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Sammanfattning 

Falköpings kommun har som mål att samordna sina livsmedelsflöden till de kommunala 

enheterna (exempelvis skolkök) för att uppnå en långsiktigt hållbar logistik lösning. Införande 

av en samordnad varudistribution får olika konsekvenser beroende på tidigare flöden, antal 

leverantörer, storlek och beställningsvolymer hos köken med mera. Många kommuner har 

infört en samlastningsterminal med positiva effekter med hänseende på miljö och säkerhet. 

Dock är det många kommuner som inte tar till vara på den potential en samlastningsterminal 

har vad gäller ökad utveckling mot de egentliga kunderna, det vill säga köken och dess 

personal. Falköping vill förutom att skapa förbättringar för kökspersonalen, öka intaget av 

lokalt producerad mat genom införandet av en samordnad varudistribution, vilket leder till 

den problemformulering som ligger till grund för detta examensarbete: 

Skapa ökade förutsättningar för intag av lokalt producerad mat samt i köken ökat 

arbete med värdeskapande aktiviteter genom att analysera en, från flödeskedjan 

uträknad, tidsdriven aktivitetsbaserad kostnadskalkyl med hänsyn till olika 

utvecklingslinjer. 

Falköping har valt att mellan 2012-2014 satsa på samlastning från fyra leverantörer och dess 

varuflöden. Genom en tidsdriven aktivitetsbaserad kostnadskalkyl har författaren beräknat 

kostnaden för att samordna och distribuera dessa fyra flöden. Aktiviteter i flödena är 

identifierade och ger beroende på tid och kvantitet olika aktivitetskostnader, vilka har 

sammanställts i en så kallad logistikprislista. Författaren har med dessa fyra flöden som grund 

byggt upp en kalkyl med tre gränssnitt: samlastningsterminal, tillagande kök och mottagande 

kök. Resultatet i kalkylen visar på en kostnad för samlastning och distribution på 836 000 kr 

vilket speglar cirka 8 procent av inköpsvolymen. 

Vidare har kalkylen använts i syfte att se till utvecklingslinjer som går i linje med 

problemformuleringen. Effekterna av de olika utvecklingslinjerna består av mjuka och hårda 

mervärden. Hårda mervärden i form av förändringar i kostnader och mjuka mervärden i form 

av förändringar i miljö, säkerhet, tid med mera.  

Slutsatsen i denna studie visar att en samlastningsterminal kan erbjuda förenklade processer 

för lokala producenter samt att många av de identifierade utvecklingslinjerna får en positiv 

effekt på köken, i form av mjuka mervärden. Kostnader för genomförandet av en 

utvecklingslinje sätts i förhållande till de mjuka mervärden utvecklingslinjen medför, där 

kommunen själva får göra avvägning på kort och lång sikt. Författaren anser att kommunen 

utan merkostnad kan införa användning av SRS-lådor. Ett införande av SRS-lådor påverkar de 

mjuka mervärdena genom att de minskar icke värdeskapande aktiviteter ute vid köken samt 

öppnar för ytterligare fortsatt utvecklingslinjer, exempelvis, hantering av 

konsumentförpackningar, kontroller via RFID-taggar med mera. Det underlättar också 

resursflödet för lokala producenter. Övriga utvecklingslinjer som identifierats av författaren 

avser inkludering av interna transporter, ompackning på terminal samt leverans till rätt plats i 

lagret. Alla dessa sker till en ökad kostnad för kommunen. En kostnad som således bör ställas 

i förhållande till mjuka mervärden.  
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Executive summary 

The municipality of Falköping is in a process of implementing coordinated food distribution 

to all municipal entities, a process that need to take thoughts and concerns from politicians, 

funders and customers into consideration. As most projects, focus is directed on cost and 

benefits in the system and this project is no different.  

The coordinated food distribution is an effect of an internal quest within the municipality to 

achieve long term sustainability from a logistical viewpoint. The municipality of Falköping is 

working with a project called Lolog which is an abbreviation for local logistics. Lolog is an 

effort to make it easier for locally produced food businesses to reach the local market and 

eventually greatly reduce inefficient transports in the local environment around Falköping. As 

a step in this direction, the municipality has chosen to establish a strategically placed and well 

thought distribution terminal with a goal to reduce local transportation. Falköping has a 

distinctive rural area which is reflected in people's interest in locally produced food and raw 

materials. 

Local politicians have jointly decided to follow the international network Cittaslow. One of 

Cittaslows key areas is about local production. Since both inhabitants and network directives 

point at supporting and promoting the local producers the politicians have decided to increase 

the content of locally produced food through school meals and for the elderly, they also want 

the food to be cooked locally at each municipal unit. 

In this master thesis, the author has established a logistical price list including four of 

Falköpings supplier flows. The logistical price list is made as a time driven activity-based 

costing (TDABC) where logistical overhead costs has been transferred through activities to 

direct costs. The total cost has been distributed to different classes of goods identified by the 

author from existing suppliers. The overhead costs have been identified through a total cost 

model made by Stock and Lambert (2001) visualized in figure 3.4 who indicates that a 

decrease in one cost could increase another cost, i.e. a holistic approach is needed. The author 

has extracted the overhead costs from the distributor and has together with identified activities 

for the distribution to the municipal entities created a price list.  

The methodology used for building the costing is analytical as the author has decomposed the 

reality into small elements which all can stand alone. These “elements” has through the 

TDABC been transformed into a concept to reveal cause-effect relations. 

The price list can be viewed in tabell 6.1. The total cost is identified to 836 000 SEK, this is 

regarding flows from four suppliers. Comparisons with other municipalities in Sweden 

conclude a distribution cost of approximately 8 percent of the purchase price. In 2011 the total 

cost for purchases from the four suppliers ended at 10 243 000 SEK, 8 percent gives a total 

cost of 820 000 SEK for distribution.  

The TDABC is analyzed with respect to different lines of development. These different lines 

derive from the problem formulation established in the report: 
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Create opportunities for intake of locally produced food and the kitchens 

increased work with value-adding activities by analyzing a time-driven activity-

based costing, calculated from the identified supply chain, with respect to 

different lines of development. 

A new public procurement regarding food is carried out 2014 for the municipality of 

Falköping. Evaluation and testing of the coordinated food distribution is thoroughly carried 

out until the new procurement. Lines of development are thereby focused on changes that are 

possible regarding 2014. The lines of development have been discovered from analyzing the 

value-adding activities within the municipal entities and from a survey regarding small 

producers and public procurement made by Nutek (2008).   

The lines of development are:  

 Collection of goods from supplier 

 Include internal transport 

 Introduction of SRS 

 Extended services from the terminal 

o Repackaging the terminal 

o Delivery to the right place 

o Extra storage at the terminal 

These lines of development have effects throughout the entire supply chain. The different 

savings are visualized in tabell 8.1. Decisions about when to execute different lines of 

development are regarding tradeoffs between initial costs and savings. After implementing a 

development Falköping can decide to take home long or short term savings. 

Areas of use for the TDABC: 

The calculated cost per stop in the TDABC is 270 SEK. Servera who presently supplies to 62 

entities per week has given a discount when introducing coordinated distribution of 0.2 

percent of the purchase price = 22 400 SEK per year. The actual cost for Servera is according 

to the TDABC 270 * 62 * 52 = 870 500 SEK per year. 870 500 SEK represents 

approximately 8 percent of the annual purchases from Servera.  

Small producers have difficulties to describe and value the company's own processes and they 

think it is hard to calculate the costs to submit a tender. Facilitating for the small producers 

and helping them by calculating costs along the supply chain will probably increase their 

tenders. Examples of facilitations are collection of goods from the supplier which is 

calculated to cost 270 SEK per stop. Another area that facilitates for the small producers is the 

ability to exclude packaging if the terminal uses SRS. 

Some of the kitchen employees within the municipality are constantly buying food outside the 

procurement for a lesser price. What they do not take in consideration is their own cost and 

transportation etc. Adding these activities to the TDABC the municipality can easily compare 

total costs and convince the employees to stop.  
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Begrepp 

Kommunal enhet En enhet (skola, äldreboende, dagis med flera) som 

bedrivs under kommunal regi. 

Mottagande kök Kök som har inga eller små tillagningsmöjligheter, 

större mottagande kök tillagar potatis, pasta och ris. 

Mottagande kök får måltidens huvudkomponent 

levererad varm till enheten. 

Tillagande kök Tillagar alla komponenter till måltiden, de större 

tillagande köken har ansvar att laga 

huvudkomponenten till måltiden för mottagande kök. 

Kökschef Ansvarig för köket, arbetar 50 procent administrativt 

och 50 procent praktiskt. Kökschefer finns vid 

Falköpings största kök (Centralskolan & Ållebergs 

gymnasium) 

Områdeschef Enheterna i Falköping är uppdelade i tre områden 

med var sin chef. Områdeschefen ansvarar för 

matsedel, personal m.m. inom sitt område. 

Mashie Program som räknar ut mängden ingredienser utifrån 

infört antal portioner beroende på valt recept. 

Kostenheten Inom kostenheten finns 43 enheter, 20 tillagande 

kök, 20 mottagande kök och 3st cafeterior. Mer 

information finns under kapitel 4 Presentation av 

Falköpings kommun. 

 

Förkortningar 

LOU – Lagen om offentlig upphandling 

SCM – Supply chain management 

SCB – Statistiska Centralbyrån 

ABC – Activity based costing, Aktivitetsbaserad kalkylering 

TDABC – Time driven activity based costing, tidsdriven aktivitetsbaserad kalkylering 

RC – Roll Container  
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1 Inledning 

Detta inledande kapitel innehåller den bakgrund som har lett fram till den aktuella 

problemställningen samt syftet med varför detta examensarbete genomförts. Detta är följt av 

avgränsningar samt hur arbetet disponerats. Stora delar av innehållet i följande kapitel är 

taget från diskussioner samt intervjuer med involverad personal. 

 

1.1 Bakgrund  

Denna uppsats bygger på ett uppdrag från Falköpings kommun, fortsättningsvis benämnt 

Falköping, som vill främja närproducerande företag vid försörjning av mat till kommunala 

enheter inom kommunen. Författaren har inriktat sig mot att skapa en lösning på akademisk 

nivå som även kan ligga till grund för framtida implementering. 

1.1.1 Regeringens strävan 

Regeringen presenterade under 2008 en vision om att Sverige skall bli det nya ”matlandet i 

Europa”, en vision som handlar om god näringsrik mat och en levande landsbygd. Som 

delmål under offentlig mat vill regeringen att ”Mat som serveras inom den offentliga sektorn 

ska genomsyras av kvalitet och matglädje” (Landsbygdsdepartementet, 2010, s. 5). Som ett 

steg i denna riktning införde regeringen under 2010 en ändring i skollagen
1
 till att ”eleverna 

ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider”.  

Alla inköp för en kommun eller myndighet som överstiger 15 procent av tröskelvärdet
2
, år 

2010 cirka 290 000 SEK (Socialdepartementet, 2010), är reglerad av regeringen att följa 

Lagen om offentlig upphandling
3
, fortsättningsvis förkortat LOU. Denna lagstiftning har sitt 

syfte i att alla verksamheter som styrs av allmänna medel och som står i behov av att köpa in 

varor måste stödja god konkurrens. Den 1 juli 2010 gjordes en uppdatering
4
 av lagen i 1 kap 

9a§ till att: ”Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid 

offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta”. Tillägget miljöhänsyn gjordes 

för att öka möjligheterna att påverka upphandlingarna till att följa kommunernas egna 

riktlinjer. Ytterligare hjälp som regeringen bidragit med är Miljöstyrningsrådet
5
. Deras mål är 

att hjälpa kommuner formulera krav i upphandlingen som främjar lokala producenter, krav 

som håller i en domstol vid en eventuell prövning. 

                                                 
1
 Svensk författningssamling, SFS (2010:800). 

2
 Beloppsgränser för upphandling med LOU satta av Europeiska kommissionen. 

3
 Svensk författningssamling, SFS (2007:1091). 

4
 Svensk författningssamling, SFS (2010:571). 

5
 Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar upphandling. (msr.se). 
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1.1.2 Falköpings strävan 

Falköping, statliga verk och olika näringsverksamheter har tillsammans med EU bidragit till 

upprättandet av Logistic Center Skaraborg som är en kombiterminal för främjandet av 

intermodala
6
 transportlösningar och som syftar till att göra Falköping till en attraktiv 

logistikpunkt i framtidens Sverige. Internt inom kommunen finns en liknande strävan att nå en 

hållbar utveckling. Här arbetar man med Lolog som är en förkortning för lokal logistik och är 

ett projektnamn som är gemensamt utarbetat av Falköping- och Vänersborg kommun samt 

Trollhättan stad. Inom projektet lolog finns en vilja mot att underlätta för närproducerade 

livsmedelsföretag att nå den lokala marknaden och på sikt kraftigt reducera ineffektiva transporter 

i närmiljön kring Falköping. Som ett steg i denna riktning har kommunen valt att upprätta en 

strategiskt placerad och genomtänkt samlastningsterminal med mål att underlätta för lokala 

transporter. Falköping har en utpräglad jordbruksbygd vilket avspeglar sig i befolkningens 

intresse för närproducerade livsmedel och råvaror. 

De lokala politikerna har gemensamt beslutat att följa det internationella nätverket Cittaslow.
 

Ett av Cittaslows nyckelområden handlar om lokal produktion och för att möta befolkningens 

önskemål samt följa Cittaslows direktiv har man valt att försöka satsa på och främja de lokala 

producenterna. Detta ligger till grund då nuvarande politiker beslutat att öka innehållet av 

lokalt producerad mat via skolbespisning och äldreboenden samt att maten skall tillagas lokalt 

vid respektive kommunal enhet. 

1.2 Problemanalys  

Falköping vill öppna marknaden för fler näretablerade producenter av livsmedel till sina 

kommunala enheter. Varje ny upphandling styrs av LOU vilket gör det svårt att reglera andra 

aspekter än priset. Då Sveriges djurskyddskrav med andra ligger över EU:s direktiv är det 

svårt för små lokala företag att pressa priserna, detta har på sikt lett till ett ökat intag från 

kommunen av globalt producerad mat.  

