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Sammanfattning 
Kandidatuppsats i Logistik, Linnéuniversitetet Växjö, 2FE02E, Vt 2015 

Författare: Ingrid Belin, Madelene Reck-Christensen, Sarah Rosenquist 

Titel: Lessebo kommun – samordnad varudistribution  

 

Bakgrund: Lessebo kommun undertecknade år 2012 en avsiktsförklaring om att gå med 

i samordnad varudistribution tillsammans med kommunerna i Kronobergs län. År 2014 

gjorde Camilla Thure, utvecklingsstrateg, Lessebo kommun, en utredning om 

kostnaderna för att gå med i samarbetet. Thures uträkningar baserades på uppskattade 

kostnader för samordnad varudistribution. År 2015 har avtalet för samordnad 

varudistribution tecknats mellan de kommuner i Kronobergs län som ingår och 

kostnaderna kan i nuläget mer exakt beräknas. Det är tre kommuner som i nuläget inte 

ingår och det är Lessebo, Uppvidinge och Markaryd (Thure 2015 s.4). Tidigare rapporter 

som tagits fram räckte inte som beslutsunderlag för kommunstyrelsen i Lessebo kommun 

för att besluta vilket utav de två alternativen med samordnad varudistribution som passar 

kommunen bäst (Thure 2015 muntl.). Alternativ ett är att låta både tillagningsköken och 

mottagningsköken ingå i samordnad varudistribution. Alternativ två är att bara låta 

tillagningsköken ingå.  

 

Syfte: Syftet med forskningen är att beräkna kostnaderna och visa på förändringar som 

Lessebo kommun behöver göra för att kunna implementera samordnad varudistribution 

enligt något utav alternativen.  

 

Metod: Forskningen har skett genom aktionsforskning med en kvantitativ metod. Det 

vetenskapliga synsättet är positivistikt och angreppsättet är deduktivt. Datainsamlingen 

har skett via både primärkällor och sekundära källor. Urvalen för intervjuer har styrts av 

Lessebo kommun och därför är urvalen stratifierat.  

 

Slutsats: Oavsett vilket alternativ som Lessebo kommun väljer kommer samordnad 

varudistribution medföra fördelar för miljön, färre leveranser till tillagningsköken och 

rabatter från leverantörerna. De nackdelar som samlastning innebär är att antingen 

tillagningsköken och/eller mottagningsköken får större leveransvolymer vid färre 

tillfällen per vecka. Det kan leda till lagerkapacitetsbrist då de inte kan lagerföra större 

volymer av varor. En annan nackdel kan vara att leveransernas leveranstider inte passar 

de kök som ingår i samordnad varudistribution beroende på vilket alternativ som väljs, 
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då leveranserna körs ut i en förutbestämd körslinga. Studien leder fram till 

rekommendationen av alternativ två eftersom det alternativet innebär att trafiken runt 

mottagningsköken inte ökar, ruttplaneringen blir enklare och kostnaden blir lägre än i 

alternativ ett. Nackdelarna är att det kan bli lagerkapacitetsbrist på tillagningsköken 

beroende på hur många leveranser per vecka som blir aktuellt, samt ingen tidsbesparing 

för chauffören av skolskjutsarna.  
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1 Inledning 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bakgrund och presentera syftet med forskningen. 

I avsnittet presenteras en kort presentation av Lessebo kommun, bakgrunden och 

problematiseringen med konkret frågeställning och syfte.  

 

1.1 Lessebo kommun 

Lessebo kommun är en liten kommun (benämns fortsättningsvis kommunen) som är 

belägen mitt i det småländska glasriket. Kommunen har cirka 8 200 invånare och fler än 

300 företag. Inom kommunen finns det fyra större samhällen; Hovmantorp, Lessebo, 

Skruv och Kosta (Lessebokommun.se 2015a). Inom kommunen görs årligen inköp som 

ska levereras till olika verksamheter. Tillsammans med andra kommuner i Kronobergs 

län ingår kommunen i inköpssamverkan gällande varor och tjänster. Det finansieras 

genom en viss procent av inköpskostnaderna och en årsavgift. År 2012 undertecknade 

kommunen en avsiktsförklaring om att ingå i samordnad varudistribution i länet (Thure 

2014 s.5, bilaga 1). 

 

1.2  Bakgrund 
År 2010 implementerade Växjö kommun samordnad varudistribution (Thure 2014 s.3). 

Bakgrunden till att Växjö kommun implementerade samordnad varudistribution var 

enligt Moen (2013 s.168) att Växjö kommun arbetar hårt för att vara Europas Grönaste 

Stad. Samordnad varudistribution innebär att kommunerna som ingår får alla sina varor 

levererade till sina verksamheter med en leverans på bestämda dagar. Detta istället för att 

olika leverantörer kommer med många små leveranser utspridda under veckan. Konceptet 

förutsätter att det finns en distributionscentral som leverantörerna levererar de beställda 

varorna till. Distributionscentralen fungerar som ett lager där varor som ska åt samma håll 

lagerförs för att samlastas i lastbilar. Lastbilarna kör sedan turer och lastar av varorna 

enligt ett i förväg bestämt körschema (Thure 2014 s.11). Lastbilarna som levererar 

varorna bidrar till luftföroreningar som till exempel koldioxidutsläpp, buller och trängsel 

(Mårdh et. al 2013 s.4). Genom att kommunerna organiserar sina inköp och leveranser 

genom samlastning kan fördelar för både ekonomin och miljön erhållas. Enligt Björklund 

(2012 s.113) finns det stora fördelar med att införa samlastning för miljön då aktiviteten 

oftast möjliggör att en större fyllnadsgrad kan uppnås och därmed minskas antalet 

transporter. Färre transporter innebär mindre koldioxidutsläpp (Björklund 2012 s.33).  

Björklund (2012 s.113) påpekar att samlastningar kan leda till ökade 
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orderhanteringskostnader samt försämrad leveransservice eftersom mottagarna kan 

komma att behöva anpassa sig till de leveranstider som blir. De ekonomiska fördelarna 

som kan fås genom färre transporter är att samordnade inköp kan leda till att 

leverantörernas volymer höjs och de får färre leveransadresser (Mårdh et. al 2013 s.4). 

Färre leveransadresser leder till färre stopp vilket ger minskade kostnader för 

leverantörerna (SMP.se 2015) och därmed kan rabatter och bonusar ges av leverantörerna 

till köparna (Thure 2015 muntl.). Minskade kostnader för leverantörerna innebär också 

att de kan vara med och bjuda i upphandlingar från kommunerna (Mårdh et. al 2015 s.10).  

 

År 2013 genomförde Energikontoret Sydost tillsammans med Växjö kommun (Mårdh et. 

al 2013) en rapport om hur processen med samordnad varudistribution kunde spridas till 

angränsande kommuner.  Rapporten visar på fördelar främst sett ur ett miljömässigt 

hållbarhetssynsätt på länsnivå. Enligt rapporten skulle koldioxidutsläppen kunna minskas 

med 20 till 30 procent (Mårdh et. al 2013 sammanfattningen). Kommunen tecknade en 

avsiktsförklaring år 2012 om att gå med i samordnad varudistribution (Thure 2014 s.6) 

men är osäkra vid vilket tillfälle samt hur samordnad varudistribution ska utformas vid 

ett medverkande (Thure 2015 muntl.). Ett tänkt tillfälle att ansluta sig är när 

grossistupphandlingen är klar våren år 2016. För att det ska kunna ske måste ett beslut 

fattas under hösten år 2015. Kommunen vill undersöka två olika alternativ för samordnad 

varudistribution. Det ena alternativet är att medverka i samordnad varudistribution med 

både tillagningsköken och mottagningsköken. Det andra är att medverka med bara 

tillagningsköken och låta transporterna av livsmedel mellan tillagningsköken och 

mottagningsköken ske som i nuläget. Oavsett vilket alternativ som väljs är ett första steg 

mot samordnad varudistribution att kommunen behöver införa ett nytt 

inköpsstyrningssystem. Detta beslut har kommunen redan tagit och ska börja 

implementera systemet under år 2015 (Thure 2015 muntl.). Med utgångspunkt i rapporten 

från Energikontoret Sydost (Mårdh et. al 2013) gjorde kommunen en egen utredning om 

samordnad varudistribution gällande Lessebo kommun. Den utredningen gjordes endast 

på alternativ ett då både tillagningsköken och mottagningsköken medverkar i samordnad 

varudistribution.  Utredningen utfördes av Camilla Thure och resultatet presenterades i 

en rapport 2014-05-13 (Thure 2014). Orsaken till Thures utredning var att 

förutsättningarna för Lessebo kommun är annorlunda mot hur det var för Växjö kommun. 
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De största skillnaderna är att Lessebo kommun har färre inköpare, färre leveransadresser 

och lägre leveransfrekvens (Thure 2015 muntl.).  

 

I början av år 2015 skrevs ett nytt avtal angående samordnad varudistribution mellan de 

kommuner som anslutit sig. Genom avtalet fastställdes leverantörernas rabatter, 

distributionscentralens lokalisering samt kostnaderna. Distributionscentralen förlades i 

Växjö och kostnaderna fastställdes på vikten av levererade varor, avgiften för 

distributionscentralen och antal stopp (Thure 2015 s.3 f, bilaga 2). I och med att avtalet 

blev klart upplevde Lessebo kommun ett behov av en ny utredning angående samordnad 

varudistribution. Utredningsbehovet uppfattades framförallt gälla tidpunkten för att gå 

med i samarbetet men har under tiden forskningen pågått ändrats mot att även undersöka 

de två alternativen som kommunen i nuläget väljer mellan. Vilket alternativ som väljs 

beror på kostnader och för- och nackdelar med de två olika alternativen (Thure 2015 

muntl). 

  

I nuläget sker varutransporter från varje leverantör till kommunens olika tillagningskök. 

På tillagningsköken lagerhålls varor åt dem själva men även åt ett antal olika dagis, skolor 

och äldreomsorg, kallat mottagningskök, i det samhälle som tillagningsköket är placerat. 

Varm mat och livsmedel transporteras från tillagningsköken till mottagningsköken 

dagligen i skolskjutsarna. Varm mat packas i stora värmeskåp på hjul och livsmedel 

packas i små lastbärare (Thure 2015 muntl.). Små lastbärare är små plastbackar och 

mindre kylboxar som inte går på hjul. Att lasta skolskjutsarna med små lastbärare tar 

längre tid för chauffören eftersom de behöver bäras in individuellt. De stora värmeskåpen 

rullas in på sina hjul och spänns fast (Observation 2015). Kommunen betalar för den tid 

som det tar för chauffören att lasta skolskjutsarna samt de kilometrar som de kör (Thure 

mail 2015). Detta innebär att tiden för av- och pålastning påverkar kostnaden för 

transporten med skolskjutsen. Konceptet med samordnad varudistribution gäller för 

många olika varugrupper (Mårdh et. al 2013 s.78) men enligt Thure (2015 muntl.) är 

kommunen mest intresserad av att gå med varudistribution gällande livsmedel. Enligt 

rapporten Mårdh et. al (2013) gjort framgår det att de varor som fraktas mest är livsmedel, 

kyld- och fryst mat och därmed borde det vara de varorna som kommuner först vill ansluta 

sig med (Mårdh et. al 2013 s.78).  
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1.3  Problematisering 

När processer ska förändras finns det fem faser som behöver gås igenom. Den första fasen 

är att förbereda och planera arbetet med förändringen. Andra fasen är att få en full 

förståelse för hur den nuvarande processen fungerar. Tredje fasen är att formge den nya 

processen. Fjärde fasen handlar om införandet och förverkligandet av den nya processen. 

Femte fasen handlar om att ge den nya processen tid och låta den nya processen ta över 

den ”gamla” processen. (Ljungberg & Larsson 2012 s.323, 335 ff. 351 ff. 369 ff. 377 ff.). 

Enligt Thure (2015 s.8) innebär implementeringen av samordnad varudistribution att den 

nuvarande processen med varuleveranser till och inom kommunen kommer att ändras. 

Enligt Ljungberg och Larsson (2012 s.43 f.) kan processynsättet generaliseras till olika 

typer av organisationer. För att kunna förstå den rådande processen måste det klart framgå 

vem som är kund och kraven från kunden måste få genomslag (Ljungberg & Larsson 

2012 s.175 ff.) eftersom det är kundens behov som styr hela processen (Bergman & 

Klefsjö 2012 s.44). Kunden i detta sammanhang är de personer som personalen i köken 

serverar. Enligt Thure (2015 muntl.) så saknar rapporten från Mårdh et. al (2013) en 

anknytning till hur köken arbetar och hur deras behov ser ut. Eftersom kökspersonalen är 

närmast kunderna berörs de i hög grad av den processförändring som samordnad 

varudistribution innebär. För att en processförändring ska blir lyckad bör det utredas hur 

kökspersonalen uppfyller kundens behov i nuläget. 

  

Enligt Moen (2013 s.9 f.) ger en samordnad varudistribution kostnads- och 

miljöförbättringar.  Även Björklund (2012 s.113) anser att det finns stora fördelar med att 

införa samlastning men påpekar även att samlastning kan innebära problem. Problemen 

som kan uppstå med samlastning är att det kan leda till ökade orderhanteringskostnader 

samt försämrad leveransservice då mottagarna måste anpassa sig efter varandra. För att 

samordnad varudistribution ska leda till fördelar för kommunen behöver det 

implementeras på rätt sätt. Om implementeringen sker på ett felaktigt sätt kan det medföra 

att de tänkta besparingarna inte inträffar. Vid samlastning är antalet inblandade och 

berörda aktörer ofta många vilket gör implementeringen komplex. Det krävs en 

transparens i informationsflödet mellan aktörerna men också förändring i både tanke- och 

arbetssätt bland de berörda för effektiv implementering (Moen 2013 s.9 f.). Thure (2015 

muntl.) anser att de rapporter som finns i nuläget inte utgör ett tillräckligt bra 

beslutsunderlag för kommunstyrelsen för vilket utav alternativen som samordnad 

varudistribution ska implementeras efter. De ändringar som kommunen behöver göra för 



 

 

 

 11   

att implementera något utav alternativen är i nuläget oklara eftersom konceptet inte kan 

kopieras rakt av från Växjö kommun. Detta eftersom kommunen har andra förutsättningar 

i och med att Lessebo kommun är en mindre kommun. Detta innebär att kommunen har 

mindre inköpsvolymer och färre leveransadresser (Thure 2015 muntl.). Eftersom Växjö 

kommuns koncept inte kan användas behöver Lessebo kommun göra en egen utredning 

som klargör vilka förändringar som behövs samt kostnaderna för de två olika alternativen. 

Utredningen behöver ta avstamp i hur processen med varudistributionen ser ut i nuläget 

för att kunna jämföras med hur de nya processerna kan komma att se ut. Enligt Björklund 

(2012 s.113 f.) är antal leveransadresser en förutsättning för att en så bra ruttplanering 

som möjligt ska kunna genomföras. Genom rapporterna som Thure (2014 & 2015) tagit 

fram och rapporten från Energikontoret Sydost (Mårdh et. al 2013) framkommer det att 

antalet leveransadresser inte är fastställt. I rapporten (Mårdh et. al 2013 s.13) har Lessebo 

kommun uppgett ett tjugotal leveransadresser som är aktuella. Enligt Thure (2015 muntl.) 

kan leveransadresserna vara fler än tjugo. För att kunna implementera en effektiv 

samordnad varudistribution behöver antalet leveransadresser fastställas då kostnaderna 

för samordnad varudistribution bland annat baseras på antal stopp (Thure 2015 s.3). De 

två olika alternativen som kommunen väljer mellan att införa samordnad varudistribution 

på påverkar framförallt antal stopp samt vilka investeringsbehov som behöver göras i de 

olika köken.  

 
Frågeställning 

1. Hur ser processen avseende varudistributionen inom Lessebo kommun ut i nuläget?  

2. Hur kommer processen i de två olika alternativen att förändras när kommunen 

implementerar samordnad varudistribution? Vilka förändringar behöver göras för att 

implementera något utav alternativen av samordnad varudistribution?  

3. Vilka kostnader, beräknat på antal stopp, leveransvikt, inköpskostnader med rabatter 

samt avgifter för distributionscentralen, skulle ett införande av samordnad 

varudistribution medföra i de olika alternativen? Vilka miljöaspekter kan samordnad 

varudistribution innebära för Lessebo kommun?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med forskningen är att beräkna kostnaderna, visa på miljökonsekvenserna samt 

visa på förändringar som Lessebo kommun behöver göra för att kunna implementera 

samordnad varudistribution enligt något utav alternativen.  
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2 Metod 
Företagsekonomisk forskning [och] har som syfte att ge personer med grundläggande kunskaper om 

företagsekonomi en förståelse av hur sådan forskning bör bedrivas och vad den innebär. Det sistnämnda 

betyder att man sätter in forskning om affärslivet i en kontext som består av samhällsvetenskapliga 

discipliner som sociologi, psykologi, antropologi och ekonomi. 

    (Bryman & Bell 2003 s.15) 

2.1 Olika forskningssätt 
Forskningssätt som används för att uppnå syften med forskningar är inte neutrala. Det 

finns många aspekter att ta hänsyn till när det vetenskapliga sättet ska bestämmas. I 

grunden handlar det om vilket samhällsvetenskapligt synsätt som ska utforskas samt hur 

det ska presenteras. Kärnan ligger i hur forskningssätten och praktikern ska kopplas till 

den mer vetenskapliga verksamheten (Bryman & Bell 2003 s.16). Det finns olika skolor 

om hur det vetenskapliga synsättet ska vara samt hur det vetenskapliga angreppsättet ska 

ske. Det finns även olika metoder av forskning och hur insamling av data ska ske för att 

säkerställa att resultatet som nås är sanningen och därmed giltigt (Bryman & Bell 2003 

s.15). Enligt Yin (2006 s.17) är sätten experiment, surveyundersökningar, livsberättelser, 

fallstudier och analys av källmaterial. Enligt Bryman och Bell (2003 s.323) finns även 

aktionsforskning som ett sätt som forskare kan använda sig av för att undersöka olika 

fenomen eller tydliggöra, lösa problem. Vilket sätt som används bestäms till stor del av 

forskarens förkunskaper, tidsaspekter och forskningens syfte. Enligt Yin (2006 s.22) kan 

forskningssätt avgöras enligt vilken sorts fråga som ställs. De kategorier som frågor kan 

indelas i är hur, vem, vad, var och varför.  

 
2.1.1 Experiment 

Enligt Yin (2006 s.22) kan experimentell forskning användas när forskare vill få svar av 

frågor med vad karaktär. Enligt Bryman och Bell (2003 s.54) är experimentell forskning 

ovanlig inom företagsekonomisk forskning eftersom det är svårt för forskare att 

säkerställa en bra kontrollnivå när forskningen vänder sig mot beteende inom 

organisationer. En experimentell forskning bygger på att grupper av människor utsätts för 

olika kontrollerade scenarier och forskaren undersöker sedan vilka variabler som påverkat 

personerna och hur de reagerat. För att säkerställa resultat finns det kontrollgrupper som 

befinner sig i liknande situation men som inte utsätts för samma scenarier (Bryman & 

Bell 2006 s.54f.).  

  



 

 

 

 13   

2.1.2 Surveyundersökning 

Enlig Bryman och Bell (2003 s.65) benämns surveyundersökning även för 

tvärsnittsdesign och undersökningen innebär att forskaren samlar in material från mer än 

ett fall. Enligt Yin (2006 s.22) är surveyundersökningar lämpliga när frågor av hur eller 

vem, var karaktär undersöks av forskare. Insamlandet av datamaterial som ligger till 

grund för surveyundersökningar sker vid en viss given tidpunkt. Materialet undersöks 

sedan för att forskaren ska kunna få fram ett antal kvantitativa eller kvalitativa data för 

att kunna få fram fakta som sedan kan granskas. Detta för att upptäcka mönster som kan 

förklara eller tydliggöra de faktorer som forskaren är intresserad av (Bryman och Bell 

2003 s.65).  

 
2.1.3 Livsberättelser 

Enligt Bryman och Bell (2003 s.364) kallas livsberättelser även för livshistorier eller 

muntlig historia. Enligt Yin (2006 s.22) kan en livsberättelse användas av forskare som 

vill få svar av frågor med hur och varför karaktär. Metoden livsberättelser syftar till att 

klargöra historiska händelser. Intervjuer som utförs inom livsberättelser kompletteras ofta 

av dagböcker, brev och fotografier för att den intervjuade ska kunna komma ihåg vad som 

skett och hur (Bryman & Bell 2003 s.365).    

 
2.1.4 Fallstudier 

Enligt Bryman och Bell (2003 s.71) innebär fallstudier att ett fall studeras ingående. Där 

ett fall oftast förknippas med en viss plats eller organisation. Enligt Yin (2006s.31) är en 

fallstudie en aktuell företeelse som undersöks i dess verkliga kontext. Fallstudier är 

lämpliga när frågor av hur och varför karaktär ska besvaras (Yin 2006 s.22).  

 
2.1.5 Analys av källmaterial 

Enligt Yin (2006 s.23) kallas analys av källmaterial även för källforskning och passar bra 

när forskningen ska besvara frågor av vilka, var, vad, hur mycket och hur många karaktär. 

Källforskning används företrädelsevis när syftet är att förutsäga konsekvenser av en eller 

flera insatser. Typiska forskningsområden är undersökningar gällande rådande politiska 

attityder i ett samhälle.  

 
2.1.6 Aktionsforskning 

Aktionsforskning är enligt Bryman och Bell (2003 s.323 f.) när forskare och deras 

medarbetare samarbetar med medlemmar inom en organisation för att identifiera och lösa 

problem. Detta innebär att ingen särskild kategori av fråga besvaras utan aktionsforskning 
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framkommer i samarbete med en praktiker, uppdragsgivare. Aktionsforskning är riktad 

mot praktikern och syftar till att denne ska få större handlingsförmåga. Syftet med en 

aktionsforskning är att resultatet ska vara generaliserbart och kunna omsättas i praktiken. 

Enligt Sandberg (1982 s.81) är aktionsforskning när en forskares resultat av ett 

förändringsarbete sker kontinuerligt med de parter som det berör. Forskarens roll blir att 

tillföra kunskaper som syftar till att ge de berörda parterna en större kunskap. 

Kunskaperna som visas ska leda till att aktörerna ska få större förståelse för situationen 

som forskningen berör. Forskaren ska dessutom ha bidragit till utvecklingen av 

handlingsalternativ. Enligt Moen (2013 s.60) är aktionsforskning ett samspel mellan teori 

och handling för att ändra en rådande process. Syftet är att ta till vara rådande kunskaper 

när en ny process ska implementeras. Syftet med aktionsforskning blir enligt Sandberg 

(1982 s.82) för forskaren att bidra med kunskap så att de berörda parterna kan få kunskap 

om förändringsprocessen. Himmelstrand (1982 s.45) påpekar att det är väldigt viktigt att 

dokumentera hur den lokala kunskapen framkommit och hur den används i samspelet 

mellan forskaren och de inblandande parterna. Enligt Himmelstrand (1982 s.46) är det 

inte ovanligt att forskare inom aktionsforskning inte får göra sina resultat offentliga.   

Sandberg (1982 s.82) menar att aktionsforskning behöver vara mer än bara handling och 

reflektion i samarbetet mellan forskaren och de berörda aktörerna. Krav på oberoende 

reflektion, teoretiskt arbete och litteraturstudier bör ställas för att göra 

aktionsforskningens resultat giltiga. Enligt Himmelstrand (1982 s.45) börjar 

aktionsforskning med att information samlas in. Informationen som samlas in syftar till 

att lägga grunden för hela forskningen. Forskarens förkunskaper spelar en större roll i 

vilken sorts data som samlas in än aktörernas kunskaper. Enligt Sandberg (1982 s.86) är 

det viktigt att forskaren är frånskild från processen som studeras. Detta för att kunna vara 

kritisk och hålla en distans gentemot de inblandade parterna. Forskaren ska inte 

genomföra implementeringen och därmed inte kunna hållas ansvarig för resultaten efter 

genomförandena av förändringarna. Forskarens roll blir att ta fram data och kunskaper 

som andra kan omsätta i praktiken.   

 
2.1.7 Uppsatsens metodval 

Forskningsmetoden som denna uppsats använder sig av är aktionsforskning. Detta då 

denna forskning tas fram i nära samarbete med Lessebo kommun och utvecklingsstrateg 

Camilla Thure. Forskningen har under arbetets gång lett till resultat som påverkat 

processen hos Lessebo kommun. Detta har sedan påverkat forskningen på sådant sätt att 
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forskningen behövt byta inriktning. Framförallt är det uppkomsten av två olika alternativ 

som vuxit fram när forskningresultat angående investeringsbehov hos mottagningsköken 

påvisats som påverkat inriktningen. Forskningen resulterar i en uppsats som kommer att 

användas som underlag för Lessebo kommuns kommunstyrelse för att kunna fatta ett 

beslut om när det är rätt tid för kommunen att implementera samordnad varutransport 

samt vilket alternativ som är mest lämpat. Nedan presenteras en djupare beskrivning av 

de ingående delarna för att en giltig kunskap ska kunna fastställas och hur forskarna valt 

arbetssätt för att nå giltig kunskap inom denna forskning. De metoder och synsätt som 

denna uppsats bygger på sammanfattas i tabell ett på sidan 23. 

