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Abstract 

To distribute goods to customers in urban areas is necessary to support the economic and 

social development in the cities, but has consequences that affect both residents of cities 

as well as the environment. The environmental effects of these types of transport involves 

not only the emissions of various pollutants, but also an increased noise level inside the 

cities. Many companies and organizations are working hard to change the distribution 

pattern to streamline transport in the urban area, while environmental impact is reduced. 

This is in line with what is called the City Logistics. The purpose of this thesis is to create 

a method for describing and measuring a given transport solution in order to compare it 

with an altered transport solution to achieve a more sustainable development. To 

construct a method, you have to first find out which previous methods and models are 

available. In our case, we found three specific models that we considered appropriate to 

study in its entirety and see whether these would fit for what we wanted to measure. What 

we found in these models is that it does not measure exactly what we intended to 

measure, some elements from the different models could be embraced and used as we 

supplemented with other aspects such as the environmental aspect. The environmental 

aspect is something that we believe that the models presented in the literature did not take 

into account. However unveiled the rest of the literature the importance of working to 

reduce emissions, since the focus of many companies has been to streamline production 

processes and reduce the effects of these so have environmental impacts from 

transportation have been overlooked. The models from the literature also had a holistic 

view of the entire supply chain, from incoming material to production, storage and 

distribution. We found that a lack of models that measure only the distribution from the 

distribution centers. Our method gives the user a picture of the traffic situation as it can 

then be compared with the new outcome at the next measurement. The method that we 

have developed in this thesis is meant to be used as a tool for annual monitoring of 

transport operations to measure and make changes, if any patterns and trends can be 

detected. Sandviken is used as case studies for this thesis, in order to test the method and 

to draw conclusions about how the method works. 



 3 

Sammanfattning 

Att distribuera varor till kunder i tätorter är nödvändigt för att stödja den ekonomiska och 

sociala utvecklingen i städerna men medför konsekvenser som dels påverkar invånare i 

städer såväl som miljön. Miljöeffekterna av dessa typer av transporter involverar inte 

enbart utsläpp av olika föroreningar utan även en förhöjd bullernivå inne i städerna. 

Många företag och organisationer arbetar hårt med att förändra distributionsmönstret för 

att kunna effektivisera transporter inom tätbebyggt område samtidigt som miljöeffekter 

skall reduceras. Detta ligger i linje med det som kallas City logistik. Syftet med arbetet är 

att skapa en metod för att beskriva och mäta en given transportlösning i syfte att kunna 

jämföra den med en förändrad transportlösning för att uppnå en mer hållbar utveckling. 

För att konstruera en metod så måste man först ta reda på vilka tidigare metoder och 

modeller som finns. I vårt fall så fann vi tre specifika modeller som vi ansåg lämpliga att 

studera i sin helhet och se huruvida dessa skulle passa för det vi ville mäta. Det vi 

konstaterade i dessa modeller är att det inte mäter exakt det vi syftar till att mäta, vissa 

delar från de olika modellerna kunde anammas och användas samtidigt som vi 

kompletterade med andra aspekter som exempelvis miljöaspekten. Miljöaspekten är något 

som vi anser att de modeller som presenterades i litteraturen inte tog med i beräkningen. 

Däremot presenterade den övriga litteraturen vikten av att arbeta med att minska 

utsläppen, eftersom fokus hos många företag har varit att effektivisera 

produktionsprocesserna och minska effekterna från dessa så har miljöeffekterna från 

transporterna hamnat i skymundan. De färdiga modellerna hade också en helhetssyn på 

hela försörjelsekedjan, från inkommande material till produktion, lagring och distribution. 

Vi fann där en brist på modeller som mäter endast distribution från distributionscentral.  

Vår metod ger användaren en bild av trafiksituationen som den sedan kan jämföra med 

det nya utfallet vid nästa mätning. Metoden som vi har tagit fram i detta examensarbete är 

tänkt att kunna användas som ett verktyg vid årlig uppföljning av verksamhetens 

transporter för att mäta och se förändringar, eventuella mönster och trender kan 

upptäckas. Sandvikens kommun används som case för i detta examensarbete, för att 

kunna testa metoden och kunna dra slutsatser om hur den metoden fungerar.    
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1 Inledning 

Inledningskapitlet tar upp bakgrunden till studien och den teoretiska utgångspunkt som 

ligger som grund till slutsatserna som dras i slutet av arbetet. I denna del finns även 

syftet med arbetet och dess avgränsning samt den struktur som projektgruppen valt för 

rapporten.  

 

1.1 Bakgrund 

Idealet inom transportlogistik är att allt gods ska kunna transporteras direkt från 

leverantör till kund, detta är dock inte alltid möjligt eftersom sändningskvantiteten inte 

motsvarar den lastkapacitet som fordonet kan hantera (Lumsden, 2006). För att minska 

problemen som uppstår vid direktleveranser så används en distributionscentral i flödet. I 

en distributionscentral eller en terminal som det oftast kallas hos en speditör så samlas 

gods in från leverantörer för att sedan samlastas med gods som har samma 

slutdestination. Distributionen från dessa centraler görs med transportmedel som är 

anpassade efter de enheter som hanteras. City logistics syftar till att minska de negativa 

effekterna som är associerade med godstransporter i tätorter men samtidigt stödja den 

ekonomiska och sociala utvecklingen i städerna (Crainic et al., 2009). Optimeringen av 

city logistics konceptet är inte särskilt utvecklad ännu. Begrepp föreslås och pilotstudier 

genomförs, men mycket få formella modeller och metoder är avsedda för dess design, 

utvärdering, planering, ledning och kontroll (Crainic et al., 2009). Resultatmätning är en 

avgörande faktor för framgången med logistik i de flesta organisationer, eftersom det 

driver den logistiska strategiska planeringen och hjälper med övervakningen av 

genomförandet genom att tillhandahålla den information som behövs för att förstå det 

logistiska systemet (Fawcett and Clinton, 1996; Bowersox et al., 1999; Lapide, 2006). 

Det finns många system framtagna för att utvärdera logistisk prestanda, Anderson et al, 

(1989) har noterat att det är vanligt att dessa utvärderingssystem är indelade för att 

antingen mäta intern eller extern effektivitet. I den forskning som existerar angående 

utvärdering av logistisk prestanda så är de allra flesta modeller framtagna för användning 

i tillverkande företag, som case i denna typ av forskning använder sig författarna gärna av 

stora multinationella företag (Anderson et al., 1989). Några färdiga modeller för att mäta 

logistisk prestanda finns redan, men dessa är främst inriktade på tillverkande företag med 

en mer helhetssyn på hela försörjningskedjan, och inte enbart på transport från 

distributionscentral. Här ser vi ett behov som kan fyllas med en metod för att 

kontinuerligt mäta logistiska förändringar. 



 9 

 

I detta examensarbete så används Sandvikens kommuns som ett case. Sandvikens 

kommun bedriver ett antal olika verksamheter som skolor, förskolor, äldreboenden och 

gruppbostäder som alla är beroende av att få leveranser av diverse varor för att få den 

dagliga verksamheten att fungera. Det kan vara stor variation på produkterna som 

levereras bland annat förbrukningsmaterial, undervisningsmaterial, varm eller kyld mat 

och livsmedel. Fördelningen av inkommande godsleveranser i Sandvikens kommun i 

nuläget består av 70 % livsmedel som levereras till kommunen, medans de övriga 30 % 

består av förbrukningsmaterial och kontorsmaterial. I dagsläget så levereras majoriteten 

av de produkter som återfinns under kategorin livsmedel via centralköket som är 

lokaliserat vid Murgårdsskolan i centrala Sandviken, i ytterområdena finns de ett antal 

tillagningskök som även dom får direktleveranser av livsmedel. Resterande produkter 

köps i regel in med frakt, vilket betyder att det är leverantören som levererar produkten 

ända ut till slutkunderna vid skolorna, förskolorna, äldreboenden och gruppbostäderna. 

Sandvikens kommun är i processen att förändra hur varor levereras ut de olika 

verksamheterna. En distributionscentral ska upprättas för att utföra samlastningen av det 

inkommande godset och distribuera detta gods till de olika enheterna. För att kunna 

utvärdera den beräknade förändringen som distributionscentralen kan komma att medföra 

så är det viktigt att ha grundläggande förståelse för hur nuläget ser ut med 

varutransporterna i kommunen. För att kunna påvisa effekter av ett förändrat 

logistikbeteende måste man kunna jämföra ett nuläge med ett förändrat läge. Det kan 

finnas många olika effekter man vill påvisa, Sandvikens kommun har valt trafiksäkerhet, 

miljöpåverkan, lokala leverantörer och ekonomi som de främsta effekterna som de vill 

förbättra.  

 

1.2 Syfte 

Att skapa en metod för att beskriva och mäta en given transportlösning i syfte att kunna 

jämföra den med en förändrad transportlösning för att uppnå en mer hållbar utveckling. 

1.2.1 Frågeställningar 

 Vilka faktorer måste beskrivas för att kunna analysera förändring av city logistik 

 Hur kan ovanstående mätas och operationaliseras? 

 Hur ser dagens verkliga transportlösning ut i Sandvikens kommun beskrivet i en 

metod som illustrerar nuläget och ger möjlighet för jämförelse med ett förändrat 

läge? 
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1.3 Avgränsning 

I detta examensarbete har inte beställningsproceduren behandlats. Hur processen för 

inköpen går till är också något som inte har behandlats i detta arbete, utan snarare så är 

dessa är en så pass stor fråga som man borde se närmare på i sin helhet för att optimera 

användandet av den kommande distributionscentralen i Sandvikens kommun. I 

leveransen involveras även hur hanteringen av leveranssedlar eller fraktsedlar hanteras, 

för att leverantören skall få betalt. Denna process om hur informationen passerar är inte 

heller något som tagits hänsyn till i detta examensarbete, även om det anses vara en viktig 

faktor.  

1.4 Disposition 

Kapitel 1 - Inledningskapitlet tar upp bakgrunden till studien och den teoretiska 

utgångspunkt som ligger som grund till slutsatserna som dras i slutet av arbetet. I denna 

del finns även syftet med arbetet och dess avgränsning samt den struktur som 

projektgruppen valt för rapporten. 

  

Kapitel 2 – Här tas olika metoder som tillämpats under arbetets gång upp samtidigt som 

motivering till valda metoder diskuteras. Metodavsnittet syftar till att beskriva vad, hur 

och varför arbetet har efter det valda tillvägagångssättet. 

 

Kapitel 3 – Detta kapitel innehåller en genomgång av de teorier som anses behövs för att 

kunna behandla empiriavsnittet. Teorin ligger även till grund för kopplingen mellan 

empiri och resultat. De utvalda teorierna är valda eftersom de är relaterbara till syftet 

och frågeställningarna. 

 

Kapitel 4 – I detta kapitel presenteras den metod som har utformats från den teoretiska  

referensramen. 

 

Kapitel 5 - I detta empirikapitel presenteras relevant insamlat material och statistik som 

ligger till grund för fortsatt diskussion och slutsats. I kapitlet presenteras ett case samt ett 

referenscase. 

 

Kapitel 6 – I detta kapitel tillämpas den metod som utformats i kapitel fyra för att 

undersöka Sandvikens kommuns nuvarande transporter. Detta ger även underlag för 
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vidare diskussion av metoden. Metodens lågsiktiga hållbarhet kommer även diskuteras 

och utvärderas. 

 

Kapitel 7 – I detta kapitel behandlas teorin och de analyser som gjorts. Detta kommer 

ligga som grund för de slutsatser som dras av examensarbetet. 

 

Kapitel 8 – I detta kapitel presenteras de slutsatser som arbetet lett fram till, där syftet 

och empirin ligger till grund. Det presenteras även förslag till fortsatt forskning inom det 

valda området. 

 

Kapitel 9 – Här följer en detaljerad sammanställning av de referenser som använts i 

arbetet. 
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2 Metod 

Här tas olika metoder som tillämpats under arbetets gång upp samtidigt som motivering 

till valda metoder diskuteras. Metodavsnittet syftar till att beskriva vad, hur och varför vi 

har arbetat efter det valda tillvägagångssättet. 

2.1 Arbetssätt 

För att kunna besvara forskningsfrågan: ”Vilka faktorer måste beskrivas för att kunna 

analysera förändring av city logistik” Så har vi studerat vilken tidigare forskning som 

gjorts inom området, och vad som kan vara applicerbart från denna forskning till detta 

arbete. En litteraturstudie genomfördes genom att använda sökmotorer som Emerald och 

Google Schoolar, där fann vi aktuella artiklar som behandlar de ämnen som relaterar till 

denna frågeställning. De artiklar som erhölls genom litteratursökningen lästes i sin helhet 

för att se hur andra författare har behandlat dessa ämnen tidigare, och vilka metoder och 

tillvägagångssätt som de har använt sig av. Det gjorde oss även uppmärksamma på vilka 

tidigare modeller det finns för att mäta logistik prestanda. Vi har genomfört ett antal 

studiebesök under arbetets gång, vi har besökt Värnamo kommun, eftersom de var 

pionjärer inom distributionscentral användningen för kommunal verksamhet. Värnamo 

kommun används som referenscase i detta examensarbete. Deras erfarenheter ansågs 

viktiga, eftersom man kan undvika enkla misstag genom att få ta del av de erfarenheter 

och slutsatser som Värnamo har att dela med sig av. Värnamo och Sandvikens kommun 

har liknande storlek så detta var även de en anledning till varför projektgruppen har 

genomfört besöket. Vi har även genomfört studiebesök hos Centralköket på 

Murgårdsskolan i Sandviken, detta för att kunna bilda en uppfattning om hur nuläget ser 

ut i caset. Studiebesök har även genomförts på Maserfrakt och DHL:s terminaler i Gävle, 

syftet med dessa besök var att vi skulle få en uppfattning om hur en terminal fungerar. 

 

För att besvara frågan ”Hur kan ovanstående mätas och operationaliseras?” så har 

projektgruppen valt att undersöka vad tidigare forskning inom utvärdering av logistik 

prestanda har resulterat i, ett antal modeller fanns i den litteratur som erhölls i 

litteraturstudien. Genom att förstå vilken input som behövdes för att skapa den data som 

dessa modeller gav så hjälpte det oss med att förstå vilken typ av data vi skulle behöva 

samla in i vårt case. De sedan tidigare existerade modellerna för att mäta logistisk 

prestanda hade ofta en nivå av komplexitet som vi inte ansåg nödvändig för den typ av 

mätning som vår metod skall resultera i. För oss var det viktigt att metoden som vi 

designar skulle vara användarvänlig. Det var viktigt att den skulle ge konkreta mätresultat 
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var enkel för gemene man att förstå. Många olika variabler kan vara involverade när 

logistisk prestanda skall mätas, detta medför enligt oss att det var ytterst viktiga att ha en 

ide om hur metoden skulle användas och av vem. Detta för att inte konstruera något som 

ger överflödig information och skapar mer arbete. Vissa av de modeller som finns sedan 

tidigare har en väldigt matematiskt tillämpning, vilket ofta ger precisa mätresultat, dessa 

modeller kräver dock väldigt exakt input för att kunna användas till sin fulla kapacitet.  

 

Hur ser dagens verkliga transportlösning ut i Sandvikens kommun beskrivet med hjälp av 

en metod som illustrerar nuläget och ger möjlighet för jämförelse med ett förändrat läge? 

För att besvara denna forskningsfråga så har vi tagit del av tidsstudier som genomförts av 

de transporter som en speditör på uppdrag av Sandvikens kommun genomför i nuläget. 

Denna tidsstudie genomfördes av projektledaren för distributionscentralen, genom att han 

åkte med dessa lastbilar och klockade hur lång tid varje sträcka tog att köra samt 

stopptider. Observationer gjordes även om eventuella problem och hinder som existerar 

och som skulle kunna påverka vid eventuella förändringar av distributionen. Material har 

även samlats in av projektledaren från leverantörer och speditörer som kör varor till 

kunder i Sandviken kommun. Denna information kompletterades med telefonintervjuer 

med dessa leverantörer och speditörer, frågeställningarna rörde då godsmängder, 

leveransfrekvens och distributionsfordon. Två studenter från folkuniversitetet 

genomförde en sammanställning av leveransplatser i Sandvikens kommun genom att 

använda GIS teknik för att visualisera mycket av de data som ingår i 

nulägesbeskrivningen samt beräkning av nuvarande rutter. Vi har assisterat dessa 

studenter med att göra justeringar för att få ut det mest optimala resultatet för detta 

examensarbete. Vi har kompletterat GIS beräkningar på ruttlängder med hjälp av 

leverantörerna och speditörernas data och kartor via eniro.se.  

 

Som ett stöd för examensarbetet har handledningar skett kontinuerligt under hela 

processen, med så väl handledare från Högskolan i Gävle som med handledarna från 

Sandvikens kommun.  

2.2 Kvalitativ och Kvantitativ 

För att kunna besvara syftet med ett forskningsprojekt behövs information, denna 

information kan huvudsakligen kategoriseras som kvalitativ eller kvantitativ (Walliman, 

2005). Dessa två typer av informations karaktärer skiljer sig inte bara i framtagande utan 

även i sättet den förstås och tolkas. Genom att använda sig av kvantitativa metoder samlar 

forskaren systematisk in kvantifierbar empirisk data för att testa den mot framtagna 
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teorier och koncept (Walliman, 2005). De kvantitativa metoderna förlitar sig till stor del 

på statistik och rådata uppkomna utifrån teorier och koncept som är framtagna för att 

besvara syftet med forskningen. Dessa teorier och koncept kan med den insamlade 

informationen antingen bekräftas, delvis bekräftas eller förkastas med hjälp av 

systematisk testning (Walliman, 2005). Den statistik man erhåller från kvantitativa studier 

kan fördelaktigt redovisas och behandlas i form av olika diagram då det kan förenkla 

hanteringen av stora mängder data, forskaren kan även med rätt diagram visuellt urskilja 

olika samband i informationen.  

Den kvalitativa metoden försöker inte endast finna statiska svar utan gå mer in på djupet 

och få en bättre förståelse (Thúren, 2007). De kvalitativa studierna önskar finna en 

djupare insikt om fenomenet som studeras och kan enligt Walliman (2005) fungera som 

en grund att basera en kvantitativ studie utefter. En studie baserad på en kvalitativ metod 

ämnar finna de samband och orsaker till fenomenet genom att forskaren själv ofta är 

väldigt nära det som studeras och ibland även deltar. Forskaren måste vara aktsam att inte 

delta allt för emotionellt då detta kan påverka datainsamlingen (Walliman, 2005). Det 

finns svårigheter med att repetera en kvalitativ studie och genom detta så finns det 

samtidigt svårigheter i att säkerställa resultatets rimlighet (Thúren, 2007). Till skillnad 

mot kvantitativa studier som oftast är väldigt strukturerade så är den kvalitativa mer 

öppen i början och låter teorier och koncept själva ta form (Walliman, 2005). 