Trots regeringens målsättning och miljöstyrningsrådets resurser finns ingen lyckad lösning på 

att främja de lokalt producerade livsmedel för kommunerna genom LOU. 

Livsmedelsupphandlingar ses av båda parter som ”ett spel för galleriet” där en omarbetning 

av lagen krävs för att nå botten med problemet. Som exempel är att LOU tillskriver 

kommunerna ansvaret för att kontrollera att den köpta varan håller de krav som specificerats 

vid upphandlingen, denna kontroll brister på grund av obefintliga resurser, kunskap och tid. 

Detta möjliggör för ett företag som känner sig felaktigt behandlat, bedömt eller åsidosatt vid 

en upphandling att överklaga med åberopning till bristerna i kontrollen. Detta medför att 

upphandlarna och kommunerna sätts i en position där ett samarbete måste äga rum. En 

position där de upphandlande företagen har övertaget och således inte ger kommunen tillgång 

till sina respektive varupålägg, vinster eller kostnader.  

Att stora företag konkurrerar ut små när kommunen måste se till lägsta pris kan ses som en 

stark faktor att små företag drar sig undan upphandlingarna. Den största anledning till att inga 
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 Användning av fler än ett transportsätt under en och samma transportsträcka. 
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små företag medverkar i upphandlingar är att åtagandet att leverera till kommunen är 

avskräckande då de små företaget ofta anser sig begränsade i form av administration, 

produktion och transporter med mera.  

I en sammanställning från flera svenska kommuner gjord av Sahlström (2010) för föreningen 

Miljöresurs Linné visas på att upprättandet av en samlastningsterminal inom en kommun är en 

effektiv åtgärd för att komma närmare flera av kommunens miljömål samt att det skapar 

många fördelar för de små lokala producenterna. En samlastningsterminal ökar möjligheten 

för de små lokala producenterna att leverera genom att de endast behöver leverera till en 

leveransadress, således krävs minskade transportresurser, mindre administration och 

leveransstorlekarna kan vara mindre. 

En försörjningskedja kartlagd från början till slut innehåller många gränssnitt där ansvar och 

information går över till nästkommande led i kedjan. En ansvarsfördelning om vem som äger 

rätten som varuägare genom samlastningsterminalen och således görs ansvarig vid brister 

kommer ge upphov till nya upphandlingsgränssnitt där möjligheter kan skapas via 

förpackningssystem och andra tänkbara utvecklingslinjer. Ett införande av en 

samlastningsterminal påverkar förhållandet av nuvarande gränssnitt och ett ytterligare 

problem uppstår i hur dessa gränssnitt skall fördelas. Andra kommuner som exempelvis 

Halmstad har gjort liknande strukturförvandling och har löst problemet via ankomstkontroll 

av temperatur och skador vid samlastningsterminalen. Problem vid ankomst till kök fördelas 

beroende på art där ansvaret hos leverantör uppstår vid fel vara, brist o.s.v. medan 

samlastningsterminalen är ansvarig de felaktigheter som uppstår efter kontroll, exempelvis 

temperaturfel. 

Vid en förfrågan om potentiellt minskade utgifter visar de stora nuvarande leverantörerna på 

att de är villiga att minska sina transportkostnader med runt 0,2 procent. Kommunen anser 

dock att dessa kostnader kan reduceras ytterligare, men kan på grund av bristande insyn i 

företagen och genom tidigare nämnda underläge inte förhandla med nuvarande leverantörer 

om ett bättre pris. Ytterligare läsning av problem med lokalt producerad mat och offentlig 

upphandling kan göras på konkurrensverkets hemsida
7
. 

Frågeställningar som ligger till grund för problemformuleringen: Hur ser kostnadsbilden ut 

längs försörjningskedjan ”jord till bord”? Vad finns det för möjligheter för små lokala företag 

att konkurrera? Och vilka lärdomar finns i från andra kommuner? 

1.2.1 Problemformulering 

Skapa ökade förutsättningar för intag av lokalt producerad mat samt i köken ökat arbete med 

värdeskapande aktiviteter genom att analysera en, från flödeskedjan uträknad, tidsdriven 

aktivitetsbaserad kostnadskalkyl med hänsyn till olika utvecklingslinjer. 
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1.3 Syfte och Mål 

Syftet med detta examensarbete är att skapa förutsättningar för Falköping att öka andelen 

närproducerande företag vid försörjning av mat till kommunala enheter inom kommunen. 

Med det här examensarbetet vill författaren identifiera kostnaderna i flödeskedjan ”från jord 

till bord ” vilket skapar ett bättre förhandlingsläge vid nästkommande upphandlingar. Genom 

att identifiera var kostnaderna uppstår och hur de påverkas ökar möjligheterna att skapa en 

ökad konkurrensmarknad samt en ökad medvetenhet vilket gynnar båda parter vid en 

förhandling. Som ett delmål i examensarbetet blir att: 

 Identifiera & skapa en kalkylmodell anpassad för Falköpings flödeskedja. 

För att uppnå delmålet ovan krävs alltså en flödeskedja där man för varje steg kan identifiera 

kostnaderna, en så kallad logistikprislista. Kalkylmodellen skapar även möjligheter att 

analysera hur olika utvecklingslinjer inom flödeskedjan påverkar kostnaderna. 

Utvecklingslinjer vilka är riktade till att skapa en långsiktig hållbar situation i Falköping. 

Fortsatta delmål blir således att: 

 Analysera olika utvecklingslinjer för att se till möjligheten att främja lokala företag 

utan att åsidosätta reglerna kring LOU. 

 Utveckla enheterna genom att identifiera värdeskapande aktiviteter och minska icke 

värdeskapande aktiviteter. 

Det slutliga målet med examensarbetet blir att: 

 Skapa en rekommendation för en långsiktigt hållbar situation för Falköping. 

1.4 Avgränsningar   

Ett första steg i de flesta typer av logistikanalyser är att förstå försörjningskedjans alla 

aspekter. Detta görs genom en kartläggning av hela kedjan, ”från jord till bord”. Därefter 

länkas de involverade aktörerna samman och relationer kartläggs. Genom att placera in 

aktörerna i den ordning materialet förflyttas ges sedan en flödeskartläggning. 

Försörjningskedjan för Falköping består i sin simpelhet enligt Figur 1.1. kedjan diskuteras 

fortsättningsvis i sin enkelhet för att skapa en förståelse varför vissa avgränsningar har gjorts. 

Falköping upphandlar varje år om cirka 600st livsmedelsprodukter
8
, dessa får varje 

kommunal enhet beställa från respektive grossist som upphandlingen har bundits till. Varje 

kök har möjligheten att välja sina egna menyer vilket gör att de har full valfrihet vid intag av 

livsmedelsprodukter. Internt inom varje kommunal enhet sker godsmottagning, lossning, 

förvaring och andra aspekter i försörjningskedjan på olika sätt. Liknande finns skillnader i 

samlastningsterminalen vid intaget av olika livsmedelsprodukter eftersom dessa innehar olika 

ställda krav för bevaring av produktens kvalitet. 

                                                 
8
 En produkt kan innehålla flera olika sorter. 
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Figur 1.1 Förenkling av Falköpings försörjningskedja från tillverkare till mottagande kök 

De största skillnaderna gäller främst material- och resursflödet, då informationsflödet 

förhåller sig relativt likartat för alla kommunala enheter.  

1.4.1 Materialflöden 

För kalkylmodellen krävs att studera hela flödeskedjan från råmaterial till konsument, det 

innebär att hänsyn skall tas till de interna flöden som illustreras i Figur 1.1. I Figur 1.2 visas 

exempel på hur dessa interna flöden kan se ut, figuren förtydligar även de skillnader som 

uppstår mellan ett mottagande och tillagande köks materialflöden. Författaren har valt att 

begränsa sig till att se till ett flöde för respektive typ av kök och för att analysera skillnaderna 

mellan dessa för att på så sätt skapa ett bättre underlag för kostnadsmodellen.  

De valda köken är tillagande – Ållebergsgymnasiet och mottagande – Åttagårdsskolan. 

Ållebergsgymnasiet är ett tillagande kök som tillagar mat endast till sin egen skola, således 

representerar kostnader för enheten gränssnittet för tillagande kök. Falköping arbetar med att 

bygga om alla mottagande kök till tillagande kök, ett kök som kommer förbli mottagande för 

en tid framåt är åttagårdskolan, storleksmässigt går den i linje med många andra skolor i 

kommunen vilket gör enheten representerar gränssnittet för mottagande kök. 
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Figur 1.2 Exempel på försörjningskedjor för ett tillagande samt mottagande kök. Det övre flödet är för ett tillagande 

kök medan det nedre är för ett mottagande kök. 

1.4.2 Leverantörer och Varugrupper  

Till Falköpings 43 kommunala enheter upphandlas ungefär 600st olika livsmedelsprodukter. 

Dessa är av kommunen indelade utefter de externa leverantörer
9
 som vunnit upphandlingen. 

Falköping har som första steg vid införandet av en samlastningsterminal valt att fokusera på 

fyra leverantörer och deras produkter, de fyra leverantörerna är Falköpings mejeri, 

Åslebönan, Mössebergsbagaren och Dafgårds. Övriga leverantörer hålls utanför 

samlastning fram tills nästa upphandlingstillfälle på grund av platsbrist och minimala rabatter, 

givna rabatter återges under kapitel 7. De fyra leverantörernas produktsortiment består av: 

 Mjölk, fil, yoghurt och mjölkprodukter 

 Färsk frukt & grönsaker och potatis 

 Färskt bröd och kaffebröd 

 Kött & charkprodukter, frysta bär & grönsaker, fryst bröd, färs & fiskprodukter och 

färdigmat. 

Övriga livsmedelsprodukter som inte hanteras i nuvarande analys är exempelvis färsk och 

fryst fisk, ägg, kryddor, matlagningsvin, kolonial med flera. 

För att skapa en tydligare kalkylmodell har författaren valt att fördela berörda 

livsmedelsprodukter ytterligare. Dessa varugrupper är skapade utefter produkters egenskaper 

och är riktade mot att förenkla utökningen av produktslag, de varugrupper markerade med fet 
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stil är de som bearbetas i denna rapport, resterande varugrupper är exempel på framtida 

indelningar vid införande av fler leverantörer: 

 Kyl & Frys – Produkter som kräver kyla för att bibehålla sin kvalitet och hållbarhet 

 Frukt & Grönt – Levande produkter som efter skörd får sämre kvalitet över tiden 

 Bröd – Bakat livsmedel från någon sorts mjöl 

 Kolonial – Skafferivaror som ofta kräver torr luft, mörker och sval temperatur 

 Färsk fisk – Nyfångad fisk som ställer höga vid förflyttning genom flödet 

 Kem & städ – Hälsofarliga produkter 

 Kontorsmaterial – Produkter med hög hållbarhet 

I denna rapport kommer endast kostnader för de olika varugrupperna visas. 

Fördelningen av varugrupper sker utefter de logistiska krav de sätter på flödet. I 

kostnadskalkylen blir aktivitetskostnaderna fördelade till respektive varugrupp som därefter 

aggregeras för att skapa möjligheter för konsekvensanalyser på totalnivå.  

1.5 Målgrupp 

Den primära målgruppen för detta examensarbete är alla berörda parter vid offentliga 

upphandlingar av livsmedel för Falköpings kommun. Som ytterligare målgrupp hoppas 

författaren att detta examensarbete används som inspiration och identifiering av logistiska 

kostnader samt vid framtagandet av utvecklingslinjer för ytterligare kommuner runt om i 

Sverige. 

1.6 Disposition 

Nedan anges de olika komponenter som bygger denna rapport samt innehållet i de olika 

kapitlen. Strukturen är utformad för att ge läsaren successiv information för att förstå 

bakgrunden till de slutsatser presenterade av författaren. 

Kapitel 1, Introduktion 

I detta kapitel introduceras bakgrunden till varför arbetet genomförs, vilka problem som ligger 

till grund för arbetet samt problemformuleringen. Därefter följer syftet och målet med 

rapporten, vilka avgränsningar som gjorts samt hur arbetet disponerats. 

Kapitel 2, Metodik 

Detta kapitel innehåller relevanta metoder för uppbyggnaden av en akademisk rapport samt 

hur dessa metoder implementeras i rapporten. Även presentation av vetenskapliga ansatser 

förs i detta kapitel som avslutas med den källkritik som applicerats i rapporten.  

Kapitel 3, Teori 

Teoretiskt ramverk är stommen i rapporten och visar på akademisk grund till studier inom 

området. Teorin hjälper läsaren till ökad förståelse för innehållet i rapporten. Detta kapitel 

omfattar varför och hur vissa aspekter påverkar kostnadskalkylen. 
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Kapitel 4, Presentation av Falköping 

I detta kapitel presenteras Falköpings kommun i sin helhet. Kapitlet omfattar strukturer inom 

kommunen, leverantörer, antalet kök och hur arbete har förts tills idag. Innehållande 

information ligger till grund för identifieringar i nästkommande kapitel. 

Kapitel 5, Empiri 

Den empiriska datan, hur det är i verkligheten, presenteras i detta kapitel. Här presenteras 

viktig insamlad data i form av Falköping nuvarande situation. Den insamlade datan bygger på 

metoder presenterade i kapitel två.   

Kapitel 6, Resultat 

I detta kapitel presenteras resultat och slutsatser från empirin med slutligt fokus på 

logistikprislistan i form av aktivitetskostnad vid givet gränssnitt. Kostnaderna är i sin tur 

fördelade på tre olika varugrupper för att kunna aggregeras till en totalnivå.  