 

2.2 Vetenskapligt synsätt (positivism, hermeneutik) 
Det finns i huvudsak två olika vetenskapliga synsätt som en företagsekonomisk forskning 

kan inrikta sig på och det är ur ett positivistiskt eller hermeneutiskt synsätt (Bryman & 

Bell 2003 s.29). Ett positivistiskt synsätt innebär att kunskapsteorierna vilar på 

naturvetenskapliga grunder (Bryman & Bell 2003 s.27) medans ett hermeneutiskt synsätt 

bygger på tolkning och förståelse. Det som skiljer är vilken kausal förklaring som anses 

uppfylla förklaringen till fenomenet som undersöks. Kommer orsakerna ur hur 

verkligheten tolkas av de som upplever den är det ett hermeneutiskt synsätt medan om 

verkligheten tolkas på vetenskapliga grunder, skiljt från de som upplever verkligheten är 

synsättet positivistiskt (Bryman & Bell 2003 s.29).  

 
2.2.1 Uppsatsens synsätt 

Forskningen som bygger denna uppsats är ur ett positivistiskt synsätt. Det positivistiska 

synsättet kommer ur forskarnas förkunskaper gällande samlastning, ruttplanering, 

processer och processkartläggning. Det positivistiska synsättet ligger till grund för vilka 

frågor som ställts i de semistrukturerade intervjuerna och hur analyserna tagits fram. 

Vissa hermeneutiska inslag förekommer då forskningen behövt knytas till hur Lessebo 

kommun arbetar idag. Detta för att kunna komma med råd och ny kunskap till de berörda 

aktörerna som ska genomföra förändringsarbetet inom Lessebo kommun.   

 

2.3 Intervjuer 

Enligt Bryman och Bell (2003 s.364) finns det två typer av intervjuer som utgör 

ytterligheterna inom kvalitativ forskning. De typerna av intervjuer är semistrukturerade 

och ostrukturerade intervjuer. Inom den kvantitativa forskningen används strukturerade 
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intervjuer (Bryman & Bell 2003 s.135). Intervjuer kan utföras på olika sätt så som via 

telefon, personliga möten och mail. Personer kan intervjuas i grupp eller enskilt. En 

intervju kan genomföras på många olika sätt men det vanligaste är att intervjun spelas in 

för att sedan transkriberas. Att transkribera en intervju tar lång tid och ställer krav på den 

som utför transkriberingen så att den intervjuade återges på ett korrekt sätt. För att 

säkerställa att den intervjuade uppfattats på rätt sätt kan det vara bra att göra en 

återkoppling till den intervjuade och låta denna se resultatet av tolkningen av intervjun 

(Bryman & Bell 2003 s.368 – 374).    

  
2.3.1 Ostrukturerade intervjuer. 

Vid ostrukturerade intervjuer följer den som gör intervjun inget schema. Till stöd för 

intervjun har forskaren lösa minnesanteckningar. Det förekommer att den som intervjuar 

bara ställer en inledande fråga och sedan får den som svarar prata fritt. När den som 

intervjuar känner att det behövs en uppföljningsfråga så ställs den. Ostrukturerade 

intervjuer har en fallenhet för att likna ett vanligt samtal (Bryman & Bell 2003 s.363 f.).  

 
2.3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer är en intervjuform där frågorna berör specifika teman. 

Frågorna benämns intervjuguide och ordningen följs oftast men däremot är inte svaren 

styrda. Den intervjuade får tala fritt och styrs inte av i förväg fastställda svarsalternativ. 

Den som utför intervjun har friheten att följa upp svar från den intervjuade med 

följdfrågor när så behövs (Bryman och Bell 2003 s.363 f.).  

 
2.3.3 Strukturerade intervjuer 

Strukturerade intervjuer innebär att forskaren ställer frågor till den intervjuade utifrån ett 

strikt manus. Svaren utgörs oftast av i förväg bestämda svarsalternativ och den 

intervjuade har små eller inga möjligheter att komplettera frågorna på något sätt. 

Strukturerad intervju är den vanligaste typen av intervju i en surveyundersökning 

(Bryman & Bell 2003 s.135).  

 
2.3.4 Undersökningens intervjuer  

För att kunna få fram underlag för beräkningar och uppskattningar av antal 

leveransadresser samt lämpliga leveransdagar har ostrukturerade intervjuer och 

semistrukturerade intervjuer gjorts med berörda parter. Även observationer av forskarna 

har gjorts genom besök på tillagningsköken med fokus på nuvarande logistik. 

Intervjuerna spelades in för att senare transkriberas av forskarna. För att säkerställa att de 
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intervjuade uppfattats på ett korrekt sätt skickades det transkriberade materialet till de 

intervjuade för att de skulle kunna komma med synpunkter. Intervjuguiden finns i bilaga 

3.  

  

2.4 Vetenskapligt angreppssätt (deduktion, induktion) 
Det finns i huvudsak två olika vetenskapliga angreppssätt och det är deduktion eller 

induktion. Ett deduktivt angreppssätt innebär att hypoteser testas ur teorier och därmed 

styrs datainsamlingsprocessen av hypoteserna och teorierna (Bryman & Bell 2003 s.23). 

Ett induktivt synsätt innebär att teorin kommer ur det studerade. Deduktion och induktion 

kan sägas vara varandras motsatser (Bryman & Bell 2003 s.25).  

 
2.4.1 Uppsatsens angreppssätt 

Denna forskning använder sig av ett deduktivt angreppsätt och det har styrt de 

semistrukturerade intervjuerna. Detta för att kunna rikta intervjufrågorna och koncentrera 

dem mot att få fram svar så att en processkartläggning kunnat utföras. Likaså är 

kalkylerna framtagna med ett deduktivt synsätt.    

    

2.5 Forskningsmetod (kvalitativ, kvantitativ) 

Forskningsmetoder styr hur deduktion, induktion och positivism, hermeneutik samspelar 

för att nå giltig kunskap. Kvantitativ forskningsmetod innebär att forskaren använder sig 

av ett deduktivt angreppssätt med ett positivistiskt synsätt (Bryman & Bell 2003 s.85). 

En kvalitativt inriktad forskare inriktar sig på att använda sig av ett induktivt angreppssätt 

med ett hermeneutiskt synsätt (Bryman & Bell 2003 s.297 f.) Enligt Bryman & Bell (2003 

s.506 f.) är det inte ovanligt att de olika forskningsmetoderna används tillsammans då det 

annars kan bli svårt att nå ett resultat. 

 
2.5.1 Uppsatsens forskningsmetoder 

Denna forskning bygger på kvantitativa forskningsmetoder med stöd av kvalitativa.  

 

2.6 Datainsamling (primärdata, sekundärdata) 
För att samla in data till forskning finns det i huvudsak två tillvägagångssätt som 

resulterar i två olika data. Det ena är primärdata och det andra är sekundärdata. Primärdata 

är data som forskare själva samlar in. Primärdata kan fås fram genom till exempel 

intervjuer, enkäter och observationer. Dessa metoder är kostsamma och tidsödande och i 

många fall använder sig forskare istället av sekundärdata. Sekundärdata är när en forskare 
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använder sig av redan insamlat material, till exempel intervjumaterial som någon annan 

samlat in, statistik från statliga myndigheter eller utförda marknadsundersökningar 

(Bryman & Bell 2003 s.230 f.). Att använda sig av sekundärdata kan vara problematiskt 

eftersom den som använder sig av materialet inte vet hur det samlats in, tolkats och 

bearbetats innan det blev tillgängligt (Bryman & Bell 2003 s.235 ff.).  

 
2.6.1 Uppsatsens datainsamling 

I denna forskning är det ett deduktivt angreppssätt med både primär- och 

sekundärdatainsamling som ligger till grund för resultaten. Primär datainsamling kommer 

från intervjuer och insamling av följesedlar för att kunna beräkna vikt, antal leveranser 

och pris på de levererade varorna. Sekundärdata har tillhandahållits av Camilla Thure i 

form av rapporter som visar tidigare utförda studier. Studierna är utförda av 

Energikontoret Sydost (Mårdh et. al 2013) samt Camilla Thure, (2014 & 2015), 

Utvecklingsstrateg, Lessebo kommun.  

 

2.7 Urval 
Hur material ska samlas in och ingå i en undersökning sker genom urval. Urval av de som 

tillfrågas görs då det kan vara svårt eller helt omöjligt att fråga alla människor som kan 

vara aktuella för de frågor som forskaren vill få svar på. Urvalet påverkar därmed i stor 

utsträckning vilket resultat som kan nås av undersökningen samt vilka slutsatser som kan 

dras (Bryman & Bell 2003 s.100). Det finns flera olika urvalsmetoder som en forskare 

kan använda sig av för att välja ut de människor som ska tillfrågas och de två stora 

kategorierna är sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2003 

s.109). Sannolikhetsurval delas in i flera olika former och de är (Bryman & Bell 2003 

s.115 ff.): 

– Obundet slumpmässigt urval, som innebär att människor som ska undersökas har lika 

stor chans att få medverka. Forskaren slumpar ut de som ska ingå i studien.  

– Systematiskt urval som innebär att urvalet av människor väljs genom en slumptalstabell. 

– Stratifierat slumpmässigt urval som innebär att de människor som är tillgängliga för 

undersökning sorteras efter en viss egenskap som är intressant för forskaren och därefter 

sker det ett urval. 

Icke sannolikhetsurval delas in tre olika former (Bryman & Bell 2003 s.124 ff.): 

– Bekvämligheturval som innebär att forskaren tillfrågar de människor som råkar vara 

tillgängliga.  
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– Snöbollsurval som innebär att forskaren får tips om andra människor att intervjua eller 

studera av andra personer. 

– Kvoturval som innebär att forskaren först kategoriserar in människor enligt olika 

kriterier till exempel kön och sedan väljer ut vilka som ska få medverka i undersökningen 

utefter att de uppfyller kriteriet.  

 
2.7.1  Uppsatsens urval 

I denna forskning har inte forskarna kunnat styra vilka som ska intervjuas då detta styrts 

av uppdragsgivaren, Lessebo kommun. Urvalet har skett genom ett stratifierat urval som 

gjorts av Lessebo kommun.  

 

2.8 Sanningskriterier  

En utförd forskning måste kunna visa på hur sanningsaktig den är genom att presentera 

hur forskningen har genomförts och visa på svagheter i metoderna (Bryman & Bell 2003 

s.46). De viktigaste kriterierna för att bedöma en forskning är reabilitet, replikation och 

validitet när det gäller en kvantitativ forskning. Reabilitet innebär att forskaren visar hur 

undersökningen genomförts så att om någon annan gör samma undersökning kommer 

samma resultat att nås. Replikation innebär att undersökningen som utförts är möjlig att 

genomföra igen. Validitet innebär att slutsatsen och resultaten som undersökningen 

kommit fram till faktiskt hänger ihop med frågeställningarna och syftet (Bryman & Bell 

2003 s.48 f.). Inom kvalitativ forskning används andra mått för att visa på att 

undersökningen visar på sanningen. De kriterierna är till stor del samma som för den 

kvantitativa forskningen. De mått som brukar användas är tillförlitlighet och 

överförbarhet. Tillförlitlighet innebär att forskningen visar hur sannolika resultaten är och 

överförbarhet innebär att resultaten kan tillämpas i andra sammanhang samt om resultatet 

kan fås vid andra tillfällen om någon annan skulle göra om undersökningen (Bryman & 

Bell 2003 s.50).  

 

2.8.1 Uppsatsens sanningskriterier 

Tillförlitlighet, överförbarhet säkerställs genom att forskarna återkopplat intervjuerna 

med de intervjuade för att säkerställa att forskarna uppfattat deras verklighet på rätt sätt. 

Replikation, reabilitet och validitet inom de kvantitativa delarna säkerställs genom att 

noga visa hur resultaten framtagits genom processkartläggning och hur kalkylerna är 

uppbyggda. Forskarna är även frånskilda från processen som uppsatsen berör.  
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2.9 Generaliserbarhet 

Vilken generaliserbarhet en forskning har innebär hur väl resultaten kan överföras från 

den aktuella forskningen till andra situationer. Genom att tydligt visa hur urvalet av 

människor och data som studien vilar på, samt på vilka grunder som resultaten vilar, kan 

en bedömning göras på hur tillförlitliga resultaten av forskningen är. Det lägger grunden 

för hur generaliserbara slutsatserna och resultaten är. I kvantitativa forskningsmetoder 

utgör generaliserbarheten av hur väl de mått som framtagits i undersökningen går att 

överföra till andra liknande situationer (Bryman & Bell 2003 s.100). Generaliserbarhet i 

kvalitativa forskningsmetoder mäts i hur väl resultaten överensstämmer med hur de 

inblandade i undersökningen upplever verkligheten och därmed hur väl sanningen 

beskrivs (Bryman & Bell 2003 s.298 f.). Sandberg (1982 s.83) påpekar att det inom 

aktionsforskning kan vara svårt att få fram generaliserbarhet. Detta då forskningen är 

starkt knuten till de aktörer som forskningen utförs åt. Med starka teoretiska anknytningar 

kan dock resultaten generaliseras mot forskning som till stor del bygger på lokala 

kunskaper.  

 
2.9.1 Uppsatsens generaliserbarhet 

Genom att de semistrukturerade intervjuerna transkriberades och sedan skickades till de 

intervjuade säkerställdes det att verkligheten uppfattats på rätt sätt av forskarna. Genom 

att starkt knyta vår forskning till teorier anser forskarna att forskningen ska kunna vara 

generaliserbar till viss del. Forskarna är väl medvetna om att denna forskning är väldigt 

riktad mot Lessebo kommun och att generaliserbarheten därmed torde vara begränsad.  

 

2.10 Forskningsetiska övervägande 

Forskningsetiska övervägande är något som enligt Bryman & Bell (2003 s.556) varje 

forskare bör ta ställning till. Det berör hur forskaren ska bemöta de människor som 

undersöks i syfte att nå de resultat som studien syftar mot och kan sägas baseras på 

grundläggande etiska principer.  

 
2.10.1 Uppsatsens forskningsetiska överväganden 

De intervjuade personerna är anonyma i forskningen för att inbjuda till en miljö där även 

kritiska synpunkter mot deras arbetsgivare ska kunna framkomma. Forskarna till denna 

uppsats har inte mött något motstånd mot att publicera forskningen från uppdragsgivaren, 

Lessebo kommun. Innan varje intervju har frågan om att få spela in intervjun noga tagits 

upp av den intervjuade och vid tveksamheter har forskarna lovat att ingen annan än dem 
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ska få lyssna på intervjun och att det som sägs är anonymt. På vissa kök har forskarna 

helt anpassat sig efter den intervjuade och utfört intervjuerna medans personerna som 

intervjuades arbetade.  

 

2.11 Sammanfattning forskningens tillvägagångssätt 
Forskningen började med att en förfrågan från Lessebo kommun gjordes till 

Linnéuniversitetet. Forskarna mötte Camilla Thure, uppdragsgivaren vid Lessebo 

Kommun, utvecklingsstrateg och gjorde en ostrukturerad intervju. När uppdraget 

fastställts kontaktades de fyra tillagningsköken och möten bokades för att samla in 

primärdata genom semistrukturerade intervjuer. Uppsatsens inledning med frågeställning 

och problematisering skickades till Camilla Thure för återkoppling. Alla 

semistrukturerade intervjuer som utförts med kökspersonalen transkriberades och 

skickades ut för återkoppling via mail. När återkopplingen från kökspersonalen gjorts 

kunde kompletterande intervjufrågor ställas. För att kunna svara på frågeställning tre 

skickades mail till leverantörerna för insamling av primärdata och några svarade. För att 

få ytterligare uppgifter som den frågeställningen behövde kontaktades uppdragsgivaren 

Camilla Thure via mail. Forskarna fick sedan följesedlar för tre månader tillbaka i tiden 

och genom den primärdata kunde frågeställning tre besvaras. Vissa antaganden behövdes 

dock göras då vissa följesedlars data var ofullständiga. För tydligare tillvägagångssätt av 

forskningen se bilaga 4.    

  

2.12 Forskningskritiska synpunkter 

Forskningen som bygger denna uppsats faller inom ramen för aktionsforskning eftersom 

forskningen sker i nära samarbete med Lessebo kommun och har påverkat processen 

under den tid som forskningen pågått. Forskningen ska mynna ut i ett beslutsunderlag för 

kommunstyrelsen för att kunna fatta beslut om när och vilket alternativ av samordnad 

varudistribution som ska implementeras. Forskarna har under den begränsade tid som 

forskningen pågått haft full access till allt det material som forskarna ansett behövligt. 

Enligt Sandberg (1982 s.82) behöver aktionsforskning vara mer än bara att en 

medarbetare inom organisationen, som ska ändras, gör en rapport eller undersökning. En 

aktionsforskning behöver knytas an till rådande teorier och en distans från den som gör 

forskningen/undersökningen. Sandberg (1982 s.82) menar också att det inte ligger på 

forskaren att införa implementeringen av den nya processen, däremot ska forskarna 

komma med ny kunskap och data för att den nya processen ska kunna införas. Forskarna 
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som gjort denna aktionsforskning har haft full access till all data och de personer som 

berörs av den nya processen med samordnad varudistribution. Forskningen har lett fram 

till synpunkter under arbetets gång som inneburit att forskningen ändrat inriktning mot 

slutet då forskarna påverkat processen med implementeringen. Det är framförallt 

utredningen av de två olika alternativen som sent i forskningen inkom som ett önskemål 

från uppdragsgivaren. Beskrivningen av nuvarande process förlitas till stora delar på 

intervjuer från kökspersonal, Camilla Thure och tidigare rapporter som utgör 

sekundärdata.   

 

Forskarna har varit noggranna med att återkoppla alla intervjuer till de personer som 

intervjuats. Först genom att de transkriberade intervjuerna mailats och vid utebliven 

respons har de intervjuade ringts upp. Sekundärdata som använts inom den aktuella 

forskningen har tolkats med hjälp av Camilla Thure som gjort två utav tidigare rapporter. 

Därmed anser forskarna att ett utav problemen med att använda sekundärdata minskats. 

Då forskningen utförts riktad mot Lessebo kommun är forskarna medvetna om att 

generaliserbarheten av resultaten är begränsade. Att aktionsforskning kan vara svårt att 

generalisera är något som Sandberg (1982 s.83) påpekar. Genom att tydligt visa hur 

forskningen utförts och vilka grunder den vilar på försöker forskarna göra resultaten 

generaliserbara. Dock anser forskarna att det kan vara svårt att uppnå generaliserbarhet 

även om metoderna för forskningen tydligt redovisas eftersom en kommun är en specifik 

organisation. Däremot finns det andra kommuner som är i liknande situation som Lessebo 

kommun med att implementera samordnad varudistribution. Forskarna hoppas att de 

kommunerna kan finna att delar av slutsatsen med råd om förändringar samt peka på olika 

alternativ som kan göras, även kan gälla för dem. När det gäller forskningsetiska 

övervägande har forskarna varit noga med att låta kökspersonalen som blivit intervjuade 

vara anonyma. Detta har lett till att forskningens fokus har fått skifta något under arbetets 

gång. Nedan, i figur 1, presenteras en tabell över de metoder som forskarna använt för att 

kunna genomföra forskningen.  
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Figur 1. Sammanfattning av metod 

 

2.13 Övergripande analysmodell 

Nedan, i figur 2, presenteras en övergripande analysmodell som visar hur de tre olika 

delarna i uppsatsen förhåller sig till varandra.  
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3 Del 1, Varudistributionen i nuläget 
Detta kapitel syftar till att presentera den teoretiska och empiriska referensramen som 

mynnar ut i en analys enligt analysmodellen nedan, i figur 3, och en slutsats för 

frågeställning ett; Hur ser processen angående varudistributionen inom Lessebo kommun 

ut i nuläget? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Analysmodell, Varudistributionen i nuläget 

  

3.1 Teoretisk referensram, Varudistributionen i nuläget 

I detta avsnitt presenteras de teorier som är relevanta för att besvara frågeställning 1; 

Hur ser processen angående varudistributionen inom Lessebo kommun ut i nuläget?  

De relevanta teorierna är processer, processkartläggning och livsmedelshantering.    

 
3.1.1 Processer 

Enligt Ax et. al (2010 s.470) består en verksamhet av olika processer där varje specifik 

process har en bestämd start och slutpunkt. Ljungberg och Larsson (2012 s.59 f.) menar 

att processbegreppet ofta missuppfattas eftersom definitionerna av en process varierar 

och tolkas olika. Tolkningen av vad en process är påverkar också hur arbetet med 

processerna koncentreras. Ett sätt att definiera processer är: ”ett repetitivt använt nätverk 

av i ordning länkade aktiviteter som använder information och resurser för att utifrån ett 

givet behov skapa det värde som tillfredsställer behovet.” (Ljungberg & Larsson 2012 

s.60). Processers grundläggande syfte är att skapa värde genom att uppfylla kundens 
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behov (Ljungberg & Larsson 2012 s.61). Bergman och Klefsjö (2012 s.457) definierar 

processer som ”en process är ett nätverk av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars 

syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund”.  Värdet som ska skapas kan 

bestå av material och/eller information som ska förmedlas/tillverkas med så små medel 

som möjligt. Det som styr processen är kunden och det behov som kunden behöver få 

tillfredsställt. De resurser som en process använder sig av kan utgöras av information, 

arbetstid eller energi (Bergman & Klefsjö 2012 s.44). Enligt Bergman och Klefsjö (2012 

s.457) så ger definitionen på processer tankar om löpande band. Dock menar de att med 

den utveckling som skett inom industrin så handlar processer idag mer om information 

och överenskommelser mellan människor.  

 

Processer startar med att ett behov identifieras och processen avslutas när behovet är 

tillfredsställt. Viktiga faktorer för att en process ska kunna existera är information och 

resurser. Det är information och resurser som möjliggör värdeskapande och är 

förutsättningen för att kunna tillgodose kundens behov (Ljungberg & Larsson 2012 s.61 

ff.). Andersson (2013 s.249 ff.) menar att den repetitiva egenskapen hos aktiviteterna i 

processen möjliggör effektivisering - och förbättringsarbete. Genom att förstå de olika 

delarna i en process kan helheten förbättras. Processer klassificeras därför i olika 

kategorier så som huvudprocesser, stödprocesser och delprocesser. Enligt Ljungberg och 

Larsson (2012 s.121) så är huvudprocesser de viktigaste processerna men vad som är en 

huvudprocess eller inte är många gånger oklart. De menar att huvudprocesser bör 

definieras som ”processer som realiserar verksamhetsidén” (Ljungberg & Larsson 2012 

s.122). Definitionen av huvudprocesser innebär att huvudprocesserna är grundstenarna 

för att behovstillfredsställelse ska kunna uppnås och därmed grunden för hela 

organisationens existensberättigande. Det är genom huvudprocesserna som företagets 

syfte framställs. Antalet huvudprocesser i ett företag varierar från verksamhet till 

verksamhet men de är oftast få till antalet (Ljungberg & Larsson 2012 s.122 ff.). Enligt 

Bergman och Klefsjö (2012 s.460) är ett riktmärke för organisationer att identifiera en till 

tre huvudprocesser. Huvudprocessen ska vara den övergripande processen som beskrivs. 

Huvudprocessens beståndsdelar bryts ned till delprocesser. Delprocesserna delas sedan 

in i aktiviteter. Syftet med analysen av processen avgör hur långt processen bryts ned i 

delprocesser och aktiviteter (Ljungberg & Larsson 2012 s.204). Stödprocesserna existerar 

som stöd till huvudprocesserna för att dessa ska kunna verka effektivt. Stödprocesser 
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skildrar därför inte verksamhetens syfte i sig och är inte heller avgörande för 

behovstillfredsställelsen men fungerar som en support för att huvudprocesserna ska 

fungera på bästa sätt. Stödprocesserna är ofta många till antalet och det innebär att det är 

viktigt att försöka definiera vilka av dessa stödprocesser som är de viktigaste. Tillgången 

till resurser innebär oftast att bara ett fåtal stödprocesser kan bli aktuella att förbättras och 

därför är det viktigt att veta vilka som är de viktigaste (Ljungberg & Larsson 2012 s.137 

ff.).  Sättet som en process brukar beskrivas på kallas för processkartläggning (Ljungberg 

& Larsson 2012 s.187).   

 
3.1.2 Processkartläggning 

Processkartläggning har sitt ursprung ur industrin (Hines & Rich 1997 s.51) men kan 

enligt Ljungberg och Larsson (2012 s.43 f.) generaliseras till olika typer av 

organisationer. En processkartläggning är ett sätt att systematiskt beskriva en verksamhet 

för att på ett effektivare och enklare sätt kunna se och förstå hur verksamhetens olika 

delar är uppbyggda och hur de hänger samman. Att processkartlägga är en viktig del 

eftersom det ger en helhet och därmed också en uppfattning om hur de olika aktiviteterna 

i ett företag hänger samman. En aktivitet i en del av verksamheten påverkar aktiviteter i 

andra delar av verksamheten. Däremot är en processkartläggning endast ett första steg i 

arbetet med utvecklingen av en verksamhet. Kartläggningen synliggör nuläget för att på 

ett effektivare och enklare sätt kunna analysera processen. Den syftar även till att kunna 

underlätta arbetet med förbättring och hur förändringar kommer att påverka processens 

utseende och funktion i framtiden. För att kunna genomföra förbättringar på ett effektivt 

och verksamt sätt krävs det att det finns en förståelse för processen i nuläget för att på så 

sätt kunna arbeta med rätt typ utav förbättringar (Ljungberg och Larsson 2012 s.187 ff.) 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012 s.464) är det viktigt att en processägare utses. 