 

Vi har till detta examensarbete använt oss av ett kvalitativt angreppsätt då vi ansett att 

detta skulle ge oss bäst resultat för att kunna besvara forskningsfrågorna. Genom att 

själva delta nära och aktivt vid framtagandet av informationen som använts till caset så 

har vi fått en djupare insikt till hur den dagliga verksamheten fungerar och vad berörd 

personal finner viktigt. Den berörda personalen som besvarat frågor har vi kommit i 

kontakt med genom de olika studiebesök som vi utfört under examensarbetets gång. Vi 

har besökt Värnamo kommun och talat med projektledaren samt terminalansvarig för att 

se hur det fungerar. På samma sätt besöktes Sandvikens kommun, DHL i Gävle och 

Maserfrakt. Genom arbetets gång har vi genom hela processen ämnat att vara objektiva 

vid datainsamlingstillfällena och inte lägga några personliga värderingar eller antaganden 

till den insamlade informationen. Genom detta arbete har vi även insett att den typ av 

studie vi utfört resulterat i kvantitativ information som gör att studien kan utföras igen 

och ett liknande resultat kan då tänkas erhållas, detta därav att informationen som erhålls 

av metoden är tänkt att kunna jämföras från olika insamlingstillfällen.   
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2.3 Litteraturstudie 

En litteraturstudie görs i början av ett arbete för att se vad som tidigare är gjort inom det 

valda forskningsområdet. Genom att finna lämpliga vetenskapliga artiklar, böcker samt 

skriftliga rapporter som har skrivits inom området, leder det till en bredare kunskap inom 

området (Walliman, 2005). Till en början kan det vara nyttigt att söka brett och finna hur 

andra har svarat på sina frågeställningar, för att sedan mer systematiskt söka efter 

kompletterande information (Andersen & Schwencke, 1998). På så sätt skapas grunden i 

den teoretiska referensramen och resultatavsnittet av arbetet och en jämförelse kan görs 

med andras fynd (Creswell, 2009). Man måste ha i åtanke att allt man läser inte är av 

relevans för projektet och där det är relevant kan man även finna idéer som inte 

överensstämmer med ens egna. Att utföra en litteraturstudie innebär således inte enbart att 

finna relevant information utan även ta ställning till de olika argumenten som finns 

(Walliman, 2005). 

  

Till detta examensarbete valdes främst databaserna Google Scholar samt Emerald, valet 

av dessa sökmotorer motiveras med att vi anser att dessa två täcker in stora delar av den 

vetenskapliga litteraturen som vi ansågs behöva för denna litteraturstudie. De innehåller 

artiklar från flera decennier, som är till stor del granskade av andra forskare. Utbudet av 

vetenskapliga artiklar är störst på engelska, dessa artiklar har för examensarbetets del 

varit mest relevanta och aktuella. De har också stor reliabilitet och validitet eftersom de 

generellt sätt har varit publicerad i en erkänd tidsskrift. De sökord som projektgruppen 

primärt använde var: 

 City logistics (2515 + 523 000 = 525515 Träffar) 

 Sustainable development (16914 + 1 860 000 = 1876914 Träffar) 

 Distributionscenter (1733+17400 = 18133 Träffar) 

 Third-party logistics (2150+ 43900 = 46 050Träffar) 

 Green logistics (1376 + 111 = 1487 Träffar) 

 Warehousing (2034 + 104000 = 106034 Träffar) 

 Distribution logistics (6697 + 791 000 = 797697 Träffar) 

 Logistics performance measure (6715 + 327 000 = 333715 Träffar) 

  

Antalet träffar beskriver det sammanslagna antalet artiklar som hittades när vi sökte på 

respektive fras/ord enligt listan i Emerald och Google Scholar databaserna. Oberoende 

vilken utav databaserna vi använde oss av så testades även alla fraserna/orden i listan med 

ändelsen *, detta för att täcka in alla olika typer av orden som kan finnas. Exempel på 
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detta är ”Green logistic*” då täcks fler ändelser av ordet in och fler artiklar kan därmed 

hittas. Vi använde oss även av att sätta hela sökordet inom citat tecken för att på så vis 

söka efter artiklar med hela frasen och inte delar av den, som vid sökandet av ”Green 

logistic*” då söks efter artiklar med den specifika frasen/ordet men med olika ändelser. 

Som denna lista visar gav vissa av fraserna/orden flertalet träffar och tid för att undersöka 

alla dessa och dess relevans för vårt arbete saknades. Därför valde vi att kombinera dessa 

sökord i olika former för att på detta vis å de artiklar som var inriktade på den information 

vi sökte. Detta är breda ämnen och inte alla träffar vi fick var relevanta för oss men 

genom olika kombinationer så erhöll vi slutligen flertalet relevanta artiklar. Vid urvalet av 

artiklar så gjordes valet att läsa rubrikerna och sammanfattningarna på artiklarna för att 

skapa en bild över huruvida artikeln passade in i ämnesområdet. 

De utvalda artiklarna lästes i sin helhet och relevanta delar valdes ut, för att vidare 

användas skapa förståelse för den tidigare forskningen. Vi läste abstract på hundratalet 

olika artiklar, de flesta av dessa erhölls från litteratur sökningen. Några artiklar har 

kommit från intressanta artiklars referenser, som genom detta sökts upp och undersökt. 41 

av dessa artiklar har under någon gång under processen bearbetats och varit en del av 

detta examensarbete. Den slutgiltiga versionen innehåller 32 vetenskapliga artiklar och 

bortfallet av artiklar beror på att dessa inte längre passat i den inriktning som anammats 

under arbetets gång.  

 

Sökande i dessa databaser resulterade i att vi fann en glapp i den forskning som existerar, 

vi anser att det inte finns någon modell som mäter enbart leveranser från 

distributionscentraler, ofta var de existerande modellerna och metoderna fokuserade på 

tillverkande industrier och hela försörjningskedjor. De artiklar som inte ansågs passa i 

början av arbetet lades undan och blev under arbetets gång blev flertalet framtagna igen 

eftersom vi insåg att de innehöll relevant information för den inriktning vårt arbete fick. 

2.4 Datainsamling 

En viktig grund för ett lyckat forskningsarbete är information i form av fakta. Dessa fakta 

kan kallas data och är de som gör att forskaren kan försöka förstå problemet som 

undersöks (Walliman, 2005). Data skiljer sig från fakta då data kan ändras med tiden och 

fakta kan av vissa anses som en sanning och vara oföränderlig. Data är mer föränderlig 

och insamlad data kan skilja sig från olika insamlingstillfällen, detta beroende på 

annorlunda förhållanden för observatören, det studerade objektet eller dess omgivning.   

Data kan därför ge en bra bild om nuläget och hur fenomenet som undersöks upplevs, 

men denna insamlade data kan bli irrelevant med tiden och inte längre ge en bra bild av 
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hur verkligheten är (Walliman, 2005). Det är viktigt att förstå hur data endast är en 

representation av verkligheten och inte verkligheten själv, all data påverkas utav den som 

observerar och samlar in den. Denna påverkan kan bero på observatörens antaganden och 

uppfattning och hur exakt denne kommer ihåg upplevd händelse samt förmågan att återge 

upplevelserna i skrift. Mätinstrumentens precision och känslighet kan påverka datans 

trovärdighet både positivt och negativt. 

 

Data brukar oftast delas in primär- och sekundärdata beroende på hur informationen har 

samlats in (Walliman, 2005). De främsta källorna till primärdata är där forskaren själv 

kan samla in information från observationer och/eller mätningar för att besvara 

forskningsfrågorna. Dessa data är fri från tolkning av andra och det är upp till insamlaren 

själv att argumentera för hur korrekt det är en representation av verkligheten. Nästan all 

forskning som är baserad på en vetenskaplig metod stöds av primärdata och kan komma i 

olika former. Primärdata kan komma från olika källor som bl.a. avläsningar från 

mättinstrument men också från direkta observationer av det undersökta fenomenet samt 

vid intervjuer av berörd personal (Walliman, 2005).  

 

Data från andra källor än den egna kallas för sekundärdata. Denna information är redan 

insamlad till något annat forskningssyfte, men kan samtidigt vara användbart för den 

egna forskningen. Sekundärdata har då redan blivit utsatt för tolkning av någon annan än 

forskaren själv (Walliman, 2005). De vanligaste källorna till sekundärdata är böcker, 

nyhetsrapporter, vetenskapliga artiklar och andra typer av publikationer som kan finnas 

tillgängliga. En del forskare anser att sekundärdata ibland kan ha ett begränsat värde, då 

den kan inneha fel som uppstått då informationen passerat från person till person 

(Walliman, 2005). Men inledningsvis i ett forskningsarbete så är sekundärdata näst intill 

ovärderlig då forskaren bekantar sig med ämnet och undersöker hur andra har handskats 

med det tidigare. Utan sekundärdata så skulle forskaren ha svårt att finna någon 

information samt delge den till andra om ingen skulle ha någon tillit till dessa källor 

(Walliman, 2005).  

 

För att samla in data till detta examensarbete så har vi valt att samla in primärdata i form 

av att själva observera hur det i dagsläget såg ut i centralköket på Sandvikens kommun 

samt studiebesök hos Värnamo kommun, Maserfrakt och DHL i Gävle. Dessa 

iakttagelser har kompletterats med ostrukturerade intervjuer med berörd personal på plats. 

Då främst terminal personalen i Värnamo kommun, DHLs och Maserfrakts terminaler, 

ostrukturerade intervjuer genomfördes även med kokerskor på Centralköket i Sandvikens 

kommun. Dessa intervjuer har berört frågor angående arbetssätt, eventuella problem med 
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nuvarande arbetssätt, och önskade förändringar. Samma arbetssätt har använts vid 

samtliga studiebesök. De sekundärdata som använts till detta examensarbete har erhållits 

genom litteraturstudien som genomfördes.  

 

2.4.1 Observationer 

Genom att observera händelser och beteenden i verkligheten kan forskaren samla in 

primärdata. Data insamlad på detta vis blir mer exakt än om forskaren enbart frågar 

individen om vad som utförs eller läser en rapport om händelsen (Ejvegård, 2009). Detta 

genom att vad individer anser sig göra och vad de egentligen gör kan ibland skilja sig från 

varandra (Denscombe, 2007). Det finns olika tillvägagångssätt för att göra observationer 

och traditionellt så delas det in i systematiska observationer och deltagande observationer 

(Flick, 2006; Denscombe, 2007).   

 

De systematiska observationerna är utan deltagande av forskaren och är ofta användbara 

för statiska analyser och vid framtagandet av kvantitativ data. Deltagande observationer 

är då forskaren sätter sig själv in i skeendet av det undersökta fenomenet eller har inblick 

i skedet (Ejvegård, 2009). Deltagande observationer lämpas bättre då forskaren vill ta sig 

närmare informationskällan och ger mer kvalitativ data (Denscombe, 2007).  

 

Trots att de olika tillvägagångssätten är skilda från varandra i teorin så har de gemensamt 

innehåll och tillvägagångssätt i form av direkta observationer. De direkta observationerna 

är viktiga för de båda arbetssätten då båda är beroende av de primärdata som produceras 

vid tillfället. De båda tillvägagångssätten lider även av samma svårigheter då båda utförs 

av forskaren och dennes erfarenheter och upplevelser kan eventuellt då reflekteras i det 

observerade resultatet och göra att informationen saknar grund (Denscombe, 2007; 

Ejvegård, 2009). Både Walliman (2005) och Ejvegård (2009) utrycker sig om att 

observationer lider till stor del av att de är tidskrävande då man ibland väntar på att 

fenomenet man studerar skall inträffa och när de händer kan det vara svårigheter med att 

dokumentera allt samtidigt. Detta problem kan minskas med hjälp av att komplettera 

observationerna med protokoll och dokumenterade rutiner (Ejvegård, 2009). 

 

För att få så verklighetsbaserad information som möjligt valde vi att utföra observationer 

på plats. Målet med att utföra dessa observationer var delvis att få en ökad förståelse för 

hur logistiken fungerar i verkligheten vid terminalverksamheter, samtidigt som case 

relaterad data kunde samlas in. Dessa observationer resulterar i primärdata som använts 

till verifiering och uppbyggnad av metoden samt nulägesbeskrivningen av caset. Främst 
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så använde vi oss av deltagande observationer då dessa ger en bättre förståelse för hur 

personalen arbetade och för att kunna ställa frågor gällande processerna och arbetssätten 

vid de olika plasterna som besöktes. Observationerna till detta examensarbete är utförda 

vid studiebesök hos Sandvikens kommun, Värnamo kommun, Maserfrakt och DHL i 

Gävle. 

2.4.2 Intervjuer 

För att samla in primärdata till en studie kan forskaren använda sig av intervjuer. Detta 

förförande är speciellt passande vid kvalitativa studier och är ett flexibelt verktyg vid 

datainsamling (Walliman, 2005). Dock så ses generellt intervjuer som ett tidskrävande 

arbetssätt att samla in data på, både gällandet behandlingen av materialet samt utförandet 

av intervjun (Ejvegård, 2009). Intervjuer kan se främst på två olika sätt, via telefon eller 

ansikte mot ansikte. De senare alternativet kan utföras på olika platser och med olika 

förutsättningar det är därför viktigt att intervjuaren själv bedömer kvaliteten på 

respondentens svar samt är uppmärksam på eventuella visuella förtydliganden i 

kroppsspråket. Telefonintervjuer är mindre tidskrävande då de inte är lika beroende av att 

respondenten skall avsätta tid och bokas för ett möte och en lämplig plats utses. 

(Walliman, 2005).  

  

Hur intervjun utformas återspeglar vilken typ av information man får. Ställs precisa 

frågor så återfås även precisa svar. Vid tillfällen då respondentens svar inte kan förutses 

så passar en ostrukturerad och öppen frågeställning bra medans det vid andra tillfällen 

passar med stängda frågor som ger samma typ av svar vid olika intervjutillfällen 

(Walliman, 2005). Intervjuer av insatt personal i det studerade problemet kan hjälpa 

forskaren att identifiera och prioritera eventuella problem samt ge en indikation till den 

fortsatta inriktningen på arbetet.   

  

Till detta examensarbete har vi använt sig av ostrukturerade intervjuer på de studiebesök 

som genomförts. Dessa intervjuer har bestått i att nuläget har fått beskrivas av berörd 

personal samt de arbetssätt som används. Ostrukturerade intervjuer har genomförts med 

följande personer:  

 Terminalarbetare i Värnamo kommun: Angående arbetssätt, rutiner, erfarenheter. 

 Christer Johansson, projektledare Värnamo Kommun: Angående erfarenheter av 

implementering av distributions central, problem och lösningar, förstudier, 

uppföljning. 

 Terminalarbetare hos DHL i Gävle: Angående terminalverksamheter, funktioner   
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 Terminalarbetare hos Maserfrakt: Angående arbetssätt, rutiner, terminalrytmer 

 Personal på Centralköket vid Murgårdsskolan i Sandviken: Angående arbetsätt, 

förbättringsområden.  

För att samla in data till caset så har några av kommunens lokala leverantörer intervjuats 

via telefon. De som intervjuades var Mattes Bröd, Alborga potatis och Gefleortens 

mejeri. Sedan tidigare så visste projektgruppen att Menigo, Servera och Dafgård använde 

sig av samma speditör, Maserfrakt. Maserfrakt intervjuades därför via telefon på samma 

sätt som de lokala leverantörerna. 

 

2.5 Validitet 

Validitet handlar om hur väl den insamlade informationen återger det man vill mäta. 

Bjereld et al (1999) uttrycker validitet: 

 

 ”Graden av överensstämmelse mellan den teoretiska och den operationella 
definitionen” 

 

Man kan prata om intern eller inre validitet inom ett projekt och hur väl de data man 

samlat återspeglar hur det är i verkligheten (Merriam, 1994). Det finns också yttre 

validitet som är hur generaliserbara de uppmätta resultaten är i verkligheten (Walliman, 

2005). Det finns risker i samband med inre validiteten i ett projekt som t.ex. ”mäter 

forskaren det som han/hon tror och vill mäta?” och ”på vilket sätt påverkas data av 

forskarens tolkning?” Det är viktigt att man kommer ihåg att all insamlad data t.ex. 

siffror, ekvationer och ord inte är verkligheten utan enbart en representation av den 

(Merriam, 1994). 

 

För att öka validiteten på information så finns det enligt Merriam (1994) olika sätt att 

arbeta efter: 

 

 Ett sätt är att finna den av flera olika källor, vid olika tillfällen eller olika 

metoder.  

 Delge den information man samlat in till de som de handlar om, för att de skall 

se om informationen är trovärdig och eventuellt göra dem delaktiga i 

framtagandet av rapporten. 

 Upprepade observationer av fenomenet under en längre tid. 

 Låta kollegor och andra forskare ge kritik till den information och de slutsatser 

man gjort. 
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 Redovisa sina utgångspunkter, antaganden, perspektiv och begränsningar innan 

arbetet påbörjas.  

 

För att detta examensarbete skall erhålla så hög validet som möjligt har vi valt att 

använda information från flera olika källor. De olika källorna har bestått av både böcker, 

forskningsrapporter samt publicerade vetenskapliga artiklar och även internetkällor där 

information annars varit svår att finna. Arbetet har under projektets gång diskuterats med 

handledare Roland Hellberg för att ta vara på den erfarenhet och kunskap han besitter 

samt för att se till att projektet fortgår åt planerat håll. Den insamlade informationen från 

studiebesök och observationer har diskuterats med personer insatta i projektet i efterhand 

för att säkerställa att informationen uppfattats korrekt. För att projektet skall vara 

hanterbart under den tid som finns avsatt så har vi varit tvungna att på en del ställen göra 

vissa antaganden då information inte finns tillgänglig. Det fanns också ett behov att av 

samma anledning göra en avgränsning för att minska projektets omfång, då det skulle bli 

för omfattande att hantera under projekttiden. Dessa avgränsningar finns redovisade i 

föregående kapitel (1.3). 

2.6 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur sannolikt det är att ett uppmätt resultat kan upprepas 

(Merriam, 1994). Thúren (2007) kallar även reliabilitet för tillförlitlighet och syftar då till 

att de mätningar som utförts är korrekt gjorda. Reliabilitet och validitet är förknippade 

med varandra då om man uppnår en hög inre validitet så ökar reliabilitet samtidigt, 

eftersom det inte går att ha inre validitet utan reliabilitet (Merriam, 1994). Dock utgår 

detta argument ifrån att upprepade försök leder till sanning. Risken finns trots att man 

gjort flertal försök så är det möjligt att samtliga försök visat ett felaktigt resultat eller att 

forskaren har tolkat dem felaktigt vid samtliga försöken. För att motverka att detta sker 

kan forskare bli mer reliabla genom utbildning och övning samt använda sig av statistiska 

tekniker (Merriam, 1994). För att stärka reliabiliteten i en undersökning kan man låta 

någon annan genomföra eller upprepa delar utav undersökningar för att se om resultatet 

blir det samma (Bjereld et al., 1999). En studie kan anses ha hög reliabilitet om den kan 

upprepas och ge samma resultat, men detta medför att det är svårt att garantera hög 

reliabilitet då det enligt Merriam (1994) är det svårt att få människor att bete sig lika vid 

upprepade tillfällen.   

 

Vi har tidigare utfört mindre projekt som en del av utbildningen vilket gett dem 

övningstillfällen att förbättra kunskaperna inom projektarbetsformen. Detta ger 
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examensarbetet en högre reliabilitet till arbetsformen som använts. Arbetet har även haft 

tillgång till projektledaren Kenneth Tholléns observationer som han utfört, dessa har 

jämförts med det som projektgruppen iakttagit för att se om resultatet sammanfaller.  

2.7 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är enligt Thúren (2007) när något gäller för ett visst fall, så är det även 

sant för ett annat. Detta medför att resultatet från en studie även skall kunna vara 

användbart för någon annan studie i framtiden. Generaliserbarhet är enligt Walliman 

(2005) antagandet att det finns ett samband mellan den upptäckta informationen och 

resten av världen. Dessa samband kan ibland vara oproblematiska att fastställa inom vissa 

områden, som fysik och kemi där många faktorer är kända. Medans kopplingen i mer 

komplexa ämnen med fler okända variabler som sociologi kan vara svårare att påvisa 

(Waliman, 2005).  