Kapitel 7, Analys 

Detta kapitel innehåller en analys baserad på ovanstående kapitel teori, empiri och resultat. I 

analysen utforskas innebörden av totalkostnaden för olika utvecklingslinjer för att se till vilka 

utvecklingslinjer som kan genomföras. Fokus ligger på att identifiera utvecklingslinjer som på 

ett hållbart sätt kan förenkla för de lokala leverantörerna. 

Kapitel 8, Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som identifierats från kapitel 7 Analys. Slutsatserna 

som presenteras skall vara utformade att möta de syften och mål presenterade under kapitel 1 

Introduktion. 

Referenser 

Källor i detta examensarbete är hänvisade enligt American Psycholocical Association (APA) 

(femte upplagan). 

Bilagor 

Användbar information som inte är direkt hänförd till arbetet.  
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2 Metodansats 

Detta kapitel visar på ett urval av aktuella metoder som är lämpliga för en akademisk rapport 

samt hur dessa implementeras i examensarbetet. Val av metod, datainsamling samt 

trovärdighet av källor förtydligas och diskuteras genomgående under detta kapitel. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Att välja och utveckla en vetenskaplig metodansats är viktigt eftersom det inte finns något 

förutbestämt tillvägagångssätt som kan appliceras för alla typer av miljöer. Kotzab, Reiner, 

Seuring, och Müller (2005) visar storleken och varieteten av dessa metodansatser samt vikten 

av att lyckas när det varken existerar något rätt eller fel sätt vid skapandet och utvecklandet av 

dessa. Diskussion om olika synsätt samt metoder fortlöper i detta kapitel för att undgå att ta 

någon ansats för given. 

2.1.1 Vetenskapligt synsätt 

Arbnor och Bjerke (1994) har identifierat tre olika synsätt för att kvalitetssäkra kunskap vid 

vetenskapsteorins praktiska fält. De förklarar begreppet metod som vägledande principer för 

skapandet av kunskap, dessa principer bygger på författarens tidigare kunskap och 

förutsättningar samt arbetets mål och problemställning. En sammanställning av deras synsätt 

är visualiserade i Figur 2.1.  

 

Figur 2.1 Sammanfattning av de tre synsätten. (Arbnor & Bjerke, 1994) 



10 

 

2.1.1.1 Analytiskt synsätt 

Arbnor och Bjerke (1994) beskriver det analytiska synsättet som en objektiv verklighet där 

den totala helheten är lika med den absoluta summan av delarna, utifrån detta mönster skall 

forskaren söka orsakssamband. Det är viktigt att forskaren befinner sig utanför det studerade 

objektet eftersom interaktion kan påverka objektet och därmed snedvrida den verklighet som 

försöker avslöjas. En av de centrala delarna i det analytiska synsättet är således att analytiskt 

bryta ner världen i de minsta möjliga beståndsdelar som var och en fungerar på egen hand. 

Metoden följs sedan av att de identifierade delarna omvandlas till koncept varifrån man 

försöker avslöja orsaks-verkan relationer genom hypotesprövning. Inom det analytiska 

synsättet används ofta en kvantitativ analys av data, med hjälp av statistiska metoder. Även 

kvalitativa metoder används, dock främst för validering. (Gammelgaard, 2004) 

2.1.1.2 Systemsynsätt 

Enligt Arbnor och Bjerke (1994) skiljer sig verkligheten i systemsynsättet från det tidigare 

analytiska synsättet på ett sådant vis att den totala helheten avviker från summan av delarna. 

Dessa avvikelser refereras som synergieffekter och syftar på de relationer som finns mellan 

summan av delarna. Systemsynsättet bygger på en teori där världen förstås i termer av 

beroende komponenter som är uppbyggda av länkar, mål och återkoppling. Istället för en 

ansats likt den analytiska där man bryter ner systemet i små delar blir forskarens uppgift enligt 

systemsynsättet att skapa en uppfattning om världen i sin helhet och därigenom förbättra hela 

systemet och dess innehållande komponenter. Eftersom teorin bakom systemsynsättet är 

väldigt resultatinriktad hamnar fokus på en problemlösning som fungerar i praktiken. 

(Gammelgaard, 2004). Enligt Arbnor och Bjerke bör forskaren även i systemsynsättet befinna 

sig utanför forskningsobjektet, Gammelgaard (2004) anser att forskaren kan tillåtas befinna 

sig något närmre forskningsobjektet, till och med att påverka forskningsobjektet, eftersom han 

inte ser arr det påverkar syftet med att förbättra systemet i praktiken.  

2.1.1.3 Aktörssynsätt 

Aktörssynsättet beskrivs av Arbnor och Bjerke (1994) som att den totala helheten förstås 

utifrån egenskaperna av dess innehållande delar. Till skillnad från övriga två synsätt, där 

verkligheten är sedd som objektiv, anser aktörssynsättet att hänsyn inte bara skall tas utifrån 

fakta utan även från känslor och åsikter eftersom verkligheten är komplex, flertydig och 

föränderlig. I aktörssynsättet bör forskaren delta inuti processen, ansatsen nås genom att 

forskaren tolkar den sociala konstruktionen av helhetens innehållande delar. Ideala 

förutsättningar är då forskaren är en del av processen och på så sätt skapar rätt förutsättningar 

för sammanhanget. Den kunskap man utvecklar därigenom blir då individberoende och 

bygger på en förståelse av verkligheten. Aktörssynsättet bygger på en djupare förståelse 

varigenom den ofta är förknippad med kvalitativa studier. (Gammelgaard, 2004) 

2.1.2 Vetenskaplig ambitionsnivå 

Den kunskapsmängd som ligger till grund inom ett visst forskningsområde är ofta avgörande 

vid val av ambitionsnivå med rapporten och påverkar således rapportens struktur. Björklund 

och Paulsson (2003) beskriver fyra olika ambitionsnivåer som bygger på just ingående 

kunskapsnivåer inom forskningsområdet. Det första är Explorativa studier, detta då det finns 
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väldigt liten kunskapsmängd inom området och används för att få grundläggande kunskaper, 

dessa studier är av undersökande karaktär och syftar till att ge grundläggande förståelse för 

hur något fungerar eller utförs. Deskriptiva studier används då en begränsad kunskapsmängd 

finns och kan jämföras med beskrivande studier, det huvudsakliga syftet med deskriptiva 

studier är att ta reda på och beskriva hur något fungerar eller utförs. Explanativa studier är då 

ytterligare kunskapsmängd finns inom området och är av förklarande karaktär, här söker 

forskaren efter orsakssamband och förklaringar till hur något fungerar eller utförs. Vid 

Normativa studier finns stor kunskapsmängd och denna ambitionsnivå bör resultera i ett från 

handlingsförslag, syftet med denna nivå är att finna en lösning till det problem som har 

identifierats.  

2.1.3 Vetenskaplig ansats använd i denna studie 

Då ett viktigt steg i denna rapport är att se till flödeskedjan från ”jord till bord” och skapa en 

kostnadsmodell över denna, måste helheten bli lika med delarna. Vid framtagning av en 

kostnadsmodell gäller att betrakta systemets minsta delar samt analysera relationen mellan 

dessa och hur de återkopplar till helheten. Detta stämmer väl in på det analytiska synsättet 

även om den kräver att man ser verkligheten ur ett objektivt perspektiv. Detta synsätt bidrar 

med att hitta orsak-verkan relationer mellan de olika delarna i flödeskedjan där forskaren bör 

befinna sig utanför för att inte påverka den verklighet han studerar. Dessa delar speglas av de 

olika aktiviteter som utförs i flödeskedjan. Genomgående i det analytiska synsättet gäller det 

att skilja mellan objektiva fakta samt subjektiva sinnesupplevelser, eftersom de senare 

påverkas av omgivningen och varierar i identiska förhållanden. Även delmålet, identifiera och 

upprätta en kostnadsmodell går i linje med det analytiska synsättet som anser att de analytiska 

ambitionerna är att arbeta med modeller från den objektiva verkligheten. Den slutliga 

hypotesens roll i undersökningen i enlighet med det analytiska synsättet är att föreslå 

förklaringar till vissa fakta.  

Den totala helheten består i denna rapport av en logistisk totalkostnad där helhetens 

innehållande beståndsdelar utgörs av inom flödeskedjan identifierade aktiviteter. 

Aktivitetskostnaden fördelas på utvalda produktslag där orsakssamband nås genom analys av 

kostnaderna fördelade på produktslagen. Orsak-verkan effekter uppnås via förändringar av 

den aggregerade totalkostnaden för produktslagen. 

Med avseende på ambitionsnivån i rapporten har en stor del tidigare forskning gjorts inom 

forskningsobjektets område, flera rapporter samt många års arbete utfört av Falköping ligger 

till grund för denna studie. Syftet med rapporten är att skapa förutsättningar för Falköping att 

öka andelen närproducerande företag vid försörjning av mat till kommunala enheter inom 

kommunen. Författaren anser att målsättningen till viss mån är explanativ, då syftet inte är att 

ta fram en lösning utan snarare söka samband för att öka andelen lokalt producerad mat. Till 

viss mån ses även rapporten som normativ då vägledning vid en given lösning också ses som 

en målsättning. Således anses denna rapport innehålla både explanativa samt normativa 

studier. 

Vid en analytisk ansats och en explanativ studie anser Arbnor och Bjerke (1994) att man bör 

inrikta sig mot att fastställa orsakssamband mellan olika begrepp och besvara frågan varför? 
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Vid ytterligare vetenskapliga ansats, analytiskt synsätt och en normativ studie, bör forskaren 

försöka på att förutsäga framtiden och vägleda genom att använda sig utav befintliga 

förklaringar och teorier i förändringens tjänst.  

2.2 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen syftar till olika typer av insamlingsmetoder samt relationerna mellan 

dessa. (Björklund & Paulsson, 2003) I följande del av detta avsnitt behandlas relevanta 

insamlingsmetoder inom området logistik, därefter behandlas olika bearbetningsmetoder som 

leder fram till den forskningsdesign använd i denna studie. 

2.2.1 Metoder för datainsamling 

Insamlad data är oftast uppdelad i primär- och sekundärdata. Primärdata avser data som 

samlats in i syfte att användas i den aktuella studien. Sekundärdata är redan insamlat material 

som tagits fram i annat syfte än den aktuella studien, exempelvis litteraturstudier med flera. 

(Björklund & Paulsson, 2003) De åtta vanligaste metoderna för insamling av data inom 

området logistik är identifierade av Frankel, Näslund, och Bolumole (2005) till: 

litteraturstudier, intervjuer, enkäter, observationer, experiment, fallstudier, fokusgrupper samt 

innehållsanalys.  

2.2.1.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudier hänvisar till allt skrivet material, exempelvis: böcker, broschyrer och 

tidskrifter. Litteraturstudier är sekundärt material varigenom man bör vara vaksam ifall 

innehållet är vinklat och heltäckande. Arbnor och Bjerke (1994) anser att jämförbarheten 

mellan olika litteraturstudier kan vara känsligt då det finns risk att de innehåller olika 

mätskalor eller definitioner vilket gör att dess data inte kan ställas i direkt jämförelse med de 

egna. En styrka med litteraturstudier är att man med små ekonomiska resurser under kort tid 

kan ta del av en stor mängd information. Litteraturstudier används ofta för att kartlägga den 

existerande kunskapsmängden inom området samt för att upprätta det teoretiska ramverket. 

(Björklund & Paulsson, 2003) 

2.2.1.2 Intervjuer 

Intervjuer är olika former av utfrågningar som sker genom direkt personkontakt eller via 

telefonkontakt, även dialoger genom sms och e-post kan i vissa fall kategoriseras som 

intervjuer. Det finns olika former hur en intervju kan genomföras. Vanliga former är 

strukturerad intervju, där alla frågor är förutbestämda och tas upp i en viss ordning, semi-

strukturerad där enbart ämnesområdet är förutbestämt och frågorna bearbetas fram allt 

eftersom av undersökaren beroende på respondentens svar eller reaktioner, och ostrukturerad 

intervju där ett vanligt samtal förs och alla undersökarens frågor uppkommer allt eftersom. 

(Björklund & Paulsson, 2003) 

En viktig aspekt vid intervjuer är intervjuarens medvetenhet av att använda ledande frågor 

eftersom det påverkar intervjumaterialet som underlag. Antalet personer som gör 

undersökningen och medverkar i intervjun kan variera i antal, likaså kan antalet respondenter 

variera då en intervju lika gärna kan genomföras mot en enskild individ som i grupp. En 
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intervju innehåller så kallad primärdata som ofta kan anpassas under intervjun för att skapa en 

djupare förståelse. Vid intervjuer bör man även ta hänsyn till ytterligare intryck som skapas 

genom tolkningar av kroppsspråk och andra signaler. Insamlandet av data genom intervjuer 

förekommer i flera olika former, de vanligaste är inspelning och nedtecknad text. Ofta kräver 

intervjuer att man möts personligen vilket i många fall kan vara väldigt kostsamt. (Björklund 

& Paulsson, 2003) 

2.2.1.3 Enkäter 

En enkät består av ett antal standardiserade förutbestämda frågor och svarsalternativ. 

Svarsalternativen kan bestå av ja eller nej alternativ men kan även bestå av en öppnare 

förklaring av frågan. Genom enkätutskick kan en stor mängd primärdata erhållas från en 

relativt liten arbetsinsats. Det är dock ofta svårt att få en hög svarsfrekvens med fullt 

utvecklande svar vid utskick då man sällan har direktkontakt med respondenten, risken är 

därigenom stor att data feltolkas gentemot exempelvis insamlad data via intervjuer. 

(Björklund & Paulsson, 2003) 

2.2.1.4 Observationer 

Observationer genomförs på många olika sätt. Två former av observation är då observatören 

deltar i den undersökta aktiviteten, så kallad deltagande observation alternativt iaktta 

händelsen utifrån. Den observerade kan antingen bli observerad ”i smyg” eller bli informerad 

om observationen i förväg. Insamlingen av data sker med hjälp av redskap som tidtagarur 

alternativt kan de baseras på subjektiva uppskattningar. Eftersom observationer kan utföras på 

många olika sätt är det svårt att definiera utmärkande styrkor och svagheter. I allmänhet är 

dock metoden ofta tidskrävande och ger i de flesta situationer objektiv information. 