Processägarens uppgift är att ha huvudansvaret för processen och därmed verkställa så att 

processen verkligen utvecklas och förbättras. Enligt Bergman och Klefsjö (2012 s.465) 

är momentet att förstå den nuvarande processen det viktigaste när det gäller att 

effektivisera processer. Det gör att en noggrann analys av processen som ska kartläggas 

blir startskottet för arbetet med att effektivisera en process. Därefter studeras de ingående 

delarna i processen och bryts ner till nya processer så som lagerhållning, transporter 

och/eller tillverkning (Hines & Rich 1997 s.51). Varje process presenteras genom att 

kartor ritas över de olika delarna i verksamheterna, med dess syfte och uppbyggnad. En 

del av processkartläggning är att visa hur de olika kartorna är sammankopplade 
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(Ljungberg & Larsson 2012 s.43 f.).  Enligt Ljungberg och Larsson (2012 s.198) byggs 

modellen upp av olika symboler som visar specifika syften. Det finns ingen standard för 

vilka symboler som ska användas vid en processkartläggning.  

 
3.1.3 Symboler vid processkartläggning 

Symboler vid processkartläggning möjliggör att det enkelt går att kartlägga processen. 

Symboler som används i uppsatsen illustreras nedan, i figur 4. 

 

Rektangel som visar var processen börjar och slutar.  

  

Ovaler visar aktiviteter inom processen  

 

Figur som visar information som blir utbytt  

 

Pil som visar flödesriktningen mellan aktiviteterna 

Figur 4. Symboler vid processkartläggning 

 

Enligt Jonsson och Mattson (2011 s.418 f.) finns det olika hjälpmedel som kan användas 

när en processkartläggning ska utformas. Ett sådant hjälpmedel är att utforma ett 

flödesanalysschema.  

 
3.1.4 Flödesanalysschema 

Flödesanalysschema är ett hjälpmedel vid processkartläggning som visar vem som utför 

aktiviteten, vilka aktiviteter som utförs och i vilken ordning. Vem som utför aktiviteten 

kan vara en särskild person eller ett företag. Fördelen med ett flödesanalysschema är att 

frågorna var och vem som gör något lätt kan besvaras. Schemat ger en god överblick över 

hur en process fungerar och vad som kan förbättras (Jonsson & Mattsson 2011 s.419f.). 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011 s.419) är det när insamlingen av data är gjord och 

processkartan är färdigställd som processen kan granskas och ifrågasättas kritiskt. 

 
3.1.5 Sammanfattning teori Varudistributionen i nuläget 

Den teoretiska referensramen kommer ihop med lämplig empirisk data att möjliggöra att 

ett flödesanalysschema över den nuvarande varudistributionen kan framställas.  
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3.2 Empirisk referensram, Varudistributionen i nuläget 

Under avsnitt fyra presenteras den empirin som är relevant för att besvara 

frågeställningen: Hur ser processen angående varudistributionen inom Lessebo kommun 

ut i nuläget? Det empiriska materialet är en sammanfattning av intervjuer med 

kökspersonal, beskrivning av inköpsprocessen och transport från tillagningsköken till 

mottagningsköken.    

  
3.2.1 Intervjuer med kökspersonalen  

Kommunen har totalt fyra tillagningskök, ett i varje samhälle. Samhällena är Kosta, 

Hovmantorp, Skruv och Lessebo. Köken får i stort sett dagligen leveranser från olika 

leverantörer. En del leverantörer levererar flera gånger i veckan medan andra leverantörer 

levererar endast en gång i veckan. Leveranserna innehåller i nuläget livsmedel till 

tillagningsköket och till de enheter som tillagningsköket stödjer. Vilka livsmedel som 

behövs bestäms när menyn för den aktuella perioden bestäms. Det innebär att de 

levererade livsmedlen i dagsläget lagerhålls på tillagningsköken för att när de behövs 

transporteras med skolskjutsarna till mottagningsköken. Tillagningsköken tillagar mat 

som levereras till de aktuella mottagningsköken för servering. Leveranserna av varm mat 

och livsmedel till mottagningsköken körs i dagsläget av skolskjutsarna i därför avsedda 

förvaringskärl (Kökspersonalen 2015 muntl.). Vid varje tillagningskök finns det en 

lastkaj och innanför ett rum där förvaringskärlen till varm mat och livsmedel förvaras i 

väntan på leveranser. I rummen kan de värmda förvaringskärlen kopplas till eluttag som 

försörjer kärlen med el för att de ska kunna värmas upp till den temperatur som den varma 

maten ska förvaras i. Både lastkajerna och utrymmena är små (egna observationer 2015).  

Felleveranser innebär att tillagningsköken behöver extra leveranser från berörda 

leverantörer. När extra beställningar behöver göras blir det en avgift från leverantören till 

den enhet som beställer. Ibland går felleveranser att åtgärda genom att matsedeln ändras 

och ”mat ur frysen” tas. När det blir felleveranser mellan mottagningsköken och 

tillagningsköken kan det ibland lösas genom att en extra tur med skolskjutsarna beställs 

men ibland är inte det möjligt och då får kökspersonalen leverera med sina privata fordon. 

När personalen levererar i privata fordon är maten packad i värmepåsar med 

värmeklampar eller kylklampar när det är kyld mat (Kökspersonalen 2015 muntl.). 

Kapaciteten i de olika tillagningsköken varierar, det lagas allt mellan 130 till 650 

portioner varje dag och personalstyrkan varierar beroende på hur stort tillagningsköket är 

(Kökspersonalen 2015 muntl.). 
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3.2.2 Inköpsprocessen   

Inköpen på de olika orterna sköts i nuläget av främst en person i personalen i varje 

tillagningskök. På vissa tillagningskök så hjälps personalen åt med beställningarna men 

det är en som har det yttersta ansvaret. Beställningarna innefattar livsmedel till 

tillagningsköket och till de enheter som de levererar till (Kökspersonalen 2015 muntl.). 

Enligt Thure (2015 muntl.) har kommunen beslutat att implementera ett 

inköpsstyrningssystem under år 2015. Detta system kommer att underlätta 

inköpsprocessen. 

 
3.2.3 Transporter mellan mottagningsköken och tillagningsköken 

Idag sker transporten av den varma maten och livsmedel till mottagningsköken av 

skolskjutsarna. När skolskjutsarna har transporterat barnen till skolan har kommunen ett 

avtal via Länstrafiken Kronoberg om att skolskjutsarna vid lunchtid ska transportera 

livsmedel och varm mat till mottagningsköken (Thure 2015 muntl.). Skolskjutsarna är 

främst anpassade för värmeskåp på hjul och detta medför att tar tid för chauffören att lasta 

de små lastbärarna individuellt i bilarna (Thure 2015 mail). Enligt observationer och en 

demonstration på ett utav köken så packas den varma maten i värmeskåp på hjul och 

livsmedel som ska förvaras kylt packas i små isolerade boxar, tillsammans med en stor 

kylklamp. Mindre livsmedel som inte har några krav på förvaringstemperatur läggs i små 

plastbackar. Värmeskåpen står inkopplade med el tills chauffören tar ur kontakten och 

lastar värmeskåpen och kylboxarna i skolskjutsen. På omlastningsköket i Hovmantorp 

behöver chauffören göra flera turer då inte allt får plats i en tur (Kökspersonalen, 

Hovmantorp 2015 muntl.). Lessebo kommun betalar för den tid som det tar för chauffören 

att lasta bilarna samt körda kilometrar. Camilla Thure (2015 mail) anser att i alternativ 

ett, när livsmedel inte kommer att behöva levereras med skolskjutsarna, så kommer tiden 

för att lasta skolskjutsarna att minska. Detta kommer att innebära en besparing för 

kommunen.  

 

3.2.4 Att arbeta inom offentlig verksamhet 

Offentlighetsprincipen innebär öppenhet och att allmänheten har insyn i den offentliga 

verksamheten gällande exempelvis myndigheternas allmänna handlingar och 

domstolsförhandlingar. Principen är viktig i demokratin och finns för att motverka olika 

typer av maktmissbruk men även för att öka möjligheten att kunna påverka. I grunden 

säger principen att det råder full öppenhet av allmänna handlingar men det finns vissa 
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undantag. Det gäller exempelvis handlingar angående rikets säkerhet eller handlingar som 

riskerar ekonomisk skada för myndigheter som inte är offentliga (Regeringsklansiet.se 

2015). Oftast finns det besparingskrav inom den offentliga verksamheten som behöver 

jämkas mot krav på professionalitet, tillgänglighet och service. Verksamheten styrs och 

granskas av politiker, allmänheten och medier (jusek.se 2015). Lessebo kommun har en 

värdegrund som alla anställda ska sträva efter att uppnå. Värdegrunden visar den etiska 

kompass som medarbetarna ska följa för att kunna ge medborgarna god service och bra 

bemötande. Det viktiga är att trygghet och tillit kan byggas mellan medborgarna och 

medarbetarna. Som medarbetare inom Lessebo kommun ska medarbetarna uppfatta sig 

som viktiga i ett större sammanhang och tänka på att de alltid är en representant för sin 

verksamhet (Lessebo.se 2015).  

 

3.3 Analys Varudistributionen i nuläget 
I detta kapitel presenteras analysen av varudistributionen i nuläget enligt 

analysmodellen som presenteras på sidan 24, figur 3.  

 
3.3.1 Processen, Varudistributionen i nuläget 

Ljungberg och Larsson (2012 s.60 ff.) anser att starten av en process är när ett behov 

identifierats och slutpunkten av processen är när behovet tillfredsställts. Ljungberg och 

Larsson (2012 s. 60) ser processer som ”ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade 

aktiviteter som använder information och resurser för att utifrån ett givet behov skapa 

det värde som tillfredsställer behovet.” Bergman och Klefsjö (2012 s.457) definierar 

processer som ”... ett nätverk av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är att 

skapa värde åt någon extern eller intern kund”. Bergman och Klefsjö (2012 s.457) menar 

att det är kunden och dennes behov som styr processen. Processen på kostdistributionen 

inom Lessebo kommun börjar med att ett behov av livsmedel och varm mat identifieras. 

Livsmedel saknas på tillagningsköken och/eller mottagningsköken. Mottagningsköken 

behöver även varm mat som tillagas på tillagningsköken (Kökspersonal 2015 muntl). Ett 

sätt att beskriva processer enligt Ljungberg och Larsson (2012 s.137 ff.) är genom 

processkartläggning. Processkartläggning syftar till att visa hur processens delar är 

uppbyggda och hänger samman på ett systematiskt sätt (Ljungberg & Larsson 2012 s.187 

ff.). En processkartläggning görs enligt Ljungberg & Larsson (2012 s.43 f.) genom att de 

olika delarna och dess sammanhang i processen ritas upp i en karta med hjälp av olika 

symboler (Ljungberg & Larsson 2012 s.198). Det är även viktigt att en ansvarig för 
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processen utses. Den ansvarige kallas för processägare (Bergman och Klefsjö 2012 

s.464).  Enligt Jonsson och Mattsson (2011 s.419 f.) finns det många olika 

processkartläggningar som kan göras och en utav dem är ett flödesanalysschema. Ett 

flödesanalysschema visar vem som utför aktiviteten, vilka aktiviteter som utförs och i 

vilken ordning.  

 

Processer delas in i huvudprocesser och stödprocesser (Andersson 2013 s.249 ff.) där 

enligt Ljungberg och Larsson (2012 s.121) huvudprocessen är den viktigaste. Ljungberg 

och Larsson (2012 s.122) definierar huvudprocessen som grundstenen för att 

behovstillfredsställelsen ska kunna uppnås. Inom kostenheten i Lessebo kommun är det 

identifiering av behovet, det saknas livsmedel och varm mat hos kunden, som startar 

huvudprocessen. Beställningarna av livsmedel till leverans till kunden utgör grundstenen 

för att tillfredsställa det fastställda behovet (Kökspersonalen 2015 muntl.). Kunden utgörs 

av de som äter den varma maten och livsmedlen. Huvudprocessen avslutas med att 

livsmedel och varm mat levereras till kunden (Kökspersonalen 2015 muntl.). 

Huvudprocessen kan delas in i två delprocesser. Den första delprocessen börjar med att 

information om vad som behövs meddelas den ansvariga inköparen och avslutas med att 

livsmedlen kommer till lagret hos tillagningsköken. Därvid tar delprocess två vid. 

Delprocess två startar med att behovet av varm mat och livsmedel från lagret beställs av 

mottagningsköken från tillagningsköken (Kökspersonalen 2015 muntl.). När den varma 

maten och livsmedel levereras till kunden slutar delprocess två och därmed avslutas hela 

huvudprocessen. Delprocesserna kan sedan i sin tur delas in i olika aktiviteter som olika 

personer har ansvar för. Processägaren till huvudprocessen är Lessebo kommun, 

kostenheten.  

 
3.3.2 Flödesschema över huvudprocessen  

Huvudprocessen ägs av Lessebo Kommun, Kostenheten. Huvudprocessen delas i två 

delprocesser. Symboler vid processkartläggning, se figur 4, sidan 27. Huvudprocessen 

presenteras i ett flödesanalysschema nedan, i figur 5. Delprocess ett och två presenteras 

därefter i två flödesanalysschema. 
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             Figur 5. Flödesanalysschema över huvudprocessen, Varudistributionen i nuläget 

 
3.3.3 Processkarta över delprocess ett, Varudistributionen i nuläget 

Ansvarig inköpare i tillagningsköket lägger en beställning på de livsmedel som behövs. 

Beställningen sker till respektive leverantör vilket resulterar i att respektive leverantör 

plockar från sitt lager och paketerar de beställda livsmedlen samt levererar dessa till 

tillagningsköken. På tillagningsköket kontrolleras leveransen mot den beställning som 

gjordes. Vid rätt leverans läggs varorna in på lager och delprocess ett avslutas. Vid 

felleverans skickas en ny order till leverantören som i sin tur får plocka från sitt lager och 

paketera saknade livsmedel och leverera dessa i en ny leverans. När leveransen anländer 

kontrolleras den återigen på tillagningsköket. Processen repeteras till dess att leveransen 

blivit rätt och livsmedel lagts in på lager. (Kökspersonalen 2015 muntl.). Ett 

flödesanalysschema över delprocess ett visas nedan, i figur 6. 
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                 Figur 6. Flödesanalysschema över delprocess ett, Varudistributionen i nuläget 
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3.3.4 Processkarta delprocess två, Varudistributionen i nuläget 

Delprocess två startar med att kökspersonalen på mottagningsköken uppmärksammar ett 

behov i form av att varm mat och livsmedel behövs enligt den meny som bestämts. 

Beställningen av varm mat och livsmedel görs till tillagningsköket. På tillagningsköket 

plockas livsmedel som beställts från lagret. Den varma maten tillagas på tillagningsköket 

för att levereras till mottagningsköket. Den varma maten och livsmedel som beställts 

paketeras för att sedan levereras till mottagningsköken via skolskjutsarna. 

(Kökspersonalen 2015 muntl). Enligt Thure (2015 mail) betalar Lessebo kommun för den 

tid det tar för chauffören att lasta skolskjutsarna samt för körda kilometrar. När 

leveranserna når mottagningsköken kontrolleras leveransen. Vid rätt leverans lagras 

och/eller serveras livsmedel och den varma maten. En del livsmedel lagerhålls på 

mottagningsköken för senare bruk medan en del serveras direkt. Vid felleverans skickas 

en ny beställning till tillagningsköket som då får paketera de livsmedel och tillaga/packa 

den varma maten som saknats. Livsmedel och den varma maten transporteras sedan 

antingen via skolskjutsarna eller via personalens privata fordon. Processen upprepas till 

dess att leveransen blivit rätt och därmed då kunden blivit tillfredsställd. (Kökspersonal 

2015 muntl.). Ett flödesanalysschema över delprocess två visas nedan, i figur 7, och ett 

flödesanalysschema över felleveranser presenteras i figur 8.  
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                Figur 7. Flödesanalysschema över delprocess två, Varudistributionen i nuläget   
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3.3.5 Processkarta över felleveranser i delprocess två. 

Felleveranser kan åtgärdas på två olika sätt och presenteras i ett eget flödesanalysschema 

nedan, i figur 8. När en felleverans upptäckts kontaktar mottagningsköket 

tillagningsköket. Tillagningsköket åtgärdar sedan felleveranser genom att sända rätt 

livsmedel till mottagningsköket. Leveranser sker helst genom en extra tur med 

skolskjutsarna men det är inte alltid de kan köra en extra vända på grund av deras schema. 

Det innebär att kökspersonalen från tillagningsköken får leverera leveransen i privata  

fordon (Kökspersonalen 2015 muntl.). 

 

Figur 8. Flödesanalysschema över felleveranser i delprocess två, Varudistributionen i 

nuläget.  
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3.4 Slutsats, Varudistributionen i nuläget 

I detta kapitel presenteras slutsatsen angående frågeställningen del ett; Hur ser processen 

angående varudistributionen inom Lessebo kommun ut i nuläget?  

Hela kostdistributionen av livsmedel visas i flera flödesanalysschema (figur 5, 6, 7 och 

8) under analysen.  

 

I nuläget sker leveranser av livsmedel till tillagningsköken dagligen från olika 

leverantörer. Tillagningsköken sköter även beställningarna åt sig själva samt 

mottagningsköken. Livsmedel lagerhålls åt mottagningsköken tills de behövs som 

antingen varm mat eller livsmedel. Det innebär att kökspersonalen på tillagningsköken 

varje dag tillbringar tid med att ta emot, kontrollera och packa in livsmedel på lager. 

Ibland när livsmedel beställs sker det felbeställningar. Detta resulterar i att leverantören 

kan få leverera extra livsmedel vid nästa leverans eller sätta in extra leveranser. 

Leveranserna mellan tillagningsköken och mottagningsköken av livsmedel sker i nuläget 

tillsammans med varm mat. Livsmedel och den varma maten packas i därför avsedda små 

lastbärare och värmeskåp. Det är chauffören som lastar skolskjutsarna och Lessebo 

kommun betalar för den tid som det tar att lasta samt antal körda kilometrar. Vid 

felleveranser kontaktar mottagningsköken tillagningsköken som får göra en extra 

leverans. Extra leveranser försöker köken sköta med skolskjutsarna men det är inte alltid 

de kan leverera på grund av tidsbrist eller andra skäl. När skolskjutsarna inte kan leverera 

en extra tur, får tillagningskökens personal sköta dessa leveranser i privata fordon. 

Processen avslutas när kunden fått de livsmedel och varm mat som behövs för att 

tillgodose kundens behov. 
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4 Del 2, De två alternativen 
Detta kapitel syftar till att presentera den teoretiska och empiriska referensramen för 

frågeställning 2; Hur kommer processen i de två olika alternativen att förändras när 

kommunen implementerar samordnad varudistribution? Vilka förändringar behöver 

göras för att implementera något utav alternativen av samordnad varudistribution?  

Den teoretiska och empiriska referensramen mynnar ut i en analys enligt analysmodellen 

nedan, i figur 9. Sist presenteras slutsatsen. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figur 9. Analysmodell, De två alternativen 

 
4.1 Teoretisk referensram, De två alternativen 

I detta kapitel presenteras den teori som är relevant för att kunna besvara frågeställning 

två; Hur kommer processen i de två olika alternativen att förändras när kommunen 

implementerar samordnad varudistribution? Vilka förändringar behöver göras för att 

implementera något utav alternativen av samordnad varudistribution? Den teoretiska 

Vilka förändringar behövs och hur kommer den nya processen att se ut?  

 

3. Teori. 

Samdistribution 

Samordnad varudistribution i kommuner 

Relevanta delar ur sammanfattningen 

teoretisk referensram, Varudistributionen i 

nuläget 

Processutveckling i fem faser 

Lagerhållning 

Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

 

  

4. Empiri 

Sammanfattning av processkartan del 

ett, kompletterad med intervjuer med 

kökspersonal  

Samordnad varudistribution 

Kökspersonalens önskemål 

Det nya inköpsstyrningssystemet 

Visma Proceedo 

 

Analys 

 

 

 

 

 

Slutsats  

 

Flödesanalysschema  

Alternativ ett 

Alternativ två 

Flödessanalysschema 

Varudistributionen i 

nuläget  

Förändringar som 

behöver göras  



 

 

 

 39   

referensramen utgörs av relevanta delar ur sammanfattningen teoretisk referensram 

varudistributionen, processutvecklingens fem faser, samdistribution, ruttplanering, 

samordnad varudistribution i kommuner, beställningssystem och lagerhållning. 

 

4.1.1 Relevanta teorier sammanfattade från teoretisk referensram, 
Varudistributionen i nuläget. 

Nedan presenteras en sammanfattning över den teoretiska referensram som används till 

analysen av frågeställning ett. Denna teori används även i kapitlet; De två alternativen. 

För djupare förståelse av teorierna hänvisas till den teoretiska referensramen i kapitlet; 

Varudistributionen i nuläget, sidan 24.  

 

Processer 

Processer är något som varje verksamhet består av och de har en start- och slutpunkt. 

Processens syfte är att tillfredsställa ett behov som kunden har. Processen startar med att 

kundens behov identifieras och processen slutar när behovet är tillgodosett. En process 

delas in i huvudprocess, delprocesser och stödprocesser. Varje delprocess kan sedan delas 

in i aktiviteter. För att beskriva en process kan en processkartläggning göras.   

 

Processkartläggning 

Processkartläggning används för att beskriva en verksamhet och har sitt ursprung ur den 

industriella verksamheten, men kan generaliseras till olika verksamheter. 

Processkartläggningens är ett sätt att på ett enkelt och överskådligt sätt beskriva en 

process för att kunna se hur olika aktiviteter hänger samman. Kartläggningen beskriver 

nuläget och pekar på förbättringar som kan göras. Det viktiga vid en processkartläggning 

är att utse en processägare som är ansvarig för processen. En processkartläggning 

använder sig av specifika symboler.   

 

Flödesanalysschema 

Flödesanalysschema är ett hjälpmedel vid processkartläggning som syftar till att visa vem 

som utför aktiviteten, vilka aktiviteter som utförs och i vilken ordning aktiviteterna utförs. 

Schemat som tas fram svarar lätt på frågor som vem som gör något och var i processen 

det sker. Ett flödesanalysschema möjliggör en kritisk granskning av processen.   
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4.1.2 Processutveckling i fem faser 

När företag arbetar med förändring och förbättring av processer finns det enligt Ljungberg 

och Larsson (2012 s.323) fem faser som bör gås igenom. Första fasen är att förbereda 

genom att bland annat planera arbetet, undersöka utgångspunkterna och utvärdera den 

basdata som finns i processen. Här bör organisationen bland annat fundera över vilken 

typ av process det är som arbetas med, om det är en huvud-, stöd-, eller delprocess, samt 

huruvida processen är lokal eller global. Förberedelsefasen ger de givna 

omständigheterna för det fortsatta arbetet och är också den fas i vilken villkoren för 

måluppfyllelsen sätts. För att en förändring ska kunna ske är det också viktigt att 

kontrollera att de som är delaktiga i och påverkas av processen står sig villiga till 

förändringen. Organisationen bör också fundera över hur teamet ska se ut för att 

måluppfyllelsen ska kunna uppnås (Ljungberg & Larsson 2012 s.327 ff.).  

Andra fasen handlar om att skapa en förståelse genom att analysera processen. Förståelsen 

är en viktig del eftersom det möjliggör rimligare förbättringsförslag. Det är svårt att 

förbättra processen om det inte först finns en förståelse för hur processen fungerar i 

nuläget. Analysen kan genomföras på olika sätt beroende på vad det är för typ av process 

som organisationen arbetar med samt hur organisationen väljer att arbeta. En typ av 

analysmetod att använda sig av är att ta hjälp av en processkarta. Processkartan 

åskådliggör problem men även vart dessa problem befinner sig i processen vilket kan 

underlätta själva analysen. Det är först efter att analysen av processen gjorts som målen 

fastställs (Ljungberg & Larsson 2012 s.335 ff.). Fas tre i processutvecklingens syftar till 

att designa den nya processen. Det innebär att nya lösningar tas fram för den rådande 

processen och dessa värderas. En ny design och användning av processen fastställs 

(Ljungberg & Larsson 2012 s.351 ff.). Fas fyra innebär att den nya fasen förverkligas. 

Fram till nu har den nya processen bara funnits på papper och i projektdeltagarnas 

medvetande. Denna fas innebär att den nya processen verkställs och förändringar för att 

kunna ändra den rådande processen genomförs (Ljungberg & Larsson 2012 s.369 ff.). 

Sist kommer fas fem och den syftar till att göra den nya processen till den rådande. Den 

femte fasen präglas av utvärderingar och ändringar av den nya processen för att den ska 

kunna fungera så effektivt som möjligt (Ljungberg & Larsson 2012 s. 377 ff.).   

 

4.1.3 Samdistribution 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011 s.154) innebär samdistribution att varor från olika 

leverantörer lastas i samma transport. Fördelarna är att fyllnadsgraden i transporterna kan 
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ökas och att mottagaren får varor från flera olika leverantörer samtidigt. Detta är ett sätt 

att minska kostnaderna för transporterna men även minska den miljöpåverkan som 

transporterna orsakar då samlastning leder till färre transporter på vägarna. Det är också 

ett sätt att underlätta för mottagarna av varorna då dessa behöver ta emot ett färre antal 

transporter vid samlastning än vad de skulle gjort om varje leverantör kört sitt gods själva 

(Jonsson & Mattsson 2011 s.30). Björklund (2012 s.113) menar att forskningen har visat 

att samlastning av varor leder till reduceringar i såväl kostnader som miljöpåverkan. 

