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Sammanfattning 
Ett skifte mot ett högre intresse för lokalproducerat livsmedel är i rörelse. Med det 

ökade intresset höjs också kraven hos producenterna att kunna förse den mängd 

livsmedel som efterfrågas. Idag har producenterna svårt att uppnå nuvarande och den 

ökade kundefterfrågan på grund av kostsamma transporter och för liten 

livsmedelsproduktion. Lokala producenter har idag inte möjligheten på ett lönsamt sätt 

att sälja till den mängd kunder som önskas då de inte når upp till de minimikrav som 

fraktbolagen har för ett samarbete.  

Syftet med denna enkätstudie är att ta fram ett förslag på en logistikmodell som kan 

användas av aktörer inom kategorin lokalproducerat livsmedel inom Gävleborgs län.  

Av den orsak att det inte finns mycket tidigare forskning och teori kring ämnet har ett 

induktivt angreppsätt använts. För att få fram relevant information har en kvantitativ 

och kvalitativ angreppsmetod använts, med en kvantitativ enkätundersökning och 

kvalitativa intervjuer och observationer. Skapandet av enkäten- och intervjufrågorna har 

gjorts i samråd med lokala producenter och andra personer och intresseorganisationer 

som på något sätt är engagerade i närproducerat livsmedel.  

Några av de sekundära källorna som har använts i studien vid skapandet av enkäten- och 

intervjufrågorna, förslaget av logistikmodellen samt som stöd vid insamling av empiri 

är bland annat Hub and Spoke, Supply chain management, tredjepartslogistik, 

förpackningens uppgift och planering av transporter.  

I studien har även de olika försäljningskanalerna kartlagts som lokala 

livsmedelsproducenter använder sig av. Några av dessa är dagligvaruhandel, 

gårdsbutiker, reko-ring och offentligt kök.  

Slutresultatet av studien presenteras med ett förslag på en logistikmodell som har som 

utgångpunkt att ge producenterna mer tid över åt att expandera sin kärnverksamhet, 

vilket är att producera livsmedel. Detta görs genom en transportlösning med 

tredjepartslogistik företag, standardiserade förpackningar för enkel lastning och 

förutsättningar för att nå ut till en större marknad. Som följd leder det till ökad 

sysselsättning och arbetar mot målet att Gävleborgs län ska bli självförsörjande. 

 

Nyckelord: Logistikmodell, livsmedelsproducenter, centrallager, lokalproducerat, 

tredjepartslogistik   
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Abstract 
A shift towards a higher interest in locally produced food is in motion. With the 

increased interest, producers also need to be able to provide the amount of food 

demanded. Today, producers have difficulty in achieving current and increased 

customer demand due to costly transportations and too little foodproduction. Local 

manifactures do not currently have the opportunity to profitably sell to the ammount of 

customers desired as they do not meet the minimm requirements that the shipping 

companies have for cooperation.  

The purpose of this survey is to develop a proposal for a logistics model that can be 

used by people in the category of locally produced food in Gävleborg County. 

For the reason that there is not much earlier research and theory on the subject, an 

inductive approach has been used. In order to obtain relevant information, a quantitative 

and qualitative approach has been used, with a quantitative questionnaire and qualitative 

interviews and observations. The creation of questionnaires and interview questions has 

been done in consultation with local producers and other people and associations which 

are in some way engaged in locally produced food. 

Some of the secondary sources used in the study of the questionnaire and interview 

questions, the proposal of the logistics model, as well as support for the gathering of 

empirical data include Hub and Spoke, Supply Chain Management, Third Party 

Logistics, Packagings Tasks and Planning of Transport. 

The study also analyzed the various sales channels that local food producers use. Some 

of these are grocery stores, farm shops, restaurants and public kitchens. 

The end results of the study is presented with a proposal for a logistics model which, as 

a starting point, has given the producers more time to expand their core business, which 

is to produce food. This is done through a shipping solution with third party logistics 

companies, standardized packages for easy loading and prerequisites for reaching out to 

a larger market. As a result, this leads to increased employment and aims at the goal of 

Gävleborg County to become self-sufficient. 

 
  



 

3 

 

Förord 

Vi vill tacka de livsmedelsproducenter och personer som valt att delta i våra intervjuer 

och som lagt sin tid på att svara på enkätundersökningen. Vi vill även passa på att tacka 

vår handledare Chris Dominic som väglett oss under arbetets gång samt examinator 

Lars Bengtsson för engagemanget.    

 

 

Simon Lundgren & Filip Åkerlind 

 

Gävle, juni 2018  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ett skifte mot ett högre intresse för lokalproducerat livsmedel är i rörelse. Konsumenter 

blir mer och mer benägna till en ökad användning av lokalproducerat livsmedel vilket 

ökar kravet för producenterna att kunna förse den mängd livsmedel som efterfrågas. 

I Gävleborgs län finns en livsmedelsstrategi som man tillsammans med länsstyrelsen 

och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) arbetat fram som jobbar mot att Gävleborg ska 

uppnå den del som finns i de nationella miljö- och klimatmålen och att minska på den 

globala miljöpåverkan. Arbetet ska öka medverkandet av länets aktörer till en ökad 

livsmedelsproduktion, vilket i sin tur underlättar för ökad tillväxt och sysselsättning i 

länet (Region Gävleborg, 2017). 

Matvärden, f.d. Hälsingelivs, har som övergripande mål att vara ett stöd för en ökad 

tillväxt av livsmedelsproduktion och förädling, vilket behövs då ett intresse och 

efterfrågan för lokalt producerade kvalitetsprodukter ökat. Det är viktigt att denna 

tillväxt är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart då detta skapar ett fördelaktigt 

klimat för både människor och företag (Matvärden, 2017). 

1.2 Problemformulering 
Idag har inte småproducenter möjligheten att använda sig utav fraktföretag för att 

leverera ut till deras kunder pga. mängden produkter inte når de minimikrav som krävs 

av fraktföretagen för att få ett lönsamt samarbete för båda parter. 

Livsmedelsbutikerna vill hantera leverantörer som kan garantera en stadig mängd 

produkter som även har en jämn kvalité. Dessa krav har många lokalproducerade 

bönder svårt att uppnå med dagens logistiklösning. 

Gävleborgs län har som samhällsmål att minska miljöpåverkan med olika miljömål och 

miljökrav som idag är svårt för lokala småproducenter att följa med dagens 

logistikmodell. Dagens logistikmodell gör det även svårt för småproducerande företag 

att uppnå befintliga kundkrav samt att bli mer självförsörjande och därigenom mindre 

sårbara för yttre påverkan. Antalet verksamma och hur småproducenter idag arbetar 
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med deras logistik är inte kartlagt och för att det handlar om många-till-många (många 

producenter som säljer till många kunder och många kunder köper av många 

producenter) är det svårt att få fram lösningar i dagsläget. Ett av problemen är att det 

inte finns ett standardiserat kontrakt kartlagt, vilket enligt Klaus & Walzl (2009) är av 

högt intresse när det handlar om många-till-många relationer som jobbar i liknande 

marknader. 

För att få fram en logistikmodell som kan implementeras av Gävleborg måste 

försörjningskanalerna tydliggöras och kartläggas. Många småproducenter använder sig 

av försäljningsplatser som t.ex. näthandel, gårdsbutiker och dagligvaruhandel. Dessa 

försäljningskanaler når inte ut till den mängd kunder som önskas vilket är ett problem 

för både köpare och säljare. 

 

1.2.1 Problemprecisering 
För att få svar på syftet kommer dessa frågeställningar besvaras: 

• Vad kan olika logistiklösningar för distribution bidra med för aktörer inom 

lokalproducerat livsmedel? 

• Hur kan en logistikmodell för lokalproducerat livsmedel se ut? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att ta fram förslag på en logistikmodell som kan användas av 

aktörer inom kategorin lokalproducerat livsmedel inom Gävleborgs län. 

1.4 Avgränsning 
Studien är avgränsad till lokala livsmedelsproducenter som är verksamma inom 

Gävleborgs län.  
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2 Metod 
I detta kapitel kommer de angreppssätt och val av olika metoder som har används i 

studien att redovisas och beskrivas. Ett flertal olika metoder har används för att kunna 

skapa en så trovärdig helhetsbild som möjligt över studien som presenteras. Enligt 

Biggam (2015) bör information om de metoder som används i studien vara tydliga och 

välformulerade för att på så sätt få en trovärdighet i rapporten. Med andra ord ska 

korrekta titlar användas samt att metoder som har använts ska förklaras och vara 

väldokumenterade. Det är viktigt att en tydlig förklaring finns utifall läsaren vill 

återskapa studien. 

2.1 Studiens ansats 
Studien använder sig av en induktiv ansats där man utgått från kvantitativa 

observationer och genom dessa skapar en generaliserad teori (Bryman & Bell, 2017). 