(Björklund & Paulsson, 2003) 

2.2.1.5 Experiment 

Experiment baseras på användning av en artificiell verklighet med givna variabler som kan 

varieras under kontrollerade former. Skapandet av den artificiella verkligheten kräver ofta 

förenklingar från verkligheten, det är således viktigt att beskriva uppbyggnadsfasen av 

experimentet samt vilka variabler man mäter och hur detta görs. Fördelen med experiment är 

kontrollen över de variabler som kan tänkas påverka objektet samt möjligheten att upprepa 

försöken. Experiment kan vara väldigt resurskrävande och en svårighet är att spegla 

verklighetens komplexitet. (Björklund & Paulsson, 2003) 

2.2.1.6 Fallstudier 

En fallstudie beskrivs av Sharan (1994) som en undersökning av en specifik företeelse (ett 

fall). Gillham (2000) förklarar komplexiteten i ordet fallstudie och definierar ordet ”fall” som 

allt från ett program, en institution, en person till ett skeende. Genom att koncentrera sig på en 

företeelse (ett fall), strävar man efter att belysa samspelet mellan viktiga faktorer. Eftersom 

metoden är förankrad i verkliga situationer, resulterar fallstudier i en holistisk och grundlig 

redogörelse av företeelsen från deltagarnas synvinkel. (Merriam, 1994) 

2.2.1.7 Fokusgrupper 

En fokusgrupp innebär att en samlad grupp människor under en begränsad tid får diskutera 

kring ett tilldelat ämne i en avslappnad och naturlig miljö. Gruppen består även av en 
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samtalsledare som har som uppgift initiera diskussionen och skapa nya aspekter kring ämnet. 

Diskussionen bandas för att senare analyseras, metoden används främst för att ta reda på 

människors föreställningar, attityder och värderingar men även för skapandet av 

enkätunderlag. (Wibeck, 2000) 

2.2.1.8 Innehållsanalys 

Metoden innehållsanalys innebär att man systematisk läser en samling texter, bilder eller 

annat material, publicerat som opublicerat, för att därigenom skapa upprepade och giltiga 

slutsatser. Begreppet ”samling texter” innebär allt från tidningar, e-post, fax, brev, artiklar, 

hemsidor med flera. Ett av problemen med innehållsanalys är kopplad till begreppet 

”upprepad slutsats”, det vill säga att en forskare vid en annan tidpunkt bör få samma resultat 

vid tillämpning av samma teknik. (Krippendorff, 2004) 

2.2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Verkligheten är i största andel en komplex miljö, detta har lett till att två olika angreppssätt 

utvecklats vid insamling av data, kvalitativ och kvantitativ metod. Begreppet kvalitativ metod 

innebär att man går in på djupet och skaffar sig riklig information från få 

undersökningsenheter. Kvantitativ metod är då man tar en bredare aspekt och samlar in 

information från många undersökningsenheter. Den största skillnaden mellan de olika 

metoderna är att man genom kvantitativa metoder omvandlar den insamlade informationen till 

siffror och mängder, vid kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning, motiv och sociala 

sammanhang som står i fokus. (Holme & Solvang, 1997) På så vis anser Frankel, Näslund, 

och Bolumole (2005) att den kvantitativa metoden är mer vetenskapligt och objektivt vinklad 

medan den kvalitativa är subjektiv och tolkande.  

Det finns ingen grund att lyfta fram ett angreppssätt som det rätta, bägge metoderna bidrar till 

en bättre förståelse av den komplexa verkligheten. Detta klarläggs även av Arbnor och Bjerke 

(1994) som visar att både kvalitativ och kvantitativ metod används vid vetenskapliga synsätt. 

En kombination av respektive metod kan anses lämpligt för att öka förståelsen. En 

kombination kan även skapa fördelar då om man vid två tillvägagångssätt får samma resultat. 

(Holme & Solvang, 1997) 

2.2.3 Induktiv, Deduktiv och Abduktiv ansats 

 

Figur 2.2, Illustrering av induktiv och deduktiv ansats (Arbnor & Bjerke, 1994) 
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Från Figur 2.2 ges förhållandet mellan den empiriska världen som är uppbyggd av fakta och 

den teoretiska världen som består av formler och logiska sekvenser. Ur figuren ges även tre 

olika steg som uppstår under arbetets gång, induktion, deduktion och abduktion (verifikation). 

(Arbnor & Bjerke, 1994) 

Induktion innebär att man, utan att ha gjort någon inläsning av existerande teori, utgår från 

observationer i verkligheten och sammanfattar regelbundheter i dessa till teorier. Den 

induktiva ansatsen har erhållit väldigt hård kritik inom den akademiska världen då teorin 

endast innehåller vad som redan finns i det empiriska materialet. Ytterligare kritik riktas mot 

att en teoretisk ståndpunkt är tagen redan i förväg då man inte kan göra förutsättningslösa 

observationer. (Wallén, 1996) 

Deduktion innebär att man utifrån teorierna gör förutsägelser som sträcker sig utöver befintlig 

kunskap (hypoteser), vilket man sedan försöker verifiera genom insamlad fakta (empiriskt) 

(Wallén, 1996). Därav dras slutsatser kring företeelser från den befintliga teorin (Björklund & 

Paulsson, 2003). 

Abduktion innebär att hitta den förklaring (hypotes) som bäst förklarar givna data. Man utgår 

från sannolika samband och drar slutsatser genom uteslutning av olika faktorer. (Wallén, 

1996) I en abduktiv ansats sker alltså en konstant återkoppling mellan empiri och teori. 

(Björklund & Paulsson, 2003)  

2.2.4 Forskningsdesign använd i denna rapport 

Forskningsdesignen beror i stor del på syftet med studien, i denna uppsats är syftet att skapa 

förutsättningar för Falköping att öka andelen närproducerande företag vid försörjning av mat 

till kommunala enheter inom kommunen. Som grund till studien skapades en projektplan 

baserad på intervjuer och litteraturstudier. Forskningsdesignen är fortsättningsvis anpassad till 

att gå i linje med den framtagna vetenskapliga ansatsen. Den vetenskapliga ansatsen 

identifierad i denna studie är i enlighet med kapitel 2.1.3 ett analytiskt synsätt innehållande 

explanativa samt normativa studier. De vanligaste teknikerna inom det analytiska synsättet är 

identifierade av Arbnor och Bjerke (1994) till: stickprovsdragning (skapa en helhet från delar) 

och valideringstekniker.  

2.2.4.1 Datainsamlingsmetoder 

Vid valt analytiskt synsätt används framförallt sekundära källor. En viktig aspekt att ta hänsyn 

till är att jämförbarheten och tillförlitligheten vid sekundära källor då datan kan vara insamlad 

eller presenterad på olika sätt, enheter. Insamlingsmetoderna nedan är identifierade och 

anpassade för att gå i linje med den fortsatta studien. 

Litteraturstudier 

Litteraturkällor används som sekundära källor genomgående i denna uppsats.  

Intervjuer 

Vid insamling av data genom intervjuer med ett analytiskt synsätt är det viktigt att tänka på att 

standardisera intervjufrågorna. Genom att standardisera öppnas för jämförbarhet. Om det är 
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möjligt bör även frågorna vara slutna
10

 eftersom det förenklar undersökarens förmåga att 

sammanställa resultaten. Ytterligare effekter som bör tänkas på är påverkandet av intervjuare 

och, vid återkommande gruppintervjuer, panelen. Intervjuaren kan genom att använda sig av 

ledande frågor, påverka respondenten vilket bör undvikas. Påverkandet av panelen innebär att 

en återkommande konsumentgrupp efter ett tag blir ”specialister” vilket inte gör dem lika 

representativa för det de valts ut till, detta bör också undvikas. (Arbnor & Bjerke, 1994) 

Experiment 

Experiment som metod används för att finna orsakssamband vilket gör metoden högst 

önskvärd inom det analytiska synsättet. Inom området för denna studie kommer dock 

experiment vara svåra att utföra. 

Observationer 

Observationer kan användas i bägge former, deltagande samt iakttagande form. Fyra olika 

metoder för observationer i nuet är visualiserade i figur 2.3. Syftet med de olika formerna 

varierar där samtliga är lämpliga inom det analytiska synsättet. Viktiga aspekter av andra skäl 

är till exempel etisk hänsyn, vid fullständig observation inträffar detta då man observerar en 

situation utan den observerades vetskap. 

 

Figur 2.3 Fyra typer av observationer i nuet (Arbnor & Bjerke, 1994) 

 

2.2.4.2 Kvalitativ eller kvantitativ metodik 

Eftersom en kombination av bägge dessa metoder kan stärka studien och dess trovärdighet 

utesluts ingen metod utan den kvantitativa metoden blir enbart det fortsättningsvis primära 

strategiska valet. Den kvantitativa metoden har valts som primär metod eftersom författaren 

anser att metoden går i linje med tidigare valda synsätt, ambitionsnivå samt 

datainsamlingsmetoder. Dessa ”linjer” är att den kvantitativa metoden söker precision, en 

bred informationsmängd, metoden intresserar sig för det gemensamma samt forskaren ser 

fenomenet utifrån.    

                                                 
10

 Fråga med bundna svarsalternativ 
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2.2.4.3 Induktiv, deduktiv och abduktiv ansats använd i denna rapport 

Det analytiska synsättet karaktäriseras av dess cykliska struktur, att börja och sluta med fakta. 

Från figur 2.2 visas rapportens arbetsgång, från de ursprungliga observationerna tas steget 

mot att bilda teorier (induktion), därefter ställs frågan ”är detta vad jag är ute efter?” det vill 

säga, tillbakagång till faktavärlden för att kontrollera. Den framtagna teorin bör sedan 

kontrolleras mot framtiden (deduktion). Först därefter kontrolleras förutsägelserna mot fakta 

för att verifiera ifall förutsägelserna var rätt.  (Arbnor & Bjerke, 1994) 

2.3 Rapportens trovärdighet 

”All forskning syftar till att producera giltiga och hållbara resultat på ett etiskt godtagbart 

sätt...” (Merriam, 1994, s. 174). Det finns tre olika mått för att identifiera rapportens 

trovärdighet, nämnda validitet, reliabilitet och objektivitet. Dessa tre aspekter måste alltid 

beaktas i vetenskapliga sammanhang. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Merriam (1994) har tillfört en ytterligare extern dimension till den annars entydiga 

benämningen av validitet i en studie. Vid ett analytiskt synsätt anser Arbnor och Bjerke 

(1994) att det behövs ytterligare en tredje, ytvaliditet. Validitet, eller beskriven av Merriam 

(1994), intern validitet, handlar om i vilken mån resultaten stämmer överens med 

verkligheten, det vill säga, i vilken utsträckning mäter forskaren det han/hon avser mäta. Den 

externa validiteten handlar om i vilken utsträckning resultaten från undersökningen kan 

tillämpas i andra situationer, en fråga som därigenom besvaras är resultatens 

generaliserbarhet. (Merriam, 1994) Den sistnämnda ytvaliditeten innebär att man gör en 

helhetsbedömning av resultaten. (Arbnor & Bjerke, 1994)  

Reliabilitet handlar om mätinstrumentens tillförlitlighet, fås liknande resultat vid upprepade 

försök? (Björklund & Paulsson, 2003). Reliabilitet avser även test av lämplighet av en persons 

position eller arbetsuppgift (Arbnor & Bjerke, 1994). 

En sammanfattning av validitet och reliabilitet visualiseras i Figur 2.4, strävan i studien är 

således att nå en hög validitet samt en hög reliabilitet. 

 

Figur 2.4 Omgjord illustration av validitet och reliabilitet (Björklund & Paulsson, 2003) 
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Objektivitet är i vilken utsträckning forskarens egna värderingar påverkar resultaten. 

Objektiviteten kan höjas genom att tydliggöra val under studiens gång, detta ger läsaren en 

möjlighet att göra sin egen bedömning. (Björklund & Paulsson, 2003) Ytterligare sätt att nå 

en hög objektivitet är att använda sådana metoder som gör att utrymmet för personliga 

värderingar blir så litet som möjligt. (Arbnor & Bjerke, 1994) 
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3 Teori 

Detta teoretiska kapitel börjar med en förklaring av logistik för att sedan täcka dess 

innehållande områden. Fortsättningsvis förklaras försörjningskedjans olika flöden samt 

vikten av kunskapen kring logistikkostnaderna. Detta för att ge läsaren en förståelse varför 

och hur vissa aspekter inom de identifierade flödeskedjorna för mottagande samt tillagande 

kök behandlas i den kommande tidsdrivna ABC-kalkyl som kalkylmässigt förklaras i detta 

kapitel.  

 

3.1 Supply chain management – flödesekonomi 

Många lärda tvistar om den svenska översättningen av engelskans supply chain management 

(SCM). Paulsson, Nilsson, Tryggestad (2000) är några av de få som gjort en översättning och 

anser att det närmaste svenska ordet av SCM kan liknas vid är flödesekonomi, just med tanke 

på att man vill skapa effektivare, mer ekonomiska, flöden. Författaren väljer dock att använda 

sig av det engelska uttrycket på grund av dess vida existens.  

3.1.1 Introduktion till supply chain management 

Introduktionen av supply chain management börjar med en kort förklaring av engelskans 

supply chain, översatt av författaren till försörjningskedja
11

 vars innehåll utvecklas i följande 

kapitel. Försörjningskedjan avser det fysiska nätverket av aktiviteter från ursprunglig 

råvaruleverantör till slutkonsument. Således ses den som en process att omvandla material till 

produkter för att leverera dem till kund. (Handfield & Nichols, 1999) Supply chain 

management är integrering av denna process där fokus för ledningen hamnar på relationer 

längs processen för att skapa högt kundvärde (tillfredsställa slutkunden) till en låg kostnad, 

det vill säga, skapa lönsamma resultat för alla parter i kedjan. (Christopher, 2005) Detta stöds 

av ( CSCMP, Council of Supply chain Management Professionals), som i sin definition av 

SCM visar på just helhetssynen och ledningsaspekten av alla involverade aktiviteter och 

relationer inom och mellan företag.  