 

I detta examensarbete används Sandvikens kommun som ett case, och Värnamo kommun 

som ett referenscase. Metoden som presenteras i arbetet, anses av projektgruppen inte 

endast vara lämplig i caset utan skulle kunna användas i andra företag eller 

organisationer. Detta eftersom datainsamlingen metoderna inte behöver vara avancerade 

och tillämpningen av metoden är minst lika enkel att tillämpa. Metoden är tänkt att visa 

trender vid exempelvis årlig användning.    

 

2.8 Metodkritik 

Detta examensarbete skulle kunna haft fördel av att en enkätundersökning gjordes bland 

verksamheterna i Sandvikens kommun om hur transporterna upplevs och fungerar i 

dagsläget. Detta hade gett projektgruppen information om hur de anställda känner för 

dagsläget och även gett en bra grund att jämföra emot i framtiden. Det finns ett problem 

med att under en kort tid få tag i rätt personer i alla kommunens verksamheter för att 

besvara dessa frågor då Sandvikens kommun har okänt antal personal med behörighet att 

beställa varor. Att detta inte genomförts är på grund av att idén föddes för sent för att ett 

trovärdigt resultat skulle kunna uppnås.  

 

För att få en bättre helhetsbild skulle även studiebesök på mottagande enheter i 

Sandvikens kommun utföras. Detta hade gett projektgruppen en bild av hur det ser ut vid 

mottagandet av varor ute på de olika enheterna samt deras förutsättningar. För att få en 
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reell verklighetsbild så hade projektgruppen varit tvungna att göra en mängd besök på 

olika platser och olika typer av verksamheter. Dessa besök skulle behöva ske vid olika 

tidpunkter när en variation av gods levererades, och detta ansågs inte möjligt eftersom det 

inte fanns någon form av schema för när dessa leveranser skulle ske.  

 

Den case relaterade informationen som funnits till hands har innehållit håligheter vilket 

har resulterat i att projektgruppen har varit tvungna att göra antaganden. Dessa 

antaganden hade kunnat undvikas om projektgruppen hade haft tillgång till mer av de 

externa transportörernas information. Kommunen har även en bristfällig statistik över 

inköpta varor och dess kvantiteter. Samma brister finns i statistiken över hur ofta gods 

fraktas till kommunens olika enheter från deras större leverantörer, man kan inte redogöra 

för hur ofta det kommer transporter till de olika enheterna och dess innehåll och vikt. 

Denna information skulle varit svår för projektgruppen att själva framställa under detta 

examensarbete främst då tiden inte skulle räcka till.  

 

Alternativa sätt för att ta fram metoden hade kunnat involvera att testa någon av de 

modeller som finns representerade i litteraturen. Genom att använda den insamlade 

informationen från caset så hade vi underlag för att testa andra modeller. Detta resultat 

hade kunna jämföras med resultatet som den egna metoden frambringar. Anledningen till 

att detta inte genomfördes var eftersom de modeller som litteraturen presenterade krävde 

alldelens för mycket information som inte fanns att tillgå, för att frambringa ett trovärdigt 

resultat.  
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel innehåller en genomgång av de teorier som anses behövs för att kunna 

behandla empiriavsnittet. Teorin ligger även till grund för kopplingen mellan empiri och 

resultat. De utvalda teorierna är valda eftersom de är relaterbara till syftet och 

frågeställningarna. 

3.1 Val av litteratur 

Den litteratur som valts till detta examensarbete är till för att beskriva den forskning som 

tidigare bedrivits inom området. Litteraturen har valts för att definiera forskningsområdet 

och se dess tillkortakommanden. Tidigare forskning och metoder kommer vara 

vägledande för framtagandet av den metod som kommer testas i detta arbete. De teorier 

som inkluderats i detta examensarbete är oftast sett ur ett företagsperspektiv. Då 

projektgruppen ser likheter med hur ett företag och en kommun drivs så görs ingen 

skillnad på dessa teorier i detta examensarbete. Vidare så kan därför allt som ses ur ett 

företagsperspektiv i detta arbete även ses ur en kommuns om inget annat nämns. 

  

Några färdiga modeller för att mäta logistiskprestanda fanns redan, men dessa var främst 

inriktade på tillverkande företag med en mer helhetssyn på hela försörjningskedjan, och 

inte enbart på transport från distributionscentral. Vi ser här ett behov som kan fyllas med 

en moetod för att kontinuerligt mäta logistiskprestanda. I inledningen av kapitlet 

behandlas ämnet logistik detta för att läsaren skall få en uppfattning om betydelsen av 

logistik i ett företag. Vidare förklaras begreppet city logistics då detta är en viktig del av 

examensarbetet då de i hög grad påverkar metoden, paralleller kan även dras mellan caset 

och city logistics konceptet. City logistics, även kallat tätortsdistribution är en viktig del 

eftersom metoden skall fungera för distribution i en tätort. 

 

Transporters miljöpåverkan är även detta en stor och viktig fråga inom transportlogistiken 

som ges mycket utrymme inom företag. Samlingsnamnet grön logistik står för de aktiva 

åtgärder som kan utföras för att minska ett företags miljöpåverkan. Transport och 

hantering av mat vid transport kan innebära vissa begränsningar, speciella regler och 

förfaranden som kan vara viktiga att känna till. Teorierna om tredjepartslogistik finns 

med då det blir allt vanligare att företag inte själva står för transporten av egna varor utan 

väljer att fokusera på kärnverksamheten och låter andra företag ta hand om transporterna. 
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Valet att inkludera distributionscentral gjordes för att detta är en stor del som kan påverka 

eller förändra godsflödet i en stad eller tätort, samtidigt som det är en central del i 

begreppet city logistics Geografiska Informations System (GIS) är med för att delar av de 

data som erhållits till detta examensarbete har behandlats med detta arbetssättet och har 

visualiserats på detta sätt. 

 

Hur en organisation eller företag gör sina inköp kan i stor grad påverka hur dessa 

transporteras till slutkund. Då caset involverar en kommun så innehåller det också en 

förtydligande del om Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Men detta examensarbete 

har valt att begränsa sig och inte inkludera inköp mer än beskriva hur detta skulle kunna 

påverka och begränsa en organisation eller företag. 

 

För att uppnå en hög servicegrad vid transporter kan en optimal rutt bidra till 

transporternas effektivitet. Det är med detta i åtanke som projektgruppen valt att 

ruttplanering skall vara med i teoriavsnittet. Leveransservice i detta arbete syftar till att 

rätt varor kommer till rätt plats vid rätt tid. Det är speciellt vikigt med tider då det gäller 

livsmedel och att i detta case maten kan serveras vid utsatt tid. En av förutsättningarna för 

att denna typ av transporter skall fungera är att man använder sig mer av Just-In-Time 

filosofin.  

3.2 Modeller för utvärdering av organisationer logistik prestanda 

Att mäta en process effektivitet inom en organisation kan utföras på olika sätt med olika 

mål. Dessa kan även hanteras på olika sätt men viktigt att poängtera är enligt Harrington 

(1991): 

”Om du inte kan mäta det, kan du inte kontrollera det. Om du inte kan kontrollera 
det så kan du inte hantera det. Om du inte kan hantera det så kan du inte förbättra 
det” 

 

Med detta menas att för att kunna förbättra något så måste du veta utgångsläget och vad 

du skall och kan uppmäta för att kunna påvisa förändringen. Det som litteraturen är 

överens om enligt Caplice & Sheffi (1995) är att ett mätningssystem skall mäta ur fler än 

ett perspektiv för att fånga fler intressenters intressen i mätningarna. Systemen och 

metoderna skall även försöka fånga de motiveringsfaktorer för produktivitet istället för 

enbart slutresultatet (Caplice & Sheffi, 1995). Med detta menas att systemet eller 

metoden bör mäta de icke-finansiella faktorerna som istället är orsaken till det finansiella 

resultatet. Dessa system och metoder får en djupare insikt i organisationens prestationer 

än ett enbart finansiellt mätningssystem (Caplice & Sheffi, 1995). Det finns olika typer av 
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system och metoder som mäter processeffektiviteten inom organisationen. Dessa faktorer 

som kan mätas kan bland annat vara: kostnad, ledtid, service, tid, flexibilitet, kvalitet, 

effektivitet och antalet aktiviteter i processen (Kallio et al., 2000). Dessa faktorer kan 

behöva olika riktlinjer för hur respektive mål skall uppnås då konflikter mellan dem är 

förekommande. Det kan därför vara svårt för företag att uppnå höga resultat för alla 

faktorer som mäts och företagets strategi bör reflektera vilka faktorer som prioriteras och 

dess mål (Kallio et al., 2000). 

 

Det finns ett system som ser till ett helhetsperspektiv inom logistiken för en organisation 

som heter ”the Logistics Performance Measurement System”, förkortat LPM-System (van 

Amstel et al., 1996). Detta system består av tre primära delar; ett antal prestations 

indikatorer, ett informationssystem och ett antal organisatoriska procedurer (van Amstel 

et al., 1996). LPM-systemet bygger på företagets logistiska mål och ger en output via 

periodiska rapporter. I detta system kan undersystem finnas som t.ex. kontrollerar 

företagets distribution. Denna kontroll kan ske gentemot de ut verkliga utfallet och de 

önskade i form av kontrollcykler (van Amstel et al., 1996). Denna kontrollcykel består 

utav den primära processen, en jämförande komponent samt en ”intervention 

compononent” (van Amstel et al., 1996). LPM systemet är indelat i fyra nivåer där den 

högsta nivån benämns A och hanterar resultatmätningar i försörjelsekedjan, här avses 

enbart outputen i mätningarna och själva funktionen beaktas som en ”blackbox”. Dessa 

Blackboxes kan i detta fall vara t.ex. ett centrallager, grossist eller de interna processerna 

i ett företag (van Amstel et al., 1996). Nivå B mäter resultat inom de specialiserade 

avdelningar eller funktioner som finns organisationen. Här ses olika funktioner inom 

samma organisation som kund till varandra. De två högsta nivåerna rör därför de mer 

strategiska besluten för organisationen. På den tredje nivån C mäts resultatindikatorer 

inom olika subsystem tillhörande de funktioner som finns i nivå B, fast här på en mer 

taktiskt nivå (van Amstel et al., 1996). Tex. kan distributionsfunktionen delas in i tre 

delar; externa transporter, lagerfunktionen samt lagerstyrning av de färdiga produkterna. 

Den lägsta nivån är den mest 

detaljerade av de fyra och här 

berörs alla aktiviteter inom 

ett subsystem. Denna 

indelning kan tydligt 

illustreras av följande bild:   

 

Figur 1: Four Hierarchical levels of performance 

indicators (van Amstel et al., 1996) 



 27 

För att LPM-systemet skall erhålla ett godtyckligt kontrollsystem för 

distributionsprocessen bör dess resultatindikatorer uppfylla följande krav (van Amstel et 

al., 1996):  

1. Resultatindikatorerna måste vara representativa och realistiska så att de trovärdigt 

kan reflektera verkligheten.  

2. Mätningarna måste vara standardiserade så att de utförs på samma sätt genom 

hela organisationen.  

3. Resultatindikatorerna måste vara relaterbara till processen för distribution mellan 

producent och konsument. 

4. Resultatindikatorerna skall kunna uttryckas inte bara som fysiska siffror utan 

även i finansiella termer.  

5. Resultatindikatorerna skall synliggöra kostnader för att kunna användas som en 

bas vid beslut om investeringar. 

6. Resultatindikatorer skall vara kopplade till ledningens ansvarsområden inom 

distributionsprocessen. 

7. Kostnaden för insamlandet och presentationen av resultatindikatorer måste 

återspeglas i nyttan informationen ger. 

Exempel på olika resultatindikatorer inom distributionsprocessen för transporter på nivå 

D ges och en indelning av dessa görs först å främst till interna och externa faktorer samt 

ytterligare en kategorisering beroende på vilket moment som utförs, i detta fall lastning, 

körning och avlastning/väntan (van Amstel et al., 1996). Utefter denna indelning finns 

det olika faktorer som är viktiga att mäta för att erhålla företagets resultat inom respektive 

område. Den interna lastningen kan t.ex. mätas via antalet arbetstimmar per lastad enhet 

medans de externa kan mätas med antalet kompletta orders (van Amstel et al., 1996). 

Körningen kan förslagsvis internt mätas med arbetskostnad per körd enhet och den 

externt genom antalet körda mil/timme. Väntan och avlastning kan internt i denna modell 

mätas med antalet bilar som lastats av per timme och den externa med antalet moduler 

som lastats av per timme (van Amstel et al., 1996). 

 

Det finns alternativa metoder för att mäta ett transporterföretags operationella och 

finansiella resultat (van Donselaar et al., 1998).  I ett projekt kallat BRAVO gjordes en 

undersökning av 150 transport- och distributionsföretag i Nederländerna. I detta projekt 

gjordes skillnad på transport- och distributionsföretag då de enligt författarna krävs mer 

av ett företag, främst i form av större skala och färdigheter, för att bli framgångsrik inom 

distributionssegmentet där fokuset är på av/pålastning och inte enbart körningen (van 

Donselaar et al., 1998). BRAVO resultaten är indelade på tre nivåer där första, kallad 

BRAVO-1 mäter de långsiktiga finansiella resultaten på företagsnivå. BRAVO-2 mäter 
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de operationella resultaten på företagsnivå baserat på företagets omsättning och kostnad 

för operationerna som utförs under ett år. BRAVO-3 mäter de operationella resultaten 

inom segmentet som företaget är aktiva inom (van Donselaar et al., 1998). För att 

undersöka om det erhållna resultat som BRAVO projektet resulterade i för nivå ett 

kontaktades finansiella experter för att genom företagens finansiella data själva rangordna 

de undersökta företagen oberoende av BRAVO rankingen. Författarna fann då att 

experternas rangordning var likgiltig den som de själva erhållit och därmed anses resultat 

vara verifierat. Det visade en tydlig skillnad mellan de mer framgångsrika företagen och 

de som lyckats mindre bra. BRAVO-1 resultatet erhölls genom en undersökning av 12 

faktorer relaterbara till nivå 1 (van Donselaar et al., 1998). Resultaten för nivå två är till 

en del baserade på resultaten från nivå tre och utformning för modellen för nivå tre för 

transportsegmentet ser ut som följande:  

 

CSF står för ”Critical Success Factors” och detta var en annan viktig del av detta projekt, 

att finna de CSF som hade störst inverkan på företagens resultat (van Donselaar et al., 

1998). BRAVO-3 nivån ämnar mäta operationella faktorer företaget utför som bl.a. 

fyllnadsgrad, omsättning/kilometer och ruttlängd. Dessa olika faktorer bildar slutligen tre 

huvudgrupper som avgör företagets BRAVO-3 resultat, dessa grupper ges då följande 

förhållande: Omsättning/rörliga kostnader, omsättning/direkta kostnader samt 

omsättning/löner (1/A+1/B+1/C=1/BRAVO-3) (van Donselaar et al., 1998).  

 

Figur 2: Models of the transportation-segment (van Donselaar et 

al., 1998) 
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Ett annat projekt utfört i USA har undersökt korrelationen mellan ”frontline” anställdas 

prestationer och tvärfunktionell kundorientering i företaget samt dess positiva påverkan 

på ett distributionscenters servicenivå, försörjelsekedjan och ekonomiska resultat (Voss et 

al., 2005). Denna studie har gett ”managers” bevis på hur viktigt det är med i bara med 

duktig frontline personal utan även att företagets olika delar samarbetar genom ett 

kundfokuserat synsätt. Författarna använde sig av ”canonical correlation” som är en 

metod som kan hantera flera variabler för jämföring och mäter linjära samband mellan 

olika multidimensionella variabler (http://www.cs.cmu.edu). Definitionen av vad 

”Canonical Correlation” analyser innebär är att finna två basvektorer till X och till Y som 

har maximerad korrelation vid projektion mot dessa baser. Bilden visar hur man kan 

erhålla den maximala korrelationen (http://www.cs.cmu.edu). 

I detta fall så antingen X eller Y en oberoende variable och medans den andra är 

beroende, för att finna detta samband måste det vara en av vardera. Dessa delas även in i 

ytterligare subgrupper, den oberoende delas in i frontline anställdas resultat och 

tvärfunktionell kundorientering som sammanlagt hade 12 olika variabler 

(interdepartmental customer orientation) (Voss et al., 2005). Den beroende variabeln     

delades in i tre 

subgrupper, 

företagets service 

resultat, företagets 

finansiella resultat, 

försörjelsekedjans 

resultat med 

sammanlagt 15 

variabler. Detta 

resulterade i följande 

modell för 

undersökningen. 

 

Figur 3: Canonical correlation (http://www.cs.cmu.edu) 

Figur 4: Alla variabler i testet för canonical correlation (Voss 

et al., 2005) 
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3.3 Betydelsen av logistik 

Begreppet logistik började först användas i samband med det andra världskriget, och 

innebar då en effektiv förflyttning av trupper och material (Björnland et al., 2003). Ända 

tillbaka till bygget av pyramiderna i Egypten så har behovet av att kunna planera flöden 

av framförallt material och information varit nödvändigt (Christopher, 2005). Efter 

krigets slut började militärens lärdomar om transport och lagring överföras till 

företagsvärlden och med det blev logistiken en viktig del i de flesta industri- och 

handelsverksamheter. I Skandinavien har logistik och materialadministration varit 

synonymer och en klassisk definition av begreppet är: 

”Logistik är det synsätt och principer som man lägger som grund för att planlägga, 
utveckla, organisera, samordna, styra och kontrollera materialflödena från råvara 
till slutförbrukare” (Ericsson et al., 1981) 

 

En nyare definition som har kommit att involvera mer omfattande aktiviteter är: 

”Logistik definieras som planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i 
materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av 
framställd produkt, med syftet att tillfredställa kunders och övriga intressenters 
behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg 
kapitalbindning och små miljökonsekvenser” (Jonsson & Mattson, 2005).  
 

Man måste se till att planeringen av materialflöden inom en organisation fungerar 

effektivt för att kunna nå de logistiska målen som företaget ställer (Lumsden, 2006). Att 

ha en övergripande och detaljerad plan för logistik blir viktigt för att kunna nå de 

övergripande målen för planeringen så som hög leveransservice genom korta och säkra 

leveranstider, låga tillverkningskostnader genom högt och jämt resursutnyttjande samt 

låga kostnader för kapitalbindning i förråd, produkter i arbete och färdigvarulager. 

Genom kort genomloppstid eller liggtid i förråd, produktion eller lager kan hög 

leveransservice uppnås (Olhager, 2000). Detta bekräftas av Baker (2004) som menar att 

korta ledtider är en nyckelfaktor för att kunna konkurera. Logistik omfattar förflyttning av 

människor och material och de aktiviteter som krävs för att styra rätt resurs eller individ 

till rätt plats, vid rätt tidpunkt och till den rätta kostnaden (Lumsden, 2006). Den 

logistiska kostnaden för transporten av produkter och varor har på senare tid blivit en allt 

större del av det totala värdet, samtidigt som det är en viktig del för att få nöjda kunder 

(van Amstel et al., 1996). Logistik ämnar tillfredsställa alla intressenternas behov och 

önskemål med kunden i fokus. För att klara av detta måste planering, organisering och 

styrning av alla aktiviteter i flödet av material, resurser, finansiella tillgångar, information 

och returflöden styras och kontrolleras i rätt riktning. I begreppet logistik finns operativt 

ansvar där administration, drift och upphandling ingår. Men också det konstruktiva 
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ansvaret där uppbyggnad och detaljutformning ingår. Det blir oerhört viktigt för 

organisationer att knyta till sig den rätta kunskapen för att hjälpa organisationen att 

hantera och underhålla sin försörjningskedja (Lumsden, 2006). 