Därmed är samlastning ofta en central del i arbetet med miljö - och kostnadsreducering 

för olika typer av företag. Björklund (2012 s.137) påpekar att framförallt kommuner idag 

i allt större utsträckning förändrar sina logistikupplägg i termer av samlastning. Detta för 

att kunna effektivisera transporterna och på så vis kunna erhålla miljö – och 

kostnadsmässiga vinster. Upplägget för hur kommunerna effektiviserar varierar dock. 

Organisationer behöver även vara medvetna om att samlastning kan leda till ökade 

kostnader. De ökade kostnaderna kommer av försämrad leveransservice, ökade 

orderkostnader samt ändrade leveranstider. Eftersom de aktörer som ingår i 

samlastningen måste anpassa sig efter varandra kan kanske inte optimala leveranstider 

nås för alla eller någon (Björklund 2012 s.137). Samordnad varudistribution medför även 

att volymen per leverans ökar då gods samlastas vilket i sin tur kan medföra en 

lagerkapacitetsbrist hos de mottagare som har trånga utrymmen. Detta kan innebära att 

samordnad varudistribution måste ske vid flertalet tillfällen varje vecka för att mottagare 

med mindre utrymme ska ha möjlighet att ta emot de varor som kommer (Moen 2013 

s.40 ff.). Jonsson och Mattsson (2011 s.62) menar att eftersom allt fler människor flyttat 

till städerna under åren så har det lett till att distributionen i städerna komplicerats. 

Komplikationerna uppstår i samband med avlastning och framkomlighet då det oftast är 

trångt i städer. En annan aspekt i detta är det som kallas sista milen syndromet.  

 

Sista milen syndromet innebär att även om varor samlastas i en transport, för att få en 

högre fyllnadsgrad, så töms transporten för varje stopp som görs och sista biten som körs 

kommer att ha låg fyllnadsgrad. Detta förutsatt att inte lastbilen fylls på med varor vid de 

stopp som sker. Syndromet är ett känt problem när det kommer till stadslogistik. Dock är 

det bättre att köra färre lastbilar som mot slutet av sin runda har låga fyllnadsgrader än att 

köra med flera lastbilar från början (Björklund (2012 s.135 ff.).  
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4.1.4 Ruttplanering  

Enligt Jonsson och Mattsson (2011 s.377) så är transportplanering en viktig del i en 

verksamhet. Alla de aktiviteter som hör till transporter kostar och påverkar miljön. Det är 

därför viktigt att planera transporterna. Planeringen består bland annat i att bestämma vad 

för typ av gods som ska transporteras, hur olika områden ska delas in och hur 

transporterna ska fyllas. Ruttplanering innebär enligt Jonsson och Mattsson (2011 s.387) 

att fastlägga de olika rutterna för att det ska bli så effektivt som möjligt med hänsyn till 

fyllnadsgrad, antal stopp, mängden gods, antalet transporter och så vidare. Ett sätt att 

effektivt utnyttja ruttplanering inom områden där varje enskild leverantör har låg 

fyllnadsgrad på sina leveranser är att införa en mjölkrunda, även kallat slingtrafik eller 

turbilstrafik. (Jonsson & Mattsson 2011 s.381f.). Mjölkrunda är en variant av samlastning 

där en transportrutt innefattar transport av flera olika varor som lastas på och/eller av hos 

flera olika kunder under en och samma körsträcka. Transportsättet bidrar till en ökad 

fyllnadsgrad i de transporter som körs men även till minskat antal transporter. Detta 

eftersom en viss del av transporterna kan plockas bort när de andra transporterna fylls till 

en högre grad. Det blir med andra ord färre transporter med högre fyllnadsgrad istället för 

fler transporter med låg fyllnadsgrad. Mjölkrundor används framförallt i städerna där 

trafiken är tätare (Jonsson och Mattsson 2011 s.383 ff.). Enligt Björklund (2012 s.113) 

ställs det höga krav på ruttplanering, lastoptimering och system för orderhantering när 

ökad samlastning ska implementeras.   

 
4.1.5 Samordnad varudistribution i kommuner 

Enligt van Weele (2010 s.105) är offentliga verksamheter stora och viktiga kunder. I 

Sverige sker varje år inköp för ungefär 450-535 miljarder av den offentliga sektorn. Inköp 

inom offentliga verksamheter sker via upphandlingar som regleras i Lagen om offentlig 

upphandling (2007:1091). Hur anbudsförfarandet ska gå till styrs av vilket pris inköpet 

har (riksdagen.se 2015). Enligt van Weele (2010 s.105 ff.) syftar lagarna till att säkerställa 

att de ekonomiska skattemedlen används på rätt sätt samt att underlätta och bevara 

konkurrensen på marknaden. Moen (2013 s.9 f.) menar att kommunerna är inköpare av 

stora volymer av olika varor och material varje år. Detta gör enligt Moen (2013 s9 f.) 

också att det därför borde vara av intresse för kommunerna att dra nytta av sin ställning 

som stor kund och bidra till effektivare transporter för att minska de ekonomiska 

kostnaderna och den miljömässiga påverkan. Miljömässiga vinster uppkommer i form av 

minskat utsläpp, buller och trängsel. Färre körda kilometrar leder även till minskade 
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kostnader i form av minskat slitage på fordonen och minskade drivmedelskostnader. 

Oftast erhålls betydande rabatter på inköpen då leverantörerna får minskade kostnader 

(Moen 2013 s.31 ff.). Inköp med villkoret fria leveranser är det traditionella 

distributionssättet och innebär att transporterna sker enskilt direkt från leverantören till 

mottagaren utan någon som helst samordning mellan olika leverantörer. Priset på 

leveransen är inräknat i varans pris och därmed inte synlig för mottagaren. Detta sätt att 

leverera gör det svårt för kommunerna att effektivisera transporterna och därmed minska 

kostnader, utsläpp och trängsel. Ett sätt för kommunerna att arbeta med detta är att satsa 

på samordnad varudistribution där priset på varorna och priset på frakten synliggörs i och 

med att de skiljs åt. Samordnad varudistribution innebär att varor och material levereras 

från varje enskild leverantör till en distributionscentral (Moen 2013 s.9 f.). Detta 

leveranssätt möjliggör att även mindre leverantörer kan delta i upphandlingar då de får 

minskade kostnader. De minskade kostnaderna uppstår eftersom transporten från 

leverantören sker till en distributionscentral istället för via fria leveranser till varje 

mottagningsställe (Moen 2013 s.36 ff.). I distributionscentralen samlastas sedan varorna 

och körs ut enligt en mjölkrunda, med alla de för- och nackdelar som samlastning innebär. 

Grundtanken med effektivisering genom samordnad varudistribution har enligt Moen 

(2013 s.133 f.) funnits under en längre tid och det har bedrivits mycket forskning på 

området gällande citylogistik.  

 

Drivkrafterna bakom orsaken för en kommun att implementera samordnad 

varudistribution kan vara myndigheter och olika regelverk, kostnadsbesparingar och 

miljömedvetenhet. (Moen 2013 s.18f., 31 ff.) En felaktig implementering av samordnad 

varudistribution kan leda till att de tänkta besparingarna inte uppnås och därmed blir inte 

resultaten så bra som planerat. Vid en förändring från ”fria leveranser” till samordnad 

varudistribution är det många olika inblandade aktörer som påverkas. Sättet på vilket 

arbetet sker i organisationer förändras och det ställs ett större krav på transparent 

informationsdelning mellan de olika inblandade aktörerna. Kommunerna blir inte bara 

inköpare av varor och material utan ses också som en köpare av transporter vilket ställer 

ett högre krav på samverkan mellan de olika inblandade aktörerna (Moen 2013 s.12 f.). 

Moen (2013 s.48 ff.) menar att det krävs en förändring i såväl affärsmodell som arbetssätt 

för att konceptet ska kunna implementeras och önskade besparingar ska kunna uppnås. 

Bristen på utbildning, rätt kompetens, bristande IT-lösningar och förståelse för vad 
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samordnad varudistribution innebär är en av många orsaker till att tidigare 

implementeringsförsök har misslyckats (Moen 2013 s.145 f.). 

 
4.1.6 Lagerhållning 

Ett lager kan vara ett förråd eller ett lager med färdiga varor. Det som bestämmer vilket 

lager som passar för organisationen är dess verksamhet och lagrets syfte. Det viktiga med 

ett lager är enligt Jonsson och Mattsson (2011 s.68 ff.) att det är lämpligt för den sorts 

produkter som ska lagras. Det som är viktigt med lagerhållning av produkter är att de 

kontrollerats innan de lagerförs. Kontrollen sker med fördel vid leverans och säkerställer 

att utleverans kan ske enligt beställningarna som inkommer (Jonsson & Mattsson 2011 

s.330 f.).  

 
4.1.7 Sammanfattning teoretisk referensram, De två alternativen 

Den teoretiska referensramen ihop med lämplig insamlad data möjliggör 

processkartläggning för de två alternativen samt ger en möjlighet att väga alternativens 

för- och nackdelar mot varandra.              

 

4.2 Empirisk referensram, De två alternativen 
I detta kapitel presenteras relevant empirisk data för att kunna svara på frågeställningen 

2; Hur kommer processen i de två olika alternativen att förändras när kommunen 

implementerar samordnad varudistribution? Vilka förändringar behöver göras för att 

implementera något utav alternativen av samordnad varudistribution? Empirisk data 

utgörs av sammanfattning av processkartan från Varudistribution i nuläget kompletterad 

med intervjuer av kökspersonal, samordnad varudistribution enligt Thure (2014 & 2015) 

och Mårdh et. al (2013).  

 
4.2.1 Sammanfattning av processkartan, Varudistributionen i nuläget, 
kompletterad med intervjuer av kökspersonalen 

Flödesanalysschemat, Varudistribution i nuläget, börjar med att presentera 

huvudprocessen. Huvudprocessen är delad i två delprocesser och börjar med att ett behov 

uppstår – kunden är hungrig. Delprocesserna delas sedan in i aktiviteter. I 

flödesanalysschemat presenteras aktiviteterna i den ordning som de sker samt vem som 

är ansvarig. Processen avslutas när kunden fått sitt behov tillgodosett.  
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4.2.2 Samordnad varudistribution 

Samordnad varudistribution ska ske så att de varugrupper som är aktuella för samleverans 

levereras till distributionscentralen i Växjö för att samlastas till respektive leveransadress 

(Thure 2015 s.8) Enligt Smålandsposten (SMP.se 2013) innebär leverans till en 

distributionscentral minskade kostnader för leverantörerna. Detta eftersom de bara 

behöver leverera livsmedel till ett ställe istället för att göra flera stopp och köra en längre 

slinga. Leveransen från distributionscentralen kommer att ske i en slinga på förbestämda 

dagar tillsammans med annat gods som ska till området. De aktuella varugrupperna år 

2015 är livsmedel, kontorsmaterial, arbetskläder, städ och disk kem och lek- och 

lärmaterial (Thure 2015 s.8). Enligt Mårdh et. al (2013 s.8) är det livsmedel som mest 

transporteras och om en kommun vill gå med i samordnad varudistribution är det med 

den varugruppen som de ska medverka med. Enligt rapporten gjord av Thure (2014 s.9) 

skulle samordnad varudistribution innebära att livsmedel som beställs levereras till en 

distributionscentral. Där skulle livsmedel packas om för att samlastas och levereras ut i 

en transport som kör en slinga till kommunens olika leveransadresser vid förutbestämda 

tider två eller tre gånger i veckan. Transporterna som transporterar livsmedlen kommer 

även att kunna lasta varor till andra adresser utöver kommunens som kan lämnas under 

samma slinga. Kommunen väljer i nuläget mellan två olika alternativ som samordnad 

varudistribution kan införas enligt. Alternativ ett innebär att både tillagningsköken och 

mottagningsköken medverkar i samordnad varudistribution, som skilda leveransadresser 

och alternativ två innebär att bara tillagningsköken medverkar. 

 

4.2.3 Alternativ ett 

I alternativ ett med samordnad varudistribution ska både tillagningsköken och 

mottagningsköken ingå och få leveranser två eller tre gånger i veckan av samlastade 

livsmedel (Thure 2015 muntl.). Detta skulle innebära att arbetsbelastningen på 

tillagningsköken minskar då dessa inte skulle behöva packa livsmedel till 

mottagningsköken ur deras lager (kökspersonalen 2015 muntl.). Även tiden som det tar 

för chauffören att lasta skolskjutsarna minskar då de små lastbärarna för livsmedel 

försvinner (Thure 2015 muntl.). Däremot har mottagningsköken i nuläget endast behövt 

lagerhålla mindre leveranser som anlänt från tillagningsköken till mottagningsköken 

dagligen via skolskjutsarna. Det innebär att mottagningsköken har lagringsbrist vid få 

leveranser med större mängder livsmedel då de endast har frysar och kylar av 

standardmodell. Ett problem är att den mjölk som levereras till mottagningsköken 
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kommer i en tioliters förpackning och mottagningsköken har endast möjlighet att lagra 

en sådan förpackning åt gången. Ett annat problem är att mottagningsköken inte är 

bemannade hela tiden och därmed kan inte leveranser mottagas när som helst under 

dagen. Personalen på tillagningsköken inser däremot att en fördel med alternativ ett är att 

deras arbetsbelastning minskar och tid frigörs när de inte behöver ta emot leveranser varje 

dag (kökspersonalen 2015 muntl.).  

 

4.2.4 Alternativ två  

Alternativ två innebär att bara tillagningsköken medverkar i samordnad varudistribution. 

Det innebär att tillagningsköken får livsmedel från distributionscentralen en, två eller tre 

gånger i veckan till både sitt kök och till de mottagningskök som de levererar till. 

Tillagningsköken lagerhåller sedan livsmedel åt mottagningsköken för leverans när 

mottagningsköken behöver livsmedel ur lagret. Leveranserna mellan tillagningsköken 

och mottagningsköken av livsmedel skulle ske som i nuläget med skolskjutsarna (Thure 

2015 muntl.). Kökspersonalen (2015 muntl.) påpekar att alternativ två kan innebära att 

det finns en risk för att leverans av livsmedel en, två eller tre gånger i veckan skulle kunna 

innebära lagerkapacitetsbrist på tillagningsköken. 

 
4.2.5 Kökspersonalens önskemål 

Enligt kökspersonalen (2015 muntl.) har de önskemål om antal leveranser per vecka, 

dagar och tider. Önskemålen presenteras nedan, i figur 10.  

 

                 Figur 10, Kökspersonalens önskemål 
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Kökspersonalen (2015 muntl.) ser störst problem med lagerkapaciteten för 

mottagningsköken när det gäller mjölk, frukt och grönt. Däremot påpekar kökspersonalen 

att dagis och skolor inte alltid är bemannade och det måste ruttplaneringen ta hänsyn till 

så att inte leveranser sker när det inte finns personal på plats som kan ta emot varorna. 

  

4.3 Analys, De två alternativen  

I detta kapitel presenteras den analys som avser att svara på frågeställning två; Hur 

kommer processen i de två olika alternativen att förändras när kommunen implementerar 

samordnad varudistribution? Vilka förändringar behöver göras för att implementera något 

utav alternativen av samordnad varudistribution? Som grund för analysen över vilka 

förändringar som de två nya processerna med råvarudistributionen innebär kommer 

analysen från del ett att användas. 

 

4.3.1 Leveranser i nuläget 

Enligt Moen (2013 s.9 f.) sker de flesta transporter idag med enskilda leverantörer till 

mottagaren. Inom kommunen bekräftas detta av kökspersonalen. Tillagningsköken får i 

nuläget leveranser från sina leverantörer en till två gånger i separata leveranser och olika 

dagar. Detta innebär att tillagningsköken dagligen har minst en transport som måste 

mötas, kontrolleras och packas upp. Leveranserna av livsmedel sker i nuläget tillsammans 

med varm mat mellan tillagningsköken och mottagningsköken med skolskjutsarna 

(kökspersonalen 2015 muntl.) Lessebo kommun betalar för den tid det tar chauffören att 

lasta skolskjutsarna med livsmedel och den varma maten (Thure 2015 muntl.). Vid 

felleveranser beställs ibland extra leveranser till tillagningsköken från leverantörerna 

vilket innebär att en extra leverans sker. När felleveranser uppstår mellan 

tillagningsköken och mottagningsköken i nuläget försöker tillagningsköken beställa extra 

leverans av skolskjutsarna. Detta är inte alltid möjligt och då får kökspersonalen sköta 

leveransen med privata fordon (Kökspersonalen 2015 muntl.).  

 

4.3.2 Samdistribution 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011 s.154) innebär samdistribution att flera olika 

leverantörer går samman och levererar sina varor med samma fordon. Fördelarna är 

många så som att varje fordon får större fyllnadsgrad, minskad miljöpåverkning och lägre 

kostnader för leverantörerna (Jonsson och Mattsson 2011 s.154, Björklund 2012 s.30 och 

Moen 2013 s.9 f.). Enligt Jonsson och Mattson (2011 s.30) underlättar även samlastning 
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för mottagaren då denna endast behöver ta emot en leverans med större volym istället för 

flera leveranser med mindre volymer. Detta är enligt Moen (2013 s.36 ff.) en drivkraft till 

att kommuner väljer att införa samordnad varudistribution. Enligt Moen (2013 s.9 f.) 

borde kommunerna låta leverantörerna frakta sina varor till en distributionscentral som 

lagerhåller livsmedel för att möjliggöra en samlastning ut till de berörda enheterna. Det 

är viktigt att lagret är anpassat efter de varor som det ska innehålla (Jonsson & Mattsson 

2011 s.68 ff.) och att varorna kontrollerats innan de förs in på lagret. Detta för att 

säkerställa att varor kan levereras när beställningen kommer (Jonsson & Mattsson 2011 

s.330 f.). Enligt Thure (2014 & 2015) innebär samordnad varudistribution att 

leverantörerna levererar sina livsmedel till en distributionscentral i Växjö. Där sker sedan 

samlastning av det gods som ska åt samma håll för att levereras i en slinga. Kommunen 

undersöker två olika alternativ som slingan kan byggas upp på. Alternativ ett är att låta 

leveranserna gå från distributionscentralen till både mottagningsköken och 

tillagningsköken och alternativ två är att bara ingå med tillagningsköken i slingan (Thure 

2015 muntl.). Intervjuerna med kökspersonalen i Lessebo kommun (2015) visade en 

positiv inställning från kökspersonalens sida till alternativ ett med samordnad 

varudistribution. Kökspersonalen anser att arbetsbelastningen för personalen på 

tillagningsköken kommer att minska likaså tillkommer en tidsbesparing eftersom de 

slipper momentet med att paketera om livsmedel som ska till mottagningsköken. I och 

med konceptet samordnad varudistribution kan även mindre leverantörer vara med och 

lägga anbud på de varor som kommunerna behöver (Moen 2013 s.36 ff.). Detta eftersom 

deras kostnader för leveranser minskar (smp.se 2013). Anbudsförfarande inom den 

offentliga sektorn styrs av lagen om offentlig upphandling (LOU) och måste enligt van 

Weele (2010 s.105 ff.) följas av den offentliga sektorn vid inköp för att säkerställa att 

skattemedel ekonomiskt används på ett riktigt sätt samt för att främja konkurrensen.  

 
4.3.3 Problem vid samdistribution 

Enligt Moen (2013 s.36 ff.) så medför konceptet med samlastad varudistribution att en 

större volym av varor levereras vid varje leverans eftersom varorna från olika leverantörer 

samlastas och transporteras. Detta kan i sin tur skapa problem för mottagaren om denne 

har lagerkapacitetsbrist eller har trånga utrymmen. Samordnad varudistribution kan enligt 

kökspersonalen (2015 muntl.) i alternativ ett innebära problem för mottagningsköken då 

de har trånga utrymmen och lite lagerkapacitet. Deras kylar och frysar är av den 

standardsort som vanliga hushåll har. Lastutrymmena vid tillagningsköken är på många 
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ställen i kommunen små och det är trångt vid lastkajerna (egna observationer 2015). I 

alternativ två är det tillagningsköken som kan få lagerkapacitetsbrist vid stora leveranser 

ett fåtal gånger i veckan (kökspersonalen 2015 muntl.) Enligt Björklund (2012 s.113, 137) 

kan samlastning innebära att mottagaren inte kan bestämma exakta tidpunkten för när 

leveransen ska ske vilket kan leda till högre kostnader för de inblandade aktörerna. 

Samlastning ställer också höga krav på ruttplanering för att miljö – och 

kostnadseffektiviseringar ska uppnås. Kökspersonalen (2015 muntl.) påpekar att 

mottagningsköken inte alltid är bemannade eller har tid för att kunna ta emot livsmedel. 

Detta är ett problem i alternativ ett. Enligt kökspersonalen (2015 muntl) finns det 

önskemål om särskilda tider och dagar då de anser att leveranser helst ska ske. Personalen 

är överens om att leveranser bör ske minst två men gärna tre gånger i veckan. Detta för 

att det ska vara möjligt att lagra det som levereras men även med hänsyn till 

livsmedelshållbarhet. Enligt Jonsson och Mattsson (2011 s.62) har distributionen inom 

städer ökat de senaste åren. Det har lett till problem med framkomlighet och utrymme vid 

avlastningar. I båda alternativen kommer köken att få stora leveranser som snabbt ska 

packas upp och bäras undan (kökspersonalen 2015 muntl. & egna observationer). Ett 

annat problem med samlastningar är sista milen syndromet som innebär att mot slutet av 

rutten har lastbilen låg fyllnadsgrad då lastbilarna oftast bara lastar av under rutten 

(Jonsson och Mattsson 2011 s.62). Vid samordnad varudistribution inom kommunen ska 

lastbilarna som levererar livsmedel bara lasta av och får inga returer (egna observationer).  

 
4.3.4 Leveransdagar, tider 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011 s.377 f.) är ruttplanering i form av att fastlägga rutter 

med antal stopp och mängd gods viktigt eftersom aktiviteter kring transporterna påverkar 

både kostnader och miljö. Jonsson och Mattsson (2011 s.383 ff.) menar att en mjölkrunda 

är en variant av samlastning som ofta används i städer. Enligt Thure (2015 s.9) skulle 

implementering av samordnad varudistribution i båda alternativen innebära att alla 

leveranser av livsmedel till tillagningskök och/eller mottagningskök sker med en turbil 

utefter en på förhand bestämd slinga. Kökspersonalen (2015 muntl.) har önskemål om vid 

vilken tid och dagar de helst vill ha leveranser till tillagningsköken och dagarna skiljer 

sig åt. Likaså har de liknande önskemål om vid vilken tid de önskar leverans.  
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4.3.5 Förändring av en process 

Processer är något som bygger upp varje verksamhet och börjar med identifiering av 

behov och slutar med att behovet tillfredsställs. En process kan delas in i huvudprocess, 

delprocesser och stödprocesser. Varje delprocess kan sedan delas in i aktiviteter. Genom 

att göra en processkartläggning kan en process beskrivas. En processkartläggning är ett 

enkelt sätt för att få en övergripande bild av vad som sker i en verksamhet, vem som är 

ansvarig samt när aktiviteten sker. En processkartläggning kan göras som ett 

flödesanalysschema och använder sig då av specifika symboler. En viktig aspekt av att 

implementera samordnad varudistribution är att det går ”rätt” till. Detta eftersom ett 

felaktigt införande kan medföra att de tänkta besparingarna uteblir. I tidigare 

implementeringsförsök i andra kommuner, har brist på kunskap och förståelse för 

processen bidragit med att implementeringen misslyckats. Även bristen på bra IT-system 

har varit en bidragande orsak till misslyckanden (Moen 2013 s.145 f.). Enligt Thure (2015 

s.5) ska Lessebo kommun börja implementera ett inköpsstyrningssystem under år 2015. 

Att implementera ett inköpsstyrningssystem är en förutsättning för att kunna 

implementera samordnad varudistribution (Thure 2015 s.5). Vid en förändring av en 

process bör fem faser gås igenom. Första fasen är att noga planera och förbereda 

genomförandet, andra fasen innebär att den nuvarande processen noggrant undersöks 

gärna genom att göra en processkartläggning. Tredje fasen innebär att den nya processen 

designas och ny användning av processen bestäms. Fas fyra innebär att den nya processen 

presenteras och implementeras för att i fas fem ges tid att stabilisera sig och göra 

förändringar som är nödvändiga för att den nya processen ska fungera (Ljungberg och 

Larsson 2012 s.323).  

 
4.3.6 Flödesanalysschema, Alternativ ett 

Nedan, i figur 11, visas det nya tänkta flödesanalysschema för alternativ ett. För 

figurschema se figur 4, sidan 27. Huvudprocessen börjar med att behovet identifieras och 

avslutas med att behovet tillfredsställs. Behovet i detta fall är att en kund behöver 

livsmedel, en meny bestäms. Detta noterar kökspersonalen som inventerar sina lager. När 

inventeringen är färdig görs en beställning till inköparen som i sin tur lägger en 

beställning hos de aktuella leverantörerna. Leverantörerna lastar sedan sina fordon och 

transporterar godset till distributionscentralen. På distributionscentralen lagerhålls 

livsmedel tills samlastning ska ske och den samlastade transporten ska levereras. När 

livsmedel levererats med turbilen tar kökspersonalen emot livsmedel och kontrollerar 
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dem. Vid felleveranser görs kompletterande beställningar som levereras antingen med 

nästkommande samlastningsbil eller med en extra leverans. Huvudprocessen avslutas 

med att behovet hos kunden har tillfredsställts.  
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          Figur 11. Flödesanalysschema, Alternativ ett  
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4.3.7 Processen, Alternativ två 

Processen i alternativ två är i stort sett identisk med processen som den ser ut i nuläget. 