3.1.2 Logistik, en del av försörjningskedjan 

Logistik, till skillnad från SCM, har ett smalare perspektiv och är traditionellt baserade på 

enskilda företag med målet att göra företagets logistiksystem effektivare (Jespersen & Skjott-

Larsen, 2005). Att göra försörjningskedjan mer effektiv avspeglas i en av de mest välkända 

definitionerna av logistik ur ett utbildningsperspektiv som syftar till att göra saker rätt i alla 

avseenden (de sju R:en): 

                                                 
11

 Val av översättning förklaras i att författaren anser att varje led i kedjan förser nästa led med någonting, 

således en försörjningskedja. Övriga svenska översättningar är: flödeskedja, värdekedja, förädlingskedja, 

aktivitetskedja, leverantörskedja med flera. 



20 

 

”Logistik definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt 

vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, 

hos rätt kund, till rätt kostnad” (Shapiro & Heskett, 1985). 

För att kunna leverera produkter vid rätt tillfälle till en låg kostnad krävs en effektiv styrning 

av sitt materialflöde. Logistik anses således handla om materialflödet med tillhörande system 

och aktiviteter (Lumsden, 2006).  

3.1.2.1 Logistisk effektivitet 

Att skapa en effektiv försörjningskedja kräver att många olika aspekter måste sammanlänkas, 

förbättringar inom vissa områden kan exempelvis ge negativa effekter i andra områden vilket 

i slutändan ökar totalkostnaden. Lumsden (2006) beskriver den logistiska effektiviteten som 

en sammanlänkning av leveransservice, kapitalbindning och logistikkostnader. De 

innehållande delarna är illustrerade i figur 3.1.  

 

Figur 3.1 Grundläggande avvägningar av logistisk effektivitet (Lumsden, 2006) 

Mellan marknadsföring och logistik uppstår en gemenskap genom att marknadsföringen 

skapar affärerna och logistiken ser till att de genomförs. I marknadsföring pratar man ofta om 

kundservice vilket innefattar all relation med kund. Ur ett logistiskt synsätt är leveransservice 

de innehållande delarna i den relation som rör det fysiska flödet. Sambandet i figur 3.1 visar 

att en hög kundservice och således leveransservice ofta ger högre logistikkostnader samt ökad 

kapitalbindning, exempelvis i form av lager. (Lumsden, 2006) Vid en given nivå av 

kundservice bör alltså den totala kostnaden minskas där hänsyn bör tas till att det bästa 

kostnadsalternativet ofta skiljer sig från individuellt minskade kostnader för en aktivitet 

(Stock & Lambert, 2001). Den logistiska effektiviteten kan därigenom sammanfattas som en 

avvägning mellan service och kostnad. 

För att skapa ett högt kundvärde (tillfredsställa slutkunden) till en låg kostnad krävs alltså en 

effektiv logistik. Den effektiva logistiken byggs upp av en relation mellan service och 

kostnader. För att kunna tillfredsställa slutkunden krävs alltså en medvetenhet om kostnaderna 

i försörjningskedjan, kostnader i form av bundet kapital och logistikkostnader. 

3.1.3 Flöden i försörjningskedjor 

I en försörjningskedja krävs alltid någon form av utbyte med involverade samt utomstående 

företag, myndigheter, organisationer eller individer. Avseende SCM är det främst 

materialflöden, informationsflöden samt betalningsflöden som på något sätt är kopplade till 

materialflöden och tjänsteflöden. (Mattsson, 2002) Paulsson, Nilsson, & Tryggestad (red.) 
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(2000) namnger dessa huvudflöden till: det fysiska flödet, informationsflödet samt det 

financiella flödet. Illustrerade i figur 3.2. 

Det fysiska flödet (materialflödet) är det mest substantiella av de tre och består främst av 

produkterna. Genom det fysiska flödet, för att produkterna skall nå slutkunden, krävs flertalet 

faktorer som exempelvis, förpackningar, lastbärare och transportmedel (Paulsson, Nilsson, & 

Tryggestad (red.), 2000) Lumsden (2006) sammanfattar det fysiska flödet som att bestå av 

förflyttning samt hantering av gods. Riktningen på det fysiska flödet visualiseras i figur 3.2 

och ter sig alltid från leverantör till kund om man bortser från returer i samband med 

reklamationer. (Mattsson, 2002) 

 

Figur 3.2 Konceptet av en flödeskedja innehållande det fysiska flödet, finansiella flödet samt informationsflödet. Det 

fysiska flödet skall ses som en process i enlighet med SCM. 

Huvuduppgiften med informationsflödet är att administrera det fysiska flödet på ett sådant sätt 

att det blir effektivt (Mattsson, 2002). Informationsflödet vilket även kan ses som ett 

administrationsflöde innehåller områden som exempelvis: fakturering, samordning och 

orderbekräftelser. För att skapa ett effektivare flöde är det är viktigt att informationssystemet 

inte bara följer utan även styr det fysiska flödet. Ett effektivt informationsflöde förbättrar 

kvalitet, avvikelserapportering och säkerhet. (Lumsden, 2006) 

Det finansiella flödet uppstår eftersom leverantörerna kräver ersättning för vad de försörjer 

nästa steg i kedjan med. Detta bör ske på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt för att 

minska påverkan på det fysiska flödet. (Paulsson, Nilsson, & Tryggestad (red.), 2000) 

3.2 Finansiella aspekter av logistik  

En genomgående fråga vid alla beslutstaganden är: ”vad kostar det?”. En flödeskedja beror av 

en stor mäng olika aktiviteter vilket gör det extra svårt att sätta ett pris. I följande kapitel 

förklaras och diskuteras vilka kostnader som uppstår i en flödeskedja samt hur dessa är 

sammanlänkade enligt en totalkostnadsmodell. 

3.2.1 Förpackning som kostnadspåverkare  

Den största kostnadspåverkan av förpackningar kommer i normalfallet från dess samverkan 

med aktiviteter i produktionen. Förpackningen följer oftast hela kedjan från produktion till 

konsument och påverkar väsentligt kostnader för hantering, lagring, transport och skadade 

produkter. En noga utformad förpackning kan även om den används rätt skapa ett mervärde 
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och innebära kraftiga konkurrensfördelar. (Dominic, Johansson, Lorentzon, Olsmats, 

Tiliander, & Weström, 2000) 

Kostnader för en förpackning kan delas in i direkta och indirekta kostnader. De direkta 

kostnaderna orsakas av en viss kostnadsbärare medan de indirekta orsakas av flera. Dominic 

et al (2000) sammanfattar förpackningens direkta och indirekta kostnadspåverkan ur tre olika 

synvinklar enligt: 

 

Figur 3.3 Förpackningskostnader från tre synsätt, egen bearbetning från (Dominic, Johansson, Lorentzon, Olsmats, 

Tiliander, & Weström, 2000) 

Produktion 

Förpackningsmaterialkostnaden innefattar inköp av förpackningsmaterial eller färdiga 

förpackningar (direkta kostnader), av detta uppstår även, indirekta kostnader, så kallade 

administrativa kostnader. Ytterligare indirekta kostnader uppstår genom lagring av 

förpackningarna med mera. (Dominic, Johansson, Lorentzon, Olsmats, Tiliander, & Weström, 

2000) 

Inpackningskostnaden består av maskiner och personal för att packa produkterna (direkta 

kostnader). Indirekt påverkas även underhåll och arbetsledning. (Dominic, Johansson, 

Lorentzon, Olsmats, Tiliander, & Weström, 2000) 

Kostnad för transport, lager, hantering påverkas bara indirekt av förpackningen. En väl 

anpassad förpackning kan effektivisera flödet där denna kategori av kostnader påverkas av 

förpackningens: stapelstyrka, mått, utformning med mera. (Dominic, Johansson, Lorentzon, 

Olsmats, Tiliander, & Weström, 2000) 

Användare 

I förpackningens användarkostnad är en del i det pris man betalar, en direkt kostnad. Indirekt 

påverkas användarens kostnader på flera tänkbara sätt, exempelvis kan det uppstå svårigheter 

vid kvittblivning, uppackning vilket resulterar i skadade produkter med mera. (Dominic, 

Johansson, Lorentzon, Olsmats, Tiliander, & Weström, 2000) 
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Returlogistik 

Insamlings och återvinningskostnad är en direkt kostnad, dock uppstår indirekta kostnader vid 

olika val av förpackningsmaterial då vissa material kan användas flera gånger och då kräver 

tvättning och underhåll. (Dominic, Johansson, Lorentzon, Olsmats, Tiliander, & Weström, 

2000) 

Övrig kvittblivningskostnad är enbart en direkt kostnad och uppstår då förpackningen inte är 

möjlig att återanvända eller återvinna, exempel är sophämningsavgift. (Dominic, Johansson, 

Lorentzon, Olsmats, Tiliander, & Weström, 2000) 

3.2.2 Logistikkostnader 

Många författare inom området logistik har ansträngt sig för att kategorisera kostnaderna för 

att förenkla alla befintliga logistikkostnader genom hela kedjan. Enighet råder om att 

logistikkostnader uppstår genom aktiviteter inom hela flödet. Stock och Lambert (2001) har 

identifierat de 13 största aktiviteter till: kundservice, prognostisering, lagerhantering, 

kommunikation, materialhantering, orderbehandling, packning, reservdelssupport, platsval av 

anläggning och lager, upphandling, returlogistik, transport, lager.  

I likhet med begreppet logistikkostnader som presenterades under logistisk effektivitet i 

kapitel 3.1.2.1 av Lumsden (2006) beskriver Mattsson (2002) kategoriseringen av 

logistikkostnader att i enkelhet bestå av: transport- och hanteringskostnader, 

lagringskostnader, brist- och förseningskostnader och administrativa kostnader. 

Mattsson beskriver utförligare tillsammans med Jonsson (2005, s. 28) begreppet 

logistikkostnader att innehålla:  

”den fysiska hanteringen, förflyttningen samt lagringen av material som 

ger upphov till kostnader i form av personal, material, drift samt 

avskrivningskostnader.”  

Jonsson och Mattsson (2005) lägger därtill kostnadsposter som administrativ personal samt 

informationssystem i syfte att planera och styra de fysiska materialflödena. Vidare uppstår 

kostnader i form av det bundna kapitalet längs materialflödet. Även vid brister i lagerhållning 

kan kostnader uppstå, eftersom man måste kompensera för dessa.  

De identifierade logistikkostnaderna kategoriseras av Jonsson & Mattsson (2005) enligt 

följande: Transport- och hanteringskostnader, administrativa kostnader, orderkostnader, 

emballeringskostnader, lagerhållningskostnader, kapacitetsrelaterade kostnader, brist- och 

förseningskostnader och miljökostnader. 

Jensen (2007) har en liknande syn på logistikkostnaderna, med skillnaden att miljökostnader 

inte har lika stort fokus, Jensen (2007) kategoriserar logistikkostnader enligt följande: 

administrationskostnader, transportkostnader, kostnader för förpackning och lastbärare, 

lagringskostnader, kapitalbindning, indirekta logistikkostnader 
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Stock och Lambert (2001) har skapat en totalkostnadsmodell som sammanlänkar de 

kostnadskategorier som de identifierat enligt: transportkostnader, lagerhållningskostnader, 

orderbehandling och informationskostnader, produktions- och upphandlingskostnader, 

lagerföringskostnader samt plats/kundservicenivåksotnad.  

Från de ovan givna kategoriseringarna av logistikkostnaderna har författaren valt att 

vidareutveckla Stock och Lamberts totalkostnadsmodell då den på ett tydligt och utförligt sätt 

visualiserar hur logistikkostnaderna uppstår samt hur de påverkar kostnaden i sin helhet. 

 

Figur 3.4 Totalkostnadsmodellen, fritt översatt från (Stock & Lambert, 2001). Den markerade delen i figuren är de 

identifierade logistikaktiviteterna som är relevanta i denna rapport.  

Logistikkostnaderna skapas genom de aktiviteter som existerar i flödeskedjan, där 

totalkostnaden är angiven som summan av de inkluderade aktiviteterna. Målet med 

totalkostnadsmodellen är att minimera den totala kostnaden istället för att fokusera på en 

isolerad aktivitet. Reducerade kostnader inom en specifik aktivitet, exempelvis transporter, 

kan ge upphov till ökade lagerkostnader då ett större säkerhetslager krävs vid färre 

transporter. (Stock & Lambert, 2001) De aktiviteter visualiserade i figur 3.4 utvecklas nedan. 

3.2.2.1 Transportkostnader 

Transportkostnaderna beror mer på marknadssituationen än på de verkliga kostnaderna för 

transporten eftersom en transport kan ses som en tidsberoende tjänst. Således skiljer Lumsden 

(2006) på egentliga från övriga transportkostnader. De egentliga kostnaderna är de som är 

direkt länkade med själva förflyttningen och de funktioner som krävs för denna. Dessa delas 

in i fyra grupper: förflyttning, lastning, omlastning och lossning. De övriga 

transportkostnaderna berör kringverksamheten av själva förflyttningen, detta område är i stort 
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obegränsat men kan vara exempelvis: förpackningar gjorda för en speciell transport, tillfällig 

lagring, skador på gods, försäkringar, tull, offentliga avgifter, med flera. (Lumsden, 2006) 

3.2.2.2 Lagerhållningskostnader 

Lagerhållningskostnaderna kommer av den fysiska driften av lagret, kostnaderna är inte i 

direkt korrelation med kvantitet och kan ofta ses som fasta kostnader. (Aronsson, Oskarsson, 

& Ekdahl, 2006). Stock och Lambert (2001) identifierar dessa kostnader att bestå av alla 

kostnader som varierar med antalet lager. Exempel på kostnader är lagerbyggnader, 

lagringskostnader lastbärare, och hanteringskostnader (truckar, kranar med mera). Interna 

transporter och plockning packning med mera.  