3.4 City logistics 

City logistics syftar till att minska de negativa effekterna som är associerade med 

godstransporter i tätorter men samtidigt stödja den ekonomiska och sociala utvecklingen i 

städerna (Crainic et al., 2009). Taniguchi et al. (1999, 2001) definierar city logistics som: 

 

"Processen för helt att optimera logistik och transporter av privata företag i 
stadsområden samtidigt som hänsyn tas till trafiken, miljön, trafikstockningar och 
energiförbrukning inom ramen för en marknadsekonomi."  

 

Den grundläggande idén är att betrakta enskilda aktörer och beslut som komponenter i ett 

integrerat logistiksystem. Godstransporter är i städer är viktiga men kan vara en störande 

faktor för stadslivet, transportfordon konkurrerar på gatan och om parkeringsplatser och 

bidrar väsentligt till trängsel och miljöolägenheter, såsom utsläpp och buller (Figliozzi, 

2007). Konsolidering och samordning är grundläggande begrepp inom city logistics 

(Crainic et al., 2009; Benjelloun et al., 2009; Skjoett-Larsen, 2000). Samordningen av 

speditörer och rörelser samt konsolidering av flera kunder och transportörer i samma 

miljövänliga fordon blir då viktiga delar inom city logistics för att minska trafiken och 

miljöpåverkan i tätorter. Konsolideringsaktiviteter görs på en så kallad city 

distributionscentral (CDC), där transportfordon ankommer från när och fjärran för att 

leverera gods. Detta gods blir sedan sorterat och samlastat in på mindre transportfordon 

för vidare leverans ut till dess slutliga destination och kund (Skjoett-Larsen, 2000). CDC 

konceptet är nära relaterat till intermodala logistiska plattformar, som erbjuder medel för 

lastöverföring mellan fordon med olika egenskaper och lägen samt lagring, sortering och 

konsolidering/upplösning av gods och tillhörande tjänster, såsom redovisning, juridisk 

rådgivning och mäkleri erbjuds också i allmänhet (Crainic et al., 2009).  

 

City logistics syftar uttryckligen till att optimera de avancerade transportsystem som 

redan existerar (Crainic et al., 2009). Det övergripande målet med city logistics är att 

minska effekterna av godstransportsfordonsrörelser på stadens levnadsförhållanden och i 

synnerhet att förbättra trängsel, rörlighet, utsläpp och föroreningar utan att bestraffa 

stadens sociala och ekonomiska aktiviteter (Crainic et al., 2009). Mer precist syftar city 

logistics till att minska och kontrollera antalet och dimensioner av transportfordon som 

verkar inom staden, förbättra effektiviteten av dessa godstransporter samt minska antalet 
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tomma fordonskilometer som transportfordonet åker (Crainic et al., 2009). Som det 

framgår i de mesta av city logistics litteraturen, kan betydande vinster endast uppnås 

genom en rationalisering av distributionsverksamheten som resulterar i mindre 

transportfordon som reser inom staden och ett bättre utnyttjande av dessa fordon (Crainic 

et al., 2009; Benjelloun et al., 2009). I likhet med andra komplexa system så kräver city 

logistics system planering på strategisk så väl som taktisk och operativ nivå (Benjelloun 

et al., 2009).  

 

Optimeringen av city logistics konceptet är inte särskilt utvecklat ännu. Begrepp föreslås 

och pilotstudier genomförs, men mycket få formella modeller och metoder som är 

avsedda för dess design, utvärdering, planering, ledning och kontroll existerar (Crainic et 

al., 2009). De viktigaste komponenterna i de metoder som är diskuterade i city logistics 

litteraturen är enligt Crainic et al. (2009): Supply modellering för att representera 

transportinfrastruktur och tjänster med drift egenskaper samt ekonomiska, service och 

prestanda kriteria; demand modellering för att fånga produktdefinitionen, identifiera 

producenter, speditörer och mellanhänder, representerar produktion, konsumtion, och 

punkt-till-punkt distributionsvolymer. Assignment av flera handels flöden (från demand 

modelleringen) till fler lägesnätverk (supply modelleringen). Detta förfarande simulerar 

beteendet hos transportsystemet och dess utgång ligger till grund för strategiska analyser 

och planeringsaktiviteter. Benjelloun et al. (2008) diskuterar anpassning av denna metod 

till city logistics, men de enskilda modeller och metoder som skulle utgöra grunden anses 

fortfarande vara i utvecklingsfasen. 

 

Några modeller har föreslagits för att utvärdera efterfrågan på fraktrörelser inom tätorter 

De flesta är beskrivande modeller baserade på omfattande undersökningar i stora städer 

och ekonomiska principer. Modellerna integrerar aspekter som representerar staden 

topologi, trafikreglering, och någon representation av logistikkedjorna och turfordon som 

används för att flytta produkter inom stora produktklasser. Crainic et al. (2009) menar att 

betydande arbete krävs fortfarande inom detta område, för att det skall fungera.  

 

Naturligtvis skulle ett fullständigt city logistics system även behandla de omvända 

rörelserna, från ursprunget i en stad till destinationer utanför, liksom tranporter inom en 

stad. För närvarande är dock de mesta av city logistics litteraturen inriktade för 

inkommande distributionsverksamhet bara, eftersom obalansen mellan ingående och 

redan existerande flöden kännetecknar de flesta städer (Benjelloun et al., 2009; Crainic et 

al., 2009).  
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Litteraturen angående city logistics delar in det i två nivåer, där den första nivån som 

också kallas single-tier innebär att alla leveranser sker från endast en CDC, detta är det 

vanligaste tillvägagångssättet inom city logistics projekt. Single-tier systemet har inte 

varit framgångsrikt i stora städer, i synnerhet när de stora områdena, vanligtvis 

identifierats som stadens centrum uppvisar hög befolkningstäthet samt kommersiella, 

administrativa och kulturella aktiviteter (Dablanc, 2007). Ett annat kännetecken av stora 

städer som talar emot single-tier system är det ganska långa avståndet som ett fordon 

måste färdas från CDC i utkanten av staden till stadens centrum där leveransturen börjar 

(Benjelloun et al., 2009). 

 

Den andra nivån, second-tier bygger på och utökar idén om city distributionscenter. Ett 

CDC utgör den första nivån i systemet och ligger i utkanten av det tätbebyggda området. 

Den andra delen av systemet består av satellitplattformar, där gods som kommer från 

CDC och andra externa leverantörer överförs till och konsolideras i fordon anpassade för 

användning i tätbebyggt område (Benjelloun et al., 2009). Crainic et al. (2009) föreslår 

en mattematisk modell för att beräkna  

3.5 Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling började användas under början 80-talet men fick sitt 

internationella genombrott efter en FN-rapport under ledning av Gro Harlem Brundtland 

år 1987. Denna rapport definierar hållbar utveckling som:  

  

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” 

  

Detta medför att ett mer långsiktigt agerande skall användas för att bibehålla de 

naturresurser som finns så att dessa inte urholkas av eventuella kortsiktiga fördelar 

(Pleijel, 2007). Många konsumerar i dagsläget mer än vad som skulle vara möjligt om 

alla i välden skulle konsumera samma mängder. De upplevda behoven av konsumtion är 

kulturellt och socialt framtagna och att agera utefter en mer hållbar utveckling vore att 

förespråka en konsumtion som världens ekosystem kan stödja (Brundtland, 1987). 

  

Dagens företag har insett att hållbar utveckling är en allt större fråga och med ett ökande 

antal ”medvetna konsumenter” så blir det ett viktigt inslag i företagets strategi för att vara 

mer konkurrenskraftiga (Dey et al., 2011). Företag och organisationer som verkar inom 

mer utvecklade länder har miljölagar och regleringar som måste efterlevas, dessa är 

uppsatta för att minska företagens miljöpåverkan (Lau, 2011). Genom ny teknologi och 
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internet så har konsumenter större och snabbare tillgång till eventuella ohållbarheter i 

företagens försörjelsekedjor som kan påverka företagets märke negativt (Dey et al., 

2011). Det finns mycket forskning på området hållbar utveckling inom försörjelsekedjan 

men dock inte samma mängd angående logistikens roll i ett företags sökande efter en mer 

hållbar utveckling trots att logistiken hos vissa företag kan stå för upp till 75 % av deras 

totala koldioxidutsläpp (Dey et al., 2011). Miljömässigt effektiva logistiksystem är 

avgörande för att skapa en hållbar miljö (Litman & Burwell, 2006).   

 

3.5.1 Grön logistik 

Miljöfrågor och att ta hänsyn till miljön har blivit alltmer viktiga frågor när de gäller 

logistik (Björnland et al., 2003; Lumsden, 2006). Historiskt sett så har fokuset på 

industrier och företag varit att minska utsläppen från produktion, men dagslägets fokus 

har gjort att det tagits ytterligare ett steg och därmed inkluderat hantering av det som 

kommer in och ut från produktionen. För ett företag inkluderas därmed fler funktioner 

som t.ex. inköp, transport och marknadsföring (Björnland et al., 2003). I litteraturen så 

använder man sig av uttrycket grön logistik (Björnland et al., 2003; Sternberg et al., 

2010), detta utryck är ett samlingsutryck som innebär olika ansträngningar att minska 

logistikens miljöpåverkan. Detta inkluderar att minska lastbärarens utsläpp, men lika 

viktigt som att minska utsläppen är att välja rätt form av transportmedel (Dey et al., 

2011). De olika transportmedlen har olika fördelar och belastar miljön av varierande grad 

(Lumsden, 2006; Christopher, 2005). Det är ofta förekommande att företag som arbetar 

med grön logistik kan söka immateriella fördelar som ökat rykte eller förbättrad image 

(Sternberg et al., 2010). Många företag kan finna att arbeta med att reducera sin 

miljöpåverkan faktiskt sänker företagets kostnader (Wu et al., 1995; Sternberg et al., 

2010). Wu et al. (1995) hävdar ytterligare att även om den nya tekniken kan vara kostsam 

så överväger fördelarna denna kostnad förutsatt att rätt kostnadskalkylering gjorts. 

  

Det finns olika typer av miljöklassificeringar med olika krav gällande utsläpp från 

produktion och hantering av farligt gods. Det finns ISO 14000 krav som ämnar att 

producerande företag skall vara mer miljövänliga och minska sin negativa miljöpåverkan. 

Många företag kan i samband med ISO 14000 arbeten komma underfund med att 

transporterna är en stor del av företagets totala miljöpåverkan, vilket ställer högre krav på 

transportörerna (Lumsden, 2006). Svenska Naturskyddsföreningen 

(www.naturskyddsforeningen.se) har egna bestämda krav för att godstransporter skall få 

klassas som ”bra miljöval”. Bra miljöväl är ett märke som visar att varan/tjänsten är 

anpassad för att inte påverka miljön i stor utsträckning och är enligt 

http://www.naturskyddsforeningen.se/
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Naturskyddsföreningen själva ”Världens tuffast miljömärkning” 

(www.naturskyddsforeningen.se). Naturskyddsföreningens krav delar huvudsakligen in 

transporterna i tre kategorier. 

 

Figur 5: Kriterier för bra miljömärkning Källa: Svenska Naturskyddsföreningen, Godstransporter 

2005. 

 

Distributionskategorin förutser att minst 75 % av transportens totala längd sker i 

tätbebyggt område. Lättgodskategorin avser transporter av gods där den sammanlagda 

vikten ej överstiger ett ton. Dessa kategorier har olika krav, som bilden anger, gällande 

användandet av icke förnyelsebar energi samt utsläpp till luft 

(www.naturskyddsforeningen.se). Det finns även speciella EU-direktiv som anger en 

lastbils miljöklass. Dessa går från euro 1-5 och är ordnade efter när de tillkom med 

nummer ett år 1993. Euro klassen anger fordonets massa av emissioner per enhet i 

utvecklad motoreffekt som g/kWh. EU direktiven har även krav på innehållet i bensin och 

diesel, t.ex. regleras svavelinnehållet i drivmedlen då allt svavel kommer som utsläpp i 

luften som SO2 (Fridell et al., 2007). 

 

 

I Svenska Åkeriförenigens program SÅMiljöCalc 2012 så finns det där möjlighet att 

räkna ut miljöpåverkan av en transport, detta förutsatt att detaljerade uppgifter om det 

distribuerande fordonet finns (www.akeriekonomi.se) 

 

Figur 6: EU:s emissionskrav för lastbilar, mätt i g/kWh, fritt tolkat från Fridell et al. 

(2007) 

http://www.naturskyddsforeningen.se/
http://www.naturskyddsforeningen.se/
http://www.akeriekonomi.se/
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3.6 Distributionscentral 

Att skicka gods direkt från tillverkaren till kund är det optimala utgångsläget, men detta 

är sällan en verklighet. Detta beroende på att sändningskvantiteten inte är anpassad för 

fordonets lastkapacitet, var det gäller vikt och storlek. Detta skulle medföra att en 

satsning på enbart direkttransporter skulle ge en låg utnyttjandegrad av transportmedlen 

och med det ökade kostnader. En lösning för att reducera de problem som kan uppstå med 

direkttransporter är att placera en eller flera distributionscentraler ut i det externa 

godsflödet. Det finns väsentliga skillnader mellan lager och distributionscentraler (DC).  

Dawe (1995) jämför lager med drift av DC och drar slutsatsen att den roll som DC har är 

smalare, att ta emot och skicka gods som de viktigaste aktiviteter, medan ta emot, lagra, 

skicka, och plocka är en del av verksamheten i ett lager. Lambert et al. (1998) påpekar att 

skillnaden är att i ett lager hålls alla produkter lagrade under en viss tid, medan 

distributionscentraler endas håller snabbrörliga produkter i mycket mindre mängd. En 

distributionscentral samlar in gods från en relativt liten omgivning och i centralen så 

samlastas och eventuellt enhetsförbereds godset (Lumsden, 2006). På 

distributionscentraler ska alltså godset överföras från ett transportmedel till ett annat, 

detta sker ofta under väldigt kort tid och mellan olika transportslag som mellan 

fjärrfordon till distributionsfordon. Till distributionscentraler eller terminaler som det ofta 

också kallas så ankommer fordon med gods vid olika tidpunkter, men för att kunna 

använda distributionscentraler som en effektiv nod så måste de ske någon form av 

koordinering av fordonen (Lumsden, 2006). Detta kan innebära en tidsanpassning av 

ankommande och avgående fordon.  
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Det är mycket viktigt att kapaciteten i de olika transportslagen samordnas, detta för att i 

så stor utsträckning som möjligt kunna undvika problem som ger fördröjning av gods i 

distributionscentralen. För att godset skall kunna levereras ut till kund på ett effektivt sätt 

så sorteras det inkommande godset, i så kallad destinationssortering. För att senare kunna 

placeras ut med sekvensering för att lastas på transportfordonet på ett sätt som underlättar 

avlastning hos mottagaren.  

Figur 9: Godsflöde efter införande av en distributionscentral, fritt tolkat från Lumsden, (2006) 

Figur 7: Godsflöde innan införandet av en distributionscentral, fritt tolkat från Lumsden, (2006) 

Figur 8: Distribution av gods som samlastats.  
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3.7 Tredjepartslogistik (TPL, 3PL) 

Tredjepartslogistik (TPL eller 3PL förkortat) handlar om att ett företag anlitar ett annat 

företag som tillhandahåller ett stort antal eller alla logistik aktiviteter förekommande i 

företaget (Björnland et al., 2003). Det finns många definitioner om vad 3PL är och enligt 

Berglund et al. (1999) är det: 

”Aktiviteter som bedrivs av en logistik leverantör på uppdrag av en avsändare och 
är bestående av minst förvaltning och genomförande av transport och lagring (Om 
lagring är en del av processen)” 

 

Berglund et al. (1999) hävdar att denna definition är bredare än de definitioner som 

används i USA då det i Skandinavien är vanligare att logistikansvariga har närmare 

relationer till externa leverantörer. Tjänster som är vanliga att företag väljer att 

”outsourca” till en 3PL leverantör kan vara följande (Langley et al., 2003): 

 Lagerhållning 

 Utleveranser 

 Tull hantering 

 Inleveranser 

 

Den logistiska triaden är ett kooperativ av tre-vägs förhållandet mellan en köpare av 

varor, leverantören av dessa varor och den logistiska tjänsteleverantör som flyttar 

och/eller lagrar gods mellan köpare och leverantör (Stefansson, 2006). Historien om 

tredjepartslogistik började redan på 1970-talet då ägare av stora lokaler sålde utrymme till 

närbelägna företag i regionen. Detta berodde på att de lokala företagen hade ”vuxit ur” 

sitt nuvarande lager och behövde mer lagerutrymme (Aghazadeh, 2003). Utefter denna 

idé kom senare även distribution av varor att erbjudas i samband med lagringen, många 

företag såg då möjligheten att reducera sina transport- och lagerkostnader (Tompkins, 

1999). Att reducera kostnaderna är fortfarande en av de största anledningarna till att anlita 

en 3PL leverantör tillsammans med att företaget genom detta förförande istället kan 

fokusera mer på sin kärnverksamhet (Christopher, 2005; Jharkharia et al., 2007). Genom 

att lägga fokus på kärnverksamheten utnyttjar man företagets resurser på ett effektivare 

sätt och skapar på så vis mervärde åt kunderna (Christopher, 2005; Jharkharia et al., 

2007; Kotler et al., 2008.) Vid val av 3PL leverantör är det viktigt att inte förbise någon 

av dessa faktorer hos de potentiella leverantörerna (Jharkharia et al., 2007): 

 Kostnad och kvalité på tjänsten 

 Långsiktiga relationer 

 Leverantörens rykte 

 Delning av information och ömsesidigt förtroende 
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 Kompabilitet mellan företagens datanätverk 

 Erfarenhet 

 Flexibilitet 

 

Hur dessa faktorer värderas hos företagen är individuellt och skillnader kan finnas mellan 

olika marknader och företag då dessa har olika behov som måste uppfyllas (Jharkharia et 

al., 2007). Det är förekommande att företag som ingår denna typ av affärer skaffar sig 

långsiktiga relationer mellan företagen där information och kunskap överförs mellan dem. 

Dessa relationer är gynnsamma då båda företagen lär från varandra. En 3PL leverantör får 

mer insikt i hur verksamheten i företaget fungerar och dess behov samtidigt som 

information om 3PL verksamhetens behov och målsättning överförs till företaget 

(Halldorsson & Skjoett-Larsen, 2004).  

 

Trots ämnets popularitet finns det enligt Jharkharia et al. (2007) inte mycket forskning 

som behandlar de problem som kan uppkomma när man outsourcar till en 3PL leverantör. 

Ett av de stora problemen är att företaget själva saknar den kunskap som behövs för att 

kunna utvärdera logistiken som köps in. Företaget måste då förlita sig på den information 

och mätningar som 3PL leverantörer förser dem med, vilket kan leda till att det ena 

företaget utnyttjar de andra (Jharkharia et al., 2007). 