Den stora skillnaden är att leverantörerna fraktar sina livsmedel till en distributionscentral 

istället för att leverera till varje tillagningskök. I distributionscentralen lagerhålls 

livsmedel för att levereras genom samlastning till tillagningsköken. Leveranserna mellan 

tillagningsköken och mottagningsköken sker sedan dagligen med skolskjutsarna, precis 

som i nuläget.  

 
4.3.8 Huvudprocesskarta, Alternativ två 

Huvudprocesskartan över alternativ två presenteras nedan, i figur 12.  

  

            Figur 12, Flödesanalysschema över huvudprocessen, Alternativ två 

 

Delprocess två är identisk med delprocess två i huvudprocesskartan över 

varudistributionen i nuläget, figur 7, och därför presenterar endast ett flödesanalysschema  

över delprocess ett nedan, i figur 13. 

                 Figur 13, Flödesanalysschema över delprocess ett, Alternativ två  
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4.4 Slutsats, De två alternativen 

I detta kapitel presenteras slutsatsen runt frågeställning två; Hur kommer processen i de 

två olika alternativen att förändras när kommunen implementerar samordnad 

varudistribution? Vilka förändringar behöver göras för att implementera något utav 

alternativen av samordnad varudistribution?  

 

4.4.1 Processens förändring, Alternativ ett 

När processen över varudistributionen ändras i alternativ ett kommer det att innebära att 

alla livsmedel kommer att levereras till tillagningsköken och mottagningsköken med en 

leverans två eller tre gånger i veckan. För- och nackdelar med alternativ ett presenteras 

nedan, i figur 14.  

Fördelar Nackdelar 

Mjölkrunda Leveranser på oönskade tider 

Samlastning 

Bemanningskrav och 
lagerkapacitetsbrist på 
mottagningsköken  

Tidsbesparing för 
skolskjutschauffören = 
kostnadsbesparing 

Ökad trafik runt 
mottagningsköken 

                       Figur 14, För- och nackdelar med alternativ ett 

De förändringar som behöver göras för att implementera alternativ ett är att öka 

lagerkapaciteten och antagligen bemanningen på mottagningsköken.  

 

4.4.2 Processens förändring, Alternativ två  

I alternativ två kommer processen med leveranser mellan leverantörerna i nuläget och 

tillagningsköken att förändras. Nedan, i figur 15, presenteras för- och nackdelar med 

alternativ två.  

Fördelar Nackdelar 

Mjölkrunda Leveranser på oönskade tider 

Samlastning 
Lagerkapacitetsbrist på 
tillagningsköken 

Inte ökad trafik vid 
mottagningsköken 

Ingen tidsbesparing för 
skolskjutschauffören 

Enklare ruttplanering   

                     Figur 15, För- och nackdelar med alternativ två 

De förändringar som behöver göras för att implementera alternativ två är att öka 

lagerkapaciteten på tillagningsköken.  

I båda alternativen tillkommer fördelen med rabatter från leverantörerna.  
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5 Del 3, Kostnader och Miljöaspekter 
Detta kapitel syftar till att presentera den teoretiska och empiriska referensramen för 

frågeställning tre; Vilka kostnader, beräknat på antal stopp, leveransvikt, 

inköpskostnader med rabatter samt avgifter för distributionscentralen, skulle ett 

införande av samordnad varudistribution medföra i de olika alternativen? Vilka 

miljöaspekter kan samordnad varudistribution innebära för Lessebo kommun? Den 

teoretiska och empiriska referensramen mynnar ut i en analys enligt analysmodellen 

nedan, i figur 16. Sist presenteras slutsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Analysmodell, Kostnader och Miljöaspekter 

 
5.1.1 Teoretisk referensram, Kostnader och miljöpåverkan 

Här presenteras de teorier som är relevanta för att kunna svara på frågeställning tre; Vilka 

kostnader, beräknat på antal stopp, leveransvikt, inköpskostnader med rabatter samt 

avgifter för distributionscentralen, skulle ett införande av samordnad varudistribution 

medföra i de olika alternativen? Vilka miljöaspekter kan samordnad varudistribution 

innebära för Lessebo kommun? Den teoretiska referensramen utgörs av kalkyler, 

orderkalkyler, miljöaspekten och mätning av miljöpåverkan.  

 

Vilka kostnader innebär samordnad varudistribution och vilka miljöaspekter blir det?  

3. Teori 

Kalkyler 

Orderkalkyl 

Ekonomiska faktorer 

Mätning av miljöpåverkan 

 

  

4. Empiri 

Avtalet  

Antalet leveransadresser 

Uppskattade kostnader 

Mätning av koldioxid 

Kostnader i nuläget 

Leveransvikter 

 

 

Analys 

Självkostnadskalkyler 

Miljöpåverkan 

Slutsats 
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5.1.2 Kalkyler 

Kalkyler kan upprättas och användas i en mängd olika situationer som exempelvis vid 

kostnadskontroll. Kostnadskontroll underlättar för jämförelse mellan den planerade och 

den faktiska kostnadsbesparingen vid en investering eller förändring. Varje situation vari 

en kalkyl görs är säregen och en kalkyl måste därför anpassas utefter den specifika 

situation som kalkylen gäller för. För att anpassa kalkylen efter situationen så kan det 

behöva ske en form av urval av de kostnader som skall vara med men även en form av 

värdering av resurserna. De objekt som en kalkyl upprättas för kallas för kalkylobjekt och 

kan vara kund, tjänst, order, aktivitet eller vara (Ax et.al 2010 s.96 ff.). 

 

5.1.3 Orderkalkyl 

En orderkalkyl kan upprättas för att visa orderkostnader men även för att beräkna 

kostnader för vissa tidsperioder. Det finns två olika orderkalkyler som kan göras och det 

är påläggsmetoden eller aktivitetsbaserad självkostnadskalkylering (Ax et. al 2010 s.120 

f.). Påläggsmetoden går ut på att i kalkylen visas kostnaderna för olika faktorer. Dessa 

ställs över varandra och mynnar ut i en självkostnad. För exempel se figur 17, nedan. 

+ Direkt lön 

+ Speciella direkta kostnader 

+ Tjänsteomkostnader 

= Tjänstekostnader 

+ Administrations-omkostnader 

+ Försäljnings-omkostnader 

+ Direkta försäljnings-kostnader 

= Självkostnader 

             Figur 17, Påläggsmetoden (Ax et. al 2010 s.123). 

 

5.1.4 Ekonomiska faktorer 

Ekonomi och kostnadsbesparingar utgör en lika stor påverkan som miljöaspekten för att 

införa samordnad varudistribution för kommuner. För att samordnad varudistribution ska 

implementeras behöver varan separeras från transportuppdraget. Det innebär att varor inte 

kan upphandlas fritt levererat. I och med förändringen att varor och frakt skiljs åt finns 

det inneboende förväntningar på att varupriset sjunker. Denna prissänkning beräknas 

kunna betala mellanskillnaden för en distributionscentral. Leverantörernas kostnader 
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sjunker även i och med att leverantörerna bara behöver leverera till en gemensam 

distributionscentral, istället för att behöva hålla sig med en egen (Moen 2013 s.33).  

 
5.1.5 Aritmetiskt medelvärde 

Aritmetiskt medelvärde är det värde som vanligtvis kallas för medelvärde. Det tas fram 

genom att alla relevanta värden summeras ihop för att sedan divideras med antalet värden 

(Bryman & Bell 2003 s.260). 

 
5.1.6 Miljöaspekten 

Under 2000-talet ökade antalet fordon och antalet körda kilometrar drastiskt hos 

kommunernas leverantörer i och med den ”fria leveransen”. Miljöfrågorna fick allt mer 

uppmärksamhet och det gjorde att kommunerna fick börja tänka om i sina sätt att 

transportera varor för att kunna bli mer miljövänliga. Allt fler kommuner började därmed 

anamma konceptet med samordnad varudistribution. Däremot har implementeringen av 

konceptet gått förhållandevis långsamt. Samordnad varudistribution ger teoretiskt 

miljöförbättringar genom rejäla minskningar både vad gäller utsläpp och körda kilometrar 

(Moen 2013 s.12 ff.). Enligt Björklund (2012 s.113) finns det miljömässiga fördelar med 

att implementera samlastning då transporternas fyllnadsgrad ökas. Det leder till att färre 

transporter behövs och därmed minskas koldioxidutsläppen, buller och trängsel. Mätning 

av den miljöpåverkan som transporter ger upphov till kan göras av olika syften. Enligt 

Björklund (2012 s.85 ff.) bör syftet med miljömätning tydliggöras innan själva mätningen 

görs så att resultaten av mätningen används på ett effektivt sätt. En av de vanligaste 

miljömätningarna som verksamheter gör idag är att undersöka utsläpp exempelvis i form 

av koldioxidutsläpp som orsakats av transporterna.  

 

5.1.7 Sammanfattning av teoretisk referensram, Kostnader och Miljöaspekter 

Den teoretiska referensramen kommer ihop med lämplig empirisk data att möjliggöra 

framställandet av påläggskalkyler som visar kostnader för samordnad varudistribution 

och ett resonemang kring miljöaspekter.  

 

5.2 Empirisk referensram, Kostnader och Miljöaspekter 
I detta kapitel presenteras empirisk data som är relevant för att kunna besvara 

frågeställning 3; Vilka kostnader, beräknat på antal stopp, leveransvikt, inköpskostnader 

med rabatter samt avgifter för distributionscentralen, skulle ett införande av samordnad 

varudistribution medföra i de olika alternativen? Vilka miljöaspekter kan samordnad 
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varudistribution innebära för Lessebo kommun? Den empiriska data är upphandling i 

nuläget, avtalet, antal leveransadresser, mätning av koldioxid och en sammanställning på 

beställda varor till Lessebo kommun det första kvartalet samt årsutdrag från Charkett.  

  
5.2.1 Upphandling i nuläget 

I nuläget ingår Lessebo kommun i Inköpssamverkan Kronoberg. Inköpssamverkan 

Kronoberg är Växjö kommuns upphandlingsenhet och det finansieras genom att 

leverantörerna betalar en procent av inköpskostnaderna till Växjö kommun och respektive 

kommun som är ansluten betalar en årsavgift på 35 000 kronor. Avtalet löper till 2017-

12-13 (Thure 2015 s.5). Det är Inköpssamverkan Kronoberg som samordnad 

varudistribution sker genom (Thure 2015 muntl.).  

 
5.2.2 Avtalet 

År 2015 är avtalet för samordnad varudistribution upphandlat och kostnaderna är 

fastställda. Distributionscentralen har blivit förlagd till Växjö och kostnaderna är 

fastställda. När Lessebo kommun ansluter sig till samordnad varudistribution med övriga 

kommuner i länet kommer varje stopp att kosta 100 kronor och varje transporterat 

kilogram kostar 1,25 kronor (Thure 2015 muntl.) Fyra leverantörer har hittills lämnat 

rabatter i fem upphandlingar för de anslutna kommunerna. Rabatterna i avtalet är för 

charkuteri en genomsnittlig högre rabatt på 7,5 procent. För frukt och grönt är rabatten 

genomsnittligt högre på 9,6 procent, färskt bröd ger en genomsnittlig högre rabatt på 7,6 

procent och mejeri ger en genomsnittlig högre rabatt på 5,6 procent (Thure 2015 s.4). I 

villkoren för upphandlingen står det att kommuner som ansluter sig kommer att få dessa 

rabatter. Besparingarna som görs via rabatterna och kostnaderna för transporter kommer 

att tillfalla den enhet som inköpen eller transporterna berör (Thure 2015 s. 3). Enligt 

Thure (2015 muntl.) borde rabatterna kunna bidra till transportkostnaderna för samordnad 

varudistribution. I nuläget undersöker kommunen två olika alternativ som samordnad 

varudistribution kan implementeras utefter. Alternativ ett innebär att både tillagningskök 

och mottagningskök ingår i samordnad varudistribution. Alternativ två innebär att bara 

tillagningsköken ingår och leverans av livsmedel mellan tillagningsköken och 

mottagningsköken sker med skolskjutsarna.  

 
5.2.3 Antal leveranseradresser 

Alla tillagningskök har ett antal olika mottagningskök som de levererar varm mat och 

livsmedel till. Antal mottagningskök visas nedan, i figur 13 (Kökspersonalen muntl.). 
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Tillagningskök 
Antal 
mottagningskök 

Kosta 1 

Hovmantorp 7 

Lessebo 6 

Skruv 1 

Ungbo/Putbo 0 

Kommunhuset 
cafeterian 0 

     Figur 18, Tillagningskök med antal tillhörande mottagningskök 

 Ungbo/Putbo och kommunhusets cafeteria levererar inte till några enheter och har 

leveranser en gång i veckan (Thure 2014 s.11).  

 
5.2.4 Kostnader  

När rapporten (Thure 2015) skrevs fanns inget avtal upphandlat och baserat på 

uppskattningar om antal leveransstopp och transporterat kilogram antog kommunen att 

en anslutning till samordnad varudistribution skulle kosta mellan 581 – 1 088 tkr per år 

(Thure 2015 s.4). Lessebo kommunstyrelse beslutade i ett sammanträde 2014-06-03 § 90 

att vänta med att medverka i samordnad varudistribution med fyra till sex år. Detta 

eftersom det är då de nästkommande upphandlingarna ska ske (Thure 2015 s.3). Nedan, 

i figur 19, visas vikten och kostnaden för de köpta varorna under första kvartalet som 

gjorts av tillagningsköken (följesedlar 2015, bilaga 5). Det saknas uppgifter från 

Ungbo/Putbo samt kommunhusets cafeteria angående leveransvikt på livsmedel och 

inköpskostnader. Kostnaderna är beräknade från följesedlarna från alla leverantörer 

förutom Charkett. Charketts kostnad är inräknad genom att deras årliga intäkter från 

kommunen år 2014 har delats med fyra. Då vikt och/eller pris saknades på cirka 10 

stycken av 1200 varor uteslöts de ur beräkningarna.  

Kostnader och vikter inköpta varor första 
kvartalet Vikt (kg) Kostnad 

Kvartal 1, 2015 Cirka 77 000 Cirka 1,4 miljoner 

     Figur 19, Kostnader och vikter 

 

Antal leveranser under det första kvartalet till kommunen visas nedan, i figur 20, och är 

beräknade utifrån leveransdatumen på följesedlarna. Antaganden som har gjorts är att 

följesedlar från samma leverantör med samma datum är en leverans till det 

tillagningsköket.  
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Antal leveranser, första kvartalet           

Kök Charkett RP Servera Coop   

Lessebo 21 25 24 16   

Hovmantorp 22 25 25 17   

Kosta 21 27 12 0   

Skruv 17 25 12 11   

Antal leveranser/kvartal 81 102 73 44 300 

                     Figur 20, Antal leveranser under första kvartalet 

5.2.5 Mätning av koldioxid 

Enligt Thure (2015 muntl.) har Lessebo kommun inget system för att mäta 

koldioxidutsläpp från transporter idag.  

 

5.3 Analys, Kostnader och Miljöaspekter 

I detta kapitel presenteras analysen av kapitel tre enligt analysmodellen som presenteras 

på sidan 54, figur 16. Analysen syftar till att svara på frågeställningen; Vilka kostnader, 

beräknat på antal stopp, leveransvikt, inköpskostnader med rabatter samt avgifter för 

distributionscentralen, skulle ett införande av samordnad varudistribution medföra i de 

olika alternativen? Vilka miljöaspekter kan samordnad varudistribution innebära för 

Lessebo kommun?  

 
5.3.1 Rabatternas påverkan  

Kalkyler kan enligt Ax et. al (2010 s.96 ff.) användas i många olika situationer. Varje 

kalkyl görs för en specifik situation och är därmed anpassad för den situation som den 

gäller för. Orderkalkyler är en kalkyl som kan användas för att visa kostnader och det 

finns två olika former. Den ena är påläggsmetoden som byggs upp genom att kostnader 

för olika aktuella faktorer redovisas. Genom implementering av samordnad 

varudistribution erhåller kommunen viss rabatt (Thure 2015 s.4) från leverantörerna då 

de får minskade kostnader (Thure 2015 muntl.). Nedan, i figur 21, redovisas hur mycket 

rabatterna skulle ha påverkat inköpskostnaderna för kommunen om rabatterna för 

samordnad varudistribution kunnat utnyttjas under första kvartalet. Rabatternas 

medelvärde har räknats fram som ett aritmetiskt medelvärde (Bryman & Bell 2003 s.260). 

Förutsättningen är att rabatten kan beräknas rakt av på de priser som framkommer genom 

följesedlarna och sammandraget från Charkett.    
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Kostnad 
Genomsnitts 
rabatt Rabatt 

Kostnad efter 
rabatt 

1,4 Milj 7,6 % 105 000 1,3 Miljoner 

                                          Figur 21, Kostnad efter rabatter, första kvartalet 

 
5.3.2 Stoppkostnader  

Avtalet för samordnad varudistribution innebar att kostnaderna för samordnad 

varudistribution fastställdes (Thure 2015 s.4). Årlig avgift för distributionscentralen; 

5 000 kronor. Varje stopp kostar 100 kronor och varje fraktat kilogram 1,25 kronor (Thure 

2015 muntl.). Nedan, i figur 22, visas kostnaderna för samordnad varudistribution i 

alternativ ett beräknat på antal stopp en, två eller tre gånger i veckan till tillagningsköken 

och mottagningsköken. Ungbo/Putbo och kommunhusets cafeteria har bara leveranser en 

gång i veckan i alla alternativen.  

Tillagningskök Stopp 
Antal 
mottagningskök 

 
Antal stopp 
beräknat 
på mot- 
tagnings-
köken 

Antal stopp 
vid 
leveranser en 
gång i veckan 

Antal stopp 
vid leveranser 
två gånger i 
veckan 

Antal 
stopp vid 
leveranser 
tre gånger 
i veckan 

Kosta 1 1 1 2 4 6 

Hovmantorp 1 7 7 8 16 24 

Lessebo 1 6 6 7 14 21 

Skruv 1 1 2 3 6 9 

Ungbo/Putbo 1 0 0 1 1 1 

Kommunhuset 
cafeterian 1 0 0 1 1 1 

Summa: 6                            15 16 22 42 62 

Kostnad per stopp       100 100 100 

Självkostnad per 
vecka     Summa: 2200 4200 6200 

   Figur 22, Kostnader, Alternativ ett, beräknat på antal stopp 

 

Nedan, i figur 23, visas kostnader för alternativ två, beräknat på antal stopp, en, två eller 

tre gånger i veckan till tillagningsköken, Ungbo/Putbo och kommunhusets cafeteria. 
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Kostnader vid 
leverans endast till 
tillagningsköken Stopp 

Antal stopp 
vid leveranser 
en gång i 
veckan  

Antal stopp vid 
leveranser två 
gånger i 
veckan  

Antal stopp vid 
leveranser tre 
gånger i 
veckan  

Kosta 1 1 2 3 

Hovmantorp 1 1 2 3 

Lessebo 1 1 2 3 

Skruv  1 1 2 3 

Ungbo/Putbo 1 1 1 1 

Kommunhuset 
cafeterian 1 1 1 1 

Summa: 6 6 10 14 

Kostnad per stopp   100 100 100 

Självkostnad per 
vecka   600 1000 1400 

      Figur 23, Kostnad, Alternativ två, beräknat på antal stopp 

 
5.3.3 Kostnader för transporterad vikt 

I avtalet för samordnad varudistribution fastslogs det att kostnaden för transporterat gods 

är 1,25 kronor per kilogram (Thure 2015 muntl.). Oavsett vilket alternativ som 

kommunen beslutar om blir det samma vikt som ska levereras. Kostnaden för 

transporterad vikt på varor presenteras nedan, i figur 24, för första kvartalet. 

Transporterad vikt 
första kvartalet Kostnad Summa 

Cirka 77 000 1,25 96 250 

 

       Figur 24, Kostnad för transporterad vikt, första kvartalet 

 
5.3.4 Årlig kostnad 

Enligt Moen 2013 s.33) innebär samordnad varudistribution att kostnaderna för frakt och 

inköp skiljs åt. Rabatten från leverantörerna borde täcka kostnaden för 

distributionscentralen. Den årliga kostnaden för samordnad varudistribution är beräknat 

på antal stopp, fraktat kilogram, inköp med avdrag för rabatter och kostnaden för 

distributionscentralen. För att få fram årlig fraktat kilogram samt kostnad för årliga inköp 

har vikten och inköpen använts för mars månad. Summan i mars månad för alla 

leverantörer, utom Charkett, har sedan gångats med antal aktuella månader som inköp 

och levererad vikt skett under året. I detta fall har månaderna uppskattats till tio för att ge 

en så rättvis bild som möjligt. Att siffran tio används för att nå en årlig inköpskostnad 

samt årlig vikt beror på att inköp och levererad vikt skiljer sig åt under året. Skillnaden 

kommer framförallt av att under lov stänger skolorna och ibland även vissa dagis. 
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Däremot har äldreomsorgen verksamhet som vanligt över hela året. Från Charkett finns 

data på transporterad vikt och kostnader för hela år 2014 och den siffran används utan 

förändring. Månaden mars används eftersom det i den månaden inte förekom några lov 

och månaden har 31 dagar. Antal veckor som stoppens årsavgift räknas på är 52 stycken. 

Rabatten har beräknats genom att inköpssumman multiplicerats med det aritmetiska 

medelvärdet 7,6 procent. Årskostnaden för alternativ ett presenteras nedan, i figur 25. 

 

                               Figur 25, Självkostnader vid alternativ ett 

I självkostnaderna ingår inte uppgifter för Ungbo/Putbo samt kommunhusets cafeteria 

angående levererad vikt och inköpspriser.  

  

Nedan, i figur 26, presenteras kostnaderna för alternativ två beräknade med samma 

förutsättningar som för alternativ ett.  

 

                              Figur 26, Självkostnader vid alternativ två 

I självkostnaderna ingår inte uppgifter för Ungbo/Putbo samt kommunhusets cafeteria 

angående levererad vikt och inköpskostnader. 

 

Alternativ ett

Leverans en gång i 

veckan

Leverans två 

gånger i veckan

Leverans tre gånger 

i veckan

Stopp kostnader 114 400 218 400 322 400

Avgift Distributionscentral 5 000 5 000 5 000

Avgift fraktad vikt 346 000 346 000 346 000

Självkostnad: 465 400 569 400 673 400

Årlig inköpskostnad 4 900 000 4 900 000 4 900 000

Årliga rabatt 370 000 370 000 370 000

Självkostnad 4 530 000 4 530 000 4 530 000

Total årlig självkostnad 4 995 400 5 099 400 5 203 400

Alternativ två

Leverans en gång i 

veckan

Leverans två 

gånger i veckan

Leverans tre gånger 

i veckan

Stopp kostnader 31 200 52 000 72 800

Avgift Distributionscentral 5 000 5 000 5 000

Avgift fraktad vikt 346 000 346 000 346 000

Självkostnad: 382 200 403 000 423 800

Årlig inköpskostnad 4 900 000 4 900 000 4 900 000

Årliga rabatter 370 000 370 000 370 000

Självkostnad 4 530 000 4 530 000 4 530 000

Total årlig självkostnad 4 912 200 4 933 000 4 953 800
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I samordnad varudistribution borde rabatterna från leverantörerna kunna täcka 

kostnaden för distributionscentralen (Moen 2013 s.33) medan Thure (2015 muntl.) 

menar att rabatterna borde kunna bidra till att täcka fraktkostnaderna. Den årliga 

kostnaden för distributionscentralen är 5 000 kronor för kommunen och de årliga 

rabatterna är 370 000 kronor. Nedan, i figur 27, presenteras årliga kostnader för frakten 

för leverans en, två eller tre gånger per vecka efter det att rabatten dragits av.  

 

                     Figur 27, Kostnader för årlig frakt efter rabatten  

Beräkningarna på rabatter har dock gjorts med ett aritmetiskt medelvärde där 

förutsättningar tagits att kommunen köper lika stora delar av mejeri som frukt och grönt. 

Det är de varugrupperna som har de lägsta och högsta rabattsatserna. Skillnaden i antal 

stopp mellan alternativ ett och två visas i figur 31. Leveransvikt och inköpskostnader för 

Ungbo/Putbo och kommunhusets cafeteria saknas.  

  
5.3.5 Miljöaspekter 

Enligt Moen (2013 s.12 ff.) borde samordnad varudistribution ge miljöförbättringar sett 

ur minskade utsläpp och antal körda kilometer. Enligt Björklund (2012 s.113) innebär 

samlastning att färre transporter behövs för att leverera varor och därmed blir 

miljöfördelarna minskade koldioxidutsläpp, buller och trängsel. Enligt följesedlarna 

(2015) framgick det att under första kvartalet förekom det cirka 300 stycken individuella 

transporter från de olika leverantörerna till tillagningsköken. Vid samordnad 

varudistribution visas de leveranser som skulle ha skett från distributionscentralen till 

tillagningsköken nedan, i figur 28. Tabellen visar antal transporter beräknat på en, två 

eller tre leveranser i veckan. Antal leveranser från distributionscentralen som kör slingan 

inom Lessebo kommun påverkas inte av vilket alternativ som implementeras.  