En induktiv ansats följs för att det inte finns tillräckligt med teori kring ämnet för att 

endast utgå från tidigare forskning och sekundära källor. Hur verkligheten ser ut 

studeras i studien och sedan har en teori formulerats. Primära källor i form av intervjuer 

och observationer har samlats och sedan baserat teorin på detta empiriska material. 

2.1.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder 
Information som beskrivs med hjälp av siffror, även kallad hårddata, är enligt Biggam 

(2015) en kvantitativ forskningsmetod som utgår från frågor som kan ge mätbara 

resultat. En sådan metod ger ett större perspektiv på omvärlden, man studerar delar av 

en helhet och vad dessa delar eller variabler har för samband. Med en kvalitativ 

forskningsmetod är information som beskrivs med hjälp av ord, även kallad mjukdata 

(Trost, 1993; Trost, 2001). 

En kvalitativ undersökning gjordes som grund till den kvantitativa enkätundersökningen 

för att de frågor som ställs i enkäten ska vara aktuella. Observationer av verkligheten på 

en försäljningskanal gjordes samt kvalitativa intervjuer för att få en mer djupare 

förståelse och få ett komplement till enkätundersökningen. Den kvantitativa delen av 

studien är självaste enkätundersökningen och skapades i samråd med personer 

engagerade och har kunskap inom lokalproducerat livsmedel, vilket är en viktig del av 

arbetet. 
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2.1.2 Förstudie till uppbyggnad av enkät 
För att få fram en enkät och intervju med så relevanta frågor och information som 

möjligt har en förstudie gjorts. Frågorna till de strukturerade och ostrukturerade 

intervjuerna har framställts med hjälp av utvalda personer engagerade i en 

intresseorganisation, personer och lokala producenter med kunskap inom livsmedel 

samt i samråd med handledare Chris Dominic som är Universitetslektor på Högskolan i 

Gävle och forskare i logistik.  

2.1.3 Enkät till livsmedelsproducenter i Gävleborgs län 
Den enkät som används är uppbyggd på 10–12 frågor, beroende på vad man svarat blir 

det fler eller färre frågor för den specifika producenten (se bilaga 1). Frågorna som ställs 

i enkäten är baserade på den problemprecisering som gjorts. För att få en mer korrekt 

utfrågning och information som är relevant har utformningen av frågorna gjorts med 

hjälp av producenter och andra kanaler som arbetar med lokala livsmedelsproducenter.  

Frågorna i enkäten var uppdelade på nio strukturerade och tre ostrukturerade frågor. 

Anledning till denna uppdelning är bland annat att öppna svarsalternativ är tidskrävande 

och svåra att analysera då svaren kan bestå av stickord vilket gör det svårtolkat. Det kan 

även leda till för många olika svar som gör det svårt att hitta samband, men också att 

tiden det tar att göra enkäten blir högre med låg svarsfrekvens som följd då personer kan 

anse det besvärligt att formulera sig skriftligt (Trost, 2001). 

De första frågorna handlar om vilken kategori de anser är deras största marknad, vilka 

huvudkunderna är, vart försäljningen sker som mest samt vart de flesta av dessa kunder 

är lokaliserade geografiskt. Enkäten fortsätter sedan med frågor om försäljningsvolym 

per månad för att få en inblick i hur mycket som säljs och vart dessa volymer är 

lokaliserade. Sedan avslutas enkäten med frågor som handlar om hur varorna 

transporteras och om de är nöjda med det nuvarande transportsättet. 

Den sista frågan i enkäten är en öppen fråga som tar upp om den person som gör 

enkäten har något som den tycker att skaparna av enkäten behöver veta. Enligt Trost 

(2001) får man många värdefulla synpunkter om en öppen fråga ställs i slutet av 

enkäten. 

Ett aktivt val har gjorts på alla stängda frågor i enkäten, valet är att alternativet ”vet ej” 

eller liknande svar har ersatts med ett öppet alternativ där enkättagaren själv skriver in 
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ett svar. Anledningen till att detta svarsalternativ är istället för ”vet ej” är på grund av att 

ett sådant svar inte skapar något värde för att få fram svar på syftet eller 

problemformuleringen. Det enklaste för enkättagaren är att svara ”vet ej” då detta inte 

kräver att de tar ställning till frågan och därför bör detta svarsalternativ enligt Trost 

(2001) undvikas. 

Enligt Trost (2001) är det viktigt att använda sig av vardagligt språk, korta 

frågeformuleringar och vara konsekvent samt undvika krångliga och värdeladdade ord. 

En ordningsföljd på både frågorna och dess svarsalternativ bör efterföljas.  

2.1.4 Kvalitativa intervjuer och observationer 
Kompletterande frågor till enkäten har gjorts med lokala producenter för att få en högre 

förståelse och mer ingående information om bland annat vad lokala producenter 

verksamma i en försäljningskanal har för utmaningar gällande efterfrågan av livsmedel, 

hur de ser på samlastning och om det finns ett intresse i det. Vad producenterna ser på 

försäljningskanalen och vilka problem som eventuellt kanalen har. 

Observationer på en försäljningskanal gjordes för att få en nulägesbild av verkligheten, 

för att kunna se hur en försäljningskanal egentligen fungerar. Det är en 

grundförutsättning för att kunna ge ett förslag på en logistikmodell 

2.2 Datainsamling 
För att skapa ett trovärdigt resultat kommer flera olika datainsamlingsmetoder att 

användas. När flera olika datainsamlingsmetoder används brukar det kallas för 

triangulations metoden vilket är en kombination av primär- och sekundärdata (Biggam, 

2015). 

2.2.1 Primärdata 
Primärdata skapas genom insamling av ny information som kan bestå av observationer 

eller intervjuer (Bryman & Bell, 2017). Datainsamlingen är till stor del den enkät som 

använts och är baserad på syftet och problemformulering för studien.  

Intervjuer gjordes då Reko-ringar anordnade en försäljningsplats för lokala 

livsmedelsproducenter där köpare och säljare mötes upp i Valbo, Gävle, på en bestämd 
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plats under en bestämd tid. Intervjuerna som skedde under Reko-ring var 

ostrukturerade, intervjuerna som gjordes i form av ett frågeformulär var strukturerade. I 

en ostrukturerad intervju behandlas frågeställningen under själva intervjun och frågorna 

samt formuleringarna kan förändras beroende på vilka svar som ges (Bryman & Bell, 

2017). I en strukturerad intervju svarar alla responderande på samma frågor i samma 

ordningsföljd med samma formuleringar (Bryman & Bell, 2017). 

2.2.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är fakta som tidigare författare har samlat in och sammanställt som avser 

både rådata och sammanfattningar. Sekundärdata kan vara i form av vetenskapliga 

artiklar och olika kurslitteraturer (Bryman & Bell, 2017). I denna studie kommer 

relevant kurslitteratur samt olika vetenskapliga artiklar att användas för att stödja de 

intervjuer som utförts samt de observationer som gjorts hos en intresseorganisation 

engagerad inom lokalproducerade livsmedel. 

Malterud (1998) betonar att det är viktigt med en objektiv faktainsamling, författarnas 

åsikter ska försöka att inte påverka. 

Syftet med att litteraturgranskning är enligt Backman (1998) att sammanställa den 

litteratur som finns inom ett valt område. Litteraturgranskningen används som en grund 

för en bakgrundsteckning i en vald fråga 

2.2.3 Databaser 
De databaser som har använts i studien är Discovery, Google Schoolar, DiVA, 

ScienceDirect och SwePub. 

 

2.3 Urval/metodval 
I denna studie har ett urval gjorts där man valt att använda sig av målgruppen 

livsmedelsproducenter som är verksamma inom lokalproducerad mat, medlemmar i en 

utvald intresseorganisation och är lokaliserade inom Gävleborgs Län.  

När information från många olika källor ska samlas in är enkäter ett bra hjälpmedel att 

använda sig av. Den kvantitativa delen, med strukturerade intervjuer i form av en enkät, 
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gör det enkelt att analysera och dra slutsatser från då alla svarsalternativ är 

förutbestämda och kan presenteras i form av tabeller och diagram.  

De kvalitativa intervjuerna har genomförts på ett ostrukturerat sätt och har utförts för att 

eventuellt hitta mönster och öka förståelsen. 

Observationer av verkligheten på en försäljningskanal gjordes för att få en bättre insikt 

om hur en försäljningsmarknad ser ut. En omvärldsanalys har gjorts för att stödja syftet 

med en logistikmodell som presenterats i studien. 

Det är enligt Trost (2001) viktigt vid en enkätundersökning att den data som samlas in 

via en enkät är på ett rättvisande sätt, att denna data kan uttala sig om hela befolkningen 

eller populationen. 

2.4 Reflektion om etiska frågor 
Med hänsyn till etiska aspekter kommer företagsnamn och personuppgifter på de som 

inte har samtyckt till publicering att hållas hemliga. Det är viktigt att undvika spridning 

av sekretessbelagd information, detta är för att skydda ett företag eller privatperson som 

inte vill vara tillgänglig för allmänheten. Det kan vara för att personen har en skyddad 

identitet eller ett företag som t.ex. arbetar med ett projekt som inte får spridas till 

allmänheten. Om detta inte följs kan det medföra lagbrott av Offentlighets- och 

sekretesslag (2009:400) (Riksdagen, 2018).  