3.2.2.3 Plats/Kundservicenivåkostnad – kostnader för kundservice 

Stock och Lambert (2001) har identifierat kostnaden för vald nivå av kundservice att bestå 

främst av försäljningsförluster, det vill säga genom förlorade intäkter. Dessa kostnader 

inkluderar inte bara tillfälligt bortfall i försäljning utan även framtida försäljning som kan vara 

resultatet av missnöjda kunder. Detta innefattar kostnader för reservdelar och service 

exempelvis: orderbehandling, fakturering, reservdelsbehandling. Slutliga kostnader kan 

hänföras till returhantering, det vill säga de kostnader inkluderade vid tillbakalämnandet av en 

vara. (Stock & Lambert, 2001) 

3.2.2.4 Orderbehandlings- och informationskostnader 

Orderbehandlings- och informationskostnader uppkommer vid aktiviteter relaterade till 

orderhantering, leveransinformation samt prognostisering. Orderbehandlingskostnader 

innehåller kostnader för registrering, bearbetning och vidarebefordran av order, ytterligare 

informationskostnader uppstår exempelvis vid kontakt med transportörer och kunder avseende 

leveransinformation och produkters tillgänglighet. (Stock & Lambert, 2001) 

3.2.2.5 Produktions- och upphandlingskostnader 

Produktions- och upphandlingskostnader består främst av produktions- och inköps relaterade 

aktiviteter som beror av förändringar i orderstorlekar och produktionsfrekvens. Kostnaderna 

uppkommer av kapacitetsförluster som uppstår vid förändringar i produktion i samband med 

avbrott, omstart eller övergångar i produktionen. Ytterligare kostnader består av hantering av 

materialhantering samt prisskillnader vid inköp av olika partistorlekar. (Stock & Lambert, 

2001) 

3.2.2.6 Lagerföringskostnader 

Stock och Lambert (2001) identifierar dessa kostnader i sin totalkostnadsmodell att bestå av 

kapitalbindning, lagerservicekostnader, lagerutrymmeskostnader (som varierar beroende på 

lagernivåer) och riskkostnader. Riskkostnaderna sker i form av inkurans, snatteri och skador 

med mera. På liknande sätt utrycker Aronsson, Oskarsson, och Ekdahl (2006) att 

lagerföringskostnader består av kostnader som bortfall av möjliga intäkter och avser då 

bundet kapital och risken av att lagerföra varor.  

Lagerföringskostnaden beräknas enligt Aronsson. et al. (2006) som: 
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3.3 Finansiell kontroll av logistik  

3.3.1 Uppnå finansiell kontroll genom Aktivitetsbaserad kalkylering 

Det finns ett stående missnöje med traditionella kalkyleringsmetoder inom området logistik. 

Anledningen är att det med traditionella metoder ofta är svårt att visualisera kostnaderna som 

uppstår längs flödeskedjan. Idealt från ett logistikperspektiv är en kostnad som påverkas desto 

närmare produkten kommer mot kund, vilket är vad en aktivitetsbaserad kalkyl går ut på. 

(Christopher, 2005) 

Aktivitetsbaserad kalkylering är ett tillvägagångssätt mot processorienterad 

kostnadsfördelning. Metoden lämpar sig för krävande totalkostnadsberäkningingar. Eftersom 

logistikkostnader är representerade av en stor mängd olika aktiviteter blir uppkomsten av 

kostnaden är därför ett obligatoriskt moment inom kalkylen. Metoden gör det möjligt att 

undvika suddiga områden och beräkningsmisstag som är vanligt förknippade med traditionell 

totalkostnads-kalkylering. (Gleißner & Möller, 2011) 

3.3.2  Introduktion till Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC)  

Aktivitetsbaserad kalkylering eller Activity-Based costing som begreppet heter på engelska är 

en kalkylmetod som introducerades i slutet av 1980-talet, kalkylen har över tiden genomgått 

ett antal utvecklingssteg vilket innebär att den aktivitetsbaserade kalkylen, kort ABC-kalkylen 

i nuläget finns i otaliga versioner. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2005)  

Genom ABC-kalkylering betraktas flödet bestå av en mängd aktiviteter. Aktiviteterna är 

uttryck för olika slag av fysiskt arbete och kan således vara en arbetsuppgift eller ett 

arbetsmoment. Givet att flöden är olika innebär att det inte finns en given uppsättning 

aktiviteter utan dessa måste identifieras och anpassas vid varje enskilt fall. För att utföra 

flödets aktiviteter krävs resurser i form av människor, energi, maskiner, lokaler med flera. 

Strävan i ABC – kalkyleringen är att mäta kalkylobjektets konsumtion av de identifierade 

aktiviteterna, det vill säga utnyttjade resurser fördelade på respektive aktivitet. (Ax, 

Johansson, & Kullvén, 2005) 

Aktiviteter som uppstår i företaget kan uttryckas i aktivitetshierarkier. För ett producerande 

företag kan aktiviteterna delas in i enhetsnivå, serienivå, produktnivå, kundnivå och så vidare. 

Anledningen till att dela in aktiviteterna i tidigare nämnda nivåer är för att underlätta 

identifieringen då aktiviteter bör förhålla sig till samma nivå. (Ax, Johansson, & Kullvén, 

2005) 

För att uppnå strävan i ABC- kalkylen, att mäta utnyttjandet av företagets aktiviteter, krävs en 

länk mellan kalkylobjektet och aktiviteterna. Denna länk refereras som kostnadsdrivare och är 

en fördelningsnyckel. Ingen given uppsättning kostnadsdrivare finns tillgänglig utan dessa 

identifieras och anpassas som aktiviteterna ovan enligt företagets individualism. (Ax, 

Johansson, & Kullvén, 2005) 
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Figur 3.5 Förtydligande skiss av kostnadsfördelningen i en ABC-kalkyl. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2005) 

Fördelning till kalkylobjekt i figur 3.5 är den uträknade aktivitetskostnaden fördelad på 

respektive kostnadsdrivare, aktivitetskostnaden bygger på kostnaden för resursutnyttjandet 

och hur omkostnaderna är fördelade på aktiviteterna. Fördelning av omkostnaderna, även 

kallade kostnadsslag, till aktiviteterna kan ske på många sätt, det vanligaste sättet är att 

intervjua personal och be dem uttala sig om aktivitetsarbetet, andra metoder är direkt 

observation och analys av flödesscheman. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2005) 

Genomförande av ABC-kalkyl 

Genomförandet av en traditionell abc-kalkyl går ut på att intervjua och observera berörd 

personal för de aktiviteter man utsett, för att få en uppskattning av spenderad tid per aktivitet. 

(Kaplan & Anderson, 2007) Aktivitetskostnaden nås genom en fördelning av exempelvis en 

avdelnings totalkostnad, fördelad utifrån en uträknad kostnad per resursdrivare och spenderad 

tid. Fördelningen av visualiseras i tabell 3.1  

Kostnadsslag Total 

kostnad 

Resursdrivare Resursdrivar- 

volym 

Kostnad per 

resursdrivare 

Lagerhyra 140 000 Kvadratmeter 300 400 

Annonsering 100 000 Procent 100 % 100000 

Personal kostnader 2 100 000 Antal anställda 6 350000 

Avskrivningar 300 000 Inventarievärde 3 000 000 0,1 

Kontrollsumma 2 781 000    

Tabell 3.1 Fördelning av försörjningskedjans kostnader till kostnad per resursdrivare (Kaplan & Anderson, 2007) 

Aktivitetskostnaden är relaterat till aktivitetens utnyttjande av respektive resurser. En aktivitet 

kan utnyttja flera resurser och summeras då till en totalkostnad per aktivitet. 

                                                           

Vid en uträknad aktivitetskostnad kan en ytterligare beräkningar göras. Ett förtydligande 

exempel i tabell 3.2  visar på en uträknad kostnad per kostnadsdrivare.  
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Aktiviteter Spenderad 

tid ( % ) 

Aktivitets 

kostnad 

Kostnadsdrivarv

olym (st.) 

Kostnad per 

kostnadsdrivare 

Behandla kundorder 70 396 900 kr 49 000 8,10kr order 

Hantera kundförfrågningar 20 56 700 kr 1 400 40,50kr förfrågan 

Utföra kreditkontroll 10 113 400 kr 2 500 45,36kr kontroll 

Total 100 569 000 kr   

Tabell 3.2 Förtydligande modell av en traditionell abc-kalkyl (Kaplan & Anderson, 2007) 

Utnyttjad tid i abc-kalkylen i tabell 3.2 kräver antaganden att alla behandlade kundordrar tar 

lika lång tid att utföra, all hantering av kundförfrågningar tar lika lång tid samt all 

kreditkontroll tar lika lång tid.  

3.3.2.1 Fallgropar i ABC-kalkyler 

Över tiden har företag som arbetat med ABC-kalkylering visat på att de upplever olika slag av 

praktiskt orienterade kalkylproblem. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2005) De största 

svårigheterna gällande implementering av ABC kalkyler är identifierade av (Kaplan & 

Anderson, 2007) till:  

 Intervju- och undersökningsprocessen var dyr och krävde mycket tid 

 Den insamlade datan till ABC-kalkylen var subjektiv och svår att validera 

 Datan var dyr att lagra, bearbeta och föra vidare 

 De flesta ABC-kalkyler var interna och tjänade ingen användning vid den totala 

kostnaden för företaget 

 ABC-kalkylerna var svåra att uppdatera mot nya förändringar 

 Modellen var teoretiskt inkorrekt eftersom den ignorerade potential vid outnyttjad 

kapacitet. 

3.3.3 Tidsdriven ABC-kalkyl 

Tidsdriven aktivitetsbaserad kalkyl kommer från engelskans time driven activity-based 

costing och förkortas TDABC. Anledningen till att en tidsdriven aspekt utvecklats är på grund 

av de fallgropar identifierade i kapitel 3.3.2.1 och utgör en lösning på dessa svårigheter. 

(Kaplan & Anderson, 2007) Tidsbaserad ABC-kalkylering bygger på att tidsåtgång står i 

centrum. Detta innebär att aktivitetskostnaderna identifieras och fördelas baserat på den tid 

som kalkylobjektet utnyttjar aktiviteter. Praktiskt inleds identifieringen av aktiviteter, därefter 

fördelas omkostnaderna till dessa. Vid fördelning av omkostnader till en aktivitetsgrupp måste 

aktiviteterna vara nära relaterade till varandra. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2005) 

Nästa steg blir att bestämma aktivitetskapaciteten vilket kan ske på olika sätt. Ett sätt är att 

göra en erfaren uppskattning som har visat sig utgöra ca 80-85 procent av den teoretiska 

kapaciteten. Ett annat sätt att fastställa kapaciteten är via studier av de nivåer som 

kapacitetsutnyttjandet legat på under tidigare tidsperioder. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2005) 

Det är lätt att antalet aktiviteter blir otroligt många, speciellt för företag med exempelvis 

kundinriktad produktion, olika kundorder skiljer sig i aktivitetssynpunkt. Ett tillvägagångssätt 

att minimera antalet aktiviteter är att arbeta med så kallade tidsekvationer. Som exempel har 

vi en inköpsprocess som behöver göras från en leverantör där man inte har en etablerad 
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kontakt. Istället för att göra detta till en separat aktivitet läggs den på samma inköpsaktivitet 

fast med ett tidspålägg, detta kräver att man arbetat ut inköpskostnaden per minut. (Ax, 

Johansson, & Kullvén, 2005) 

Genomförande av TDABC 

Praktiskt utförs en TDABC genom användning av ekvationer. För beräkning av dessa 

ekvationer krävs uppskattning av två parametrar: kostnaden per tidsenhet samt utnyttjad tid av 

varje kostnadsdrivare. Dessa uppskattningar kan i de flesta fall göras objektivt och enkelt. 

(Kaplan & Anderson, 2007) 

Den första parametern uppskattas genom formel 1. 

                                                    

                            
                       

Formel 3.1. Uträknad kostnad per tidsenhet (Kaplan & Anderson, 2007) 

För att beräkna kostnaden per tidsenhet är ”aktivitetskostnader vid praktisk 

aktivitetskapacitet” den totala kostnaden av alla aktiviteter, vid en fortsättning av exemplet 

från tabell 3.2 är totalkostnaden 569 000kr. Den praktiska aktivitetskapaciteten består av typer 

av de resurser som utför arbete, vanligtvis personal och maskiner. Vid personal som praktisk 

aktivitetskapacitet bör man skilja på faktisk tid personalen arbetar (praktisk) och den totala 

tiden inklusive raster (teoretisk), den praktiska kapaciteten beräknas enligt formel 2. (Kaplan 

& Anderson, 2007) Studier har visat att en uträknad tidsfaktor (0,8-0,85 för personal och 0,8 

för maskiner) speglar verkligheten av praktiskt utfört arbete. (Ax, Johansson, & Kullvén, 

2005) En fel uppskattad tidsfaktor med några procent får sällan allvarliga följder, stora 

felmarginaler upptäcks då det uppstår brister eller överskott av kapacitet. (Kaplan & 

Anderson, 2007) 

                                                                        

Formel 3.2. Beräkning av praktisk tid från teoretisk 

Nästa värde att uppskattas är utnyttjad tid av varje kostnadsdrivare. I en TDABC uppnås 

denna parameter genom direkt observation eller via intervjuer. När man väl uppskattat 

utnyttjad tid beräknas kostnaden per tidsenhet för varje aktivitet. (Kaplan & Anderson, 2007) 

  TDABC kostnadsdrivare 

Aktiviteter Tid (min) Kostnad (kostnad per tidsenhet 

uträknad i formel 1) 

Behandla kundorder 8 7,20kr 

Hantera kundförfrågningar 44 39,60kr 

Utföra kreditkontroll 50 45,00kr 
Tabell 3.3 Uträknad aktivitetskostnad (Kaplan & Anderson, 2007) 

Efter en uträknad kostnad per aktivitet kan en totalkostnad beräknas, denna modell ställs upp 

enligt tabell 3.4. 