 

Kostnad, Alternativ ett

Leverans en gång 

per vecka

Leverans två 

gånger per vecka

Leverans tre gånger 

per vecka

Årlig fraktkostnad 465 400 569 400 673 400
Årlig rabatt 370 000 370 000 370 000

Självkostnad 95 400 199 400 303 400

Kostnad, Alternativ två

Årlig fraktkostnad 382 200 403 000 423 800

Årlig rabatt 370 000 370 000 370 000

Självkostnad 12 200 33 000 53 800
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Leverans antal 
gånger per vecka 

Antal veckor 
per kvartal Summa 

1 13 13 

2 13 26 

3 13 39 

                                   Figur 28, Antal transporter med samordnad varudistribution per år 

 

5.4 Slutsats, Kostnader och miljöaspekter 
I detta kapitel presenteras slutsatsen för frågeställningen; Vilka kostnader, beräknat på 

antal stopp, leveransvikt, inköpskostnader med rabatter samt avgifter för 

distributionscentralen, skulle ett införande av samordnad varudistribution medföra i de 

olika alternativen? Vilka miljöaspekter kan samordnad varudistribution innebära för 

Lessebo kommun?  

 
5.4.1 Kostnader för de båda alternativen 

Nedan i figur 29, presenteras årskostnaderna för alternativ ett och alternativ två beroende 

på om leverans ska ske en, två eller tre gånger i veckan och kostnadsskillnaderna för de 

olika alternativen. Den påverkande faktorn i kostnaderna är antal stopp. Vikt och 

inköpskostnader samt rabatterna påverkas inte av alternativen.  

 

 

          Figur 29, Årskostnaderna för alternativen samt kostnadsskillnaderna 

I uträkningarna ingår inte levererad vikt eller inköpskostnader för Ungbo/Putbo eller 

kommunhusets cafeteria. Likaså har många antagningar gjorts för att beräkna 

årskostnaden då primärdata som utgör underlaget bara täcker inköp och levererad vikt till 

tillagningsköken för första kvartalet, förutom från en leverantör. I båda alternativen blir 

den årliga rabatten vid inköp 370 000 kronor. Uträkningarna visar att alternativ två blir 

billigare än alternativ ett oavsett hur många leveranser per vecka som samordnad 

varudistribution implementeras efter. 

 

Alternativ ett

Leverans en gång 

per vecka

Leverans två 

gånger per vecka

Leverans tre gånger 

per vecka

Total årlig självkostnad 4 995 400 5 099 400 5 203 400

Altenativ två 

Total årlig självkostnad 4 912 200 4 933 000 4 953 800

Skillnad självkostnad 83 200 166 400 249 600
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5.4.2 Miljöaspekter 

Lessebo kommun har i nuläget ingen mätning av koldioxidutsläpp men genom 

följesedlarna har antalet transporter under första kvartalet summerats ihop till 300 

stycken. Om samordnad varudistribution varit implementerat hade transporterna istället 

hamnat mellan tretton stycken och trettionio stycken första kvartalet beroende på vilket 

alternativ av antal leveranser per vecka som valts.  
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6 Slutsatser 
I detta kapitel kommer resultatet av forskningen, baserat på de slutsatser som framkommit 

i varje del av forskningen, presenteras. Efter resultatets presentation kommer 

forskningens användbarhet att presenteras samt egna reflektioner med forskarnas 

rekommendation till Lessebo kommun baserat på de slutsatser som forskningen mynnat 

ut i. Även etiska övervägande, kritik av eget arbete samt förslag till fortsatt forskning 

presenteras. 

 

6.1 Resultat 

Resultatet av forskningen presenteras utefter processförändringens fem faser; 

Fas ett innebär att förberedelser för processförändringen gås igenom. Arbetet planeras. 

Fas två innebär att processen, i nuläget, noggrant gås igenom och fastställs. 

Fas tre innebär att de nya processerna designas och nya lösningar presenteras. 

Fas fyra innebär att den nya processen implementeras. 

Fas fem innebär att den nya processen anpassas och ges tid till att ta över från den 

gamla processen. (För närmare detaljer se 4.1.2 Processutveckling i fem faser s.40)  

 
6.1.1 Fas ett 

Fas ett innebär att tankar runt att förändra en existerande process börjar ta form. I Lessebo 

kommuns fall började detta arbete i och med att de tecknade en avsiktsförklaring om att 

medverka i samordnad varudistribution i Kronoberg län. Arbetet med att ändra den 

nuvarande processen med varudistributionen inom kommunen fortsatte sedan med att 

Camilla Thure, utvecklingsstrateg i Lessebo kommun, tog fram underlag till 

kommunstyrelsen år 2014. Kommunstyrelsen fattade ett beslut om att vänta med 

implementeringen i sex till åtta år. År 2015 ändrades förutsättningarna och Lessebo 

kommun tog kontakt med Linnéuniversitetet för att fråga om en uppsats angående 

samordnad varudistribution riktad mot Lessebo kommun kunde vara något för studenter 

att forska om.   

 
6.1.2 Fas två 

Fas två innebär att den nuvarande processen noggrant undersöks vilket forskarna har gjort 

och presenterat i Varudistributionen i nuläget, del ett i uppsatsen. Slutsatsen beskriver ett 

flödesanalysschema som visar att i nuläget sköts beställningar av varor till 

tillagningsköken och mottagningsköken av ett fåtal inköpare på tillagningsköken. 

Varorna levereras av leverantörerna på olika dagar. Detta innebär att tillagningsköken 
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dagligen får leveranser som ska kontrolleras och packas upp. Tillagningsköken 

lagerhåller även de livsmedel som tillhör mottagningsköken och tillagningsköken fraktar 

sedan livsmedel till mottagningsköken med skolskjutsarna när behov finns. Lastningen 

av skolskjutsarna görs av chauffören och de små lastbärarna tar tid att lasta. Detta 

eftersom varje liten lastbärare måste manuellt bäras in och placeras i bilen. Kostnaderna 

för skolskjutsarna beräknas på den tid det tar för chaufförerna att lasta bilen samt 

körsträckan i kilometer. Vid felleveranser mellan tillagningsköket och mottagningsköket 

behöver oftast kökspersonalen sköta de extra leveranserna med sina privata fordon. 

Mottagningsköken är inte bemannade under hela dagarna.  

 
6.1.3 Fas tre 

Fas tre innebär att de nya processerna noggrant beskrivs. Detta är något som forskarna 

gjort och presenterar i De två alternativen, del två, och Kostnader och Miljöaspekter, del 

tre, i uppsatsen. Det finns två olika alternativ av processer som Lessebo kommun i nuläget 

väljer mellan att implementera samordnad varudistribution enligt. Alternativens 

respektive för- och nackdelar presenteras mot varandra nedan, i figur 30.  

 

    Figur 30, Översikt för- och nackdelar alternativ ett och två 

Kostnader  

Det som framförallt påverkar kostnaderna för samordnad varudistribution är antal stopp. 

Antal stopp och kostnader för leverans en, två eller tre gånger i veckan samt 

kostnadsbesparingen dem emellan presenteras nedan, i figur 31. Beräkningarna bygger 

på antal stopp per vecka multiplicerat med 52 för att få fram antal årliga stopp i varje 

alternativ. 
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Figur 31, Kostnadsbesparing mellan alternativ ett och två beräknat på antal stopp 

 

Varje stopp innebär en extra kostnad för kommunen med 100 kronor. Eftersom 

alternativ två innebär färre stopp, eftersom turbilen bara kör till tillagningsköken, blir 

det alternativet billigare. Den årliga totala självkostnaden för alternativ ett och två 

presenteras nedan, i figur 32, för leverans en, två eller tre gånger i veckan. 

Alternativ ett 
Leverans en gång 
per vecka 

Leverans två 
gånger per vecka 

Leverans tre gånger 
per vecka 

Total årlig självkostnad 4 995 400 5 099 400 5 203 400 

Alternativ två        

Total årlig självkostnad 4 912 200 4 933 000 4 953 800 

                Figur 32, Årliga självkostnader, båda alternativen 

 

6.1.4 Fas fyra 

Fas fyra innebär att den nya processen presenteras och implementeras inom 

verksamheten. Enligt Sandberg (1982 s.45) är inte en aktionsforsknings syfte att 

forskarna ska implementera förändringen. Forskaren ska komma med ny kunskap och 

data som praktikern kan använda sig av. I denna forskning är forskarnas roll avslutad i 

och med att denna uppsats lämnas till kommunstyrelsen. Uppsatsen bidrar med ny 

kunskap och data som kommunstyrelsen kan använda sig av för att fatta ett beslut 

angående samordnad varudistribution.  

 
6.1.5 Fas fem 

Fas fem innebär att den nya processen har införts och förändringar pågår för att säkerställa 

att den nya processen kan ta över efter den gamla. Denna fas är inte aktuell för Lessebo 

kommun förrän samordnad varudistribution har implementerats. Forskarna har ingen roll 

i detta.  

 

Skillnaden i antal stopp per år

Leverans en gång i 

veckan

Leverans två 

gånger i veckan

Leverans tre gånger 

i veckan

Antal stopp alternativ ett 1 144 2 184 3 224

Antal stopp alternativ två 312 520 728

Skillnad 832 1 664 2 496

Kostnad 100 100 100

Kostnadsbesparing 83 200 166 400 249 600
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6.2 Användbarhet 

Denna forskning visar att en processkartläggning kan användas för beslut inom den 

offentliga sektorn då den ger en teoretisk grund gällande samordnad varudistribution 

vinklat mot kommuner. Enligt Hines & Rich (1997 s.51) har processkartläggning sitt 

ursprung ur industrin och enligt Ljungberg och Larsson (2012 s.43 f.) kan 

processkartläggning generaliseras till olika organisationstyper. Det innebär att 

processkartläggning inte endast behöver användas till organisationer inom 

industribranschen. Denna forskning bekräftar detta då flödesanalysschema som 

framtagits visar flöden i en offentlig sektor. Genom att framställa flödesanalysschema har 

processernas olika aktiviteter tydligt klargjorts och vem som är ansvarig har tydligt 

framkommit. Genom flödesanalysschemat har problemen med implementering av de 

olika alternativen tydliggjorts. Detta har lett till att för- och nackdelar med de olika 

alternativen kunnat jämföras. De steg som en processförändring bör gå igenom enligt 

Ljungberg och Larsson (2012) har genom denna forskning visat sig användbara vid 

arbetet med förändring av en process. Även hur olika typer av kalkyler kan anpassas efter 

specifika situationer presenteras men främst är denna forskning användbar som ett 

beslutsunderlag för Lessebo kommun vid en implementering av samordnad 

varudistribution vilket kan generaliseras till mindre kommuner vid ett eventuellt 

implementerande av samordnad varudistribution. Trots att Lessebo kommun inte har 

någon koldioxidsmätning i nuläget har ändå teorierna om miljöaspekter kunnat leda till 

att forskningen kunnat visa minskad miljöpåverkan genom implementering av samordnad 

varudistribution.  

 

6.3 Egna reflektioner och forskarnas rekommendation 
Nedan presenteras egna reflektioner angående samordnad varudistribution samt 

forskarnas rekommendationer till Lessebo kommun. 

 
6.3.1 Egna reflektioner 

Samordnad varudistribution är ett flexibelt system som möjliggör att varje kök kan få 

antal leveranser som passar dem men kanske inte vid de specifika tider de vill ta emot 

leveranser. Redan i nuläget får Ungbo/Putbo och kommunhusets cafeteria leveranser en 

gång i veckan vilket de givetvis borde få även i samordnad varudistribution. Oavsett 

vilket alternativ som väljs kommer miljöfördelar för kommunen att uppstå. Konceptet 
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kräver dock en noggrann utredning innan implementering för att undvika kostsamma 

misstag så som lagerkapacitetsbrist, vilket annars är lätt att missa.   

 
6.3.2 Forskarnas rekommendation 

Forskarna rekommenderar alternativ två. Detta eftersom det alternativet är det billigaste 

av de två och inte medför någon trafikökning runt mottagningsköken samt innebär minst 

investeringsbehov gällande ombyggnad av lagerkapaciteten på mottagningsköken. Vid 

alternativ två finns det dock en risk för lagerkapacitetsbrist på tillagningsköken 

(Kökspersonalen 2015 muntl.). De tillagningskök som tror att de får lagerkapacitetsbrist 

borde kunna åtgärda det med leveranser tre gånger i veckan om denna lösning blir 

billigare än att utöka lagret. Detta är något som går att åtgärda i efterhand när 

implementeringen skett. 

 

6.4 Forskningsetiska överväganden:  
Med hänsyn till anonymiteten hos de intervjuade bland kökspersonalen i kommunen så 

kommer inte intervjuerna redovisas. Detta för att det inte ska kunna vara möjligt att 

urskilja specifika personers åsikter eller kommentarer gällande implementeringen av 

samordnad varudistribution i Lessebo kommun. För att säkerställa de intervjuades 

anonymitet har forskarna gett sådana uppgifter på rapporten så att den omfattas av 

Tryckfrihetsförordningen.  

 

6.5 Kritik till eget arbete:  

Under forskningens gång har uppgifter angående hur samordnad varudistribution kan 

implementeras i kommunen framkommit som lett till att forskningen under tiden fått byta 

inriktning, helt i linje med aktionsforskningens syfte. Forskarna har dock inte varit 

tillräckligt uppmärksamma på de indikationer som kommit från uppdragsgivaren om att 

inriktningen på forskningen behövts ändrats. Fokus på kapitlet om kostnader och 

miljöaspekter borde ha startats tidigare då uträkningarna behövts av uppdragsgivaren 

tidigare. Att fokus lagts på kostnader för antal stopp och leveransvikt beror på att det är 

de som framförallt påverkar kostnaderna för att medverka i samordnad varudistribution.  

 

Rapportens beräkningar av kostnader för inköp av livsmedel samt dess vikter är baserade 

på historisk data från följesedlar från leverantörerna. En leverantör har gett ett utdrag från 

hela år 2014 medan köken i kommunen gett forskarna följesedlar från alla leverantörer 

från första kvartalet år 2015. Forskarna kan inte kontrollera att alla följesedlar gavs ut 
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men förutsätter att alla som är aktuella för kvartalet har lämnats ut. Den årliga uträkningen 

baseras på många antaganden som noggrant redovisas i analysen men som ändå utgör en 

felfaktor som inte undersökts. Det faktum att forskarna inte haft tillgång till data från 

Ungbo/Putbo och kommunhusets cafeteria påverkar vissa uträkningar. Men då dessa 

enheter idag bara har leveranser en gång i veckan torde deras volymer av inköp inte vara 

särskilt stora. Detta borde innebära att avsaknad av data från dessa enheter inte påverkat 

resultatet i någon större utsträckning.  

 

Kostnader för ombyggnad av köken där det varit aktuellt kunde ha medtagits för att 

möjliggöra en djupare och mer komplett analys. Då forskningen varit förlagd till 

tillagningsköken enbart har inte några kostnader för mottagningskökens ombyggnad 

kunnat redovisas eller uppskattas. Det är även i nuläget osäkert vilka investeringar i 

lagerkapaciteten som behövs. Beroende på hur kommunen beslutar gällande antalet 

leveranstillfällen per vecka så kan det visa sig att det inte kommer att krävas 

lagerkapacitetsinvestering på något kök. Ett annat val som gjorts av forskarna är att 

beräkna ett medelvärde på rabatterna genom att använda ett aritmetiskt medelvärde 

istället för ett viktat medelvärde. Detta val är för att tillgänglig data inte lämpat sig för att 

viktas mot de rabattsatserna som presenterats i empirin. De rabattsatserna som påverkat 

medelvärdet mest är för frukt och grönt samt mejeri. Båda dessa varugrupper är något 

som kommunen köper stora volymer av och därmed borde ett aritmetiskt medelvärde ge 

en rättvisande bild av kostnaderna med rabatter anser forskarna.  

 

Aktionsforskning innebär att forskarna arbetar väldigt nära uppdragsgivaren i en aktiv 

process där forskarnas arbete påverkar processen. Författarna är inte involverade inom 

det pågående dagliga arbetet med den aktuella processutvecklingen inom Lessebo 

kommun. Däremot har resultat från pågående forskning använts av uppdragsgivaren i den 

pågående processen under arbetets gång. Bland annat i en pågående upphandling av 

leveranser av den varmhållna maten samt framtagandet av de två alternativen. 

Aktionsforskning är enligt Bryman och Bell (2003 s.323 f.) när samarbetet mellan 

forskarna och medarbetarna är nära för att uppdaga problem i en process som förändras. 

Forskarnas samarbete med uppdragsgivaren och medarbetare inom organisationen för att 

visa på problem i samband med en implementering av samordnad varudistribution har 

varit nära. Studiebesök med intervjuer har skett, förtydligande telefonsamtal och 

mailkonversationer har förekommit mellan både Camilla Thure och kökspersonalen. 
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Enligt Sandberg (1982 s.81) innebär aktionsforskning även att forskarens uppgift är att 

tillföra kunskaper syftandes till att utöka de berörda parternas kunskap. Även detta 

kriterium uppfylls då uppdragsgivaren har tagit tillvara på teorier samt empirisk 

information som forskarna visat i denna uppsats vilket lett till att forskningen syfte under 

tiden ändrats. Vidare kommer uppsatsens resultat att användas utav kommunstyrelsen i 

ett beslut om tidpunkt och vilket alternativ som ska implementeras samt vilka 

förändringar som kommer att bli nödvändiga.  

 

Miljöaspekterna på implementeringen av samordnad varudistribution har i Lessebo 

kommuns fall blivit väldigt schematiskt eftersom det inte finns någon empirisk data 

gällande mätningar av koldioxid, buller eller trängsel. Under forskningens gång har dock 

vissa aspekter framkommit som visar att antal transporter inom kommunen kommer att 

minska när samordnad varudistribution implementeras. Teorin visar att samordnad 

varudistribution borde leda till positiva miljöpåverkningar. Genom uträkningarna som 

visar på antalet minskade transporter mellan leverantörerna och leveransställena inom 

kommunen har detta kunnat konstateras. 

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag på fortsatt forskning är att undersöka de nackdelar som finns gällande samordnad 

varudistribution. Nackdelarna beskrivs av Björklund (2012) och innebär att de som ingår 

i samordnad varudistribution eller samlastning behöver anpassa sig efter varandra 

gällande leveranstider. Det innebär oftast att inte alla som ingår i slingan som körs kan få 

sina leveranser när de behöver dem eller kan ta emot dem. Ett annat problem som 

uppmärksammas är att lagerkapacitetsbrist kan uppstå när leveranser med stora volymer 

anländer samt att arbetsbördan för personalen är ojämn. Nackdelarna med samlastning 

behöver utforskas mer med tyngdpunkt på hur leveranstider och lager skulle kunna 

anpassas för att samlastning skulle kunna fungera i fler sammanhang. Till exempel om en 

verksamhet använder sig av leveranser enligt konceptet ”just in time”. ”Just in time” 

bygger på rätt mängd varor, vid rätt tid och till rätt ställe. Nackdelarna behöver minimeras 

samtidigt som fördelarna med konceptet bibehålls för att fler ska kunna använda sig av 

konceptet.   
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7.3 Figurer 

Figur 1. Sammanfattning av metod  

Figur 2. Övergripande analysmodell 

Figur 3. Analysmodell, Varudistributionen i nuläget 

Figur 4. Symboler vid processkartläggning 

Figur 5. Flödesanalysschema över huvudprocessen, Varudistributionen i nuläget 

Figur 6. Flödesanalysschema över delprocess ett, Varudistributionen i nuläget 

Figur 7. Flödesanalysschema över delprocess två, Varudistributionen i nuläget  

Figur 8. Flödesanalysschema över felleveranser i delprocess två, Varudistributionen i 

             nuläget 

Figur 9. Analysmodell, De två alternativen 

Figur 10. Kökspersonalens önskemål 

Figur 11. Flödesanalysschema, Alternativ ett 

Figur 12. Flödesanalysschema över huvudprocessen, Alternativ två 

Figur 13. Flödesanalysschema över delprocess ett, Alternativ två 

Figur 14. För- och nackdelar med alternativ ett 

Figur 15. För- och nackdelar med alternativ två 

Figur 16. Analysmodell, Kostnader och Miljöaspekter 

Figur 17. Påläggsmetoden 

Figur 18. Tillagningskök med antal tillhörande mottagningskök 

Figur 19. Kostnader och vikter 

Figur 20. Antal leveranser under första kvartalet 

Figur 21. Kostnad efter rabatter, första kvartalet 

Figur 22. Kostnader, Alternativ ett, beräknat på antal stopp  

Figur 23. Kostnader, Alternativ två, beräknat på antal stopp 
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Figur 24. Kostnad för transporterad vikt, första kvartalet 

Figur 25. Självkostnader vid alternativ ett  

Figur 26. Självkostnader vid alternativ två 

Figur 27, Kostnader för årlig frakt efter rabatten  

Figur 28, Antal transporter med samordnad varudistribution per år  

Figur 29, Årskostnaderna för alternativen samt kostnadsskillnaderna 

Figur 30. Översikt för- och nackdelar alternativ ett och två 

Figur 31. Årliga självkostnader, båda alternativen  

Figur 32. Årliga självkostnader, båda alternativen 
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Sammanfattning  
  

2010 införde Växjö kommun samordnad varudistribution. 2013 genomfördes en 

förstudie vad det skulle innebära att för länets kommuner att införa liknande i 

respektive kommun. Syftet är ett regionperspektiv med fokus på gemensamma 

upphandlingsförutsättningar, miljö, inköpsstyrning och effektivisering.  

  

Lessebo kommun är en liten kommun med andra förutsättningar med betydligt 

lägre inköpsvolym och leveransfrekvens än Växjö kommun. Vi är också färre 

inköpare. Det innebär att förutsättningarna inte är de samma för Lessebo som 

Växjö kommun.  

  

Idag finns i länet en samverkan kring upphandling via Inköpssamverkan 

Kronoberg.  För Lessebo kommun rör det sig om inköp för cirka 6 000 tkr som kan 

vara aktuella för samordnad varudistribution.   
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4Effekter av att vi genomför samordnade varudistribution  
• Färre transportkilometer och minskad Co2-utsläpp. I ett länsperspektiv 

skulle ett DC placerat i Växjö generera för länet:   

 4700 km färre transportkilometer (-22 %)  

 550 färre leveranser (-59 %)  

 110 turer (-50%)  

 2,3 ton minskade Co2-utsläpp (-22 %)  

• Ökade kostnader för inköpsstyrning, distributionscentral etc på 88 tkr/år 1. 
År 2 och framöver cirka 81 tkr/år.  Det tillkommer även kostnader för 
distribution. Uppskattat 7 -15 % av inköpskostnaderna. Växjö kommun har 
fått 6,7 % ökade kostnader av den totala inköpskostnaden för inköp för 
samordnad varudistribution.    

Med hänsyn till att vi har mindre volym och lägre leveransfrekvens kanske 

inte 6,7 % räcker för Lessebo kommun. En ny upphandling av 

distributionscentral skall göras. Det bör tas hänsyn i budget för en 

kostnadsökning under år 1 på 1000 tkr om vi väljer att införa samordnad 

varudistribution. På sikt uppskattas den ökade distributionskostnaden tas ut 

av lägre varukostnader i kommande upphandlingar eftersom leverantören 

får minskade transportkostnader.   

• Lägre inköpskostnader på sikt. Enligt forskningen ska samordnad 
varudistribution på sikt innebära 7-12 % lägre varukostnad om man 

särskiljer frakt och vara i upphandlingen1. Idag har Växjö kommun lägre 
varukostnad på två avtal. Ett på 2 % och ett på 4,5 % utan att göra 
upphandling fritt fabrik. Enlig Upphandlingschefen kan någon av de 
upphandlingar som i ska ingå i en ev. samordnad varudistribution 
upphandlas genom att särskilja vara och frakt.  Den fulla effekten av lägre 
inköpskostnader ser därför inte ut att uppnås förrän i nästkommande 
upphandling om 4-6 år.   

• Processbesparing vid inköpsstyrning. Växjö kommun uppskattar att de 
sparar 50 kr per order i och med minskad administration vid 
orderhantering. Motsvarande beräkning borde kunna gälla även Lessebo 
kommun. Det innebär en besparing på 160 tkr/år. År 1 behöver vi dock 
genomföra en del utbildningsinsatser.  

• Samordnad varudistribution underlättar eller möjliggör för lokala 
leverantörer att lämna anbud.   

• Om alla andra kommuner i länet väljer att införa samordnad 
varudistribution underlättar det de kommande upphandlingar som görs i 
Inköpssamverkan Kronoberg.  

  

Forskning pekar på att för att få de största miljövinsterna och ekonomiska 

fördelarna bör upphandlingen delas upp i vara och transport. Då går det att ställa 

miljökrav på fordon vid upphandling, vilket inte är tillåtet enligt LOU annars.  

Enligt Upphandlingschefen kan det i någon upphandling framöver vara aktuellt att 

särskilja vara och frakt i någon upphandling men inte på samtliga.   

  

Det är en fördel att Växjö kommun har erfarenhet av att starta upp ett 

samdistributionsprojekt. Det finns god kunskap och praktisk erfarenhet. De 

                                                 
1 Vägverket, WSP  
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leverantörer som idag levererar till Växjö kommun vet att det fungerar, vilket 

gynnar kommande upphandlingar.  

