

Fråga 2. Hur ser er roll ut i flödet av SRS-backar i nuläget? 

Varje dag går det ut returbackar till Växjö Kommun via SSC. Vi debiterar respektive 

kostnadsställe med 40 kronor/srs. Varje månadsavslut körs de ut en lista på hur många 

backar Växjö kommun köpt och därefter krediteras respektive kostnadsställe och vi 

mailar SSC och hämtar hem den volymen. Därefter skickar vi returbackar till sv 

retursystem det gör vi en gång i månaden 

  

Fråga 3. Ser ni några problem med hanteringen av dessa backar?  

När det gäller hantering ser vi inga problem i och med att alla större grossister är 

anslutna till Svensk retursystem så alla som får RB kan skicka tillbaka till alla som är 

anslutna. Du kan alltså lämna 3 Rb till en kund och få 10 tillbaka. I vårt system ser vi 

vad varje kund får och vad den lämnar tillbaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XI 

Mejlintervju med Göran Thörn, VD, Cub Business System 

 

Fråga 1: Hur fungerar systemet generellt i en terminal? Från tagg till läsare. 

Måste en läsare registrera back för back eller kan den registrera en hel pall (med 

SRS-backar) på ett knapptryck? T.ex om en pall med backar tillhör olika ägare, 

kan läsaren läsa av alla på en gång samtidigt som den skiljer på ägare av backarna 

(underförstått att dessa leverantörer ligger inne i ett datasystem).  

Man kan mycket väl tänka sig att kunna läsa ett gäng backa med en ”knapptryckning”! 

Men det beror helt på hur taggarna monteras, innehållet i backarna kan påverka, hur 

backarna staplas samt val av läsare och hur den monteras (om vi snackar fasta läsare). 

 

 

Fråga 2: Kan du ge oss någon översiktskostnad över systemet som helhet? Pris per 

tagg och back, implementeringstid och kostnad och kanske kostnad för integration 

med andra system (förstår att denna fråga är svårt att svara på) 

Det går inte att ge dig en seriös kostnadsbild. Projekt av den här typen kräver en 

förstudie. För att du ska ha något att räkna på så kan jag ge dig följande. En tag bör 

ligga på SEK 10 – 20 per styck. (Du måste ha en kapslad tag. En etikett håller aldrig i 

er tillämpning). En handdator med inbyggd läsare ca SEK 10.000,-. (Fasta läsare med 

externa antenner är dyrare). Du behöver program till handdatorn, integration mot 

bakom liggande system samt en databas. Räkna med att en veckas utveckling av SW 

kostar dig SEK 50.000,-. Jag gissar att vi snackar om 3 – 4 veckor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XII 

Mejlintervju Anders Hermansson, VD, BnearIT AB 

 

Fråga 1: Hur fungerar systemet generellt i en terminal? Från tagg till läsare. 

Måste en läsare registrera back för back eller kan den registrera en hel pall (med 

SRS-backar) på ett knapptryck? T.ex om en pall med backar tillhör olika ägare, 

kan läsaren läsa av alla på en gång samtidigt som den skiljer på ägare av backarna 

(underförstått att dessa leverantörer ligger inne i ett datasystem).  

Går förmodligen att lösa med ett RFID-system lite beroende på materialet i backarna 

plus läsavståndet. Med rätt förutsättningar så kan man förmodligen läsa av backarna 

på en gång/en läsning. Hur fort rör sig pallen förbi läsaren? 

  

  
Fråga 2: Kan du ge oss någon översiktskostnad över systemet som helhet? Pris per 

tagg och back, implementeringstid och kostnad och kanske kostnad för integration 

med andra system. 
 

En rimlig kostnad är : 

1.       Tagg 1-20 SEK/st beroende på kravbilden 

2.       Läsare: ca 15 000 Sek/st 

3.       Implementering + integration 100 -250 000 SEK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XIII 

Intervju med Borgmästarens kök 

Ser ni några problem med hanteringen av SRS-backar i nuläget? 

De gånger vi får leverans med SRS-backar går de tillbaka i ett returflöde precis som 

vanligt, och detta fungerar jätte bra. 

 

 

Ser ni några potentiella framtida problem med hanteringen av SRS-backar? 

Nej, vi kan inte se några framtida problem. 

 

 

Intervju med Norremark  

Ser ni några problem med hanteringen av SRS-backar i nuläget? 

Vi får så små kvantiteter av SRS-backar så det blir aldrig något problem 

 

 

Ser ni några potentiella framtida problem med hanteringen av SRS-backar? 

Samma här, eftersom våra kvantiteter är så pass små känns det som om det inte kan bli 

något problem. 

 

 

Intervju med Norrelid  

Ser ni några problem med hanteringen av SRS-backar i nuläget? 

Inte några problem, de leveranser vi får är från Servera och det är bara läskbackar. 

 

 

Ser ni några potentiella framtida problem med hanteringen av SRS-backar? 

Inga problem som vi kan se 

 

 

Intervju med Sjöliden i Braås  

Ser ni några problem med hanteringen av SRS-backar i nuläget? 

Eftersom vi sällan får våra leveranser i SRS-backar så kan vi inte se några problem 

 

 

Ser ni några potentiella framtida problem med hanteringen av SRS-backar? 

Vi kan inte se att detta skulle vara några för oss framtida problem 

 

 

Intervju med Sörgården i Rottne  

Ser ni några problem med hanteringen av SRS-backar i nuläget? 

I nuläget ser vi inga problem alls med vår hantering av SRS-backar. Det funkar 

utmärkt. 

 

 

Ser ni några potentiella framtida problem med hanteringen av SRS-backar? 

Det kommer säkert att ske förändringar, men några framtida problem är inget vi kan 

föreställa oss 

 