Aktivitet Tid Antal (st.) Totalt minuter Total kostnad 
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Behandla kundorder 8 49 000 392 352 800 kr 

Hantera kundförfrågningar 40 1 400 61,6 55 400 kr 

Utföra kreditkontroll  55 2 500 125 112 500 kr 

Använd kapacitet   578,6 520 700 kr 

Oanvänd kapacitet   51,4 46 200 kr 

Totalt   630 567 000kr 
Tabell 3.4 Beräkning av använd och oanvänd kapacitet (Kaplan & Anderson, 2007) 

Genom tabell 3.4 öppnas utrymmen för analyser av oanvänd kapacitet som även kan vara 

utrymme för ökad kapacitet i framtiden. (Kaplan & Anderson, 2007) 

Till skillnad från traditionell abc-kalkyl öppnar TDABC nu möjligheter för att skapa 

tidsekvationer för att minska antalet aktiviteter. Exempelvis aktiviteterna i tabell 3.3: behandla 

kundorder, hantera kundförfrågningar och utföra kreditkontroll kan slås samman till en 

aktivitet kallad kundservice. Kundservice beräknas då som en summa av tidsåtgången för de 

innehållande aktiviteterna. På liknande sätt öppnas även möjligheter för variationer inom 

aktiviteterna. Exempelvis en aktivitet som orderprocess kan delas upp i ytterligare mindre 

aktiviteter där tidspålägg sker vid omständigheter som skiljer sig från standard. Exempel på 

en tidsekvation för en orderprocess visas i figur 3.6 (Kaplan & Anderson, 2007) 

 

Figur 3.6 Tidsekvation för en orderprocess. (Kaplan & Anderson, 2007) 

3.4 Hur finansiell kontroll av logistik kan påverka en offentlig 

upphandling 

Vetskapen om kostnaderna genom flödeskedjan är en nyckelfaktor för alla beslutstaganden 

vilket även speglas i strävan mot en effektiv logistik där kundservice sätts i fokus. Lagen om 

offentlig upphandling skapar en del svårigheter vid införskaffandet av lokalt producerad mat 

även om kunden förfrågar just detta, problemet utvecklades i kapitel 1.2 Problemanalys. 

Under denna rubrik diskuteras lagen om offentlig upphandling, varför det är svårt för 

småföretag
12

 att konkurrera och hur vetskapen om kostnaderna i flödeskedjan kan påverka 

upphandlingar. 

                                                 
12

 Intag av lokalt producerad mat innebär att de flesta producenter är små företag, varför författaren valt att 

analysera detta område djupare. 
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3.4.1 Huvuddragen i offentlig upphandling 

Syftet med lagen om offentlig upphandling (LOU) är att säkerställa att offentliga medel 

används så effektivt som möjligt i både uppdragsgivarnas och medborgarnas intresse. Inför en 

upphandling skrivs ett förfrågningsunderlag för att beskriva vad som ska upphandlas i form av 

tekniska specifikationer innehållande utvärderingsgrunder, kommersiella villkor, olika hänsyn 

och administrativa bestämmelser rörande anbudstidpunkt, sista giltighetsdag för anbudet med 

mera. (Molander, 2009) 

Förfrågningsunderlaget måste annonseras för att säkerställa fri konkurrens i ungefär en månad 

beroende på vilken procedur som är lämplig. Efter insamlat underlag skall kommunikation 

ske likformigt till alla parter som uttryckt intresse för upphandlingen. Fram tills anbudstiden 

gått ut och myndigheten avslutat anbudsfasen gäller full sekretess. Myndighetens prövning av 

anbud sker i enlighet med specifikationer i anbudsunderlaget, tilldelning av kontrakt sker med 

hänseende till det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten alternativt 

till det anbud som har det lägsta priset (Konkurrensverket, 2008). Alla anbudsgivare ska efter 

beslut få information om tilldelningsbeslutet. Efter avslutad upphandling bör det vid den 

upphandlade instansen finnas dokumentation som gör det möjligt att verifiera att regelverket 

har följts.  (Molander, 2009) 

3.4.1.1 Organisationer omfattade av lagen 

En organisation som är finansierad med allmänna medel måste enligt den Europeiska Unionen 

följa lagen om offentlig upphandling LOU (2007:1091) för inköp över 15 procent utav de 

tröskelvärden bestämda av regeringen. Varje upphandling som är styrd av LOU skall vara 

icke diskriminerande, transparant, proportionerlig och får inte begränsa marknaden. 

(Konkurrensverket, 2008) 

3.4.2 Småföretagens deltagande i offentliga upphandlingar 

I en telefonundersökning
13

 utförd av SCB på uppdrag från Nutek visades att större företag 

lämnar anbud i högre utsträckning än mindre. I undersökningen redogjorde tolv procent av 

småföretagen att de lämnat minst ett anbud i en offentlig upphandling. Bland de minsta 

företagen, utan anställda och med en årsomsättning under 500 000 kronor per år, lämnade 

endast tre procent in anbud. (Nutek, 2005) 

Hur kommer det sig att de mindre företagen inte lämnar anbud? Fortsättningsvis diskuteras 

var problem och hinder uppstår för de små företagen vid offentliga upphandlingar.  

3.4.2.1 Problem och hinder för småföretag vid upphandlingar 

I en omfattande studie gjord av Europeiska kommissionen för små och medelstora företag 

inom EU identifierades hinder vid offentlig upphandling till: För stora upphandlingskontrakt, 

svårigheter att få information, bristande kunskap om upphandlingsprocessen, för kort tid att 

                                                 
13

 I enkäten ställdes frågor om vilket som är det främsta hindret för företagets deltagande i offentliga 

upphandlingar. Enkäten riktades till småföretag med en årsomsättning på lägst 500 000 kronor och mindre än 50 

anställda, vilket innebar en population på 197 131 företag. Enkäten genomfördes som en telefonundersökning till 

1007 företag i maj och juni 2005 och gav 844 svar. (Nutek, Småföretag och offentlig upphandling: Hinder och 

möjligheter för små företag att delta i offentliga upphandlingar, 2005) 
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förbereda anbud, för stor kostnad att förbereda och ta fram anbud, för stor administrativ 

börda, svårigheter att förstå vad som efterfrågas på grund av fikonspråk, höga 

kvalifikationsnivåer och krav på certifiering, krav på garanti om finansiering, diskriminering 

av utländska anbudsgivare eller favorisering av lokala och nationella företag, svårigheter att 

finna samarbetsparter utomlands. (The European Observatory for SMEs: Sixth Report, 2000, 

s. 116) 

Tervahauta och Zackrisson (2004) har gjort en liknande identifiering av svenska små och 

medelstora företag och identifierat fem hinder vid offentliga upphandlingar som de anser är 

nödvändiga att åtgärda: 

 Komplicerade och svårtolkade regler 

 Stora upphandlingskontrakt 

 Bristande upphandlarkompetens 

 Dålig efterlevnad av reglerna, dels till följd av första och tredje punkten ovan, dels till 

följd av en bristande myndighetstillsyn och avsaknad av effektiva sanktioner 

 Liten förekomst av elektronisk upphandling och e-handel bland upphandlande enheter 

jämfört med övriga medlemsländer. 

För att återgå till den undersökning, gjord av SCB för Nutek och som förklarades i föregående 

kapitel, ingick en fråga om vad som utgör hinder och problem för småföretag vid offentliga 

upphandlingar. Enkätsvaren sammanfattas i tabell 3.5:  

Vilket är det främsta 
hindret för ditt företags 
deltagande i offentliga 
upphandlingar? 

Andel av företag som 
lämnat anbud 

Andel av företag som 
inte lämnat anbud 

Andel av samtliga 
småföretag 

Företagets varor och 
tjänster upphandlas inte 
genom offentliga 
upphandlingar 3 % (1) 47 % (1) 41 % 

Annat 14 % (2) 18 % (2) 17 % 

Företaget saknar kapacitet 
att leverera de volymer som 
efterfrågas (3) 19 %  (3) 12 % (3) 13 % 

Det finns inga hinder eller 
problem (2) 29 %   10 % 13 % 

Krångel och administration 
vid offentliga upphandlingar (1) 32 %   4 % 8 % 

Vet ej, har aldrig deltagit i 
offentliga upphandlingar 0 %  6 %  5 % 

Företaget saknar 
information om när 
upphandlingar sker 0 %  1 %  1 % 

 
Små lönsamhetsmarginaler 
vid upphandlingar 

 
2 %  

 
0 %  

 
0 % 

Företaget saknar 0 %  0 %  0 % 
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information om hur 
upphandlingar går till 

Ej svar 0 %  0 % 0 % 

Summa  100 % 100 % 100 % 
Tabell 3.5 Sammanställning av hinder vid små företags deltagande vid offentliga upphandlingar, (1),(2),(3) 

representerar sin kategoris största hinder (Nutek, 2005)  

Under rubriken ”annat” ingick alla synpunkter som handlade om att ”företaget inte arbetar på 

det sättet” eller att de inte har tid, behov eller intresse av att lämna anbud i offentliga 

upphandlingar. Detta tillsammans med de företag som svarat ”företagets varor och tjänster 

upphandlas inte genom offentliga upphandlingar” och ”företaget saknar information om när 

upphandlingar sker” innebär att cirka 60 procent av småföretagen svarat på ett sätt som 

innebär att det, såvitt de själva vet, inte sker upphandlingar inom deras marknad. Vilket är den 

i särklass största kategorin. (Nutek, 2005) 

Av de identifierade problemen som uppstår anses det största vara att företagen saknar 

kapacitet att leverera de volymer som efterfrågas. Det näst största problemet anses av 

småföretagen att vara krångel och administration, en ytterligare kontroll i tabell 3.1 visar dock 

att detta blir ett problem först när ett företag bestämt sig för att lämna anbud (34 procent) och 

är således inget hinder för företagen från att lämna anbud (4 procent). (Nutek, 2005) 

Nutek valde att följa upp detta resultat och skickade ut ett följebrev som behandlade 

företagens uppfattning kring förfrågningsunderlagets utformning. 40 procent av dessa företag 

ansåg att kostnaderna för att ta fram anbud var det största hindret för att delta i upphandlingar. 

Ett relaterat problem till det föregående är den korta tid som anbudslämnarna får på sig att ta 

fram anbuden. 34 procent av de frågade företagen ansåg att den korta tiden för att lämna 

anbud är ett hinder för att delta i upphandlingar. (Nutek, 2005) 

I en liknande studie av Nutek där syftet var att identifiera vad företag anser vara krångligt 

med offentliga upphandlingar identifierades av de företag som faktiskt lämnat anbud, att de 

största problemen härrör de delar som hänför sig till företagets egna processer; att beskriva 

sina varor och tjänster samt att göra ekonomiska kalkyler för pris och långsiktig lönsamhet. 

(Nutek, 2008) 

3.4.3 Kostnadskontroll skapar fler anbud 

Att så många företag helt och hållet avstår från att delta i en upphandling ger en klar 

antydning om att många företag tycker att det är för dyrt och besvärligt att lämna anbud i 

förhållande till de inkomster som kan förväntas (Nutek, 2005). Genom att identifiera 

kostnaderna längs flödeskedjan och upprätta en logistikprislista bör förutsättningarna för att 

lämna anbud ökas. 

3.5 Förslag på fördjupad läsning 

Denna rapport innehåller många områden där intresse för djupare kunskap kan uppstå. 

Författaren har därigenom valt att upprätta en liten litteraturlista inom dessa områden där 

läsaren kan fördjupa sina kunskaper. Djupare förståelse för de områden presenterade nedan 

ses inte som krav för fortsatt förståelse i rapporten utan endast för eget intresse. 
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Lagen om offentlig upphandling 

Lagen om offentlig upphandling innehåller många aspekter och tillämpade lagar som inte har 

utvecklats och diskuterats i denna rapport men som kan skapa en djupare förståelse av 

tillvägagångssättet i rapporten. LOU förklaras mer utförligt i:  

Konkurrensverket. (2008, April). Upphandlingsreglerna - en introduktion. Stockholm, 

Sverige., alternativt vidare sökning på lagen om offentlig upphandling LOU (2007:1091). 

Förpackningar 

Förpackningens roll i flödeskedjan är den aspekt som täcks i denna rapport, för djupare 

förståelse hur en förpackning är uppbyggd, avseende; material, nivåer, hantering, information 

med mera hänvisar författaren till: 

Dominic, C., Johansson, K., Lorentzon, A., Olsmats, C., Tiliander, L., & Weström, P. (2000). 

Förpackningslogistik (Vol. II). Abrahamsons Tryckeri AB. 

Offentliga upphandlingar av livsmedel 

Regelverket inom livsmedelsområdet skiljer sig från övriga områden. Följande rapport skapar 

förståelse för statens insatser i form av regelverk, livsmedelskontroll, stöd med mera. 

Författaren hänvisar till: 

Uppföljnings- och utvärderingsgruppen. (2009, oktober). Uppföljning av statens insatser för 

småskalig livsmedelsproduktion. Stockholm 

  



35 

 

4 Presentation av Falköpings kommun 
Detta kapitel innehåller information kring Falköpings interna och externa flöden av 

livsmedel. Detta kapitel bygger på data från en köksutredning gjord av Sundberg 2007 samt 

kompletterande intervjuer, fokusgrupper och observationer. 

 

4.1 Nulägesbeskrivning 

4.1.1 Organisationen 

Kostavdelningen för hela kommunen är organisatoriskt placerad under samhällsbyggnads-

förvaltningen som står under tekniska nämnden. Utöver kostavdelningen finns enheter i privat 

regi och andra köksverksamheter som står under socialförvaltningen och barn och 

utbildningsförvaltningen. Administrativt för kostenheten finns en kostchef, en kostekonom 

och en assistenttjänst på 50 procent. Falköping är totalt uppdelat i tre områden där varje 

område har en tillsatt områdeschef. Ute på två av enheterna, Ållebergs gymnasium och 

Centralskolan, finns kökschefer som arbetar 50 procent administrativt. Verksamheten styrs 

främst av LOU och livsmedelslagen. Ytterligare krav ställs på säkerhet och arbetsmiljö med 

flera. 