3.8 Inköp 

Inköpsfunktionen står för en allt större del av företagens totala kostnader och detta gäller 

både små och stora företag. Det har därför blivit relevant att försöka kontrollera dessa 

kostnader då de i flertalet av fallen överstiger 60 % av företagets totala kostnader (Gadde 

et al., 1998). Trots den stora andel som inköp står för så satsas det inte alltid lika mycket 

resurser på denna funktion som på t.ex. försäljningsavdelningen som kan skickas på 

utbildning i stor utsträckning (Rosell, 2010). Själva inköpsfunktionen syftar till den del av 

företaget som förhandlar och köper in de produkter och tjänster som är nödvändiga för 

produktionen i företaget. En viktig fråga för företagen kan vara om det som behövs till 

produktionen skall köpas in eller tillverkas av dem själva. Vid beslut att komponenterna 

skall köpas in krävs någon form av inköpsfunktion för företaget. Denna kan vara indelad i 

olika avdelningar knutna till specifika produktionsområden alternativt omfatta hela 

organisationen. Det finns olika inköpstekniker och roller som ett företag kan använda sig 

av för att försöka stärka sin plats på marknaden (Gadde et al., 1998). Gadde et al. (1998) 

delar in dessa roller som rationaliserings-, utvecklings- och strukturrollen och dessa har 

olika tillvägagångssätt och utmaningar att bemästra. Rationalisering syftar i detta 
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sammanhang dels på att hitta rätt produkter till rätt pris av rätt kvalitet men kan också 

betyda att finna flera olika leverantörer och på så vis finns det bästa priset. 

Utvecklingsrollen syftar till att företaget använder sin leverantör som en 

utvecklingsresurs, dock ofta passivt, som får utveckla nya produkter som sedan används 

av företaget (Gadde et al., 1998). Men det finns också möjlighet att involvera företaget 

mer i processen och skapa ett samarbete så båda företagen kan få starkare position på 

marknaden. Strukturrollen fungerar som att företaget kan välja vilken/vilka leverantörer 

som blir starkare på marknaden genom att göra affärer med dessa. Kommuner, landsting 

och myndigheter måste agera i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) när 

inköp skall göras.  

3.8.1  Lagen om offentlig upphandling 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) berör alla kommuner, landsting och myndigheter 

i Sverige, syftet med LOU är att säkerställa att alla behandlas lika och att affärskontrakt 

tilldelas på lika villkor. LOU bygger på fem gemenskapsrättsliga principer: 

       Likabehandlingsprincipen 

       Principen om ickediskriminering 

       Principen om transparens  

       Proportionalitetsprincipen 

       Principen om ömsesidigt erkännande 

Dessa lagar är grundade av Europeiska Unionen och är lika för alla medlemsländer.  

  

13 § Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande 
myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, 
tjänster eller byggentreprenader. (Källa: Lag (2007:1091) om offentlig 
upphandling, 2 kap. Definitioner.) 
 

  

LOU skall tillämpas vid i princip all hyrning, hyrköp, leasing eller köp av varor, 

byggentreprenader och tjänster. Det finns vissa undantag som är väl specificerade och 

reglerade i LOU. Utöver LOU så måste även berörda instanser även följa (Kirsi Karlsson, 

inköpschef Sandvikens Kommun): 

 Avtalslagen 

 Köplagen 

 Sekretesslagen 

 Förvaltningslagen 

 Arkivlagen 

 Myndighetsföreskrifter  
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Det finns undantag då LOU inte behöver tillämpas, ett sådant undantag är om kostnaden 

på varan/tjänsten inte uppgår över utsatta tröskelvärden. Dessa tröskelvärden är lika för 

alla kommuner och landsting oavsett storlek eller folkmängd. I dagsläget ligger 

tröskelvärdet på 1 919 771 kr för kommuner och landsting, om varan/tjänsten inte 

överstiger denna summa under hela avtalsperioden så behövs ingen upphandling göras 

(lag (2007:1091) kapitel 3). Vid offentliga upphandlingar finns det olika former och 

procedurregler som tillämpas. Dessa kan delas in i värdet på varan/tjänsten, om det rör sig 

om varor/tjänster över tröskel värdet används öppen, selektiv eller förhandlad 

upphandling. Under tröskelvärdet används förenklad, urvals- eller direktupphandling (lag 

(2007:1091) kapitel 3). 

3.9 Ruttplanering 

Ruttplanering används för att effektivisera transporter, att planera rutter är komplext då 

fler än ett fordon är involverade, detta eftersom fordon normalt gör fler än ett kundbesök 

per rutt. Möjliga kombinationer i rutter ökar för varje kund som skall besökas (Lumsden, 

2006). Det finns många fördelar som kan uppnås med ruttplanering (Olsson, 2007):  

 Minskad miljöpåverkan  

 Minskade trafikproblem  

 Högre fordonsutnyttjande 

 Bättre anpassad fordonspark 

 Ökad leveransprecision  

Eftersom det finns många möjliga lösningar vid ruttplanering så kan det vara svårt att lösa 

problemen exakt. Det kan finnas restriktioner vid ruttplanering som inte får förbises, det 

kan vara (Olsson, 2007):  

 Lastkapacitet 

 Antalet fordon 

 Arbetstid 

 Vägnät 

 Samlastningsmöjligheter   

Dessa restriktioner bildar ett ruttplaneringsproblem, dessa restriktioner utökar 

komplexiteten i ett redan komplext system för ruttplanering. På grund av detta så har det 

utvecklats så kallade heuristiska metoder för ruttplanering. Det betyder att man använder 

intuitivt eller erfarenhetsmässigt formulerade regler för hur rutterna skall planeras. Dessa 

lösningar ger lösningar som är fullt acceptabla och användbara, även om närheten till den 

optimala lösningen inte är känd (Lumsden, 2006). 
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3.10 Just-in-time (JIT) 

De nya produktionssystemen som idag används kräver ökad precision i alla former av 

inleveranser till företaget, detta kopplas till att produktionen idag har mindre buffertar av 

underdetaljer och en kortare framförhållning i planeringsstadiet. JIT är en filosofi som ser 

till att inleveranserna kommer i rätt tid, när behovet i produktionen uppstår. Leveranserna 

kommer ofta inom ett specifikt tidsfönster vilket medger att det inte spelar någon större 

roll om ledtiderna är korta eller långa (Lumsden, 2006). JIT filosofin är inte en strikt 

metod som är teoretisk eller praktiskt väldefinierad i kvantitativa mått utan är mer som en 

filosofi som består utav fyra grundläggande principer (Lumsden, 2006): 

 Angrip de grundläggande problemen 

 Eliminera slöseri 

 Sträva efter enkelhet  

 Utforma system som upptäcker problem 

JIT leveranserna följer ett annat mönster än vad de traditionella leveranserna har följt. Det 

nya systemet bygger på följande punkter (Lumsden, 2006): 

 Små beställningskvantiteter 

 Hög beställningsfrekvens 

 Kort leveranstid 

 Enkla beställningsrutiner 

 Produktionsanpassat emballage 

 Leverans direkt till produktionen utan mottagningskontroll 

Man kan sträva efter att i linje med JIT strategin integrera leverantörerna i sin 

produktionsplanering vilket medför att lagret skjuts längre bak i försörjningskedjan 

(Lumsden, 2006). 

3.11 Hantering av mat 

Hantering av mat är strikt reglerat av livsmedelslagar, sedan 2006 så gäller samma 

livsmedelslagar i hela den Europeiska Unionen, och detta styrs av de så kallade EG-

förordningarna. Felhantering av mat kan skapa bakteriebildning i maten som bland annat 

kan leda till spridning av sjukdomar. För att de mikroorganismer som finns i råvaror skall 

försvinna så måste mat värmas upp till en kärntemperatur av +70°C vid tillagning ((EG) 

852/2004, bil. II kap. IX, punkt 7). Färdiglagad mat får varmhållas vid en temperatur av 

+60°C ((EG) 852/2004, bil. II kap. IX, punkt 7). Ofta kräver detta krav någon form av 

utrustning som assisterar med varmhållningen, som exempelvis vattenbad, värmeskåp 
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eller ugn. Varm mat bör inte varmhållas under längre än två timmar, eftersom det då 

börjar förlora utseende och smak samt att det försämrar konsistensen, viktiga 

näringsämnen går också förlorade efter två timmar. Vid viss matlagning så kyls maten 

ned efter tillagning för att kunna serveras vid en senare tidpunkt. När man lagar mat för 

detta ändamål så får det vara maximalt fyra timmar från tillagning till att den förvaras vid 

+8°C grader, vilket motsvarar kylskåpstemperatur ((EG) 852/2004, bil. II kap. IX, punkt 

6)  

3.12 Leveransservice 

Inom logistik så är leveransservice den intäktskapande delen (Lumsden, 2006). Själva 

begreppet är brett och syftar till företagets prestation gentemot kunden. Företag önskar ha 

en hög leveransservice men enbart en konstatering av detta är inte alltid tillräkligt utan 

företaget måste göra ytterligare specifikationer av detta. Bra leveransservice kan mätas på 

allt från hur företaget håller de som lovats med frakten till hur pass bra transporten är på 

att undvika skador på godset (Lumsden, 2006). Leveransservice har gemensamma drag 

med marknadsföringens kundservice, då leveransservicen är de delar inom kundservicen 

som handlar om det fysiska flödet. Leveransservice kan delas in flera olika 

underkategorier och en vanlig indelning kan enligt Lumsden (2006) innehålla men 

behöver inte begränsas till: 

 Ledtid: detta är den tid det tar från beställningen till dess att varan är levererad. 

Ledtid är sett ur kundens perspektiv och kallas ibland för leveranstid vilket 

betonar detta ytterligare. Denna tid kan bestå av aktiviteter som ordermottagning, 

planering, konstruktion, tillverkning samt distributionen.  

 Leveranspålitlighet: leveransens tillförlitlighet är detsamma som att företaget kan 

leverera varan på utlovad tid. Leveranspålitlighet har blivit alltmer viktigt för 

företag i och med nya beställnings- och lagerhållningsmönster.  

 Leveranssäkerhet: detta beskriver förmågan att kunna leverera rätt vara, rätt 

mängd och rätt kvalitet. Detta har blivit alltmer viktigt för företag av samma 

anledning som leveranspålitlighet. Företag håller numera allt mindre artiklar i 

lager och därför blir då leveranssäkerheten och leveranspålitligheten viktigare.  

 Servicegrad: kan ibland kallas lagertillgänglighet och är den förmågan företaget 

har att leverera direkt ur lager. Servicegraden mätas genom en procentuell 

sannolikhet att företaget skall kunna leverera direkt från lagret.  

 Flexibilitet: är i den mån företaget kan anpassa sina leveransvolymer, emballage, 

leveransadresser, leveransfrekvens och dokumentation. Flexibilitet blir för vissa 

företag blivit en viktig del i att vara konkurrenskraftiga.   
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 Information: är en viktig del mellan företaget och dess kunder med en betoning 

på att den fördelaktigt skall vara åt båda håll. Det kan handla om erbjudanden 

och förväntningar sinsemellan samt eventuella avvikelser. All 

informationsutbyte skapar en närmare relation mellan kunden och företaget och 

starkare band knyts.  

3.13 GIS 

Geografiska informationssystem (GIS) är ett system för att samla in, lagra, analysera och 

presentera lägesbunden information. GIS används bland annat av statliga bolag, 

myndigheter, privata företag och kommuner. Styrkan med GIS är att information från 

olika verksamheter kan integreras och analyseras som stöd i en beslutsprocess (Blomqvist 

et al., 2008). GIS data sägs bestå av geografiska datalager som avspeglar verkligheten 

(Bernhardsen, 1992). Enkelt uttryckt kan GIS sägas vara en kombination av kartor och 

tabellinformation som lagras och hanteras i datorn. Kartinformationen kodas och lagras i 

koordinatform, medan tabellinformationen kan lagras och hanteras med konventionella 

metoder som t.ex. kalkyl- eller databasprogram. GIS handlar om att knyta information till 

ett kartmaterial och hantera och presentera detta på ett lättöverskådligt och informativt 

sätt (Blomqvist et al., 2008). 

3.14 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Logistiken i en verksamhet blir en allt viktigare variabel för att verksamheten skall vara 

konkurrenskraftig på marknaden (Christopher, 2005; Lumsden, 2006). Logistik omfattar 

förflyttning av material och människor och de aktiviteter som behövs för att få rätt person 

eller resurs till rätt plats vid rätt tidpunkt och till rätt pris (Lumsden, 2006). Det är därför 

viktigt för organisationer och företag att undersöka och hålla sig uppdaterade på hur 

effektiv deras logistiklösning är. Enligt Caplice & Sheffi (1995) så är litteraturen överrens 

om att lyckade mätningssystem bör mäta ur flera olika perspektiv, detta för att inkludera 

flera intressenters olika intressen i mätningarna. De olika intressenternas intressen är inte 

något som denna metod har för avseende att ta hänsyn till utan fokuset har varit inriktat 

på att mäta rätt aspekt på ett tydligt sätt. Detta för att då enklare kunna jämföra utfallet 

med det föregående resultatet. Detta har lett till att vi tagit fram denna metod för att kunna 

mäta förändringar inom logistiken för organisationer och företag. Den logistiska 

kostnaden för transportering av produkter och varor har på senare tid blivit en allt större 

del av det totala värdet av slutprodukten samtidigt som det även är en viktig del för att få 

nöjda kunder (van Amstel et al., 1996). Detta medför att vi ansåg att transporter är en 
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viktig och väsentlig del som måste beaktas i denna metod. LPM systemet fungerar utefter 

periodiska cykler (van Amstel et al., 1996) som mäter de förväntade värdet gentemot de 

verkliga utfallet. LPM systemet mäter transporteringen genom:  

 lastning  

 körning 

 urlastning.  

Detta LPM system har använt sig av en indelning av körningsmomentet i distributionen 

som tydliggjorde vad som utfördes inom detta moment och vad som därmed kan mätas. 

Sättet som resultatindikatorerna uppmäts inom LPM systemet är väldigt tydliga vilket 

medför att ett standardiserat mätningssystem kan tas fram genom dessa. Genom att ha rätt 

resultatindikatorer som uppfyller de krav som ställs av LPM systemet kan det jämföras 

från tidigare mättillfällen.  

En annan modell (BRAVO) ser till det mer ekonomiska förhållandena i transporter där 

det mäter avkastningen i förhållande med (van Donselaar et al., 1998): 

 rörliga kostnader relaterade till transporter 

 direkta kostnader relaterade till transporter 

 löner relaterade till transporter 

Genom denna undersökning finner företaget de aspekter som påverkar 

organisation/företaget mest inom företaget.  

BRAVO modellens ekonomiska inriktig ger en indikation på vilka aspekter som påverkar 

den slutgiltiga logistiska kostnaden. Bilarnas medelhastighet under transporten ger den 

sträckan som fordonet kan genomföra på timme. Timantalet bilen är i bruk påverkas av 

antalet stop och medelhastigheten samt ruttens längd.    

 

Transporter kan även vara ett störande moment inom stadslivet, då transportfordon 

konkurerar på gatorna och om parkeringsplatser samtidigt som det bidrar till högre buller 

och utsläpp (Figliozzi, 2007). I och med detta problem så har begreppet city logistics tagit 

form och syftar till att minska de negativa effekter som associeras med godstransporter 

inom städer (Crainic et al., 2009). Inom city logistics så är konsolidering och samlastning 

viktiga begrepp och det är tanken att genom dessa metoder minska de totala 

transportrörelserna i staden (Benjelloun et al., 2009; Crainic et al., 2009; Skjoett-Larsen, 

2000). Då ämnet city logistics är nytt så saknas det formella metoder och modeller för 

planering, ledning, design och kontroll av konceptet (Crainic et al., 2009). Den forskning 

som finns inom city logistics fokuseras på distribution av produkter som anländer till 

staden och inte på utflödet. 
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Inom logistiken så har miljöfrågorna blivit alltmer viktiga för företag (Björnland et al., 

2008; Lumsden, 2006). För att kunna uppnå en hållbar utveckling så är miljöeffektiva 

transportlösningar en avgörande faktor (Litman & Burwell, 2006). Företag kan idag 

enklare granskas av sina konsumenter via ny teknologi och internet och på så vis krävs 

det mer av företagen i arbetet för miljön, då ett snedsteg snabbt kan orsaka negativ 

publicitet (Dey et al., 2011). Forskningen inom hållbar utveckling är mest fokuserad på 

hela försörjelsekedjan och mindre fokus ligger på själva logistikens roll (Dey et al., 

2011). Begreppet grön logistik innefattar de ansträngningar som ett företag kan vidta för 

att minska logistiken miljöpåverkan (Björnland et al., 2006; Sternberg el al., 2010). 

Företag kan minska logistikens miljöpåverkan genom att minska fordonets utsläpp men 

påtaglig skillnad kan även uppnås genom att välja rätt typ av transportfordon (Lumsden, 

2006; Christopher, 2005; Dey et al., 2011). En del företag kan arbeta med miljöfrågor för 

att uppnå immateriella fördelar som rykte och image (Sternberg et al., 2010). Samtidigt 

finns det forskning som utrycker att företag även kan uppnå finansiella vinster i och med 

arbetet med miljön och ny miljövänlig teknik (Wu et al., 1995; Sternberg et al., 2010).  

Enligt Dey et al. (2011)  så kan ett företags transporter stå för upp till 75 % av företagets 

totala koldioxid utsläpp vilket resulterar i att i dagsläget så är transporter inte bara en 

kritisk punkt kostnadsmässigt utan även ur miljösynpunkt som därför bör mätas och 

kontrolleras.  

 

Sedan 1993 har EU infört ett miljöklassificeringssystem för lastbilar som begränsar 

utsläppsmängder av farliga gaser och partiklar. Denna Euroklass går från steg 1 till 5 där 

steg fem är nyast och ställer högst krav (Fridell et al., 2007). 
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4 Metod för att mäta förändring av city logistik  

I detta kapitel presenteras den metod som har utformats från den teoretiska  

referensramen.  

 

Arbetet med denna metod har vägletts med uttalandet från Harrington (1991): 

”Om du inte kan mäta det, kan du inte kontrollera det. Om du inte kan kontrollera 
det så kan du inte hantera det. Om du inte kan hantera det så kan du inte förbättra 
det” 

 

Även användarvänlighet och simplicitet har varit styrande för att därmed öka möjligheten 

till användande av metoden. För att utforma denna metod för att utvärdera en logistisk 

förändring valde vi att börja med att dela in informationen i olika segment. Varje segment 

ansvarar för att mäta en speciell aspekt inom organisationens logistiklösning som vi i 

samspel med litteraturen finner viktiga att undersöka och sammanställa. Dessa segment är 

även de indelade i mindre komponenter där mer specifika delar mäts. Arbetet med att ta 

fram dessa segment som utgör metoden har gjorts med hjälp av litteraturen då 

information om hur andra arbetat är en bra vägledning. Dock så ansåg vi att någon metod 

för det vi ville uppnå med mätningarna inte fanns tillgänglig så denna metod är därför 

framtagen med detta i åtanke och är inspirerad av flera av de modeller vi gått igenom i 

teoriavsnittet. Grundtanken bakom LPM modellen har anammats av vår metod eftersom 

den mäter resultatindikatorer som kan påvisa en årlig förändring av transporter. Vår 

metod använder sig av de regler som LPM systemet satt för att skapa dessa 

resultatindikatorer, genom att arbeta på ett standardiserat sätt vid mätningar så kan dessa 

jämföras mellan olika mättillfällen. Att tydligt beskriva vad som skall mätas och hur detta 

skall göras är viktigt för att skapa långsiktighet med metoden. Medans LPM systemet 

mäter hela försörjelsekedjans prestation så fokuseras vi endast på att mäta distribution till 

slutkund. BRAVO metoden har varit användbar i den mån att den påvisat vad som kan 

mätas inom transporter. Den ekonomiska kopplingen i vår metod är inte lika tydlig i alla 

mätningar då vi ansåg att alldeles för mycket information krävdes för att nyttja BRAVO 

modellen.  