Den data som samlats in av de intervjuer, enkätundersökning och observationer som 

gjorts är i högsta grad viktigt att dess information inte sprids vidare, vilket författarna 

betonar är något som efterföljs.   

 

2.5 Metodkritik – Kvantitativa & kvalitativa metoder 
För att få information om hur de lokala livsmedelsproducenterna arbetar med sin 

logistik idag har både kvalitativa och kvantitativa intervjuer genomförts. I de 

kvantitativa intervjuerna som gjorts i form av en enkätundersökning så kan frågorna inte 

alltid passa ihop med den sociala verkligheten vilket leder till otydliga eller obesvarade 

frågor (Trost, 1993).  
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Att endast använda kvalitativa data möts ofta med misstänksamhet för att det vanligtvis 

bygger på små urval. Kvantitativa data ses som trovärdig då ett stort och slumpmässigt 

urval oftast används (Trost, 1993).  

Resultatet av de kvalitativa intervjuerna kan enligt Bryman (2002) bygga mycket på 

författarens subjektiva uppfattning om vad som anses vara viktigt och betydelsefullt. 

Det kan även bli bristande information då det blir personliga förhållanden som etableras 

med de intervjuade. 

2.6 Validitet och reliabilitet 
För att skapa en rapport som är välgjord och trovärdig är det viktigt att rapporten 

besitter en hög validitet och en hög reliabilitet. Kort beskrivet brukar man säga att 

validitet beskriver relevansen i informationen och undersökningen som gjorts medans 

reliabilitet beskriver rapportens tillförlitlighet (Thuren, 1991).   

För att uppnå en hög validitet har enkäten och frågorna till intervjuerna baserats på 

syftet och den problemformulering som beskrivits i inledningen. Det som ansågs vara 

irrelevant för studien har exkluderats. För att få en mer korrekt utfrågning och 

information som är relevant har utformningen av frågorna i enkäten gjorts med hjälp av 

producenter och andra kanaler som arbetar med lokala livsmedelsproducenter. 

Enligt Malterud (1998) är reliabilitet hur trovärdig datainsamlingen som gjorts är. Den 

enkät som har använts kan anses som relativt trovärdig. De flesta svar är strikta vilket 

ökar reliabiliteten. Det man måste ha i åtanke är att den information som samlats in är 

baserad på nuvarande förhållanden. 

Enligt Rexwinkel et al. (2017) är konstruktionen och metoden de största riskfaktorerna 

för att få en hög validitet och reliabilitet i gränsöverskridande jämförelser. 

Bryman (2002) anser att det finns minst tre betydelser av ordet reliabilitet, Stabilitet, 

intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär att informationen håller 

över tid att det är stabilt. Det betyder i sin tur att om exempelvis en bromssträcka för ett 

par däck mäts ut två gånger efter varandra så ska resultaten inte skilja sig åt. Intern 

reliabilitet är om indikatorerna som utgör en skala eller ett index är pålitliga. 

Interbedömarreliabilitet är om det rör sig om en subjektiv bedömning. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel finns flera teoridelar som samtliga av dessa svarar eller har en koppling 

till syftet och problemformulering i studien. Här tas delar upp som handlar om varför 

supply chain management är av högsta intresse för producenter, ledtidsklyftan och dess 

roll samt vad kundservice kan definieras som. Förpackningens roll i försörjningskedjan, 

information om standardisering med enhetslastprincipen är av relevans. Kapitalet tar 

även upp olika definitioner och beskriver dessa. 

3.1 Definition av producenter 
För att underlätta för läsaren har de lokala producenterna delats upp i tre olika 

storlekskategorier. Dessa tre beskrivs nedan: 

Små producenter – försäljningsvolym 0–200 kg per månad 

Mellanstora producenter – försäljningsvolym 200–1000 kg per månad 

Stora producenter – Försäljningsvolym över 1000 kg per månad. 

 

3.2 Supply chain management 
Målet med supply chain management kan sägas är att försöka matcha tillgång och 

efterfrågan. I första skedet låter det som en enkel sak för företag att göra, men det är 

förekomsten av osäkerheten som försvårar.  

3.2.1 Ledtidsklyftan 
Många företag och organisationer har ett problem, att tiden det tar att införskaffa varor, 

producera produkter och leverera den färdigställda varan till kund är längre än den tid 

som kunden är villig att vänta. Detta är grunden för Ledtidsklyftan, men modell 1 

demonstrerar problemet.  

 

Kundordercykeln refererar till den tid som kunden kan tänka sig vänta från när ordern är 

beställd tills produkten är mottagen, denna tid är en högsta perioden för 

orderuppfyllelse. Christopher (2016) säger att det beror på vilken marknad och produkt 

det handlar om när kundens vilja att vänta tas i åtanke.  
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Christopher (2016) betonar att det enda sättet att överbrygga gapet mellan logistisk 

ledtid (tiden det tar för processen att anskaffa till leverans av produkten) och 

kundordercykeln (den tiden kunden högst kan tänka sig vänta) är att ha ett lager. De 

flesta företag tar an problemet genom prognoser på marknadskraven och sedan bygga 

upp ett lager baserat på efterfrågan. Enligt Christopher (2016) blir dessa prognoser 

sällan helt korrekta och att alla fel i prognoser blir till ett lagringsproblem - även om det 

är för mycket eller för lite. 

3.2.2 Kundservice & dess inverkan på lokala 
livsmedelsproducenter 

Vid överföring av gods och tjänster mellan köpare och säljare hävdar Christoffer (2016) 

att förseelse av ”tid och platsnytta” är det som bidrar till en bra kundservice. Han menar 

att produkten eller tjänsten inte har ett värde till dess att konsumenten mottagit 

produkten eller tjänsten. Eftersom tillgänglighet av produkter eller tjänster är ett centralt 

begrepp inom kundservice, så finns det ganska många faktorer som kan definiera 

begreppet. Christoffer (2016) påstår att tillgängligheten är kärnan till det som vi idag 

kallar för kundservice. I en studie gjord av LaLonde & Zinszer som nämns i boken 

Logistics and supply chain management (2016, sid 31) har man förutom de vanliga 

faktorerna så som frekvens och pålitlighet, tagit fram tre huvudfaktorer där man kan 

utvärdera företags kundservice: 

1. Stegen före transaktion 

Figur 1 Ledtidsklyftan (Christopher, 2016) 
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2. Transaktionssteg 

3. Stegen efter transaktion 

Stegen före transaktion omfattar företagens policys, programutformning, 

organisationsstruktur samt flexibiliteten inom företaget. Transaktionssteget omfattar den 

kundservice som direkt påverkas av den fysiska distributionen, exempelvis leverans- 

och resurspålitlighet. Stegen efter transaktion handlar om de faktorer som påverkas när 

produkten eller tjänsten är under användning. Dessa faktorer är produktlivslängd, 

reparationsmöjligheter samt reklamationsmöjligheter (Christoffer, 2016).  

 

3.3 Försäljningskanaler 
Det finns ett flertal olika försäljningskanaler, några exempel på dessa är: Saluhall, 

gårdsbutik, dagligvaruhandel, reko-ring och offentligt kök. Alla dessa används enskilt 

eller i olika kombinationer av livsmedelsproducenterna för att kunna nå ut till kunderna.  

3.4 Grunden till en logistikmodell 

3.4.1 Hub & Spoke (Navdistribution) 
Hub & Spoke bygger på att företag levererar sina produkter till ett centrallager, även 

kallad hubben, varpå de sedan paketeras om för att transporteras vidare till företagets 

kunder (Lumsden, 2012). För att kunna skapa ett lönsamt Hub & Spoke system så måste 

centrallagret (Hubben) vara strategiskt placerat. Med en strategisk placering menar 

Lumsden (2012) att centrallagret ska befinna sig nära alla potentiella kunder. 

Hög konkurrens inom transportsektorn har varit aktuellt det senaste decenniet. För att 

vara konkurrerande med större företaget har små till mellanstora fraktföretag börjat 

förmedla logistik genom hela försörjningskedjan. Företag har börjat forma strategiska 

allianser med andra tredjeparts logistikföretag där man gemensamt jobbar inom samma 

namn. Speciella nya innovativa transportnätverk har skapats som är rena Hub & Spoke 

system (Zäpfel & Wasner, 2002). 
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3.4.2 Förstapartslogistik 
Förstapartslogistik handlar om att producenten styr och utför sin egen logistik. 

Produkterna med denna lösning levereras oftast direkt från producenten ända fram till 

stället där produkterna förbrukas. Detta upplägg förutsätter enligt Lumsden (2012) att 

det producerande företaget betraktar distributionen av produkterna som en del av 

kärnverksamheten. 