  

Konsekvens om vi väljer att inte införa samordnad varudistribution under 

2015  
  

• Vi kommer fortfarande att ingå i Inköpssamverkan Kronoberg. Om 
Lessebo kommun beslutar att inte går med i Samordnad varudistribution 
kommer årsavgiften förmodligen att höjas ett par tusen enligt Växjö 
kommuns  

Upphandlingschef pga ökade arbetskostnader. Årsavgiften är för 

närvarande på 25 tkr/år.2  

• Vi får fortsättningsvis ta del av den totala inköpsvolymen vid 
upphandlingar, men vi kan komma att missa eventuella rabatter som ges till 
de kommuner som har infört samordnad varudistribution. Idag har Växjö 
två avtal där de har lägre pris än övriga kommuner. Ett avtal med 2 % 
rabatt och ett avtal med 4,5 % rabatt.  

  

    

Bakgrund samordnad varudistribution  
Växjö kommun införde samordnad varudistribution 2010. 2012 startade 

diskussioner om en utökat länssamverkan i Kronobergslän med inköpssystem och 

samordnad varudistribution. Syftet är ett regionperspektiv med fokus på 

gemensamma upphandlingsförutsättningar, miljö, inköpsstyrning och 

effektivisering.  

  

2012 undertecknade Lessebo kommun en avsiktsförklaring om samordnad 
varudistribution i länet.   

  

2013 genomfördes en förstudie av Energikontor Sydost i samarbete med Växjö 
kommun.   

  

Upphandlingar via Inköpssamverkan Kronoberg  
Totalt gjorde Lessebo kommun under 2013 inköp av varor och tjänster via 

ramavtal i Inköpssamverkan Kronobergs regi med 12 387 tkr. Utav dessa hade 5 

953 tkr varit möjliga för samordnad varudistribution.   

  

Inköpssamverkan Kronoberg är en intäktsfinansierad verksamhet som finansieras 

via att leverantörerna betalar 1 % av inköpskostnaden direkt till Växjö kommun 

samt att respektive kommun betalar en årsavgift på 25 tkr.  

  

Leveransadresser för distribution i samordnad varutransport  

                                                 
2 Möte 2014-04-30  
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I förstudien uppgav vi 20 möjliga leveransadresser. Med hjälp av statistik från de 

leverantörerna som idag ingår i samordnad varudistribution och som vi har avtal 

med, bör det som mest röra sig om totalt 35 leveransadresser i Lessebo kommun.  

 

Miljöeffekter  
Miljöeffekter av samlastning på länsnivå med utgång från en distributionscenteral 

placerad i Växjö uppskattas till3:   

 4700 färre transportkilometer (-22%)  

 550 färre leveranser (-59%)  

 110 färre turer (-50%)  

 2,3 ton färre Co2 utsläpp (-22%)  

Andra positiva effekter av samordnad varudistribution  
  

Utöver miljöeffekter tillkommer följande positiva effekter av samordnad 

varudistribution:  

• Inköpsstyrning via e-handel genererar en effektivisering i inköpsprocessen. 
Växjö kommun uppskattar en besparingspotential på 5 % i och med ökad 
avtalstrohet. Det här är dock en ren uppskattning av Växjö kommun.  Vi 
har betydligt färre personer som skulle vara möjliga för att göra inköp. I 
några fall är det samma personer som gör inköp som även deltar i 
upphandlingen varför de har full kunskap. I det förslag som ligger är det 
inte heller aktuellt att Lessebo kommun får den fulla funktionalitet som 
Växjö kommun har i systemet.  

• Effektivare godsmottagning och säkrare trafikmiljö. Minskade antal 
leveranser leder till en koncentrerad godsmottagning. Det skapar en enklare 
godskontroll, vilket ger tidsbesparing. Färre tunga fordon ger ökad 
trafiksäkerhet.  

• Underlättar för SME att leverera till kommunen om man inför samordnad 
varudistribution.  

• Rätt utfört kan det leda till bättre arbetsmiljö för personal vid 
godsmottagning i främst tillagningskök i och med att det blir färre tillfällen 
för inleverans av varor. En begränsad faktor är ytor i godsmottagningen för 
att ta emot större volymer tex  godsmottagningen i tillagningsköket på 
Kvarndammskolan i Hovmantorp.  

  

                                                 
3 Förstudie samordnad varudistribution  
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Kalkyl   
Uppskattade kostnader :  

  

  År 1  År  2  och  

framåt  

Inköpssystem Visma Proceedo Light4  60 tkr  56 tkr  

Årsavgift till Växjö inköpssystem  8 tkr  5 tkr  

Årsavgift till Växjö DC  5 tkr  5 tkr  

Kostnad för GLN koder - Ett företagsprefix som 

behövs vid införandet av e handel och DC  

15 tkr  15 tkr  

Total årliga fasta kostnader  88 tkr  81 tkr  

Tillkommer en uppskattad rörlig kostnad för 

distribution på ca 7-15 % av inköpsvärdet.  

500-1000 tkr  500-1000 tkr  

Totala kostnader  588-1088  581-1081  

  

Växjö kommun har uppskattat att kostnad för transport från distributionscentral 

(DC) till mottagningsplats kan vara ungefär 7 % av inköpsvärdet. Växjö kommun 

har dock över 400 leveransadresser och högre leveranstäthet samt kortare avstånd 

till DC.  

  

Vad de rörliga kostnaderna för distribution blir styrs främst av inköpsstyrning, 

antal leveransställen samt upphandlingen av distributionscentral (DC) och 

transporter. Enligt förstudien ska kommunerna ta ställning till om man vill ha ett 

eget DC eller utnyttja Växjös DC. Ett DC behöver vara bemannat 24 h om dygnet 

och 6 dagar i veckan, vilket innebär höga kostnader för att driva.   

  

Initialt tillkommer även en utbildningskostnad för införande av 

inköpsstyrningsstystem. De som behöver utbildas är de som idag gör inköp via 

ramavtal, uppskattningsvis 15 personer à 3 h = ca 45 h. Det behövs en ansvarig i 

kommunen som behöver ytterligare utbildning på uppskattningsvis 30 h. Oklart 

vad denna arbetsuppgift löpande genererar i arbetstid för den kommunansvarige. 

Tillkommer att datakunskaperna är låga inom t ex kosten varför det tillkommer 

utbildningstid i grundläggande datakunskap.  

  

  

                                                 
4 Light version har inte alla funktioner, t ex auto attestering, vilket skulle effektivisera arbetet ytterligare. Markaryd har 
begärt att få det som alternativ.  Ett nytt ekonomisystem ska upphandlas och implementeras 2016.  
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Uppskattad besparing enligt underlag från Upphandlingsenheten:  

  

Effekt enligt Växjö  

kommun  

Besparing för  

Lessebo  

Kommentar  

Lägre pris i upphandling 

med ca 3 % genom 

inköpssamverkan.  

-  Den besparingen har vi oavsett om vi 
inför samordnad varutransport.  
Beräknas ej.  

Uppskattad besparing 

med 5 % vid  

-  Uppskattning som inte går att styrka. Inte 

säkert att det skulle ha samma  

inköpsstyrning pga högre 

avtalstrohet.  

 effekt i Lessebo. Vi har färre inköpare och 

ofta är det samma personer som 

medverkat som referenspersoner i 

upphandlingsfasen som även är inköpare.   

Uppskattad 

processbesparing per 

order med 50 kr.  2013 

hade Lessebo kommun 

3163 ordrar.  

Ca 160 tkr  Växjös uppskattade besparing kan vara 
rimlig även med Lessebos  
förutsättningar. En del av de inköpare 

som kan bli aktuella behöver 

grundläggande datautbildning. Initialt har 

vi därför inte samma uppskattade 

processbesparing.  

7-12 % uppskattad lägre 

total varukostnad om 

upphandlingen görs fritt 

fabrik (särskiljer frakt och 

vara).    

  

Ca 120 tkr  

  

Upphandlingsenheten kommer enligt 
uppgift i kommande upphandlingar inte 
särskilja frakt och vara. Möjligtvis pröva 
någon enstaka leverantör. Effekten blir 
därför begränsad initialt.  
Växjö uppskattar 2 % lägre varukostnad. I 

nästkommande upphandlingar är det 

dock troligt att leverantörerna lämnar 

lägre priser om samordnade 

varudistribution lett till lägre kostnader 

för leverantören. Idag har Växjö kommun 

två avtal med lägre pris. De 

leverantörerna har lämnat 2 % respektive 

4,5 % lägre varupris för Växjö kommun 

jämfört med länets övriga kommuner.   

  

För att få ekonomi för samordnad varudistribution krävs förändrad 

upphandling  
Enligt Vägverkets idéskrift för samordnad varudistribution måste 

transportkostnaden separeras från varans pris för att full effekt av samdistribution 

skall kunna identifieras. Avtal bör omförhandlas i den takt de förfaller. Enligt 

samma skrift ska man kunna spara 812 % av varans pris om man inför samordnad 

varudistribution och separerar varupris och transportpris. Enligt WSP:s rapport 
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”Samordnad varudistribution Umeå” beräknar de 7 % lägre varukostnad. I ett avtal 

har en av leverantör sänkt med 2 % på varukostnaden till Växjö kommun. 

Ytterligare en leverantör har sänkt varukostnaden till Växjö kommun med 4,5 %.  

De har dock inte separerat varukostnad och transportkostnad i sina upphandlingar. 

Växjö kommun har haft miljön som incitament vid införandet av samordnad 

varudistribution.   

  

För att kontrollera om delad frakt och varukostnad kan leda till sänkt varupris togs 

kontakt med en leverantör, Charkett. Med leveransstatistik från leverantören och 

Växjö DC:s grundtaxa som beräkningsgrund beräknades fraktkostnaderna till ca 

70 tkr, ca 12 % av varuvärdet. Genom styrd upphandling och färre leveransdagar 

går det att pressa ner kostnaderna.  Totalt ökar varukostnad samt frakt inkl. från 

leverantör till DC med 7 %.  Men denna beräkning är gjord på att vi har 4 

leveransställen. Om vi ska distribuera till samtliga våra mottagningskök blir 

kostnaden högre. Charkett uppger en rabatt på 8-10% av varuvärdet om vara och 

frakt skiljs åt. Charkett påpekar dock att det endast gäller om det blir ett DC i länet. 

Blir det ett DC i varje kommun kvarstår Charketts kostnader för frakt till flera 

destinationer och prissänkning uteblir. 5 Upphandlingsenheten har gett besked att 

det kan det bli aktuellt med någon upphandling med särskiljning av vara och frakt 

men inte samtliga upphandlingar.6  

  

Ytterligare en leverantör kontaktades, RP Frukt och Grönt. De uppskattar en 

sänkning av varukostnaden med 4-7% om Lessebo kommun ingår i samordnad 

varudistribution tillsammans med övriga kommuner i länet.7  

Aktuella leverantörer och produktområden via inköpsstyrningssystem 

respektive DC  
Nedanstående lista visar vilka leverantörer och produktområden som Växjö idag 

har via Inköpsstyrningssystemet INES respektive DC. De som är gråmarkerade är 

de som Lessebo har avtal med idag och som är aktuella för samordnad 

varutransport.  

Aktuella leverantörer Växjö   INES  Inköp 2013  
e-Faktura  varor via DC  

Livsmedel             

Martin & Servera, bryggeriprodukter  x    x  x  

Martin & Servera, grossist  x    x  x  

Martin & Servera, färsk frukt och grönsaker  x    x  x  

Martin & Servera, mejeriprodukter          x  

Martin & Servera, färskt kött  x    x  x  

Bonnakött  x       x  

Urshultsbagarn  x    x  x  

Konsumbagarn  x    x  x  

                                                 
5 Mail Charkett 2014-04-22  

6 Möte 2014-04-30  

7 Mail RP Frukt och Grönt 2014-04-22  
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Dafgårds  x    x  x  

Skånemejerier  x    x  x  

Halmstad frukt & grönt  x    x  x  

Växjö Partiaffär  x    x  x  

Arla  x    x  x  

Charkett  x    x  x  

RP Frukt  x        Kan ingå 2014  

Delicato   x    x  x  

Kontorsmaterial             

Staples, kontorsmaterial  x    x  x  

Helmer Nilsson, kontorspapper  x    x  x  

H-Tryck  x    x  x  

Övrigt             

Rekal  x       x  

Onemed  x    x     

Design A  x          

Ahlsell  x          

Stål och verktyg, järnhandelsvaror  x       x  

Stål och verktyg, yrkeskläder  x       x  

Staples, lek & hobbymaterial  x    x  x  

Helmer Nilsson, städkemikalier  x    x  x  

Läromedia  x    x  x  

BTJ             

Supplies team  x    x     

Privab  x       x  

Orrefors/Kosta Boda  x       x  

Figur 1Aktuella leverantörer  för samordnad varudistribution  

E-handel/inköpsstyrning  
Visma Proceedo Light ger inte möjlighet till automatisk matchning 

beställning/faktura, kontering och attest. Växjö kommun har en utökad version där 

detta finns.  

  

Växjö har uppskattat att de gör en processbesparing per order på 50 kr. Om vi 

utgår från en faktura är lika med en order så har vi hanterat 3163 ordrar under 2013 

utav de leverantörer som är aktuella för inköp via inköpsstyrning. 3163 st x 50 kr = 

158 tkr i besparing. Vi uppskattar att det kan vara realistisk även för Lessebo 

kommun.   

  



 

 

 

 XII   

Merparten av våra inköpare som behöver kunskap i Visma Proceedo Light finns 

inom vår kostverksamhet. Inom kostverksamheten finns stort behov av 

grundläggande datakunskaper. Innan vi kan införa e-handel/inköpsstyrning måste 

vi tillhandahålla grundläggande datautbildningar för dessa.  

  

Vi har möjlighet att lägga in lokalt tecknade avtal för att styra inköp i Visma 

Proceedo Light för att öka avtalstroheten. Vi använder idag Easit för detta. Easit är 

dock inte en optimal lösning. Det är viktigt att de som gör inköp har kännedom 

och tillgång till aktuella avtal. Det finns dock andra sätt att sätt att arbeta med 

detta.  

  

Inköpsstyrning kan man med fördel börja jobba med direkt. Ljungby började i 

mars 2014. För närvarande pågår en upphandlingen av nytt ekonomisystem. Växjö 

ska göra ny upphandling av inköpsstyrningssystem 2016. Det kan vara fördel att 

vänta tills dessa upphandlingar är klara.  

  

Leveranser  
Om vi inför samordnad varudistribution kommer det gods som vi bestämmer ska 

ingå i samordnad varutransport att transporteras till ett DC. Där kommer det att 

plockas om och läggas på lastbärare. Inköpen kommer att styras så leverans 

kommer till DC de distributionsdagar vi har leverans till de på förhand bestämda 

leveransadresserna. Det blir ett fordon från DC som kör en slinga med vårt gods 

tillsammans med andra kunders gods inom vårt område. Det blir 2-3 utleveranser 

per vecka. Det är samordningen i varutransporten. OBS: Det är bara det gods som 

vid upphandlingstillfället bestämt ska levereras till DC som levereras dit.   

  

I dagsläget beställer vi livsmedel till våra fyra tillagningskök, Ungbo/Putbo samt 

kommunhuset. Det är vår största leveransvolym och mest regelbundna leveranser. 

Från våra tillagningskök distribuerar via ut livsmedel tillsammans med distribution 

av varm mat. Man kan säga att vi idag gör en form av samordnad varudistribution 

på våra tillagningskök. Vi har inte optimala ytor för det, det tar tid både i omplock 

och vid beställning. Om detta istället görs via DC sparar vi arbetstid i våra 

tillagningskök men vi får ökade distributionskostnader.   

  

 
Röda rutor tillagningskök, Ungbo/Putbo samt kommunhuset.  
Gröna rutor mottagningskök  
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Figur 2 Skiss varudistribution livsmedel i nuläget   
 

Under mätperioden inför förstudien fick vi förutom livsmedel, leveranser av hjälpmedel.  

För hjälpmedel sker redan i dag en samordnad distribution via annan avtalad 

leverantör. Det flödet är inte aktuellt att föra in i DC via Växjö.  I övrigt 

registrerades inga leveranser under mätperioden. För att fånga upp eventuella 

övriga leveranser begärdes statistik från 2013 från de leverantörer som inte 

levererar livsmedel i figur 1. Statistiken pekar på 35 möjliga leveransställen inom 

Lessebo kommun.  

  

Tillagningsköken i Lessebo och Hovmantorp behöver leverans 3 ggr/vecka.  

Tillagningsköken, mottagningsköken samt Ungbo/Putbo behöver 2 dagar i veckan. 

Övriga betydligt färre. Det innebär att vi behöver följande distributionsslingor:  

  

- 1 dag i veckan 2 
leveransställen -  1 dag i 
veckan 6+ ev 
mottagningskök.  

- 1 dag i veckan samtliga 
leveransställen om gods 
finns. Alla adresser 
kommer dock inte att ha 
behov av leverans varje 
vecka.   

    
  
Figur 3 Distributionstur 1 = 2 leveransställen en dag i veckan.  

DC 
  

Hovmantorp:  
Kvarndammsskolan 

  
Lessebo: Bikupan 
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Figur 4 Distributionstur 2 = 6-23 leveransställen en dag i veckan beroende på om vi ska köra direkt till 

mottagningsköken eller göra omlastning i tillagningsköken. Bedömning görs att i våra förskolor är det 

samma leveransadress för livsmedel som för övriga varor.  

  

    

  

  

DC 
  Hovmantorp:  

Kvarndammsskolan 
  Hovmantorp:  

Prästkragen 
  
Hovmantorp:  

Sjöglimten 
  

Hovmantorp: Bore 
  

Hovmantorp: Askungen 
  

Hovmantorp: Lingonet 
  

Lessebo: Bikupan 
  

Lessebo: Ungbo/putbo 
  

Lessebo: Kommunhuset 
  

Lessebo: Berghälla  
servicehus 

  Lessebo:  
Hackebackeskolan  

  Lessebo: Stallet 
  

Lessebo: Myran 
  

Lessebo: Violen 
  

Lessebo: Zebran 
  

Lessebo: Nyängsskolan 
  

Lessebo: Oden 
  

Skruv: Furugården 
  

Skruv: Lilltorpet 
  

SKruv Björkskolan 
  

Kosta servicehus 
  

Kosta: Lustigkullaskolan 
  

Kosta: Edabacken 
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Figur 5 Distributionstur 3 = 6-35 möjliga leveransställen, alla kommer dock inte ha leverans varje vecka. 

Bedömning görs att i våra förskolor, som är små enheter,  är det samma leveransadress för både livsmedel och 

övriga varor.  

  

DC 
  H: Kvarndammsskolan, kök 

  
H: Kvarndammskolan, övrigt 

  
H: Prästkragen 

  

H: Sjöglimten 
  

H: Bore 
  

H: Askungen 
  

H: Lingonet 
  

L: Bikupan, kök 
  

L: Bikupan,  
övrigt 

  

L: Ungbo/putbo 
  

L: Kommunhuset 
  

L: Lessebohus 
  

L: Odengatan 
  

L: Berghälla servicehus 
  

L: Hacke, kök 
  

L: Hacke, övrigt 
  

L: Stallet 
  L: Myran 

  
L: Violen 

  

L: Zebran 
  

L:Nyängsskolan 
  

L: Vikingagården 
  

L: LSS Smålandsgatan 
  

L: IHF Soc 
  

L: Kärnan 
  

L: Distriktsterapin 
  

L: Biblioteket 
  

S: Furugården 
  

S: Lilltorpet 
  

S: Björkskolan, matsal 
  

S: Björkskolan, övrigt 
  

Kosta servicehus 
  

K: Lustigkullaskolan, matsal 
  

K: Lustigkullaskolan, övrigt 
  

K: Edabacken 
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Placering av DC  
Om vi ska få full effekt av samordnad varudistribution får inte antalet DC vara för 

många. För oss är det mest lönsamt om vi enbart har ett DC eftersom vi då får 

nytta av hela länets volymer om Upphandlingsenheten i förlängningen särskiljer 

vara och frakt vid upphandlingar. Om länets DC fortsättningsvis kommer att vara 

placerat i Växjö har vi en fördel med korta avstånd mellan våra orter, våra två 

största orters placering utmed riksväg 25, samt vår närhet till Växjö.   

  

Vad blir konskevensen av att tacka nej?  
Svårare för SME att lämna anbud. För små och medelstora lokala företag (SME) 

kan det bli svårare att leverera och lämna anbud till Lessebo kommun enligt 

upphandlingsenheten.8 Bonnakött, Tävelsås, är en lokal leverantör av kött som bla 

Växjö kommun har idag. Med samordnad varudistribution kan Bonnakött leverera 

små kvantiteter, tex 2,5 kg färs till en liten enhet. Skulle Lessebo kommun vilja 

upphandla kött via Bonnakött och inte ingå i samordnad varudistribution behöver 

kvantiteten vara 50-60 kg eller ett varuvärde på minst  

6-7 tkr. 9  

  

Om en eller flera kommuner avböjer kommer det att bli betungande och svårt för 
Växjö kommun att hantera upphandlingar i den form som sker i Inköpssamverkan 
Kronoberg idag. De flaggar för att samverkansform och ersättning m.m. får ses över 
i så fall. Det är inget alternativ för Lessebo kommun att genomföra upphandlingar i 
egen regi.  

Upphandlingar är resurskrävande och vi bör få bättre pris vid inköpssamverkan. 

Kostnad för en heltidsanställd upphandlare är cirka 540 tkr.  Vid möte med Växjö 

kommuns Upphandlingschef är intrycket att Växjö är mån om att samverkan i 

Inköpssamverkan Kronoberg ska fortsätta i den form den har nu. Lessebo kommun 

kommer att ingå även om vi inte inför Samordnad varudistribution. Men våra 

kostnader för deltagandet kommer att öka. Idag tar Växjö kommun ut en avgift på 

1 % på upphandlat varuvärde som betalas in av leverantörerna direkt till Växjö 

kommun samt en årlig avgift på 25 tkr.  

Upphandlingschefen uppger att det är den fasta årsavgiften som kommer att öka 

med ett par tusen kronor per år.10  

  

I de upphandlingar som görs framöver kommer leverantörerna dock att behöva 

lämna anbud både till kommuner som har samordnad varudistribution och de som 

inte har. Det kommer sannolikt innebära att olika rabattsatser där de som inte ingår 

i samordnad varudistribution inte får den lägre rabattsats. Idag är det skillnad på 

två avtal. I de senaste upphandlingarna lämnade Servera 2 % respektive 4,5% lägre 

till Växjö än övriga kommuner med anledning av samordnad varudistribution.   

  

  

  

                                                 
8 Tfn upphandlare Marita Lennartsson 2014-05-02  
9 Tfn Bonnakött 2014-05-05  

10 Möte 2014-04-30  
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8.2 Bilaga 2. Thure C, 2015 Samordnad varutransport 2015  

 

Uppföljning av beslut att avvakta med anslutning till 

samordnad varudistribution till 2018-2020  
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Lessebo 2015-04-08    

1. Sammanfattning   
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-03 § 90 att avvakta med att 

ansluta sig till samordnad varudistribution till nästkommande upphandling om 4-6 år.  

De förutsättningar som låg till grund för beslutsunderlaget har sedan dess ändrats.   

Ett nytt avtal för DC och transport från DC är upphandlat. Kostnaden för distribution 

från DC till mottagare är 100 kr/stopp och 1,24 kr/kg. Det gör att vi nu kan beräkna 

kostnaden.  

I de senaste upphandlingarna, av de som ingår i samordnad varudistribution, har  

Upphandlingsenheten ställt krav på att leverantörerna ska lämna rabatt vid leverans till 

DC. Fyra leverantörer har lämnat mellan 5,6 % - 9,6 % högre rabatt till kommuner som 

har samordnad varudistribution än till övriga kommuner.   

I de senaste upphandlingarna som har gjort skrivs det in att fler kommuner kan komma 

att ansluta sig till samordnad varudistribution och att dessa kommuner då ska ha 

möjlighet att erhålla samma rabatt som de som redan är anslutna. Så länge 

Upphandlingsenheten för in den skrivningen i de avtal som tecknar så missar vi inget. 

Vår upphandlingsansvarig bör aktivt bevaka att så sker.  

Rabatterna kommer att tillfalla de verksamheter som gör inköpen. Kostnaden för 

samdistribution från DC till mottagningsadress belastas enheten som gör inköpen enligt 

de GLN koder som styr transporterna. Viktigt att dessa GLN koder blir rätt och att det 

finns en tanke kring detta redan nu när vi implementerar inköpsstyrningssystemet 

under 2015.  

Från beslut att ingå tar det 6 månader att planera för att införa samordnad 

varudistribution enligt Växjö kommun. Nu implementerar vi inköpsstyrningssystemet 

under 2015. Det är en viktig del i samordnad varudistribution och underlättar vid 

införandet av samordnad varudistribution.  

Det är viktigt att bevaka hur upphandlingsenheten väljer att jobba vidare med 

samordnad varudistribution för att bedöma när det är rätt tid för Lessebo kommun att 

ansluta sig till samordnad varudistribution. Våren 2016 är den nya 

grossistupphandlingen klar. Det kan vara ett lämpligt startdatum för Lessebo kommun 

att ansluta sig till samordnad varudistribution. I så fall bör beslut tas hösten 2015.   
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2. Bakgrund samordnad varudistribution  
Växjö kommun införde samordnad varudistribution 2010.  

2012 startade diskussioner om en utökat länssamverkan i Kronobergslän med 

inköpssystem och samordnad varudistribution. Syftet var fokus på gemensamma 

upphandlingsförutsättningar, miljö, inköpsstyrning och effektivisering i ett 

regionalt perspektiv. 2012 undertecknade Lessebo kommun en avsiktsförklaring 

om samordnad varudistribution i länet.   