 

Det som av många källor ansågs vara viktigt vid denna typ av metod är att inkludera en 

trafiksäkerhets aspekt. Med City logistics konceptet som ämnar minska de negativa 

effekter som godstransporter har i tätbebyggt område (Crainic et al., 2009) så fanns det 

stöd för att inkludera detta i metoden. Vi ville då skapa denna metod för att på ett tydligt 

sett kunna se hur mycket en organisations logistik påverkar ett tätbebyggt område inom 
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trafiksäkerhetsaspekten. Detta genom att ge en bild på hur mycket fordon som för 

tillfället trafikerar inom staden och hur ofta de levererar varor. Vilket inte är fokus i LPM 

eller BRAVO modellerna utan där sker endast utvärdering ur företagets perspektiv och 

dess leveransprecision.  

 

Det kan finnas områden utöver trafiksäkerheten som kan motivera en organisation eller 

företag att se över sin logistik lösning. Figliozzi (2007) behandlar ämnet ytterligare och 

menar att även miljöaspekten har en möjlighet till förbättring genom att arbeta med city 

logistics. Genomgående för city logistics är samordnign och konsolidering av varor 

(Crainic et al., 2009; Benjelloun et al., 2009; Skjoett-Larsen, 2000) vilket gynnar både 

trafiksäkerhets- och miljöaspekten. Vad som kan och bör mätas inom respektive område 

är viktigt att bestämma, men för att veta vad som är viktigt måste man fråga sig vad 

metoden är ämnad att utföra och åt vem. Metoden har för avsikt att försöka inkludera de 

ickefinansiella motiveringsfaktorer som kan finnas som en grund för en förbättring av 

logistiken, detta för att få ett bredare perspektiv på mätningen i enlighet med vad Caplice 

& Sheffi (1995) uttryckt sig om Van Amstel et al., (1996) i kombination med studiebesök 

har varit vägledande inom metodens framtagande av transportsäkerhetsaspektens 

mätningskomponenter. Det vår metod tillför som saknas i både LPM och BRAVO 

modellerna är miljöaspekten och transporters påverkan på miljön. Detta stöds av 

litteraturen som visar att inom vissa företag så kan transporter svara för upp till 75 % av 

företagets koldioxidutsläpp.  

 

Företag kan enligt Lumsden (2006) mäta sin leveransservice gentemot kunder via att se 

hur de verkliga utfallet står sig med de utlovade gällande leverat gods och skador på 

detta. Leveransservice är en viktig del av transporter är den intäktsbringande inom 

logistiken (Lumsden, 2006). Vid framtagandet av denna metod så ansåg vi att de 

viktigaste delarna inom leveransservice var personalens nöjdhet, ledtider, felleveranser 

och skadat gods.  

 

Om företagets storlek på transportkostnaden inte är känd så kan den inte påverkas och 

inte heller jämföras (Kenneth Thollén, 2012.). Man kan se hur effektivt ett 

transportföretag är genom BRAVO modellen som nämnts i tidigare kapitel (3.2). Genom 

denna modell kan man särskilja vilka faktorer som är de kritiskt viktiga för att lyckas och 

därmed vägledas till vilka som är viktiga att mäta hos andra företag. Till detta segment 

har studiebesök och intervjuerna i kombination med litteraturen varit vägledande i 

framtagandet och vad som skall mätas samt hur detta kan utföras inom det ekonomiska 

segmentet.  
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4.1 Metoden 

Beräkningar räknas som ett medel per vecka om inget annat anges. Detta för att få ett 

resultat som är övergripligt.   

 

 Trafiksäkerhet 

- Antal stopp: hur många stopp görs till verksamhetens olika enheter.  

- Tillbud: hur många situationer har uppstått i samband med godsleveranser när 

någon har upplevt en risk eller en olycka har hänt. Rutiner för 

tillbudsrapportering bör finnas, och dessa rutiner skall vara kända i hela 

organisationen. Denna statistik bör ha en mer långsiktig inriktning och bör 

sammanställas per månad eller under en längre period som per år.  

- Körda mil: hur många mil kör fordon i verksamhetens regi med gods till olika 

enheter, detta påverkar trafiksäkerheten på vägarna i allmänhet. 

 

 Miljöpåverkan  

- Körda mil: hur många mil kör fordon i verksamhetens regi med gods till olika 

enheter, detta påverkar inte bara hur emissionsnivåerna ser ut utan även 

bullernivåer.  

- Typ av fordon: vilka typer av fordon är det leverantörerna/speditörerna använder, 

och har de en eventuell miljöklassificering på fordonen. 

- Fyllnadsgrad: körs bilen fullastad eller finns det utrymme för andra varor, hur 

mycket gods om finns på lastbilen påverkar vikten som i sin tur påverkar 

motoreffekten och miljöeffekten.  

 

 Leveransservice  

- Upplevd nöjdhet hos berörd personal, hur upplever personalen situationen: hur de 

nöjda med hur läget ser ut och hur transporterna fungerar, personalgrupper som 

kan vara inblandade här är exempelvis, matsalspersonal, vaktmästare, kokerskor, 

städerskor och annan personal som tar emot godsleveranser.  

- Ledtider, ökade, minskade eller oförändrade? hur upplevs ledtiderna, från 

beställning till leverans, har de ökat eller minskat i längd? 

- Felleveranser/skadat gods: hur ofta händer att fel varor kommer till fel plats eller 

ankommer med skadad förpackning, vad beror felet på är även en vikig faktor att 
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följa upp. Denna statistik bör ha en mer långsiktig inriktning och bör 

sammanställas per månad eller under en längre period som per år.  

 

 Lokala leverantörer  

- Antalet anbud inlämnade från lokala leverantörer: vid nya upphandlingar kan 

antalet lokala leverantörer som lämnar in anbud mätas i jämförelse med antalet 

som lämnade in vid föregående upphandling.   

- Antalet lokala leverantörer som levererar: hur många lokala leverantörer vinner 

upphandlingar och får vara leverantörer till verksamhetens enheter jämfört med 

tidigare upphandlingstillfälle.  

 

 Ekonomi 

- Kostnad för varutransporter: hur mycket kostar de transporter som sker i 

dagsläget. Beräkningar gör gällande att en lastbil som levererar i tätorter kan 

klara av åtta leveranser per timme. Skall leveranser göras utanför tätorten kan 

fem leveranser per timme genomföras. Att ha en lastbil i trafik med en anställd 

som kör beräknas kosta 420 kr/timme. Genom att se hur många stopp de olika 

leverantörernas fordon gör, så kan kostanden för transporten beräknas för dessa 

leveranser.  
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5 Case 

I detta empirikapitel presenteras relevant insamlat material och statistik som ligger till  

grund för fortsatt diskussion och slutsats. I kapitlet presenteras ett case samt ett 

referenscase. 

 

Sandvikens kommun används som case i detta examensarbete, därför beskrivs läget 

Sandviken kommun grundligt. Medan Värnamo kommun används som referenscase, där 

tillvägagångssättet och erfarenheterna är fokus. 

5.1 Sandvikens kommun 

Sandviken är en kommun i Gästrikland som sträcker sig från Kungsberget i norr till 

Gysinge i söder, kommunen omfattar 1165 km
2
. 

Invånarantalet uppgick under år 2011 till 37 000 

(www.sandviken.se). Sandviken grundades år 1862 i 

samband med att Sandvikens Jernverk, numera Sandvik 

AB påbörjade sin tillverkning av stål vid anläggningen i 

Sandviken. I takt med att Sandvikens Jernverk utökade sin 

verksamhet så växte även Sandviken som stad, och fick 

1943 rätten att kallas stad. Sandviken domineras 

fortfarande till stor del av Sandviks verksamhet i staden där 

5500 personer är anställda vid industrin. 

5.2 Bakgrunden till DC 

Sandvikens kommunstyrelse tog beslutet att det skulle 

genomföras en förändring i distributionen av varor i 

kommunen. Förändringen motiverades med fyra punkter: 

 

Trafiksäkerhet: Att öka trafiksäkerheten vid kommunens verksamheter ses som det 

främsta skälet för att skapa en distributionscentral, eftersom det då inte behöver åka flera 

olika fordon dagligen vid slumpmässiga tillfällen över skolgårdar eller vid de kommunala 

verksamheterna. En annan säkerhetsaspekt är att personal inom exempelvis 

barnomsorgen ofta är tvungna att lämna den ordinarie verksamheten för att ta emot 

leveranser. Detta eftersom de ofta inte är planerade tider för leveranser. Genom att ha en 

distributionscentral så kan tider planeras in och personalen är medvetna om när det 

Figur 10: Översiktsbild 

Sandvikens Kommun 
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kommer leveranser. Verksamheten i skolor och förskolor kan planeras så att det inte är 

barn i rörelse utomhus vid just dem tidpunkten. En tredje säkerhetsaspekt är att gods inte 

skall behöva lämnas obevakat eftersom personalen vet att leveranser kommer och kan på 

så sätt ta hand om det på ett lämpligt sätt omgående, detta minskar risken för eventuell 

skadegörelse eller stöld av gods.  

 

Miljö: Att ha en mängd lastbilar från olika distributörer som åker och levererar till 

verksamheterna påverkar miljön i kommunen på ett sätt som inte är optimalt. Det kan 

medföra mycket tomgångskörning och utsläpp. Mycket av leveranserna i kommunen sker 

inom tätbebyggt område, en plats där det är viktigt att minska tomgångskörning och 

utsläpp.  

 

Lokala leverantörer: Genom att ha en distributionscentral så ges lokala leverantörer en 

möjlighet att vara med och lämna in anbud vid upphandlingar eftersom de nu inte 

behöver ha ett eget distributionssystem för att leverera ut sitt gods utan kan ”köpa sig in” 

på kommunens, och behöver på så sätt endas leverera sina varor till en plats. Fördelen 

med att använda lokala leverantörer är att godset inte behöver fraktas långa distanser för 

att nå slutkunden. 

 

Ekonomi: Uppförandet av en distributionscentral skall också minska kostnaden 

kommunen har i nuläget för transporter, denna vinst kan även ske vid upphandlingar som 

kan bli billigare eftersom leverantörerna endas behöver levererar varorna till 

distributionscentralen istället för ut till de olika verksamheterna direkt. En tjänst som 

kommunen i dagsläget betalar de olika leverantörerna extra för att göra. De anställda i 

kommunens olika verksamheter skall inte behöva lämna den ordinarie verksamheten i 

samma utsträckning som tidigare eftersom antalet fordonsstopp beräknas minska.  

 

Införandet av distributionscentralen sammanfaller väl med en ny upphandling av inköp av 

livsmedel och kontorsmaterial från stora grossister och lokala leverantörer. Avtalet som 

skrevs i upphandlingen börjar gälla samma datum som distributionscentralen ska tas i 

bruk. Detta ger kommunen möjlighet att köpa in dessa varor med frakt till en plats, i 

stället för som det varit tidigare, till en mängd olika platser. I Sandvikens kommun finns i 

nuläget ca. 150 verksamheter som får någon form av leverans av varor av både interna 

och externa leverantörer (se bilaga 1 för karta över leveransställen). Dessa verksamheter 

kan i vissa fall vara placerade på samma adress men bestå av olika avdelningar, och 

därmed räknas som två leveranspunkter. Alla kommunens olika verksamheter ingår i 

dessa 150 punkterna, vilket betyder att det är stor variation över vilken typ av varor som 
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levereras, eftersom det är allt från skolor, kontor, brandkår, äldreomsorg till 

dagverksamheter för handikappsenheten. Eftersom det är många typer av verksamheter 

inblandade i en kommun betyder också det att det är många olika personalkategorier som 

påverkas av denna typ av förändring. Fördelningen av inkommande godsleveranser i 

Sandvikens kommun i nuläget består av 70 % livsmedel som levererar till kommunen, 

medans de övriga 30 % består av förbrukningsmaterial och kontorsmaterial.  

5.3 Centralköket 

I Sandvikens kommun så har valet gjorts att centralisera tillagningen av mat till ett kök, 

centralköket vid Murgårdsskolan i centrala Sandviken. Centralköket är navet när det 

gäller mat- och livsmedelstransporter till verksamheterna i kommunen i dagsläget. Där 

tillverkas i dagsläget skolmat, mat till äldreomsorgen samt en portionsmat till 

hemtjänsten. På centralköket arbetar mellan 16-20 personer vid 7-8 stationer för att tillaga 

maten. Lokalerna som centralköket har är inte optimerade för den typ av verksamhet som 

bedrivs i dagsläget, ytan är fördelade på två våningar som förbinds med en hiss samt 

trappor. In och utlastning av varor sker på samma lastkaj, och via samma dörr. Lokalerna 

är inte byggda för att på ett effektivt sätt kunna hantera de volymer av varor som 

centralköket hanterar i dagsläget. Detta leder till att de blir trångt och mycket personal på 

en liten yta. För att kunna förvara råvaror så är det ett måste att lasta om i stort sätt alla 

varor som ankommer till centralköket för att de ska få plats i de någon av de två frysarna 

eller fyra kylarna. Det innebär många tunga lyft för personalen eftersom mycket av maten 

levereras i grossistförpackningar som kan omfatta mellan 10 och 15 kilo.  

 

Beställning av mat från centralköket sker via kommunens system som heter Mashie, där 

beställer alla verksamheter sin kvantitet av mat, och systemet räknar om portionsstorlekar 

till vuxenportioner där det behövs. Beställning i detta system sker ca. fyra veckor innan 

maten skall serveras, men beställarna har möjlighet att ändra kvantiteter upp till en vecka 

innan tillagning.  

 

Centralköket bedriver även något de kallar försäljning, vilket betyder att verksamheter 

även beställer varor som mjölk, pålägg och ketchup från centralköket. Det medför att 

centralköket har ett lager av dessa typer av produkter för att kunna leverera ut dessa till 

verksamheterna tillsammans maten. En tjänst går åt att plocka ihop dessa beställningar 

och se till att de är klara i tid och kommer på rätt lastbil. Ett antal förskolor i kommunen 

har egen tillagning av mat, men dessa är beroende av att få leverans av livsmedel från 

direkt från leverantör. Tre skolor i kommunen har egen tillagning av mat, dessa är 
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placerade utanför tätorten, (Järbo, Årsunda och Österfärnebo) och kan även förse lokala 

förskolor i närheten med mat. 

5.3.1 Skolmaten 

Maten som tillverkas till skolan tillagas dagen innan den skall serveras, och det handlar 

om ca. 3500-4000 vuxenportioner per dag som tillagas, variationen beror främst på hur 

populär rätten är bland eleverna. Den maten kyls via ett system som kallas ”blast chill” 

detta resulterar i att maten inom två timmar från tillagning håller 8°C grader 

(kylskåpstemperatur). På centralköket så kan man göra ”blast chill” på 60 bläck åt 

gången. Detta är genomförbart eftersom skolköken har uppvärmningsmöjlighet. Denna 

mat transporteras kylt ut till verksamheterna dagen efter tillagning och samma dag som de 

skall ätas. Den kylda maten transporteras ut och är framme hos de olika verksamheterna 

innan kl. 10 på morgonen. Skolmat levereras måndag-fredag med undantag för lov då 

verksamheterna kan vara kraftigt reducerade eller stängda. 

5.3.2 Äldreomsorgen 

Äldreomsorgen i Sandvikens kommun får maten levererad varm eftersom de inte har 

någon möjlighet att värma upp kyld mat på samma sätt som skolorna har. Äldreomsorgen 

får varm mat levererat till lunchen samt till middag. Inom Sandvikens kommun så finns 

det 58 avdelningar som centralköket levererar varm mat till. Maten till äldreomsorgen 

levereras lika alla dagar i veckan, året om. 

5.3.3 Single-pack 

Singel-pack kallas den mat som hemtjänsten levererar ut till sina patienter som bor 

hemma, men som inte lagar egen mat. Denna mat lagas på centralköket och levereras 

kyld tre gånger i veckan till hemtjänsten. Denna mat lagas och portioners upp i 

engångsförpackningar. Ca. 200 portioner om dagen tillagas av denna typen av mat. 

5.4 Matleveranser 

Leveransen av mat styrs genom de tider som den kylda och varma maten måste vara 

framme hos verksamheterna. Två lastbilar används idag för att göra dessa leveranser 

under vardagar, på helgerna används endas en lastbil eftersom de så är enbart den varma 

maten som skall levereras till kommunens äldreboenden. Fördelningen är gjord så att den 

kylda maten körs ut på morgonen mellan 07-10 till uppvärmningsköken så att dagens 

lunch hinner förberedas. Därefter körs varm mat ut till äldreboenden i Sandviken mellan 
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10:30- 13:00. På eftermiddagen hämtas de returer som finns att hämta på alla 

leveransadresser för att kunna användas vid senare tillfällen. Även varm mat körs ut till 

middag för äldreboendena under eftermiddagen mellan 15:00-16:30. De två lastbilarna 

benämns som bil 1 och bil 2, där bil 1 genomför 5 turer per vardag och bil 2 har 4 turer 

varje vardag. För ruttplaner över lastbilarnas transporter se bilaga 2 till och med 11. För 

tidsschema för dessa två bilar se bilaga 12 och 13. Helgturen är den tur som genomförs, 

lördagar och söndagar men även på röda kalenderdagar, dessa turer sker till lunch och 

middag vilket betyder att den upprepar rutten två gånger per dag. Tabellen visar en 

sammanställning över hur långt de olika bilarna färdas per tur och dag i kilometer. 

5.5 Övriga transporter 

Dagligen kommer en mängd olika leveranser till kommunens verksamheter. Många 

leveranser ankommer idag till centralköket, dess största leverantörer (Servera, Menigo 

och Dafgård) har gods som samlastas eftersom de använder samma speditör, Maserfrakt. 

Maserfrakt levererar varor måndagar, onsdagar och fredagar varje vecka. De varor som 

de främst levererar är frysta och kolonialt (torrvaror). Dessa varor lastas idag om på 

Maserfrakts terminal i Gävle för vidare transport in till centralköket och de andra 

leveransplatserna.  

 

Gefleortens mejeri är en lokal leverantör av mejeriprodukter som levererar dels till 

centralköket men också direkt ut till 37 verksamheter, dessa leveranser sker alla vardagar 

i veckan och totalt blir det 89 stopp i veckan. Mattes bröd är en lokal leverantör med 

brödtillverkning i Ockelbo som mellan en och två gånger i veckan levererar bröd till 17 

olika platser i kommunen. Alborga potatis levererar varor till fyra platser i kommunens 

verksamheter två gånger i veckan.  

 

Till i stort sätt samtliga kommunala verksamheter kommer det leveranser från 

leverantörerna Staples och Lyreco, dessa levererar bland annat kontorsmaterial, 

Figur 11: Sammanställning över mattransporternas längd per dag mätt i kilometer 
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förbandsmaterial och städmaterial. Hos Staples är Sandvikens kommun en så kallad 

veckokund, vilket betyder att allt som beställs från de kommunala verksamheterna endast 

skickas en gång i veckan. Dessa leveranser sker med DHL från Växjö till DHL 

terminalen i Gävle, på natten mellan onsdag och torsdag ankommer godset till Gävle. Vid 

varje leveranstillfälle så ankommer mellan 30 och 40 sändningar och dessa sändningar 

kan innehålla mellan 1-20 kollin. Torsdagar är den främsta distribueringsdagen men 

ibland kan det vara så att det är för mycket gods och då kan fredagsleveranser vara 

nödvändigt. Varje vecka görs i snitt 30-40 stopp i de kommunala verksamheterna. 