3.4.3 Tredjepartslogistik 
Tredjepartslogistik är enligt Lumsden (2012) när ett tredje företag sköter transporterna 

mellan producerande och köpande företag. Det tredje företaget ombesörjer och utför i 

många fall alla de logistiska aktiviteterna mellan företagen. Transportföretaget ansvarar 

för hanteringen och styrningen av dessa logistiska aktiviteter. En annan benämning för 

användandet av tredjepartslogistik är att man outsourcar sin logistiska aktivitet 

(Lumsden, 2012).  

 

Enligt Raut et al. (2018) ger ett miljövänligt transportmedel och tredjepartslogistik 

bättre transportplanering, förbättrad lagerhållning och hanteringskostnader samt en 

hållbar försörjningskedja i verksamheten. 

 

3.5 Förpackningens uppgift 
Förpackning är alla produkter av något slags material och som används för att skydda, 

leverera, innehålla, hantera och presentera en vara/produkt från producent till användare 

och konsument (Lumsden, 2012). Förpackningen är en komponent som blir allt mer 

viktig för varje år som går och blir allt mer betydelsefull i logistikkedjan (Johansson & 

Mathisson-Öjmertz, 1997). Förpackningslogistik är ett nytt ämne inom logistiken där 

förpackning är en del av logistikkedjan och inte enbart som en skyddande funktion för 

produkten (Lumsden, 2012).  

Gerding et al. (1996) anser att produktdesign är ett av de mest effektiva 

tillvägagångssätt att öka konkurrenskraften. Att anpassa produktdesign till affärer, 

försäljning, marknad, konsumenter m.m. har idag blivit lika viktigt som den faktiska 
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användningen av produkten. Gerding et al. (1996) tar även upp vikten av att ha en väl 

fungerande supply chain för att få till en väl fungerande förpackningslogistik.  

3.5.1 Standardisering  
Standardisering är en bestämmelse för hur en process ska genomföras. Standardisering 

skapar möjligheten att upptäcka avvikelser och skapa en mer lärande process för företag 

och organisationer. Standardisering kan implementeras i alla processorer men hur 

standardiseringen implementeras kan skilja sig från verksamhet till verksamhet 

(Lumsden, 2012). 

Enligt (Ko, Noh, & Hwang, 2012) ger standardisering av produkter för gemensam 

användning en möjlighet till en betydande mängd kostnadsfördelar.  

3.5.2 Enhetslastprincipen 
En stor del av världens transporter utgörs över långa avstånd. Detta medför att 

omlastningar mellan fartyg och landtransportmedel blir till en större utsträckning än 

tidigare. Det finns åtgärder som kan göras för att förenkla hanteringen av gods, 

standardisering av förpackningen så att transportören egentligen inte behöver tänka på 

vad godset i sig innehåller, det viktiga är bara att lastbäraren är kompatibel (Lumsden, 

2012). När manuell hantering gjordes förut av en enhet användas en lägre vikt av max 

50 kg, men idag betraktas denna vikt som alldeles för tung enhet. När skapande av 

manuella hantering av enhetslaster måste en betydligt lägre enhetsvikt användas, 

eftersom varierad arbetskraft förekommer i denna funktion (Lumsden, 2012).  

3.6 Miljö 

3.6.1 Planering av transport 
Transport delen i ett företag är av markant betydelse när det gäller verksamhetens totala 

miljöpåverkan. Enligt Ezquerro et al. (2018) är korrekt planering och hantering viktigt 

för att reducera den enorma påverkan som fraktfordon utgör. Det är viktigt att man tittar 

på vad för transportfordon som är de som är mest effektiva ur ett miljöperspektiv, både 

för företaget i sig men också ur ett kundperspektiv. 
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Ezquerro et al. (2018) betonar att om man vill få en lägre negativ miljöpåverkan på ett 

socialt, ekonomiskt och miljömässigt synsätt kan en modell gällande planering och 

hantering av fraktfordon tillämpas. Valet av både typen av fordon och att smart 

ruttplanering efterföljs är grunden till en lägre kostnad som fordonen orsakar. Enligt 

Caracciolo et al. (2017) är det viktigt att man anpassar valet av transport efter det som 

har den lägsta möjliga påverkan på miljön.  

3.6.2 Användning av full lastningskapacitet 
Lumsden (2012) anser att en grund för att få ner ett företags transportkostnader är att 

kunna utnyttja varje transport till fullaste kapacitet. Lumsden menar att alla transporter 

oavsett transportslag ska vara fyllda till bredden det ska inte åka tomma transporter i 

onödan det är kostsamt för både miljön och plånboken. Användning av ett centrallager 

är på så sätt en av många metoder som minimerar tomma transporter. Med ett 

centrallager kan alla leverantörer omlasta sin transporter varpå de sedan åker vidare till 

kunderna. Detta leder till ett mer effektivt utnyttjande av transportmedel, det leder även 

till färre antal transporter (Lumsden, 2012). 

3.6.3 Koldioxidutsläpp 
Det viktigaste bidraget människor har på klimatförändringar är gasen koldioxid, vilket 

är för att den är långlivad och människan släpper ut stora mängder. Koldioxid är en 

förutsättning för allt levande på jorden för att gasen ingår som en del i fotosyntesen där 

den upptas av växter. När förbränning av t.ex. Fossila bränsle görs bildas koldioxid. Det 

sker ett nettotillskott till atmosfären när fossila bränslen förbränns. Den tid det tar för 

fossila bränslen att återskapas är alldeles för lång för att kunna ingå i ett bra kretslopp, 

vilket i sig gör att de inte räknas som förnyelsebara (Ammenberg, 2012). 

3.7 Variation i efterfrågan 

3.7.1 Bullwhip-effekten 
Efterfrågan på produkter varierar hela tiden. Vad som bidrar till en varierande 

efterfrågan kan enligt Lee et al. (1997) vara olika säsongsmässiga svängningar, 

popularitet på produkten och tillgänglighet med mera. Dessa variationer i efterfrågan 
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märks tydligt högre upp i försörjningskedjan som i sin tur kommer leda till onödiga 

kostnader. Kostnaderna kan bero på att produktionen är större än försäljningen, vilket 

leder till lagerkostnader som i sin tur kan leda till svinn. Motsatsen finns där 

produktionen inte uppnår efterfrågan vilket leder till missnöje bland kunderna och 

minskade konkurrensfördelar. Detta problem hanteras vanligtvis med onödigt stor 

lagerhållning (Lee et al., 1997). 

Bullwhip-effekten kan enligt Metters (1997) ses som en lång försörjningskedja där 

efterfrågan kommer från slutanvändaren som är det sista företaget i försörjningskedjan. 

Efterfrågan på företagen uppströms bildas av företagen som ligger nedströms i 

försörjningskedjan, därför kommer de större prognosfelen från företag högre upp i 

försörjningskedjan. Dessa variationer i efterfrågan kallas bullwhip-effekten. Enligt 

Metters (1997) skiljer sig betydelsen av Bullwhip-effekten från företag till företag 

beroende på vilken bransch som företaget befinner sig i. Metters (1997) påstår även att 

en eliminering av Bullwhip-effekten ska öka lönsamheten med 10–30%.  

Den ledande huvudorsaken till bullwhip-effekten är bristande kommunikation mellan 

företagen (Lee et al., 1997; Metters, 1997). Detta innebär att lösningen på problemet 

ligger hos företagens förmåga att samordna verksamheterna och minska ledtiderna. 

Samordnade verksamheter kan göras på många olika sätt bland annat genom 

utbildningar samt upphandling av olika IT-system eller transportmedel. För att få bukt 

med bullwhip-effekten enligt (Metters, 1997) krävs dyra och kostsamma lösningar 

vilket är svårt för företaget att motivera då de inte vet hur lönsamt det kommer bli i 

längden.  

Michna & Nielsen (2015) har gjort en studie på en tvåstegs försörjningskedja vilket 

betyder att det enbart är en leverantör och en återförsäljare. De kom då fram till att det 

är ledtids prognoserna som är orsaken till bullwhip-effekten. Michna & Nielsen (2015) 

betonar att beräkningarna av ledtiderna i försörjningskedjan är det absolut viktigaste för 

att minska bullwhip-effekten. 

3.8 Långsiktiga relationer 
Långsiktiga relationer mellan kunder och leverantörer är något som båda i längden 

kommer kunna gynnas utav enligt Prajogo & Olhager (2012). I början av relationen är 

det alltid svår att kunna förstå hur den andra parten vill att saker och till ska gå till. Kan 



 

22 

 

vara enkla saker som kommunikation som till en början kan vara bristande. I en 

långsiktig relation lär sig leverantören förstå sig på kunden och därefter kunna anpassa 

sig efter kundens behov och krav vilket i slut endan kommer gynna båda (Prajogo & 

Olhager, 2012). 