2013 genomfördes en förstudie av Energikontor Sydost i samarbete med Växjö 

kommun. Miljöeffekter av samlastning på länsnivå med utgång från en 

distributionscenteral placerad i Växjö uppskattades till11:   

 4700 färre transportkilometer (-22 %)  

 550 färre leveranser (-59 %)  

 110 färre turer (-50 %)  

 2,3 ton färre Co2 utsläpp (-22 %)  

  
2014 tog Lessebo kommunstyrelse beslut att avvakta med att ansluta sig till samordnad 

varudistribution till 2018-2020. Enligt de förutsättningar som 

Upphandlingsenheten uppgav vid tiden för beslut skulle de inte särskilja vara och 

frakt vid upphandlingen.  De hade då enbart lägre rabatt på ett avtal och då med 2 

%. Antal DC var oklart och de tillkommande transportkostnader uppskattades till 

7 % av varuvärdet.  Enligt de beräkningar vi då gjorde efter de förutsättningar vi 

då hade skulle det innebära en investering på mellan 581-1088 tkr/år för Lessebo 

kommun att ansluta sig till samordnad varudistribution.  

2015 har förutsättningarna ändrats.   

• Upphandling av DC är genomförd. Det blev ett DC med placering i Växjö. Vi 

har nu möjlighet att beräkna vad kostnaderna för transport från DC till 

leveransadress blir. Kostnaden för distribution från DC till mottagare är 100 

kr/stopp och 1,24 kr/kg. Det gör att vi nu kan beräkna kostnaden.  

• Upphandlingsenheten särskiljer fortfarande inte vara och transport vid 

upphandling. Tidigare har man inte heller ställt krav på att leverantören ska 

lämna extra rabatt vid samordnad varudistribution men under hösten 2014 

började man ställa krav på att leverantören skall lämna ett lägre pris med 

hänvisning till samordnad varudistribution. Det har hittills inneburit en lägre 

rabatt vid fem upphandlingar:  

 Köksutensilier ger anslutna kommuner en rabatt höjd med 2 %.  

 Charkuteri ger anslutna kommuner en genomsnittlig högre rabatt på 7,5 

%  

 Frukt och grönt ger anslutna kommuner en genomsnittlig högre rabatt 

på 9,6 %  

 Färskt bröd ger anslutna kommuner en genomsnittlig högre rabatt på 7,6 

%  

                                                 
11 Förstudie samordnad varudistribution  
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 Mejeri ger anslutna kommuner en genomsnittlig högre rabatt på 5,6 %  

  
Totalt i länet är det tre kommuner som inte har anslutit sig. Det är Uppvidinge, 

Markaryd och Lessebo.   

 

3. Inköpsprocessen  
Upphandling  
Växjö kommuns Upphandlingsenhet genomför upphandlingar i Inköpssamverkan 

Kronoberg. Det är en intäktsfinansierad verksamhet som finansieras via att 

leverantörerna betalar 1 % av inköpskostnaden direkt till Växjö kommun samt att 

respektive kommun betalar en årsavgift på 35 tkr12. Avtalet gäller tom 2017-12-31. I 

avtalet förbinder sig Lessebo att  

 Bekräfta deltagande i kommungemensam upphandling.  

 Lämna uppgifter som fakturauppgifter, statistik, referenspersoner och beslut 

inför varje upphandling. Vid varje upphandling utses en referensgrupp där en 

upphandlare från Upphandlingsenheten ingår samt representanter från de som 

ska använda tjänsten/varan. Varje kommun utser en representant som företräder 

kommunen. I referensgruppen sätts de upphandlingskrav som ska gälla.  

 Godkänna och följa tidplan för varje upphandling.  

 Informera om upphandlingssekretess vid varje tidpunkt.  

 Att informera om genomförda kommungemensamma upphandlingar i den egna 

kommunen samt teckna avtal. Idag använder vi Easit som inte är känt eller 

används fullt ut i organisationen. Under våren kommer vi att implementera ett 

inköpsstyrningssystem.  

Upphandlingsenheten sammanställer förfrågningsunderlaget och genomför 

upphandlingen.  

Totalt gjorde Lessebo kommun under 2014 inköp av varor och tjänster via möjliga för 

samordnad varudistribution med 10 864 tkr13. Enligt det besked som lämnades 2014 

var ambitionen att öka andelen varugrupper som ingår i samordnad varudistribution. 

Vad innebär det för vår del?  

I flera avtal som löper har Upphandlingsenheten inte förhandlat någon rabatt. Innebär det  

att det inte kommer bli någon rabatt förrän nästa upphandling eller kommer   

Upphandlingsenheten omförhandla under pågående avtal?   

 

  

                                                 
12 Det är en höjning med 10 tkr jämfört med 2014.  
13 Uppskattning av Camilla Thure enligt statistik på gjorda inköp mail från Leif Nilsson  2015-03-16  
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Inköpsstyrning  
Inköp och avrop i Lessebo kommun är decentraliserat. Respektive verksamhet gör 

inköp. I dagsläget har vi inget verktyg för att styra att verksamheterna använder rätt 

ram-avtal, men det kommer vi att få i och med att vi inför verksamhetssystem för 

inköpsstyrning under 2015.  

Inköpsstyrning är en förutsättning för samdistribution. Inköpsstyrning innebär även att 

inköp kan styras till mer miljövänliga eller ekologiska alternativ, allt efter 

verksamhetens mål. Det underlättar också att kartlägga inköpsmönster. Det är en fördel 

att börja jobba med även om man inte ansluter sig till samordnad varudistribution. 

Lessebo kommun har beslutat att ingå i Visma Proceedo Light. Light-versionen ger 

inte möjlighet till automatisk matchning beställning/faktura, kontering och attest. 

Växjö kommun har en utökad version där detta finns.  

Engångsavgift  66 tkr  

Årlig avgift    98 tkr  

  

  

Gjorda inköp av Lessebo kommun totat av Martin Servera:  

År  Orderrader tot  Totalt inköp  Varav orderrader utan  

anbud totalt i  

kommunen  

Summa utan anbud 

totalt inom 

kommunen  

2012  11 185  2 742 238  2 384  748 776 kr  

2013  11 982  2 875 687  2 870   666 207 kr  

2014  11 496  2 861 161  2 348  509 888 kr  

  

Under 2014 var 20 % av inköpen som gjordes via Martin Servera inköp ej på anbud. 

Martin Servera är en grossist, men för inköp av mejeri och frukt och grönt eller 

hushållsartiklar har vi ramavtal med andra leverantörer. Vid ett av 

stickprovskontrollerna visar att vi gjorde inköp av Bregott 600 gr hos Martin Servera 

fast vi vid tiden för inköp hade avtal med RP Frukt & grönt för mejeri. Priset för Milda 

600 gr var 21:65 kr/asken på RP Frukt och grönt jämfört med 52 kr asken för Bregott 

hos Martin Servera. Lessebo kommun totalt har under 2014 inte haft någon god 

avtalstrohet mot dessa leverantörer. Det är svårt att uppskatta vad detta har inneburit i 

högre kostnader.  Om vi räknar med 25 % högre pris i snitt har vi förlorat 127 tkr 

genom att inte följa våra ramavtal. Verksamheter som g4 fför inköp via Martin Servera 

är kostverksamheten, Ungbo/putbo samt till kostverksamheten. Kostverksamheten 

använde i huvudsak rätt ramavtal för rätt varugrupp men Ungbo/putbo och 

kommunhusets cafeteria använder enbart grossistavtalet med Martin Servera.  

Med inköpsstyrningssystem blir det lättare att använda rätt ramavtal.  
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Aktuella leverantörer för samordnad varutransport  
Nedanstående lista visar aktuella leverantörer 2015-03-01 för samordnad 

varudistribution:  

Aktuella leverantörer 

 

 

Avtal tom Org.nr. 

 

 

Inköp 2014 Referensperson Rabatt vid lev 

till DC 

Arla Foods AB, 

mejeri och juice 

2017-03-31+1 55657944

00 

Under 2014 

i RP 

Annika 

Sandgren 

5,6 % 

Auralight 

2017-01-31 55657288

87 
39 320 Joachim 

Willysson 

0 % 

Charkett AB, 

Livsmedel 

2017-03-31+1+1 55672289

17 
849 772 Annika 

Sandgren 

7 % 

Grolls AB, 

Arbetskläder och skor 

2015-11-30 +1+1 55608417

84 
100 954 

 

Linda 

Sandberg, 

Annika 

Sandgren, 

Birgitta 

Andersson 

0 % 

Helmer Nilsson AB, 

Kopieringspapper 

2015-09-30 55639217

65 
481 950 

 

Odette 

Wassenaar 

- 

Helmer Nilsson AB, 

Städkemikalier  

2015-09-30+1+1 55639217

65 

Ingår ovan Birgitta 

Andersson 

- 

H-tryck, Kuvert 2016-05-31 55608615

35 
18 164 Odette 

Wassenaar 

9 % 

KGM AB, Idrotts- 

gymnastik material 

2016-04-30+1+1 55651298

47 
3 924 

 

Patrik Roth 0 % 

Konsumbagaren  Upphört 1 982 813 Upphört  

Lekolar 2015-05-31  30 088 

 

Leif 

Gummeson 

0 % 

Lyreco Sverige AB, 

Kontorsmaterial 

2016-05-31 21200006

13 
239 298 

 

Odette 

Wassenaar 

9 % 

Läromedia 2016-02-28 55641627

57 
2 636 453 

 

Utbildningsförv

. 

0 % 

Martin& Servera AB 2016-03-31 55623324

51 
107 649 Annika 

Sandgren 

Ny 

upphandling 

pågår 

Martin& Servera AB, 

Livsmedel grossist 

2016-03-31 55623324

51 
 

2 636 453 

Annika 

Sandgren 

Ny 

upphandling 

pågår 

Menigo Foodservice 

AB, Köksutensilier 

2016-05-31+1+1 55604446

47 
29 324 Annika 

Sandgren 

 2 % 

Rekal Svenska AB, 

diskkemikalier 

2015-09-30+1+1 55629038

71 
112 065 

 

Birgitta 

Andersson 

0 % 

rEKOlek AB. 

Lekmaterial 

2016-05-31+1+1 55694437

98 
- Leif 

Gummeson 

0 % 

RP Frukt och grönt 2017-03-31+1 55622635

32 
1 494 175 

 

Annika 

Sandgren 

0 % 

Om 

anslutning till 

DC sker under 
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avtalsperioden 

ska priset 

justeras! 

Staples Sweden AB, 

Kreativt lekmaterial 

2016-05-31+1+1 55609125

91 
- Leif 

Gummeson 

9 % 

Staples Sweden AB, 

Pedagogiskt 

lekmaterial 

2016-05-31+1+1 55609125

91 
1399 Leif 

Gummeson 

9 % 

Techpack in 

Scandinavia AB, 

förpackningsmaterial 

för matdistribution 

2016-06-30+1 21200006

13 
97 596 Annika 

Sandgren 

0 % 

Urshultsbagaren 

2017-03-31 

55632695

46 

Se 

Konsumbag

aren 

Annika 

Sandgren 

0 % 

 

 

4. Leverans  
Leveransadresser för distribution i samordnad varutransport  
I förstudien uppgav vi 20 möjliga leveransadresser.  

Om vi inför samordnad varudistribution kommer de varugrupper som ingår i samordad 

varudistribution att transporteras till DC i Växjö. Där kommer det att plockas om och 

läggas på lastbärare. Inköpen kommer att styras så leverans kommer till DC de 

distributionsdagar vi har leverans till de på förhand bestämda leveransadresserna. Det 

innebär allt gods som ska till en och samma leveransadress samordnas. Det lastas på ett 

fordon som utgår från DC och kör en slinga med vårt gods tillsammans med andra 

kunders gods inom vårt område. Det blir 2-3 utleveranser per vecka. Detta är själva 

samordningen i varutransporten. OBS: Det är bara det gods som vid 

upphandlingstillfället bestämt ska levereras till DC som levereras dit.   

Det produktgrupper som för närvarande ingår i samdistribution är livsmedel, 

kontorsmaterial, arbetskläder, städ- och disk kem samt lek- och lärmaterial.  

Livsmedel är vår största leveransvolym och mest regelbundna leveranser av det som 

kan ingå i samordnad varudistribution. I dagsläget beställer vi livsmedel till våra fyra 

tillagningskök, Ungbo/Putbo samt kommunhuset. Från våra tillagningskök distribuerar 

via ut livsmedel tillsammans med distribution av varm mat. Man kan säga att vi idag 

gör en form av samordnad varudistribution på våra tillagningskök. Vi har inte optimala 

ytor för det, det tar tid både i omplock och vid beställning.   
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Röda rutor tillagningskök, Ungbo/Putbo samt kommunhuset.  
Gröna rutor mottagningskök  

Figur 1 Skiss varudistribution livsmedel i nuläget    
Vi behöver arbeta vidare med att ta fram det optimala antalet leveransadresser för en effektiv  

total lösning ur ett ekonomiskt-, arbetsmiljö- och miljöhänseende.   

  

 

20143 

 

   

5. Ekonomi och miljöeffekter  
Uppskattade besparingar  

Uppskattad effekt  Kommentar  

Uppskattad besparing med 5 % vid 

inköpsstyrning pga. högre 

avtalstrohet.  

Att styra inköpen till rätt avtalade artiklar är 

viktigt. Se Martin Servera. Där var 6,5 % av 

orderraderna felaktiga.   

7-12 % uppskattad lägre total  

varukostnad om upphandlingen  

görs fritt fabrik (särskiljer frakt och 

vara).    

Upphandlingsenheten har börjat ställa skallkrav 

på lägre pris med hänvisning till DC. I fem avtal 

har det gett från 2 %-9,6 % rabatt.  

? % i effektivare arbetssätt.  Vad skulle det innebära i våra tillagningskök om  

vi inte gör omplock av varor till 

mottagningsköken.  

? % lägre körtid för transporter av 

varmhållen mat  

I dag transporterar vi ut varuinköpen från 

tillagningsköken till mottagningsköken med 

transporter av varmhållen mat. Det innebär 
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längre tid för last- och lossning vilket vi debiteras 

körtid för i befintligt avtal.  

  

Uppskattade kostnader  

  Mängd/år  Kostnad   

Årsavgift till Växjö DC  1   ?  

Tillkommer en rörlig kostnad med 100 kr/stopp  ?   ?  

Tillkommer en rörlig kostnad på 1,24 kr/kg  ?   ?  

Totala kostnader       

  

För att undersöka ekonomin i att införa samordnad varutransport måste vi ha en uppfattning  

om hur många fler varugrupper som kan komma att ingå, uppskatta antal stopp och vikt på   

de varor som ingår i samordnad varudistribution. Ska vi ha kvar omplock av varor på   

tillagningsköken eller ska vi införa samordnad varudistribution till våra mottagningskök. Vad  

innebär det i besparingar ar resurser i verksamheten och vad innebär det i ökade kostnader   

för distribution.   

  

Älmhult, Ljungby, Alvesta och Tingsryd anslöt sig och införde samordnad varudistribution 

2015-04-01. Vilka erfarenheter har de?    

 

 

Miljöeffekter för Lessebo kommun  
Att införa samordnad varudistribution skulle enligt förstudien ses ur ett länsperspektiv. 

Men det finns inget uppdaterat referensvärde för 2015. Ett av våra verksamhetsmål är 

att minska antalet transporter. Om vi inför samordnade varudistribution bör det därför 

finnas ett referensvärde och en metod för att följa upp Co2 utsläppen framöver för 

Lessebo kommun.  

  

6. Källor:  
Förstudie samordnad varutransport, Energikontor Sydost  

Vägverkets idéskrift för samordnad varutransport  

WSP:s rapport Samordnad varutransport Umeå kommun  

Underlag från Växjö kommun 2014-03-28  

Samordnad varudistribution 2014, Camilla Thure  
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8.3 Bilaga 3 Intervjuguide  
Varje intervju inleddes med att förklara för kökspersonalen vad samordnad 

varudistribution innebar.  

 

Intervjuguide gällande för tillagningsköken i Kosta, Hovmantorp, Lessebo och Skruv 

1. Hur sköts leveranserna idag? 

2. Hur många levererar ni till? 

3. Vem sköter inköpen hos er? 

4. Har ni infört eller börjat införa det nya inköpsstyrningssystemet? 

5. Vilka transporter har ni till mottagningsköken och hur fungerar det idag? 

6. Vid implementering av samordnad varudistribution, vilka faktorer ser ni som kommer 

att kunna innebära problem för er? 

6. Era synpunkter – tankar. 

 

Kompletterande intervjufrågor: 

7. När det blir fel i leveranserna, hur löser ni det? Kan det bli aktuellt med extra 

leveranser? 

8. När det blir fel i leveranserna från mottagningsköken och tillagningsköken, hur löser 

ni det?  
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8.4 Bilaga 4. Tidsplan/Tillvägagångssätt 
Nedan visas en kombinerad tidsplan och tillvägagångsättet i tabellform över 

forskningen i uppsatsen. 

 

       

 

 

AKTIVITETER OMRÅDE DATAINSAMLINGSMETOD

BEFATTNINGSHAVARE

/PROCESSÄGAREN? DATUM

Till den del av 

uppsatsen som 

aktiviteten kopplas

1 Påbörjat uppdrag

Bakgrund och inledning - 

syfte, frågeställning

Genomgång av uppdraget, 

läsa igenom sekundärdatan Petra Andersson 2015-04-09 Del 1, Del 2, Del 3

2

Kontakt med Lessebo 

kommun

Inledning, Bakgrund, syfte, 

frågeställning, empiri Mail - mötesbokning Camilla Thure 2015-04-09 Del 1

3 Mailkontakt

Empiri, insamling av 

sekundärdata Mail - fått pdf filer Camilla Thure 2015-04-09 Del 1, Del 2, Del 3

3 Möte 

Bakgrund och inledning - 

syfte, frågeställning, empiri Ostrukturerad intervju Camilla Thure 2015-04-10 Del 1, Del 2 

4 Kontakt med köken Empiri Telefonkontakt Kökspersonalen 2015-04-13 Del 1, Del 2

5 Studiebesök, intervju

Empiri, insamling av 

primärdata från berörda 

parter

Semistrukturerad intervju, 

observationer

Kökspersonalen, 

Kosta 2015-04-15 Del 1, Del 2 

6 Studiebesök, intervju

Empirin, insamling av 

primärdata från berörda 

parter

Semistrukturerad intervju, 

observationer

Kökspersonalen, 

Hovmantorp 2015-04-16 Del 1, del 2

7 Sökning teori

Teori, insamling av relevant 

teori

Datasökningar, artikel 

sökningar peer reviewed, 

one search, LNU, relevanta 

böcker Författarna 2015-04-16 Del 1, del 2, del 3

Skickat uppsatsen för 

återkoppling

Inledning, Bakgrund, syfte, 

frågeställning, empiri Mail Camilla Thure 2015-04-16 Del 1, Del 2, Del 3

Fått tillbaka 

återkoppling på 

uppsatsen

Inledning, Bakgrund, syfte, 

frågeställning, empiri Mail Camilla Thure 2015-04-16 Del 1, Del 2, Del 3

8

Skickat ut 

sammanfattning på 

intervjuer för 

återkoppling

Empiri, insamling av 

primärdata från berörda 

parter Mail

Kökspersonalen 

Kosta, Hovmantorp 2015-04-20 Del 1, del 2

9 Studiebesök, intervju

Empiri, insamling av 

primärdata från berörda 

parter

Semistrukturerad intervju, 

observationer

Kökspersonalen, 

Skruv 2015-04-20 Del 1, Del 2

10 Studiebesök, intervju

Empiri, insamling av 

primärdata från berörda 

parter

Semistrukturerad intervju, 

observationer

Kökspersonal, 

Lessebo 2015-04-20 Del 1, Del 2

11

Kontakt med 

leverantörer

Empiri, insamling av 

primärdata från berörda 

parter

Mail - förfrågan om 

kvantitativt material Berörda leverantörer 2015-04-20 Del 3

12

Återkoppling intervju 

steg 6. 

Empiri, insamling av 

primärdata från berörda 

parter Mail

Kökspersonalen, 

Hovmantorp 2015-04-20 Del 1, Del 2

13

Skickat ut 

sammanfattning på 

intervjuer för 

återkoppling

Empiri, insamlinga av 

primärdata från berörda 

parter Mail

Kökspersonalen 

Lessebo och Skruv 2015-04-23 Del 1, Del 2

14

Återkoppling intervju 

steg 13. 

Empiri, insamling av 

primärdata från berörda 

parter Mail

Kökspersonalen 

Lessebo 2015-04-23 Del 1, Del 2

15

Återkoppling intervju 

steg 5

Empiri, insamling av 

primärdata från berörda 

parter

Telefonkontakt, 

semistrukturerad intervju Kökspersonalen Kosta 2015-04-24 Del 1, Del 2
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Arbetsgång/Tidsplan fortsättning 

 
 

  

16

Skickat ut 

kompletterande frågor 

till berörda parter

Empiri, utskick av ytterligare 

intervjufrågor Mail

Kökspersonalen, 

Lessebo och 

Hovmantorp 2015-04-27 Del 1

17

Svar på kompletterande 

frågor

Empiri, svar på utskicken i 

punkt 16 Mail

Kökspersonalen 

Lessebo 2015-04-27 Del 1

18

Sammanställning av 

empiri Empiri

Sammanställt intervjuer 

och sekundär data Författarna 2015-04-28 Del 1, Del 2, Del 3

19 Möte med Camilla Thure Empiri - primärdata

Fått följesedlar för tre 

månader tillbaka Camilla Thure 2015-05-02 Del 3

20

Framtagande av 

processkarta Analys Teori och empiri Författarna 2015-05-04 Del 1

22

Svar på kompletterande 

frågor

Empiri, svar på utskicken i 

punkt 16 Telefonkontakt

Kökspersonalen 

Hovmantorp 2015-05-07 Del 1

23 Utskick av uppsats Empiri, teori, analys Mail Camilla Thure 2015-05-11 Del 1, Del 2, Del 3

24 Återkoppling Empiri Mailkonversation Camilla Thure 2015-05-12 Del 1 och Del 2

25 Utskick av uppsats Empiri, teori, analys Mail Camilla Thure 2015-05-18 Del 1, Del 2, Del 3

26 Återkoppling Empiri Telefonkontakt Camilla Thure 2015-05-20 Del 1 och Del 2

27 Återkoppling Empiri Telefonkontakt Camilla Thure 2015-05-21 Del 3

28 Ändring av uppdraget Empiri Telefonkontakt Camilla Thure 2015-05-22 Del 1, Del 2, Del 3

29 Återkoppling Empiri Mailkonversation Camilla Thure 2015-05-23 Del 3

30 Återkoppling Empiri Mailkonversation Camilla Thure 2015-05-24 Del 2
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8.5  Bilaga 5. Sammanfattning följesedlar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helår 2014 jan 2015 feb 2015 mars 2015 Summa första kvartalet 2015 Genomsnittlig årskostnad

Hovmantorp vikt pris vikt pris vikt pris vikt pris vikt (kg) pris (kr) vikt (kg) pris (kr)

Charkett 5840,63 276929,21 X X X X X X X X 5841 276929

RP 3984,37 52870,88 3872,09 54818,61714 4510,67 57363,52 12367 165053 49468 660212

Coop 228,87 5538,17 267,50 6400,98 398,14 9550,27 895 21489 3578 85958

Servera 2542,26 61931,73 2309,16 57565,19 2540,93 60282,21 7392 179779 29569 719117

20654 366322 88457 1742215

Helår 2014 jan 2015 feb 2015 mars 2015 Summa Summa

Skruv vikt pris vikt pris vikt pris vikt pris vikt (kg) pris (kr) vikt (kg) pris (kr)

Charkett 1848,82 94018,7 X X X X X X X X 1849 94019

RP 1333,14 20260,6 1378,55 22939,53 1476,82 23053,08 4189 66253 16754 265013

Coop 74,25 2105 85,25 2428,98 114,70 3158,49 274 7692 1097 30770

Servera 864,196 21373,86 4517,409 23727,42 4434,431 23101,93 9816 68203 39264 272813

14279 142149 58964 662614

Helår 2014 jan 2015 feb 2015 mars 2015 Summa Summa

Lessebo vikt pris vikt pris vikt pris vikt pris vikt (kg) pris (kr) vikt (kg) pris (kr)

Charkett 6512,58 340040,86 X X X X X X X X 6513 340041

RP 4927,36 60786,6 4644,73 60869,43 4850,42 60029,5 14423 181686 57690 726742

Coop 266,65 6108,4 288,44 7624,90 398,25 9072,45 953 22806 3813 91223

Servera 4245,594 100499,1 3183,77 96377,79 3992,41 103412,26 11422 300289 45687 1201157

26798 504780 113703 2359163

Helår 2014 jan 2015 feb 2015 mars 2015 Summa Summa

Kosta vikt pris vikt pris vikt pris vikt pris vikt (kg) pris (kr) vikt (kg) pris (kr)

Charkett 2476,43 110862,29 X X X X X X X X 2476 110862

RP 2104,91 31443,44 1669,61 23064,88 1820,71 24845,23 5595 79354 22381 317414

Servera 989,705 23350,88 1201,2467 32864,08 1454,819 32172,78 3646 88388 14583 353551

9241 167741 39440 781827