Eftersom leveransplatserna varierar för varje leveranstillfälle så har antagande gjort 

baserat på att dessa leveranser gör lika många stopp som en av de lastbilarna som står för 

den interna mattransporten, dessa bilar kör ca 12 mil per transportdag. Antagandet blir 

således att DHL åker i genomsnitt 12 mil för att levererar varor till de kommunala 

verksamheterna varje vecka. För leveranser från Lyreco så görs antagandet att scenariot 

är likande som för Staples eftersom beställningsmängden i kronor är snarlika för de två 

leverantörerna. Sammanlagt så levererar Gefleortens mejeri, Servera, Menigo, Dafgårds, 

Alborga potatis, Staples och Lyreco över 80 % av de gods som levereras till Sandvikens 

kommun.  

 

 

5.6 Värnamos kommun 

Värnamo kommun är en relativt nystartad kommun som bildades 1971, Värnamo 

beskriver sitt geografiska läge som ”mitt i smeten” (www.varnamo.se). Detta beroende på 

Figur 12: Sammanställning över leveranser till de kommunala verksamheterna i Sandviken 
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att vägarna E4 och riksväg 27 går igenom orten, samtidigt som att järnvägens kust-till-

kust linje mellan Göteborg och Kalmar och linjen mellan Halmstad – Nässjö/Jönköping 

också passerar vilket gör att goda trafikförbindelser finns tillgängliga. Kommunens yta 

uppgår till 1380 km
2
 och invånarantalet är beräknat till ca 33 000 (www.varnamo.se). 

Från de centrala delarna av Värnamo så sträcker sig kommunen inte mer än 5 mil i något 

vädersträck.  

 

Värnamo kommun började under år 2008 att undersöka möjligheterna att effektivisera de 

transporter som utfördes i kommunens regi. Detta resulterade i att ett beslut fattades om 

att en distributionscentral med kommunens gods skulle tas fram (Christer Johansson). 

Varpå en projektledare till detta också anställdes. Kommunen önskade att genom 

projektet förbättra: 

 Trafiksäkerheten 

 Miljöpåverkan 

 Lokala leverantörers möjligheter 

 Ekonomin 

Dessa punkter har sedan andra kommuner som ämnar göra samma förändrig sedan 

anammat som sina förbättringspunkter, där i bland Sandvikens kommun. Detta var även 

ordningen som dessa prioriterades av kommunens politiker när beslutets togs och man har 

även försvarat denna prioritering sedan dess. Ett förfrågningsunderlag togs fram gällande 

en distributionscentrals tjänst och lades in i en databas där företag kan själva söka. Efter 

att fått in svar på underlaget så togs beslut att arbeta med Gnosjö Transport som därmed 

skulle ansvara för transporter av kommunens gods och drifta distributionscentralen.  

5.6.1 Förutsättningar 

Projektet hade som mål att under 2009 starta kommunens distributionscentral med de 

förutsättningar som fanns i kommunen. Värnamo kommun har 275 anställda med rätt att 

beställa varor fördelade ute på 142 leveransställen i kommunen. En del av dessa anställda 

var personer som inte beställde regelbundet utan ”någon gång ibland” vilket gör det svårt 

för projektledaren att sätta sig in i beställningsmönstret. Ett dokumenterat mönster om 

kommunens alla beställningar fanns således inte till hands för projektledaren vid 

uppstarten av projektet vilket gjorde eventuella beräkningar om godsleveranser i 

kommunen svåra att genomföra. Det fanns viss information tillgänglig om hur många 

beställningar som gjorts men dock inte på exakta kvantiteter. Dessa beräkningar är viktiga 

för kommunen för att de skall kunna presentera de behov som finns vid en upphandling 

av distributionscentralen som tjänst från en utomstående leverantör. Projektledaren fick 

http://www.varnamo.se/
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istället med den information som fanns göra antaganden och efter bästa förmåga komma 

så nära verkligheten som möjligt för att kunna specificera vad projektet behövde för att 

lyckas med målen. Tidigare i kommunens verksamheter har de varit svårt att förutsäga 

när beställt gods kan anlända till beställaren då dessa leveranser skett med leverantörens 

transportör. Man hade också ett problem med gods som levererades till fel plats eftersom 

det inte var adresserat korrekt. Man ville genom distributionscentralen själva kunna sätta 

fasta tider för leveranser till skolor, förskolor och äldreboenden för att underlätta för de 

anställda att planera in dessa avbrott från vanliga aktiviteter. Men viktigast kan vara att 

minska den trafik som annars oregelbundet kommer till skolgårdar och förskolemiljöer 

och därmed minska risken för olyckor. Många av leveransställena är dock på samma 

adress då det kan röra sig om avdelningar på en förskola eller ett äldreboende vilket 

resulterar i färre än 142 besöksadresser. I Värnamo kommun finns det i dagsläget fyra 

kök som försörjer skolor, förskolor och äldreboende med varm mat under vardagar, de 

dagar då skolorna är stängda så används tre kök.  

 

I korta drag kan första verksamhetsåret för Värnamo kommuns distributionscentral 

beskrivas som: 

 1/6 - 2009 börjar gods som kontorsmaterial och städprodukter för kommunens 

räkning att köras via distributionscentralen. 

 1/9 - 2009 Börjar livsmedelsleveranserna samordnas från distributionscentralen 

ut till köken. 

 

5.6.2 Matleveranser 

Värnamo kommun ansvarar för att mat till skolor och äldreboende finns på plats vid 

överenskommen tid samt att dessa leveranser följder de lagar och förordningar som finns 

gällande hantering av mat. Den mat som idag leveras i kommunens regi från något av de 

fyra kök som kommunen har i bruk sker med antingen med en av de två ”större” 

lastbilarna eller med en bil av modell ”Caddy”. Dessa bilar kör sina rutter dagligen och 

har genom detta gjort att personalen alltid vet när maten anländer hos dem, vilket leder 

till mindre avbrott för dem. Den färdiglagade maten i Värnamo kommun levereras direkt 

ut till slutkunderna och passerar aldrig distributionscentralen.   

 



 59 

5.6.3 Uppföljning 

För att kunna jämföra och förbättra arbetet med distributionscentralen från alla 

inblandade parter påbörjades en systematisk insamling av information. Man upprättade 

ett dokument där terminalpersonalen antecknar vem som har beställt, vikten på det 

levererade samt priset på varan/varorna. Varor kategoriseras som livsmedel och övrigt 

gods för att enkelt kunna se fördelningen där i mellan. Alla med rätt att beställa varor har 

fått en egen kod som identifierar vem personen är och deras arbetsplats så att DC 

personalen vet vart varorna skall skickas. Det är även viktig information att se varornas 

vikt och pris för att kunna utvärdera inte bara det nuvarande beställningsmönstret men 

också för att bättre kunna prissätta transporterna gentemot leverantören. Denna 

information hjälper även att enklare kunna se över hur eventuellt ett beställningsmönster 

kan ändras för att skapa besparingar. Anledningen till att antalet stopp följs upp beror på 

att de olika förvaltningarna i kommunen får betala per stopp i dess verksamheter.  

 

Det genomfördes ingen kartläggning över nuläget innan driften av distributionscentralen 

startade, så Värnamo kommun har ingen möjlighet att jämföra det förändrade läget. 

Projektledaren har även inrättat en referensgrupp med behörig personal från kommunens 

olika förvaltningar. Kravet på dessa personer i gruppen var att de förutom att vara väl 

insatta i sin förvaltnings behov även skulle ha möjlighet till att ta de beslut som kan 

behövas. Detta för att kunna fatta de beslut som behövs utan att behöva ta kontakt med 

annan personal med rätt behörighet. Denna grupp hade i början av projektet möte en gång 

i månaden för att samtala om hur deras respektive förvaltning upplevde transporterna i 

kommunen och komma med eventuella förslag om förändringar. Med tiden så ändrades 

mötesfrekvensen först till en gång i kvartalet och sedan till en gång per halvår, detta efter 

att inkörningsperioden för distributionscentralen var över och det började gå mer 

obehindrat fram. Värnamo kommun har valt att låta projektledaren få en fast anställning, 

där arbetsuppgifterna bland annat involverar uppföljning av distributionscentralen, 

förändringar i ruttplanering och den dagliga kontakten med åkeriet som sköter trafiken.   
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6 Tillämpning av metod för att mäta förändring av city 

logistik 

I detta kapitel tillämpas den metod som utformats i kapitel fyra för att undersöka 

Sandvikens kommuns nuvarande transporter. Detta ger även underlag för vidare 

diskussion av metoden. Metodens lågsiktiga hållbarhet kommer även diskuteras och 

utvärderas.    

 

Vi har valt att testa funktionaliteten på den framtagna metoden på de case som beskrivits i 

kapitel fem. De leveranser som metoden används på motsvarar drygt 80 % av 

godsmängden som ankommer till Sandvikens kommun. De urval som gjorts på 

leverantörer i caset är att leverantören hade en leveransfrekvens så tätt som varannan 

vecka. Leverantörer med glesare frekvens har vi valt att bortse ifrån, eftersom dess 

godsmängd inte ansågs stor nog. Vi har valt att inte prova metoden på referens caset då 

informationen som är nödvändigt för att testa metoden saknas. Vi gjorde valet att använda 

de maximala värden som leverantörerna och speditörerna har angett, eventuell 

avrundning har skett uppåt.  

 

Primärdata som används i detta kapitel har erhållits i de telefonintervjuer som genomförts 

med de lokala leverantörerna. Andra delar kommer ifrån de turlistor som samma 

leverantörer delat med sig av till projektledaren Kenneth Thollén. Den sista delen data har 

erhållits från direkta observationer över hur de bilar som kör kommunens egna 

mattransporter levererar (se bilaga 12 och 13 för mer information).   

 

 Trafiksäkerhet.  

- Antalet stopp: inom Sandvikens kommun så sker det i genomsnitt 603 stopp per 

vecka hos de kommunala verksamheterna. Dessa stopp sker främst vid 

transporter av mat och livsmedel till kommunens verksamheter som är i behov av 

färdiglagad mat och livsmedel. Främst är det vid skolor, äldreboenden, förskolor 

och gruppboenden som dessa stop sker. Kommunen har idag runt ca 150 

leveransställen men alla dessa är inte i behov av färdig mat och livsmedel utan 

mottar andra typer av gods som förbrukningsmaterial och kontorsmaterial.  
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- Körda mil: de nuvarande transporterna som utgår från centralköket med mat och 

livsmedel uppgår idag till ett medel på 1304 km/vecka. Detta är baserat på den 

nuvarande speditörens körschema för veckodagar och helgdagar. Det totala 

antalet kilometer som körs är 3594 km/vecka. Denna siffra gäller för samtliga 

leverantörer som kartlagts i detta examensarbete. Projektgruppen har beräknat att 

samtliga lastbilar utgår och avslutar rutten vid respektive produktions anläggning 

eller lager. 

 

 

- Tillbud: det finns inga rutiner för i nuläget över om och hur tillbud skall 

rapporteras, där av finns ingen data tillgänglig i nuläget. Rutiner för detta borde 

införas så att denna punkt kan vara en faktor vid nästa tillämpning av metoden. 

 

 Miljöpåverkan 

- Körda mil: de nuvarande transporterna som utgår från centralköket med mat och 

livsmedel uppgår idag till ett medel på 1304 km/vecka. Detta är baserat på den 

nuvarande speditörens körschema för veckodagar och helgdagar. Det totala 

Figur 13: Fördelningen över hur många stopp de olika leverantörerna har per vecka till 

de kommunala verksamheterna 

Figur 14: Fördelning över körda mil till de kommunala verksamheterna per 

leverantör 
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antalet kilometer som körs är 3594 km/vecka. Denna siffra gäller för samtliga 

leverantörer som kartlagts i detta examensarbete. 

 

- Typ av fordon: kommunen har krav ställda på leverantörens fordon för de egna 

matleveranserna samt för inkommande leveranser. De externa leveranserna sker i 

med lastbilar klassade i euroklassen som 3-5 och en går på miljödiesel. De egna 

mattransporterna sker med lastbilar som är euroklass 3-4. 

- Fyllnadsgrad: kommunens egna transportnät har utrymme för extra varor, dock 

finns det begränsningar med matens serveringstider och hur länge maten får 

hållas varm. Men det finns fysiskt utrymme att ytterligare fylla lastbilarna då 

vikten av detta gods inte är den begränsande faktorn. Det externa godset som 

levereras till Sandvikens kommun olika enheter samlastas med varor som 

distribueras till icke kommunala verksamheter.  

 

 Leveransservice  

- Upplevd nöjdhet hos berörd personal: den upplevda nöjdheten hos personalen i 

verksamheten mäts enklast genom en enkät där frågor ställ som gör att 

personalen själva får utvärdera det senaste årets förändring. En 

enkätundersökning är ett effektivt att sammanställa stora mängder data. Viktigt är 

att rätt personal i verksamheten får svara på denna enkät, det skall vara personal 

som är direkt påverkade av varudistributionen.  

- Ledtider: detta är en av frågorna som kan ställas på en enkätundersökning, hur 

upplever personalen att ledtiderna har förändrats, från de att beställning sker tills 

dessa att leveransen ankommer på anvisad plats.  

- Felleveranser/skadat gods: denna uppföljning skulle kunna vara två delad, en del 

som verksamheterna genomför när något gods blir levererat till fel plats eller med 

Figur 15: Fördelning över körda mil till de kommunala verksamheterna per 

leverantör 
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skadad förpackning. Den andra delen är att speditören dokumenterar när en retur 

måste plockas med för att den ska levereras till rätt slutkund eller när något gods 

ankommer till distributionscentralen skadat. Någon nuvarande uppföljning och 

statistik finns ej på denna typen av problem. 

 

 Lokala leverantörer  

- Antalet anbud inlämnade från lokala leverantörer: hur många lokala leverantörer 

som lämnad in anbud vid upphandlingar kan endast mätas när nya upphandlingar 

genomförs, detta sker normalt sett inte varje år. Så resultat från denna mätning 

ger glesare resultat. Mätning av detta vid den senaste upphandlingen har funnits 

att tillgå.  

- Antalet lokala leverantörer som levererar: i nuläget så återfinns tre lokala 

leverantörer som har regelbundna leveranser en eller flera gånger i veckan. Sedan 

återfinns även två andra lokala leverantörer som levererar med större intervall, ca 

var åttonde vecka.  

 

 Ekonomi 

- Sandvikens kommun har i dagsläget inte data om hur mycket transporterna av 

gods kostar dem. Den information som finns gäller de interna mattransporterna 

som uppgår till 157 000kr/månad exklusive moms, vilket resulterar i en 

årskostnad på 1 884 000 kr exklusive moms. Medans resterande gods köps in ur 

kommunens perspektiv fraktfritt vilket menas att frakten är inbakat i priset på 

varan. Detta medför att frakten kan vara en stor del av varans totala värde utan att 

egentligen tillföra något extra till produkten. För att kunna beräkna kostnaden på 

transporterna inom kommunen så valde vi att undersöka hur många stopp en 

speditör hinner med under en arbetad timme. Vi förutsatte att påbörjad timme 

debiteras som en ny timme och kostnaden per timme är satt till 420 kr. 

Projektgruppen har undersökt de olika speditörernas rutter och antalet stopp på 

rutten per dag då det är variationer beroende på veckodag. Även längden av de 

olika rutterna har beräknats för att kunna ta hänsyn till de avstånd som är mellan 

leveransplatserna så att den informationen skall bli så exakt som möjligt. Detta 

har gett information som kan användas till att beräkna antalet timmar som varje 

speditörs transport arbetar i kommunens regi. I många av de rutter som 

undersökts har det varit varor till andra icke-kommunala kunder samlastade, 

projektgruppen har därför valt att enbart redovisa de stopp som sker i 

kommunens regi i beräkningen med motiveringen att det är dessa transporter som 

kan kopplas till kommunen. En del av speditörernas exakta rutter saknades vilket 
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har resulterat i att vissa antaganden har gjorts om leveransordningen i rutten, men 

detta anses av projektgruppen att in påverka vare sig tiden eller körsträckan 

nämnvärt för denna beräkning. 

 

När det gäller Maserfrakts siffror så är priset per bur korrekt men antalet burar är en 

kvalificerad gissning, som gjorts av oss då exakt data saknas. Denna kvalificerade 

gissning är verifierad med personal från Maserfrakt som kunde verifiera att det rör sig 

kring dessa siffror. Detta ger en total fraktkostnad på 4 013 340 kr för de beräknade och 

de faktiska fraktkostnaderna. Det är ungefär dubbelt så mycket som kommunen i 

dagsläget vet att de specifikt betalar för frakter.  

(För mer utförlig information över beräkningar se bilaga 14) 

 

 

Figur 16: Beräknade fraktkostnader i Sandvikens kommun 

 

Figur 17: Faktiska fraktkostnader 
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7 Analys  

I detta kapitel behandlas teorin och de analyser som gjorts. Detta kommer ligga som 

grund för de slutsatser som dras av examensarbetet. 

 

Crainic et al. (2009) menar att en minskning av godstrafiken i tätorter är nödvändigt 

samtidigt som det inte får straffa de ekonomiska och social aktiviteterna i staden. 

Godstransporter kan vara en störande faktor men är en nödvändighet för stadslivet. De 

transporter som upplevs störande kan via ett city logistics tänk styras till tider som passar 

invånarna bättre då de stör mindre och samtidigt blir det säkrare på vägarna med mindre 

tung trafik. Detta samtidigt som det sker en förväntad reducering av stopp från olika 

leverantörer till samma leveransställe gör själva störningsmomentet på mottagande enhet 

betydligt mindre. För att kunna mäta en förbättring av en logistikförändring är en 

uppfattning om utgångsläget ytterst viktigt. Genom att arbeta med frågeställningen som vi 

tagit fram har vi framtagit metoden vi använt oss av för att mäta. Vi valde att dela in 

modellen i 5 större delar. Av dessa delar så tycker vi att Trafiksäkerhet, Miljöpåverkan 

och Leveransservice är de delar om besvarar på första frågan: ”Vilka faktorer måste 

beskrivas för att kunna analysera förändring av city logistik” och andra frågan ”Hur kan 

ovanstående mätas och operationaliseras?”. Metoden har testats på Sandvikens kommun 

vilket gett ett värde som vid en uppföljning kan jämföras för att se mönster och trender 

för transporterna. Att mäta hur många fordon som gör stopp i verksamheterna är ett bra 

utgångsläge för att se hur omfattande trafiksituationen ser ut inom ett specifikt område. 

När leverantören sköter distributionen till slutkund, så kan det vara extremt svårt att få en 

uppfattning om hur många fordon som anländer till de olika verksamheterna, och inte 

heller när dessa leveranser kommer att ske. En annan viktig variabel att studera är hur 

många kilometer fordonen färdas till slutkund för att leverera gods, vilket kan ge en 

överblick över trafiksituationen.  