Lee et al. (1997) anser även han att långsiktiga relationer är lönsamma för både kunder 

och leverantörer. Med långsiktiga relationer kommer tillit för varandra vilket leder till 

att det blir lättare för kunderna att dela med sig av känslig information till sina 

leverantörer så som lagerstatus eller försäljningsinformation vilket i sin tur kommer leda 

till en minskad bullwhip-effekt. 

3.9 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Vid skapandet av frågeformuläret till enkäten och de intervjuer som har utförts har 

teorier av vetenskapligt och icke-vetenskapligt material används. Teorier i 

referensramen har också använts som en bas till uppbyggandet av logistikmodellen och 

till slutsatsen i studien.  

De definitioner som tagits upp är till för att underlätta för läsaren vår motivering till 

centrallagrets position. Teori kring Hub & Spoke system är intressant då det stärker 

motiveringen till att samling av transporter sparar både tid och pengar, vilket är en 

grund till att få en ökad mängd närproducerat livsmedel.  

Tredjepartslogistik är viktigt del då många producenter varken har tiden eller ekonomin 

för att transportera varorna på egen hand. Det handlar om många-till-många 

förhållanden, vilket ökar motiveringen till tredjepartslogistik och är en väsentlig del av 

förslaget om en logistikmodell som är baserad på den problemformulering som ställts 

upp i studien. 

Med standardisering av förpackning är intresset att få fram en utformning av en 

förpackning som är funktionell och hållbar ur ett miljömässigt, socialt- och ekonomiskt 

perspektiv. Minskningen av utsläpp är av stor betydande i transportsektorn, vilket gör 

att användningen av full lastkapacitet måste göras väl, där ett centrallager har som mål 

att minska på koldioxidutsläpp. Bullwhip-effekten är en vardag för producenter, därför 

blir det av högsta intresse att använda en logistikmodell för att hjälpa med att sänka 

effekten.   
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4 Empiri 
Som grund till uppbyggandet av en logistikmodell har empiriskt material samlats in som 

består av observationer, intervjuer med producenter samt en enkätundersökning för att 

få en nulägesbild. I kapitlet tas också en intresseorganisation upp samt exempel på 

försäljningskanaler som används. 

4.1 Vad menas med lokalproducerad mat? 
Lokalproducerad mat betyder att maten är odlad eller producerad nära från där du utför 

dina inköp. Vad som anses vara nära definieras inte men i Sverige brukar nära i denna 

fråga anses vara regionalt eller lokalt. Att välja lokalproducerad mat gynnar producenter 

och näringsliv i hembygden och medför även minskad miljöbelastning som långa 

transporter annars skulle medföra. Men man ska ha i åtanke att begreppet inte 

nödvändigtvis ger en positiv påverkan på miljön (Närproducerat och närodlat, 2017). 

4.2 Matvärden förening 
Matvärden är en ideell förening som arbetar för att öka volymen och kvaliteten för 

livsmedelsproduktion inom Gävleborg. Föreningen har som mål att de som bor i 

Gävleborg eller besöker Gävleborg ska kunna ta del av den lokalproducerade maten. 

Alla livsmedelsproducenter som finns inom Gävleborgs län har de kartlagt för att du 

som privatperson ska kunna veta vart du ska handla, uppleva och äta mat som 

producerats i Hälsingland och Gästrikland. Matvärden grundades 2006 för att driva en 

vision till verklighet. Deras Vision: “En hållbar livsmedelsproduktion i Gävleborg”. 

Medlemmarna i föreningen består av både privatpersoner och företag. Föreningen 

välkomnar alla som delar dess vision och är politiskt obunden. 

Föreningens mål är att besvara det växande intresset och efterfrågan för lokalproducerad 

mat, något som i sin tur kommer kräva en ökad livsmedelsproduktion och förädling. 

Denna utveckling ska även vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart i längden. 

Enligt Matvärden kommer denna tillväxt att leda till fler arbetstillfällen, till överlevnad 

av de redan befintliga företagen, större produktutbud, bättre miljö, ökad attraktionskraft 

för Gävleborg, energisnålare samhälle, ge en positiv effekt på besöksnäringen, ökad 

forskningsverksamhet och en högre utbildningsnivå (Matvärden, 2017). 
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4.3 Försäljningskanaler 

4.3.1 Reko-ring 
Reko-ring Gästrikland är en försäljningskanal som livsmedelsproducenter kan använda 

sig av för att sälja sina produkter. Med ett förutbestämt datum och plats görs alla affärer 

upp under ungefär en timme, där sker eventuell betalning samt upplockning av varor. 

Reko-ringen kan man säga är en mobil gårdsbutik där alla affärer är uppgjorda på 

förhand, vilket sänker mängden matsvinn och sparar producenterna mycket tid då 

tidsspannet för upplockning av produkterna är förutbestämt. Producenterna kan på ett 

tidseffektivt och miljömässigt sätt planera leveranserna och samordna dessa istället för 

att åka till flera platser. Enligt Matvärden (2017) ger detta också en sådan vinst för 

konsumenterna då man som kund kan beställa från flera producenter och hämta allt 

under samma reko-ring. Beställningarna görs genom reko-ring Gästriklands Facebook 

grupp där producenten själva har sitt tillvägagångsätt för betalningen. 

4.3.2 Gårdsbutik 
Med gårdsbutik menas att producenten har en egen butik, vanligtvis på sin egen gård 

där producentens varor, ofta egentillverkade, säljs och andra tillhörigheter. Köpet sker 

då lokalt med både transaktionen och varorna ges direkt i handen vid köptillfället. 

4.3.3 Offentligt kök 
Med offentligt kök menas mat som produceras till förskolor, äldreomsorg, sjukvård 

m.m. detta är en stor försäljningskanal för lokalproducerat livsmedel då det finns ett 

stort behov (Livsmedelsverket, 2017).  

4.3.4 Dagligvaruhandel  
Med dagligvaruhandel menas svenska butiker som t.ex. ICA, Coop, Willys m.m. De 

säljer varor som bland annat omfattar produkter som livsmedel, hygienartiklar och 

blommor. 



 

25 

 

4.3.5 Saluhall 
En saluhall är en hallbyggnad där produkter säljs som bland annat livsmedel som kött, 

fisk och skaldjur, men också frukt och grönt samt delikatesser, kryddor och blommor. 

4.4 Logistikmodell för lokalproducerad mat i väst 
I Västra Götaland har de olika hubbar/centrallager där producenter antingen levererar 

själva sina produkter eller så används ett tredjepartslogistik företag som t.ex. postnord 

och DHL. Med ett separat fraktföretag samlastas varorna från flera lokala 

livsmedelsproducenter för att minska miljöpåverkan, kostnad och göra så att 

producenterna kan använda sig av fraktföretaget. 

Från de olika hubbarna transporteras sedan varorna till kunderna med hjälp av 

fraktföretaget, dessa leveranser görs direkt till kundens önskade plats.  

Lokalproducerat i Väst är ett resurscentrum för småskaliga livsmedelsproducenter i 

Västra Götaland som ger råd, coachar och utvecklar småskaliga livsmedelsföretag för 

att skapa tillväxt och sysselsättning i regionen. Visionen är att Västra Götaland ska bli 

den ledande regionen inom lokalproducerad mat. De har idag sju stycken hubbar i 

Västra Götaland där leveranserna till kunder via dessa hubbar. Beroende på vad för 

varor som skall skickas används tre olika transportföretag, DHL, Erling Anderssons 



 

26 

 

åkeri eller GLC (Lokalproducerad mat i väst, 2017). Bilden nedan (figur 2) illustrerar 

vart dessa hubbar/centrallager är placerade geografiskt:  

 

4.5 Observationer av verkligheten 

4.5.1 Reko-ring i Valbo 
Den 26 april 2018 gjordes ett platsbesök när reko-ring hade ett evenemang där 

producenterna och kunderna mötes upp för försäljning och upplockning av varor 

skedde. Ungefär fem lokala livsmedelsproducenter kom dit och samtliga fem använda 

sig av eget transportmedel. En producent samarbetade med en annan och samlastade 

varor. Transportmedlet som användes bland samtliga producenter var fossildrivna bilar, 

men ett intresse för ett mer miljövänligt alternativ fanns.  

En av producenterna tog betalt på plats, medans med de resterande fyra hade varorna 

redan betalts i förskott av kunderna, beroende på om produkterna hade variation i vikt 

eller inte.  

Figur 2 Placeringen av de sju hubbar som används av Västra Götaland för lokalproducerat livsmedel 
(Lokalproducerad mat i väst, 2017) 
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En observation som gjordes var att det var en låg mängd kunder i förhållande till vad 

producenterna önskade, detta var det flera som påpekade vid intervjuerna.   

4.6 Resultat av enkät 
Nedan är en sammanfattning av enkätundersökningen som utförts. Enkäten skickades ut 

till cirka 250 lokala livsmedelsproducenter som är engagerade inom lokalproducerat 

livsmedel. Enkäten var baserad på 10–12 frågor (se bilaga 1). De fasta svarsalternativen 

presenteras visuellt i cirkeldiagram och stapeldiagram för en enkel avläsning.  

Fråga ett var att ett företagsnamn skulle skrivas in, detta har valts att inte inkluderas i 

denna enkätundersökning då flera producenter vill vara anonyma. 

 

 

Fråga två handlar om vilket huvudområde producenten är verksamma i och bestod av 

tolv förbestämda svarsalternativ och ett alternativ där man själv fick skriva in ett eget 

svar om inget av de förutbestämda alternativen stämde in för producenten. Frågan 

ställdes för att kunna kartlägga vart dessa huvudområden är lokaliserade i Gävleborgs 

Län. 
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Fråga tre handlar om vilka producenternas huvudkunder och bestod av tre förbestämda 

svarsalternativ och ett alternativ där de själva kan skriva ett svar om de förbestämda inte 

stämmer överens. Denna fråga ställdes för att få fram eventuella samband och för att till 

exempel se möjligheterna för att samlasta. 
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Fråga fyra tar upp vilka olika försäljningsplatser som producenten använder och bestod 

av fem förbestämda svarsalternativ och ett alternativ där man själv skriver sitt svar. Med 

hjälp av dessa svar är tanken att information om vart och hur de säljer sina varor och 

detta är tanken ska underlätta för kartläggning av en logistikmodell. 
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Fråga fem handlar om vart producentens flesta kunder är lokaliserade där fyra strikta 

svarsalternativ fanns och ett alternativ där producenten själv fick skriva in sitt svar. 

Denna fråga är till för att veta vart centrallagret kan sättas till högst förmån genom en 

uppdelning kommunvis. 

 

Fråga sex består av fyra förbestämda svarsalternativ och ett alternativ där personen 

skriver sitt eget svar. Med hjälp av denna fråga kan vi få fram volymerna de olika 

producenterna producerar. Det kommer i sin tur underlätta för att få fram en 

logistikmodell då producenterna kan delas upp storleksvis och kartläggning blir således 

enklare att göra kommunvis. 
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Fråga sju är om producenten uppnår kundernas efterfrågan och bestod av två 

förbestämda svarsalternativ. Denna fråga ger oss en uppfattning om producenterna av 

någon anledning inte kan uppnå deras kundefterfrågan. 
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Fråga åtta är en uppföljning på fråga sju. Om de inte uppnår kundernas efterfrågan kan 

de skriva en anledning till varför efterfrågan inte uppnås. Svaren här kommer att ge oss 

en bättre insikt i vad de olika producenterna har för problem/hinder i sina verksamheter 

och varför kundefterfrågan inte uppnås. 
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Fråga nio handlar om hur producenterna transporterar deras varor till kunder och bestod 

av tre förbestämda svarsalternativ och ett alternativ där personen skriver sitt egna svar 

om de tre inte stämmer överens. Denna information behövs för att veta vad det 

nuvarande transportsättet är, vilket underlättar vid utformningen av en logistikmodell. 

 

Fråga tio tar upp frågan om de är nöjda med det nuvarande transportsättet och bestod av 

två förbestämda svarsalternativ. Har tar vi reda på om de är nöjda med de transportsätt 

som idag används. Anledningen till varför vi vill veta detta är för att se hur vi ska arbeta 

med våra transportsätt i logistikmodellen. 

Fråga elva är en uppföljning på fråga tio, om producenten tagit svarsalternativet nej 

kommer de till fråga elva för att utveckla varför de inte är nöjda med dagens 

transportsätt. Svaren kommer bland annat användas som underlag för att ta fram en väl 

fungerade transportlogistik. 
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4.7 Vad säger lokala producenter verksamma i reko-
ringar? 

4.7.1 Vad för utmaningar har lokalproducenter gällande 
efterfrågan av livsmedel? 

Denna fråga ställdes för att få fram mer information om det till exempel är 

säsongsvariationer eller andra problem som inte besvaras i enkäten. 

 

Svar från flera producenter är uppställda nedanför: 

- Efterfrågan och antalet beställningar varierar från månad till månad, t.ex. att en 

produkt säljer mycket en månad och sedan nästa månad säljer en annan mycket. 

- Alldeles för små mängder säljs via försäljningskanalen Reko-ringar, här skulle 

samlastning kunna göras, speciellt vid små beställningar.  

 

4.7.2 Vad tycker lokala livsmedelsproducenter om samlastning? 
Nedanför är en sammanfattning på de åsikter som togs upp: 

- Samlastning använder i stor utsträckning av en producent, vid längre transporter 

och vid stora mängder används ett externt transportföretag.  

- Idag sker liten form av samlastning, skulle vara bra vid längre resor att 

samlastningar görs då det händer att bilen inte är fullastad.  

- Har gärna samlastning, men svårt att se hur det kan gå till då ett väl fungerande 

system inte finns idag. 

4.7.3 Hur tycker producenterna att försäljningskanalen reko-
ringar fungerar? 

- En bra idé, men idag är det för små mängder försäljning för att vara lönsamt, 

inte funnits så länge i Gävleborgs län så det behövs etableras mer. 

- En jättebra försäljningsplats, men alldeles för osäker efterfrågan, svårt att 

prognostisera hur mycket som behövs. 
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4.8 Vad säger lokalproducenterna om samlastning och 
finns det något intresse för det? 

De vanligaste svaren är sammanfattade nedan: 

- Samlastar idag med ett annat företag, vid större volym och vid längre sträckor 

används ett externt företag, använder även egna transporter.  

- Samlastning på ett enkelt sätt skulle hjälpa, men det får inte vara krångligt att 

boka eller att lämna varor. 

- Det faller nästan alltid på att samordningen med volymer inte går att lösa. 

- Färska och frysta livsmedel kräver obruten kylkedja och är svårt ekonomiskt, 

speciellt vid mindre kvantiteter som småskaliga producenter jobbar med. En 

långsiktig lösning behövs.  

- För att kunna öka försäljningen är logistiken en viktig faktor. 
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5 Bearbetning av empiriska data 

5.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras förslag på en logistikmodell för lokala livsmedelsproducenter 

inom Gävleborgs län. Logistikmodellen är baserad på de intervjuer, observationer och 

den enkätundersökning som har gjorts med lokala livsmedelsproducenter och personer 

som är engagerade i lokalproducerat livsmedel, bland annat organisationen Matvärden. 

5.2 Karta över centrallagerposition - förslag 1 
 

Triangeln på bilden ovan (figur 3) illustrerar centrallagret för förslag 1. Valet av 

Positionering bland annat förklaras i analys & diskussionsdelen och logistiken kring 

centrallagret illustreras med hjälp av figur 5.    

 

Figur 3 Placering av centrallager, förslag 1 
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5.3 Karta över centrallagerposition - förslag 2 

 

Figur 4 Placering av centrallager, förslag 2 

 

Trianglarna på bilden ovan (figur 4) illustrerar centrallagren för förslag 2. Valet av 

Positionering bland annat förklaras i analys & diskussionsdelen och logistiken kring 

centrallagret illustreras med hjälp av figur 5.    
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5.4 Förslag på en logistikmodell för lokala 
livsmedelsproducenter inom Gävleborgs län 

Modellen ovanför (Figur 5) illustrerar från producent till kund. Processen börjar med att 

den lokala livsmedelsproducenten förpackar varorna för enkel hantering vid transport 

och vid lagerhantering. Varorna transporteras sedan med den enskilde producentens 

transportmedel till centrallagret där varorna eventuellt paketeras om och omlastas för 

vidare transport till kund av ett tredjeparts företag. Om varorna är på något sätt defekta 

eller skickas tillbaka för någon anledning finns ett retursystem där ett tredjeparts företag 

transporterar varorna tillbaka till centrallagret eller direkt till producenten, beroende på 

vilken produkt det handlar om.      

Figur 5 Förslag på en logistikmodell för lokala livsmedelsproducenter inom Gävleborgs län 
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6 Analys och diskussion 

6.1 Behovet av en logistikmodell 
Av producenterna uppger 30% att de har sina kunder i samma ort/kommun som de är 

verksamma i, ytterligare ca 44% säger att deras kunder befinner sig inom samma län. 

Dessa siffror visar att det finns en förutsättning till att samordna transporterna då det 

geografiska området för leveranserna är relativt samlad. Först och främst behövs en 

logistiklösning för den lokala orten eller kommunen och därefter en för länet i sin 

helhet. 

En tredjedel av livsmedelsproducenterna som deltog i enkäten uppger att de endast når 

upp till en försäljning på 200kg per månad. Utav dessa småproducenter når 60% endast 

upp till en försäljning på 50kg per månad, vilket visar att behovet finns för en 

logistikmodell.  

I frågan om producenterna var missnöjda med deras nuvarande transportsätt så svarade 

många att de ansåg att det var tidskrävande och dyrt. Att det kräver mycket arbete och 

att de var öppna för andra valmöjligheter, till exempel externa firmor eller olika 

lösningar för samleverans. Enligt Christopher (2016) är detta en grund till en god 

kundservice med låga ledtider som följd.  