 

Transportindustrin är idag väl utvecklad och använder sig av olika typer av 

ruttplaneringar. Dessa rutter kan ur speditörens perspektiv vara optimala utefter deras 

förutsättningar och uppsatta mål. BRAVO modellen påvisar vilka aspekter inom 

transporten som mest påverkar transportföretagets lönsamhet och vad som då bör 

fokuseras på från deras perspektiv. Men ur den mottagandes perspektiv så kan den ses 

som besvärlig om det sker flera leveranser från olika leverantörer vid obestämda tider och 

vid flera tillfällen. Genom samlastning av dessa varor är det istället möjligt att det endast 

behöver ske en leverans med samtliga varor inom ett specifikt tidsintervall, och då kan 
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planering av aktiviteter ske som underlättar mottagandet. Denna samlastning kan 

begränsas av typen av gods samt som i caset specifika leveranstider av mat som måste 

hållas. Denna typ av restriktioner kallas ruttplaneringsproblem och ökar logistiksystemets 

komplexitet. Detta kan leda till att rutterna kan baseras kring matleveranserna som då 

utgör basen i detta tilltänkta transportnät och övrigt gods då kommer behöva anpassas 

utefter detta.    

 

Transportfordon bidrar väsentligt till trängsel och miljöolägenheter, såsom utsläpp och 

buller (Figliozzi, 2007), vilket kan vara en motivationsfaktor till att genomföra en 

förändring i distributionsmönstret. De olika transportmedlen som finns tillgängliga har 

olika styrkor och svagheter, inom tätortsdistribution faller ofta valet på lastbil för att på 

ett effektivt sätt kunna distribuera gods (Lumsden, 2006; Christopher, 2005). Eftersom 

logistiken kan stå för upp till 75 % av ett företags koldioxidutsläpp så blir arbetet med att 

optimera distributionen en allt viktigare process (Dey et al., 2011). Vid distribution i 

tätort så är det viktigt att minska antalet tomma fordonskilometer som en lastbil har på sin 

distributionsrutt (Crainic et al., 2009), detta bidar till att reducera onödig miljöpåverkan. 

För att motverka att lastbilar färdas tomma långa sträckor så är en av grundprinciperna 

inom city logistics att samlasta och konsolidera gods, vilket innebär att flera slutkunders 

gods placeras på ett och samma fordon som gör fler stopp per rutt (Crainic et al., 2009; 

Benjelloun et al., 2009; Skjoett-Larsen, 2000). Denna anpassning av transporter går väl i 

hand med det faktum att logistik system som ur miljösynpunkt är effektiva är viktiga för 

att skapa en hållbar miljö, i så väl tätorter som utanför (Litman & Burwell, 2006).  

 

I alla organisationer finns det intressenter som är påverkade på något sätt, dessa 

intressenter kan ha varierande behov (Andersen, 2008). Ett sätt att tillfredställ några 

intressenters behov är att se till att rätt produkter befinner sig på rätt plats vid rätt 

tidpunkt, alltså att leveransservicen är hög (Lumsden, 2006). Genom att ha hög 

leveransservicen så skapar organisationen mervärde för vissa av sina intressenter. När 

logistiska förändringar skall genomföras så är det viktigt att information kommuniceras ut 

i organisationen så att alla vet vad som händer och varför dessa förändringar skall 

genomföras, även så att personalen vet vad deras roll i förändringen är och hur det 

kommer att påverka dem. Kostnaden för transportering av gods har på senare tid blivit en 

allt större del av det totala värdet av godset (van Amstel et al., 1996). Detta medför att det 

är ur ekonomiskt perspektiv fördelaktigt med en optimering av logistiklösningar. Ett 

företag kan även bli mer konkurrenskraftiga genom att ha effektiva logistiklösningar 

(Christopher, 2005; Lumsden, 2006). I de flesta verksamheter som tar emot gods så finns 

det ingen personal som har en tjänst som är avsedd för att sköta godsmottagning. Ofta är 
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verkligheten sådan att personal måste lämna den vanliga verksamheten för att ta emot 

gods från inkommande lastbilar. Det är alltså inte endast kostnaden för transport av gods 

som kostar pengar, att avsätta personal för att ta emot gods och sköta enkel administration 

kostar tid och blir ett störningsmoment i den normala verksamheten.  

 

Uppstartandet av en distributionscentral ger inte alltid en optimal lösning direkt utan kan 

behöva förbättras under en längre tid. Det finns teorier om hur ett företag systematiskt 

kan arbeta med kontinuerliga förbättringar vilket gör att verksamheten ständigt söker att 

förbättra sig själv. Dessa teorier arbetar utefter att ett problem upptäckts planera inför en 

förändring som gör att problemet kan lösas. Därefter testa förändringen och ta lärdom av 

resultatet för att slutligen bestämma om man skall införa den testade förändringen. Detta 

arbetssätt gör att man inom företag/organisationer kan arbeta med att förbättra 

verksamhetens processer och effektivisera flöden.  

7.1 Analys av metod för att mäta förändring av citylogistik 

Att testa funktionaliteten av metoden på ett case kan ge en bra uppfattning om hur 

metoden fungerar i praktiken, därav gjordes valet att testa metoden på Sandvikens 

kommuns nuläge. Denna mätning blir då ett första test på metoden och detta resultat kan 

då jämföras vid en senare mätning. När metoden användes för att utvärdera nuläget i 

Sandvikens kommun kunde projektgruppen konstatera att det i genomsnitt görs 603 stopp 

per vecka ute i de olika verksamheterna i kommunen, samtidigt som fordonen färdas 

3594 km varje vecka för att göra dessa stopp. Hur många mil som fordonen färdas kan 

också utgöra grunden till att göra uträkningar för att se hur utsläppen kopplade till 

kommunens verksamhet ser ut. Dessa beräkningar kräver detaljerad vetskap över vilka 

fordon, motorer och drivmedel som används, tillsammans med tyngd och fyllnadsgrad. 

Att endast se hur många kilometer som fordon färdas till de kommunala enheterna ger 

dock en bra bild över miljöpåverkan av transporter som kan härledas till kommunen. Vid 

en förändring är det viktigt att försöka tillgodose varje intressents intresse, genom tydlig 

kommunikation kan man undvika missförstånd som kan uppstå. Informationen behöver 

förmedlas ut i organisationen samtidigt som det informationsflödet uppåt i 

organisationskedjan är minst lika viktigt. När data skall samlas in för att användas i 

metoden är det viktigt att det är personal som är berörd av förändringen som svarar på 

exempelvis enkäten. Att sedan sammanställa resultatet och utvärdera resultatet blir ett 

viktigt steg eftersom det är där det är möjligt att se om förändringarnas positiva eller 

negativa effekt. Vid identifieringen av eventuella negativa effekter kan man för att 

motverka dessa systematisk arbeta med förbättringar. Alla företag och organisationer har 
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ekonomiska mål att uppnå, det är därför viktigt att få ut det mesta av varje krona som 

spenderas. Logistikens kostnad utgör numera en allt större del av företag och 

organisationers totala kostnader. Även om testande av den nuvarande ekonomiska 

situationen i metoden inte är optimal så ger det ändå en indikation på hur mycket pengar 

som godstransporter kostar kommunen årligen.  

 

Metodens långsiktiga hållbarhet anses god eftersom de är utformad för att mäta logistisk 

förändring, och kan användas på en årlig basis för att mäta det nuvarande läget mot en 

tidigare situation. Metodens berör faktorer som enligt litteraturen är viktiga att mäta i 

logistiska flöden. Detaljerad information över hur mätningen i detta examensarbete har 

genomförts ges i bilaga 14.  
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8 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som arbetet lett fram till, där syftet och empirin 

ligger till grund. Det presenteras även förslag till fortsatt forskning inom det valda 

området. 

 

City logistics konceptet är fortfarande i utveckling och få konkreta modeller finns för att 

beskriva dess utformning (Crainic et al., 2009). Genom att studera vad den forskning 

inom området hittills funnit som viktiga komponenter att arbeta med så har vi framtagit 

denna metod för utvärdering, detta arbete anser vi fyller ett gap som vi funnit. Det som vi 

anser saknas i BRAVO och LPM modellen är främst miljöaspekten. Vi ser därför denna 

metod som ett komplement till dessa modeller så företag kan beräkna sina transporters 

miljöpåverkan, utan att det krävs allt för mycket insamling av information till metoden. 

Själva insamlingen av informationen som krävs för en mätning med vår metod behöver 

inte ta allt för stora resurser och bör därmed vara enlig LPM modellens krav nummer 7 

för resultatindikatorer att nyttan av informationen är värd besväret. Det är viktigt att inte 

fastna i specifika segment när man arbetar med att ta fram en metod utan man skall sträva 

efter att se till helhetsbilden (Caplice & Sheffi, 1995). Vi kom med hjälp av litteraturen 

och studiebesök fram till vår huvudindelning till metoden, de olika segmenten vi ville 

mäta. Logistikteori behandlar de aktiviteter som krävs för att få rätt resurs vid rätt plats 

till rätt pris (Lumsden, 2006). I samband med litteraturstudien så kom vi till insikt att 

trafiksäkerhet är ett viktigt segment att inkludera när man talar om city logistics. Då 

direkta kopplingar kan göras mellan antalet fordon i bruk inom stadens gränser och vad 

det skulle kunna innebära att minska detta tryck. I vårat case så bidrog Sandvikens 

kommun med att synliggöra hur många stopp som sker i deras regi. Städer har en gräns 

på hur mycket tunga transporter med varor det kan hantera utan att tillföra störningar för 

de boende och verkande i dessa miljöer. Vår metod ger användaren en bild av 

trafiksituationen som den sedan kan jämföra med det nya utfallet vid nästa mätning. 

Genom att effektivisera transporter inom tätorter kan man även finna miljömässiga 

förbättringar som minskade utsläpp och minskat buller. Detta var ett segment som vi 

ansåg viktigt att mäta för att sedan kunna påvisa eventuella miljömässiga förändringar 

som erhållits genom att utföra logistikförändringen. Som en underdelning av 

miljöaspekten inkluderades det ett segment för producenter fysiskt nära slutkonsumenten, 

detta för att minska behovet av långa transporter. Tanken med city logistics konceptet är 

effektivisera transporter inom tätorter samtidigt som man inte påverkar det ekonomiska 

och sociala i samma område negativt (Crainic et al., 2009), (Taniguchi et al., 1999, 
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2001). Att fortfarande efter en förändring behålla en hög leveransservice är därmed 

viktigt för att påvisa att det faktiskt blivit mer effektivt. Om varorna kommer fel eller är 

försenade med det nya systemet kan man se det genom denna mätning. Som grundmotiv 

till förbättringar finns ofta ekonomiska motiv, som vinstdrivande företag vill man alltid 

öka vinsten. Denna metod ger en bild på hur ett företags transporter kan beräknas samt en 

god indikation på om förändringen kan ses som fördelaktig i detta avseende. I caset var 

kostnaden för transporter okänd förutom för den beställda tjänsten av Hofors Flytt och 

allstäd och genom mätningar till metoden så erhölls ett värde för de transporter som idag 

kan kopplas till kommunen. Genom att nu ha ett värde att jämföra mot till nästa 

beräkning anser vi att testet av metoden har varit framgångsrikt speciellt inom 4 av 5 

delar av vår metod. Delen om leveransservice sakas det data inom och kan därför inte 

redovisas på ett förtroendeingivande sätt. Men det är en viktig del av metoden och 

insamling av data till denna bör göras för nästa mätning så att den kan utföras i sin helhet. 

Vår föreslagna metod ger dock endast en bild på situationen och inga lösningar på hur det 

kan förbättras ges.  

  

Genom att applicera metoden på ett case, i detta fall Sandvikens kommun, så fick vi ett 

bra test på hur metoden fungerar i ett verklighetsrelaterat case. I enlighet med litteraturen 

anser vi oss framtagit en stabil metod för att påvisa en logistiklösning i ett 

företag/organisation och hur de kan mätas för att vid ett annat tillfälle jämföras med en ny 

mätning. De delar som litteraturen har ansett viktiga har vi anammat in i denna metod och 

med simplicitet och användarvänlighet som vägledning gjort den möjlig för användning 

utan att behöva alltför svåråtkomlig data. 

 

8.1 Fortsatta undersökningar 

Modeller för att utvärdera logistiska system kommer att fortsätta utvecklas så länge 

utvecklingen går framåt inom logistik området. Alla dessa modeller har inte samma 

fokus, vilket är en bra egenskap eftersom alla företag inte fungerar på samma sätt och 

med samma mål. Att ha modeller som mäter insamlad data med avancerad mattematik 

kan vara ett krävande sätt att sammanställa data, men ger väldigt exakta resultat. Att 

samla in korrekt data blir extremet viktigt när en matematisk modell användas och att all 

data samlas in på samma vis å att jämförelser kan göras. De är däremot viktigt att tänka 

vem det är som skall använda modellen eller metoden och vilka resultat dessa vill få ut av 

användningen.  
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Det kan även finnas fördelar med att som litteraturen föreslagit göra försök att distribuera 

varor i städerna på kvällar/nätter då det är mindre trafik på gatorna. Men detta kan 

medföra problem för lokala näringsidkare som då måste arbeta dessa tider för att kunna ta 

emot godset på plats. 

 

Det skapas många ringar på vattnet när denna typ av förändring genomförs, vilket kan 

leda till att en del andra förändringar sker som kan optimera driften av en distributions 

central. I Sandviken kommuns fall så är beställningsprocessen något som bör ses över, 

eftersom den i dagsläget inte är optimerad eller effektiv för någon part. Om 

genomförande av distributionscentralen blir en framgång, så finns stora möjligheter att 

utöka antalet deltagande enheter till att involvera exempelvis kommunala bolag. Ett annat 

alternativ är att flera kommuner går ihop och skapar en gemensam distributionscentral. 

Detta skulle även kunna leda till att kommuner får mer genomslagskraft vid 

upphandlingar och kan sätta press på leverantörer för att skapa bättre priser. 
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 81 

Bilaga 4 – Hofors Flytt och Allstäd. Bil 1 Tur 3 
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Bilaga 5 – Hofors Flytt och Allstäd. Bil 1 Tur 4 
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Bilaga 6 – Hofors Flytt och Allstäd. Bil 1 Tur 5 
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Bilaga 7 – Hofors Flytt och Allstäd. Bil 2 Tur 1 
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Bilaga 8 - Hofors Flytt och Allstäd. Bil 2 Tur 2 
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Bilaga 9 – Hofors Flytt och Allstäd. Bil 2 Tur 3 
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Bilaga 10 - Hofors Flytt och Allstäd. Bil 2 Tur 4 
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Bilaga 12 – Tidsschema bil 1 Hofors Flytt och Allstäd 



 90 

Bilaga 13 - Tidsschema bil 2 Hofors Flytt och Allstäd 
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Bilaga 14 – Detaljerad uträkning för tillämpning av metod 

Som grund till uträckningen som följer har projektgruppen använt sig av att studera 

ruttplaneringen för att få fram en längd per rutt. För ruttlängdernas beräkning har 

projektgruppen valt att ha start- och ändpunkt av rutten vid företagets fabrik/terminal 

eftersom projektgruppen antagit att det är den verkliga start punkten för godset. Att hela 

rutten från och till denna plats är med motiveras genom att även om kommunens gods 

ingår i en längre rutt så är det denna sträcka som kan kopplas till den kommunala 

verksamheten. Denna samlade ruttinformationen har varit viktig till avvägningen som 

bestämt hur många arbetstimmar som krävs för att utföra alla de stopp som sker i 

kommunens regi. De transporter vi har mest information om är de som utförts av Hofors 

flytt och allstäd och den informationen har sedan i kombination med vad speditör och 

projektledaren på Sandvikens kommun påvisat utformats till olika tabeller för respektive 

speditör. Vi har utgått ifrån att en speditör klarar ca åtta stopp/timme i tätbebyggt område 

och fem i ytterområden. Påbörjad timme klassas i detta fall som en hel timme. 

Kombinationen av stopp/timme och transportsträckan resulterar i beräknat arbetade 

timmar. Priset per timme som används i beräkningen är 420kr och har erhållits från 

åkeriägaren Tony Sjögren (2012) som ett värde han använder vid egna beräkningar.  

 

 

 

Dessa bilar är de som hanterar de interna matleveranserna till kommunens verksamheter 

och kör 7 dagar i veckan året runt. Vid lov och andra röda dagar då skolor är stängda så 

sker en minskning i antalet stopp men transporterna måste fortfarande gå utefter 

helgschemat då äldreboenden är i behov av mat dessa dagar. Utefter denna information 

har beräkningar gjorts för att undersöka hur kostnaden för transporterna är i dagsläget. De 

beräkningar som utförts är baserade på att ovanstående schema följs 36 veckor om året 

och resterande 16 veckor går utefter Bil 1 rutt. Detta beroende på att skolorna är öppna 

under 36 veckor de resterande veckorna är det mindre leveranser.   

Figur 18: Hofors Flytt och allstäd 
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Detta ger: (48+40)*36+48*16=3936 timmar per år. Om man utefter detta tar kostnaden 

1884000kr/3936t=479kr/t. Denna siffra är något högre än de 420kr/t som angivits som ett 

värde att räkna med, men detta resultat påvisar vad kommunen betalar per transporttimme 

i dagsläget. För vidare referens i detta fall används det fasta kostnaden 188400 kr då det 

är en känd kostnad för just dessa transporter.   

 

Utefter samma princip beräknades transportkostnaden på Gefleortens transporter. Här 

gjordes ingen reducering under de tider skolorna är stängda då många leveransställen har 

aktiviteter där och de som ändras blir då kvantiteten av varor medans rutterna fortsätter på 

liknande vis och därmed antalet stopp och restid förblir snarlikt.  

 

 

som tabellen visar så använder sig Gefleorten mejeri av fyra olika lastbilar för distribution 

till kommunens verksamheter. Gefleorten mejeri har egna rutter som Sandvikens 

kommun bara är en del av men samtidigt anser projektgruppen att dessa är de transporter 

som kan kopplas till kommunen. Med dessa siffror kan kostnaden för Gefleortens mejeris 

transporter beräknas genom 19t*52v=988t/år vilket är transporttiden beräknad per år och 

kostnaden för detta blir 988t*420kr/t= 414960kr. 

 

 

 

Figur 19: Gefleortens mejeri 
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Med samma förutsättningar som hos Gefleortens mejeri så skulle man kunna beräknade 

maserfrakts fraktkostnad. Men denna kostnad är känd och uppgår till 197kr per körd bur 

vilket resulterar i 5820 burar * 197kr = 1 146 540 kr/år. Detta är då både servera, Menigo 

och Dafgårds. 

Mattes bröd transporter utgår från samma antagande som gjorts hos Gefleortens mejeri 

och maserfrakt. Mattes bröds transportkostnad i Sandvikens kommuns regi blir således 

8t*52v=416t/år. Detta resulterar i en beräknad årlig kostnad på 416t*420kr/t=174720kr/år  

 

Alborga Potatis har beräknats utefter samma antaganden som de föregående 

beräkningarna och dessa resulterar i följande: 3t*52v=156t/år. Den beräknade kostnaden 

på detta blir då 156t*420kr/t=65520kr/år 

 

Exakt data saknas och uppskattningsvis så rör de sig om dessa siffror. Antaganden har 

gjort om ruttlängden och efter rådfrågning av projektledaren Kenneth Thollén på 

Sandvikenskommun så anses dessa vara så nära verkligheten man kan komma i 

dagsläget. Staples beräknade transportkostnad blir således: 7t*52v= 364t/år. Den 

Figur 21: Mattes bröd 

Figur 22: Alborga Potatis 

Figur 23: Staples 

Figur 20: Maserfrakt 
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beräknade totala kostnaden per år blir då 364t*420kr/t=152880kr 

 

Samma antaganden har gjorts för Lyreco vilket resulterar i att föregående beräkning kan 

dubblas. Detta ger samma slutresultat. 364t*420kr/t=152880kr 

 

Figur 24: Lyreco 

Figur 25: Sammanställt beräknade och faktiska kostnader transportkostnader.  