Detta stärker påståendet att med ett välfungerande logistiksystem så skulle 

producenterna få mer tid till att fokusera på sin kärnverksamhet och med det få mer 

resurser och tid som de kan lägga på att expandera och förädla sin verksamhet.  

Att utöka verksamheterna är något som redan idag borde vara i producenternas intressen 

då en fjärde del av de som svarade på enkäten har svårt att uppnå kundefterfrågan. 

Anledningarna till att de inte kunde uppnå kundefterfrågan var bland annat att 

produktionen är för liten och att det var säsongsbetonat vilket gör det svårt att avgöra 

efterfrågan från år till år. Men de uppgav också brist på resurser och svårigheter med 

lagerkapacitet.  

Det fanns även en önskan på samarbete mellan producenterna för att ordna med 

fossilfria transporter. Även här skulle ett välfungerande logistiksystem kunna underlätta 

då de ger producenterna mer tid och i vissa fall mer kapital för att kunna utöka sina 

verksamheter. 
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I många offentliga upphandlingar ställs det höga krav på miljövänliga 

transporter/leveranser. Detta påstår Ammenberg (2012) & Caracciolo et al. (2017) 

betyder att livsmedelstransporterna bör ske med fordon som drivs på fossilfritt 

drivmedel.  

Ofta ställs det även krav på att producenterna ska ha den allra senaste tekniken, för en 

enskild livsmedelsproducent kan detta vara en begränsning för att kunna vara med vid 

offentliga upphandlingar. Kraven vid offentliga upphandlingar kan alltså vara för svåra 

att uppnå för en enskild producent då de ekonomiskt inte har råd med att investera i den 

senaste tekniken eller det miljövänliga alternativet vid transport. 

Enkätundersökningen (bilaga 1) visar att 75% idag sköter transporterna på egen hand. 

Den visar även att det enbart är 19% som idag är missnöjda med deras transportsätt. Att 

det är så få som är missnöjda kan bero på många olika anledningar. En anledning skulle 

kunna vara att de lokala livsmedelsproducenterna vill vara med i hela kedjan, de vill ha 

100% kontroll från start till slut, de vill möta upp sina slutkunder något som skulle 

fråntas med en gemensam logistiklösning. Som det ser ut idag är det dock ett val som 

måste göras om de ska kunna producera mera eller förädla sin produkt ytterligare.  

Logistikmodellen (se figur 5) har på ett vetenskapligt sätt validerats med den teori som 

presenterats samt de observationer och intervjuer som genomförts. Modellen har 

dessvärre inte testats. 

6.2 Transportsystem 
Om man kollar på statistiken från enkätundersökningen så är det enbart 19% som är 

missnöjda med deras transportsätt idag. Att det så få som är missnöjda kan vi enbart 

spekulera kring. En anledning kan vara att de vill ha koll på sin verksamhet från start till 

slut för att på så sätt säkerställa sin kvalité och sin kundtillfredsställelse.  

Det kan vara enbart ekonomiska skäll till att de inte vill använda ett annat företag för de 

har för liten produktion för att gå med vinst om de inte sköter transporterna själva, då ett 

problem är att för lite produceras i dagsläget. 

De 19% som var missnöjda med bland annat att det var för dyrt och tidskrävande ville 

ha bättre alternativ som är fossilfritt och att de ville samlasta då deras volymer idag var 

för små.  
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Ett tredjepartslogistik företag skulle enligt Raut et al. (2018) förminska dessa problem, 

som följd av bättre transportplanering, lagerhållning och hanteringskostnader i en mer 

hållbar försörjningskedja i verksamheten. 

 

Antingen skulle ett tredjepartslogistikföretag kunna åka runt i varje kommun och hämta 

upp alla varor vid speciella utsatta datum för att sedan köras till 

centrallagret/centrallagren för att där på plats packas om, detta görs enligt Lumsden 

(2012) för att maximera lastkapaciteten. 

Nästa steg blir att varorna transporteras vidare till slutkunderna med en sån optimal 

ruttplanering som möjligt för varje transport, vilket är enligt Ezquerro et al. (2018) en 

av de viktigaste delarna för en lägre transportkostnad i helhet. 

 

Alternativt sköter producenterna transporten till centrallagret/en själva där de varorna 

sedan vid behov packas om och sedan transporteras vidare av ett 

tredjepartslogistikföretag. Denna lösning skulle minska antalet transporter då 

producenterna inte längre behöver åka hela vägen själva utan samlastar med andra 

producenter med hjälp av ett tredjepartsföretag. Detta skulle i sin tur leda till lägre 

koldioxidutsläpp från fossila medel och därmed en lägre miljöpåverkan (Ammenberg, 

2012) och en lägre transportkostnad som följd av färre transporter (Lumsden, 2012; 

Raut et al., 2018). 

6.2.1 Retursystem  
När en produkt eller vara för någon anledning ska lämnas tillbaka så finns det ett 

retursystem där företaget som sköter logistiken hämtar upp varan, åker till centrallagret 

där det sedan avgörs om produkten behöver åka tillbaka till producenten eller om den är 

fullt duglig att säljas vidare. Detta får producenten och logistikföretaget komma överens 

om hur man går till väga för det specifika fallet.  

Detta kan leda till variation i efterfrågan då den prognos som gjorts inte stämmer 

överens med den faktiska försäljning, vilket då ökar eller minskar lagerhållningen för att 

försöka motverka bullwhip-effekten, vilket ger enligt Lee et al. (1997) kan ge ökade 

kostnader och svinn som följd. 

Då den ledande huvudorsaken till bullwhip-effekten är bristande kommunikation mellan 

företagen (Lee et al., 1997; Metters, 1997) är det viktigt att kommunikationen är väl 
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fungerande. Detta är svårt men viktigt i början av relationen då man inte riktigt vet hur 

saker och ting ska gå till på bästa sätt. Efter att en långsiktig relation etablerats lär sig 

leverantören att förstå sig på kunden och därefter lära sig att anpassa sig efter de krav 

och behov som kunden har, vilket enligt Prajogo & Olhager 2012 i slut endan kommer 

gynna båda.  

6.3 Centrallager  

6.3.1 Centrallagerposition - förslag 1 
Placeringen av centrallagret gjordes strategiskt mellan Bollnäs- och Söderhamns 

kommun (se figur 3). Från dessa kommuner sammanställdes svar från tretton företag, 

bland dessa görs hela 77% av sin försäljning inom hela Gävleborgs län (se bilaga 1), 

vilket innebär att det uppstår långa transportersträckor. 

Bollnäs-, Söderhamn- och Ovanåker kommun var alla tre nöjda med deras nuvarande 

transportsätt (se bilaga 1). En av anledningarna varför dessa företag är nöjda skulle 

kunna vara att de redan är positionerade centralt mellan sina kunder i Gävleborgs län.  

Med detta i åtanke valdes centrallagrets position att placeras centralt i Gävleborgs län. 

Med denna positionering kan transportsträckorna potentiellt halveras företag i söder 

respektive norr som har försäljning i hela Gävleborgs län. 

Att centrallagret ligger mellan Bollnäs- och Söderhamns kommun är för att det finns 

mellanstora och stora producenter i dessa kommuner och antalet producenter generellt 

är fler. Ovanåker har högre mängd försäljning inom deras kommun än både Bollnäs- 

och Söderhamns kommun.    

6.3.2 Centrallagerposition - förslag 2 
I figur 4 har vi valt att använda oss av två centrallager benämnda A och B. Centrallager 

A är placerat i södra delen av Hudiksvall kommun som ligger nära gränserna till Ljusdal 

kommun och Bollnäs kommun.  

Den norra delen av Gävleborgs län, alltså Hudiksvall- Ljusdal- och Nordanstig 

kommun, har 18 företag varav 33% säljer i hela Gävleborgs län (se bilaga 1). Med andra 

ord har Bollnäs- och Söderhamn kommun tillsammans fler företag som säljer inom 
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Gävleborgs län än hela norra Gävleborgs län därför bör centrallagret vara nära dessa 

kommuner.  

På grund av att Nordanstig kommun har största delen av sin försäljning utanför 

Gävleborgs län har centrallager A valts att placeras en bit ifrån kommunen. Hudiksvall- 

och Ljusdal kommun har en majoritet i försäljningen inom sin egen kommun, vilket är 

en anledning till att sätta centrallager A närmre grannkommunerna.  

 

Centrallagret B är placerat på gränserna mellan Sandviken- Ockelbo- och Gävle 

kommun. Gävle- Ockelbo- och Hofors kommun har tillsammans 17 företag tillsammans 

varav 53% har sin försäljning inom Gävleborgs län. I Hofors kommun är det enbart ett 

mellanstort företag som svarat (se bilaga 1), därav ansågs det vara viktigare att placera 

lagret närmre Ockelbo- och Gävle kommun.  

Detta på grund av att de resterande 47% har försäljning utanför sin egna kommun. 

Sandviken kommun har vi inte fått några uppgifter om, men ett antagande görs att det 

finns lokalproducerade företag som är intresserade av att delta i en logistiklösning med 

hjälp av centrallager B. 

6.3.3 Lagerutformning  
Centrallagret som är lokaliserat mellan Bollnäs- och Söderhamn kommun (se figur 3) 

bör vara tillräckligt stort för att kunna förvara minst 50 ton livsmedelsprodukter varje 

månad. Vikten är baserad på de svar som presents i enkätundersökningen (se bilaga 1). 

Eftersom att majoriteten av producenterna förmedlar produkter som kräver kyld 

förvaring så är det viktigt att det tas i beaktande vid uppbyggnad av centrallagret. 

Centrallager A (se figur 4) har större andel producenter som producerar färskvaror och 

behöver därför ett större kylt lager än vad centrallager B behöver då producenterna i den 

norra delen av Gävleborgs län förmedlar mer torrvaror.  

6.4 Förpackning  
Utformningen av förpackningen är enligt Johansson & Mathisson-Öjmertz (1997) en 

allt mer viktig komponent för att lyckas skapa en väl fungerande logistikkedja. 

Lumsden (2012) säger att den inte enbart uppfyller ett skyddande syfte utan att den idag 
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har ett så mycket större syfte för logistikkedjan. Förpackningens utformning är 

avgörande för att kunna på ett smart, smidigt och kostnadseffektivt sätt transportera 

varorna från punkt a till punkt b. Med väl utformade förpackningar minskar svinnet och 

transporterna blir färre vilket i sin tur gör att kostnaderna för producenterna minskar. 

Detta förstärker Gerding et al. (1996) genom att förklara vikten av ett välfungerande 

förpackningslogistik för att skapa konkurrensfördelar.  

För att få till en fungerade logistikkedja med enkla förpackningar för både hantering och 

användning behövs det en standardisering. Här gäller det att gemensamt komma fram 

med en maxstorlek på förpackning samt vikt för en smidig hantering för producent, 

transportföretag och kunder. Förslagsvis kan en europall användas som grund, då denna 

har standardiserade specifikationer gällande storlek och vikt (Lumsden, 2012).  

6.5 Marknad (kund) 
Producenterna har många olika försäljningskanaler och kunder där enkäten (se bilaga 1) 

visade på att de vanligaste försäljningskanalerna var dagligvaruhandel och gårdsbutiker. 

28/52 svarade dagligvaruhandel och 23/52 svarade gårdsbutiker. Det man får fram är att 

ytterst få producenter klarar sig med enbart en försäljningskanal, nästan alla har minst 

två olika försäljningskanaler.  

Vilka olika försäljningskanaler som kombineras är olika från producent till producent, 

de vanligaste är dagligvaruhandel och gårdsbutiker eller näthandel och saluhallar. Det 

var enbart 10% som svarade reko-ring varav alla var tvungna att kombinera rekoringar 

med en annan försäljningskanal något som vi blev förvånade över då det enkelt sagt är 

en mobil gårdsbutik.  

En anledning till att 23 svarade gårdsbutik men bara 5 svarade reko-ringar skulle kunna 

vara brist på kunskap från både potentiella kunder men även producenter som inte har 

vetenskap om denna försäljningskanal vilket skulle kunna fixas med bättre 

marknadsföring för båda parter. Med en större förståelse med fördelarna hos 

lokalproducerad mat till kunderna skulle trycket på rekoringarna öka och på så sätt 

skulle försäljningskanalens popularitet öka. 

Broadway & Broadway (2011) anmärker att rent ekonomiskt förlorar livsmedelsbutiker 

idag på att handla in närproducerad mat. Det är för omständligt att skapa en ekonomisk 

försörjningskedja som gynnar både livsmedelsbutikerna och lokala producenterna. En 
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annan faktor skulle kunna vara de långa, kostsamma transporterna som gör det olönsamt 

för producenterna. Detta problem skulle dock minska om trycket på kunder var större 

och med en välfungerande logistikmodell som minskar transportkostnaderna.   

Småproducenter som idag har det svårt att nå upp till de minimikrav som fraktföretag 

har kommer med logistikmodellen kunna uppnås för många producenter, detta på grund 

att flera småproducenter tillsammans får en tillräcklig volym för att det ska bli lönsamt.  

6.6 Producenterna  
I enkäten (se bilaga 1) ställdes frågan om vilka producenternas huvudkunder är, de hade 

då tre olika svarsalternativ: privatkunder, offentliga kök eller restauranger. Majoriteten 

av producenterna svarade att privatkunder (78%) var deras huvudkunder och ett fåtal 

svarade att offentliga kök (8%) var det. Detta är av intresse då Gävleborgs län har som 

mål att vara självförsörjande på lokalproducerad mat men ändå köps det väldigt lite från 

de lokalproducerade bönderna enligt enkätundersökningen (se bilaga 1).  

Anledningen till detta skulle kunna vara att det är för dyrt för kommunerna att köpa in 

lokalproducerad mat till sjukhus och skolor. En annan orsak skulle kunna vara att 

producenterna helt enkelt inte klarar av gävlekommuns miljökrav på transporter. Detta 

ska tas i åtanke när valet av ett tredjepartslogistikföretag väljs ut, företaget ska helst 

kunna uppnå kommunernas krav på farliga utsläpp samt vara prisvärda så att 

produkterna kan konkurrera med de som redan finns på marknaden. 
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6.7 Slutgiltigt förslag på logistikmodell  

Med figur 6 som presenteras ovan används ett tredjepartslogistik företag för transporten 

till samt från centrallagret, till skillnad från tidigare modell (figur 5) där ett externt 

företag endast sköter transporterna mellan centrallagret och kund. När ett externt företag 

sköter transporterna till och från centrallagret ges mer tid åt till lokala 

livsmedelsproducenter till att expandera deras kärnverksamhet. Det negativa med detta 

förslag är att ruttplaneringen för transportföretaget blir omständligt, vilket ökar kravet 

på en väl fungerande logistikhantering.  

 

 

  

Figur 6 Förslag på en logistikmodell för lokala livsmedelsproducenter inom Gävleborgs län 
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7  Slutsats  
I denna del av studien presenteras de slutsatser som gjort, detta är baserat på den 

problemformulering och syfte som lagts upp.  

Med en väl fungerande logistikmodell bör lokala livsmedelsproducenter kunna minska 

deras transportkostnader samt får mer tid över att lägga på deras kärnverksamhet, vilket 

är producering av livsmedel. Mer tid åt kärnverksamheten ger livsmedelsproducenter en 

förutsättning för en ökad expansion av verksamheten, vilket ska leda till ökad 

produktion av lokalproducerad mat, ökad sysselsättning och arbetar mot målet att 

Gävleborgs län ska bli självförsörjande. Med dessa logistiklösningar som presenterats 

öppnas möjligheterna för småproducenter att sälja inom flera försäljningskanaler och ge 

förutsättningarna för försäljning över hela Gävleborgs län. 

7.1 Studiens vetenskapliga bidrag 
Denna studie kan ses som en grund för fortsatt arbete för ökad tillväxt och 

sysselsättning i länet inom kategorin lokalproducerat livsmedel där aktörernas åsikter 

och tankar ska vara i centrum. Region Gävleborg kan använda denna studie vid fortsatt 

arbete inom kategorin lokalproducerat livsmedel.  

Figur 7 Förslag på en logistikmodell för lokala livsmedelsproducenter inom Gävleborgs län 
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Områden som har liknande behov av en logistikmodell för främjande av ökad 

användning och försäljning av lokalproducerat livsmedel kan använda denna studie som 

grund. Det finns i dagsläget liten mängd vetenskapligt material kring logistikmodeller 

inom närproducerat livsmedel, vilket ökar behovet av denna studie. 

7.2 Förslag till framtida forskning  
Vid framtida forskning ges förslaget att undersöka om en implementering av ett 

samordnat beställningssystem, kommunikationen med tredjepartslogistikföretag om hur 

detta går att göra rent praktiskt och att försöka färdigställa en fungerande 

logistikmodell. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
Hej! 

 

För Gävleborgs län tas just nu en modell fram för att underlätta och öka användandet av 

lokal och närproducerad mat. Vi som arbetar med detta heter Filip Åkerlind och Simon 

Lundgren.  

Vi är inne på sista terminen på Högskolan i Gävle och arbetar med en examen inom 

industriell ekonomi.  

 

För att få fram förslag på en logistikmodell behöver vi er hjälp. Vi skulle uppskatta om 

ni lägger cirka 5 minuter av er tid och svarar på denna enkät. Era svar på enkäten 

kommer självklart att vara hemliga och kommer inte användas i annat syfte än ovan 

nämnda. När enkäten är sammanställd kommer ni att kunna ta del av resultatet. 
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