4.1.2 Presentation av de kommunala enheterna  

Inom kommunen finns två typer av kök, tillagningskök och mottagningskök. De tillagande 

köken lagar huvudkomponenten, denna transporteras varm till mottagningsköken, där potatis, 

ris och pasta kokas och sallad tillbereds. Vid några av de mindre mottagande köken levereras 

dessa komponenter färdigkokta med uppskuren tillhörande sallad.  

Under kostenheten finns totalt 43 kommunala enheter fördelade på 20 tillagningskök och 20 

mottagningskök. Utöver dessa finns 3 mindre kafeterior som även går under kostenheten. 

Totalt arbetar 115 personer inom kostavdelningen. I figur 4.1 visas en lista på tillagande och 

mottagande kök inom Falköpings kommun som är aktuella vid leverans för en 

samlastningsterminal, av dessa går inte alla under kostenheten. 

 

Figur 4.1 Leveransställen inom Falköpings kommun som är aktuella vid samlastningsterminal, några enheter ovan 

bedriver flera typer av verksamhet, exempelvis förskola & skola, varigenom de nämns på nytt i respektive kategori.  

Skolkök Förskolekök Äldreboende kök Dagcentraler

Broddetorpskolan T Blåklinten M Bergsliden M Freja T

Centralköket T Elvagården T Björktunas kök T

Dotorpskolan T Floby fsk T Elvagården T

Elvagården T Frökindsgården T Floby Vårdcentrum T

Floby skola T Fyren T Frökindsgården T

Frökindsgården T Fyrklövern M Katarinagården T

Gudhemsskolan M Gudhems fsk M Läkaren T

Gustaf Dahléns skola M Gunghästen T Ranliden T

Katarinagården T Junibacken M Trätorget M

Kinnarpsskolan M Katarinagården T Trädgårdsgatan M

Kyrkerörskolan T Korallen M Vilskegården   M

Frökindsgården T Mandelblomman M

Mössebergsskolan T Mösseberg M

Odensberg M Odensberg M

Vindängen T Sörgården M

Ållebergsgymnasiet T Trollet M

Åsarpskolan T Urd M

Åttagårdsskolan M Vindängen T

http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen.4.7865cfaf121d36819ec800030318.html
http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen.4.7865cfaf121d36819ec800030318.html
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I regel sker i nuläget leveranser tre gånger per vecka av huvudgrossist, mjölk och grönsaker 

till de stora köken. Övriga leverantörer levererar varor en till två gånger i veckan beroende på 

matsedel, fisk levereras en till två gånger per månad till skolor, något oftare till äldreomsorg. 

Mellanstora kök får leveranser cirka två gånger per vecka och små kök ungefär en gång per 

vecka. De små köken är oftast mottagningskök och får således sina varor från en tillagande 

enhet i samband med leverans av varm mat. En sammanställning av antal önskade leveranser 

visualiseras i figur 4.2, tydligare beskrivning tillhandahålls i bilaga 1. 

 

Figur 4.2 Karta över leveransadresser vid införande av samlastningsterminal  
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4.1.3 Falköpings nuvarande leverantörer 

Nuvarande leverantörer som är bundna genom senaste upphandling är: Falköpings mejeri, 

Åslebönan, Mössebergsbagaren, Dafgårds, Servera och Bröderna Hanssons. 

Falköpings mejeri levererar alla sorters mjölkprodukter, exempelvis mjölk, fil och yoghurt 

till större delen av kommunens kök. I nuläget använder Falköpings mejeri företaget GeBe 

frukt och grönsaker för tranport ut till mindre enheter. Den levererade mjölken kommer från 

mjölkbönder i närområdet Falköping. Åslebönan levererar färsk frukt och grönsaker samt 

potatis till alla kommunens kök. Potatisen anses närproducerad och kommer större delen av 

året från gården Parti och Viglunda gård belägna i Lundsbrunn och Skara. Den potatis som 

levereras för potatismos kommer från Dimbo i grannkommunen Tidaholm. Rotfrukter som 

vitkål, palsternacka och rödbetor kommer stora delar av året från odlare i Synnerby i Skara. 

Morötter kommer från Garpängens lantbruk i Lidköping. Potatis och morötter köps 

färdigskalade. Skalning och packning är en tjänst som förses av Åslebönan. 

Mössebergsbagaren levererar färskt bröd, kaffebröd, tårtor och kakor till kommunens 

samtliga kök. Dafgårds levererar delar av kött- & charkprodukter, frysta grönsaker & bär, 

fryst bröd, färs-& fiskprodukter och färdigmat t ex pannkakor. Dafgårds ligger i Källby och 

har egen produktion på de flesta av sina varor. Servera är huvudgrossist och huvudlagret för 

inkommande varor är beläget i Halmstad. Servera levererar kolonialvaror, ost, ägg och 

matfett, delar av kött- & charkprodukter, frysta grönsaker & bär, fryst bröd, färs- & 

fiskprodukter. Bröderna Hanssons levererar färsk fisk till alla kommunens tillagningskök. 

(Hallner, 2011) 

4.2 Satsningar gjorda av Falköping 

Ett beslut har tagits inom Falköping att bygga om samtliga mottagande kök till tillagande, i 

detta skede ligger förslag att i första etapp bygga om 10 av de nuvarande mottagande köken 

till tillagande. För att möta kommunens framtida mål har Falköping tagit ett politiskt beslut 

om att en omlastningsterminal skall tas i bruk. Detta kommer att medföra minskade 

miljöutsläpp med 15 procent samt en ökad säkerhet för barnen genom en minskad exponering 

av trafik med 38 procent för Falköpings del (Barrientos, 2005). Initialt kommer en 

omlastningscentral etableras hos en lokal producent (GeBe Frukt & Grönsaker) då kommunen 

anser att företaget har rätt utrustning och kompetens för att initialt hantera denna verksamhet. 

Som första steg vid införandet av samlastningsterminalen kommer fyra leverantörers flöden 

implementeras; Dafgård, Mössebergsbagaren, Åslebönan och Falköpings mejerier. Framtida 

planer tyder på att en omlastningscentral kommer att etableras i området Logistic Center 

Skaraborg, omlastningscentralen kommer potentiellt användas till alla kommunens produkter 

för samordning och leverans. Matleveranserna från samlastningsterminalen till respektive kök 

kommer att göras före eller efter kökets hektiska tidsperiod så att inleverans sker så smidigt 

som möjligt.  

Ett införande av en samlastningsterminal innebär enligt Barrientos (2005) en minskning av 

antalet stopp vid de kommunala enheterna med 99st per vecka. Om man därmed kan lägga 

inlastning vid perioder innan eller efter lunch medförs förbättrad arbetsmiljö för de anställda 

samt att säkerheten ökar för barnen. I och med etableringen av en omlastningsterminal 
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kommer informationsflödet behöva ändras från nulägets fax och telefon till ett elektroniskt 

beställningssystem som styrs genom ett datorsystem som är anpassat till alla olika parter samt 

möjligheten att i framtiden expandera produktutbudet. Beställningssystemet är i nuläget lagt 

på framtiden eftersom kommunen anser att ett beställningssystem mycket väl kan 

implementeras i steg två. Målet med ett nytt beställningssystem är att möjliggöra enklare 

beställning, kontroll av lagerstatus, kontroll var produkterna befinner sig i flödeskedjan samt 

uppföljning.  

Tidigare försök med upphandling av samlastningsterminal har genomförts, dock var resultatet 

av en för komplicerad anbudsförfrågan att inga intressenter identifierades. Vid införandet av 

en samlastningsterminal ligger fortfarande denna upphandling till grund för åtagande av 

samlastningsterminalen. Nuvarande upphandling kan fortgå i ungefär 4,5 år innan ny 

upphandling krävs, avtalstid gäller om kontrakt skrivs årsskiftet 2011/12.  
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5 Empiri 

Detta empiriska kapitel börjar med en kartläggning av intaget av aktuella produkter samt 

identifiering av dessa produkters egenskaper för att identifiera de krav som ställs på 

flödeskedjan. Vidare utvecklas strukturen av flödeskedjan för tillagande- respektive 

mottagande kök samt var de olika gränssnitten finns. Fortsättningsvis identifieras 

flödeskedjans aktiviteter vars kostnader blir slutpelaren i detta kapitel. Insamlad data i detta 

kapitel baseras på intervjuer, dokument, observationer och fokusgrupper. 

 

5.1 Aktuella produkter & volymer 

Från kommunens samtliga enheter har beställningar mellan 2011-01-01 till 2011-12-31 

sammanställts för att bilda en uppfattning om produktutbudet och storleken på nuvarande 

volymer i form av försäljning och antal för de fyra utvalda leverantörerna. Dessa jämförs 

under rubriken sammanställning med kommunens ytterligare leverantörer för att få en 

uppskattning av totala volymerna beställda av kommunen. Se tabell 5.2. 

Falköpings mejerier: Falköpings mejeri levererar till 30st kök. Under 2011 levererade 

Falköpings mejerier 175570st produkter till ett värde av 3 149 000kr. Beställningarna är 

gjorda utifrån ett produktutbud på ca 35-40 olika produkter. Produktstorlekarna varierar från 

små portionsförpackningar av mjölk på 0,3l till 20l förpackningar. Vanliga storlekar för övrigt 

produktutbud är 1l förpackningar. 

Mössebergsbagaren: Till kommunens samtliga kök levererar Mössebergsbagaren 223st olika 

produkter. Totalt under 2011 levererades 88 628 st. produkter till en kostnad av 1 129 000kr. 

Produktutbudet består av bröd och bakelser. Vanliga storlekar på bröd är i form av limpa, 

kakor varieras från styck till tiopack. 

Åslebönan: Från Åslebönan levereras alla typer av färska frukter och grönsaker. Utöver dessa 

levereras rotfrukter som kål, morot, palsternacka, kålrot och potatis. Åslebönan har ett 

produktutbud på cirka 100 olika produktnummer innehållande olika fruktsorter och 

leveransalternativ. Exempelvis skalad/ strimlad/skivad med mera. Under 2011 sålde 

Åslebönan varor till Falköpings kommun för 2 769 000kr. 

Dafgård: Produkter från Dafgård består mestadels av charkprodukter i kyld och fryst miljö. 

Under 2011 sålde Dafgård produkter till Falköpings kommun för 3 196 000kr. 

Sammanställning 

För att få en överskådlig bild av beställda volymer har dessa fyra leverantörers totala 

försäljning sammanställts i tabell 5.1. Sammanställningen är gjord utifrån budgeterat värde 

från kostenheten och inte verklig inköpsvolym som under 2011 översteg budget. 
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Tabell 5.1 Total försäljningsvolym för 2011, budgeterat 

Falköpings huvudgrossist Servera levererar mycket koloniala varor. Som huvudgrossist säljer 

de alla sorters varor utom mjölk, frukt & grönt och de varor som Dafgård vann i 

upphandlingen. Under år 2011 köpte Falköpings kommun varor från Servera till ett värde av 

11 206 000 kr.  

 

Tabell 5.2 Försäljningskostnad inklusive Serveras flöden under 2011 

Från tabell 5.2 visualiseras att de fyra flöden som är aktuella vid första implementeringsfasen 

står för 10,2 miljoner. Serveras flöden står för 11,2 miljoner av kommunens totala 21,5 

miljoner vilket är 52 procent av de totala inköpen. Då Servera införs i samlastningen kommer 

således nya krav sättas på hanteringen av flödena. 

5.2 Produktparametrar 

De produkter som är intressanta för den utformade kalkylen i denna rapport är: 

mjölkprodukter, färsk frukt & grönsaker och potatis, Färskt bröd och kaffebröd, Kött & 

charkprodukter, frysta bär & grönsaker, fryst bröd, färs & fiskprodukter och färdigmat. Dessa 

produkter är i sin tur indelade i: Kyl & Frys, Kolonial och Frukt & Grönt utefter de krav som 

sätts på flödet. Kyl & Frys avser produkter som kräver kyla för att bibehålla sin kvalitet och 

hållbarhet. Koloniala varor avser skafferivaror som ofta kräver torr luft, mörker och sval 

temperatur. Frukt & Grönt är levande produkter som efter skörd får sämre kvalitet över tiden.  

Olika typer av produkter ställer olika krav på flödeskedjan, genom att identifiera 

varugruppernas huvuddrag identifieras de aspekter som påverkar flödeskedjan och därigenom 

kostnaderna. Det bör tilläggas att nedan angivna produktparametrar endast är riktlinjer, dessa 

har skapats till grund av lagar och förordningar inom de befintliga varugrupperna.  

Totalt

Leverantörer Försäljning

Falköpings Mejerier 3 149 000,00 kr    

Mössebergsbagaren 1 129 000,00 kr    

Åslebönan 2 769 000,00 kr    

Dafgårds 3 196 000,00 kr    

Totalt

Leverantörer Försäljning Summa

Falköpings Mejerier 3 149 000,00 kr    

Mössebergsbagaren 1 129 000,00 kr    

Åslebönan 2 769 000,00 kr    

Dafgårds 3 196 000,00 kr    10 243 000,00 kr  

Servera 11 206 000,00 kr  11 206 000,00 kr  

21 449 000,00 kr  
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5.2.1 Kyl & Frys 

Varugruppen Kyl & Frys sätter tydliga och krävande krav på flödeskedjan i och med att 

produkterna måste ha tydliga riktlinjer för att bibehålla ursprunglig kvalitet. Begreppet kyl 

innehåller de produkter som behöver hållas kalla för att bevara sin kvalitet, ytterligare 

produkter inom denna varugrupp är de som kräver förvaring i kyla på grund av sin hållbarhet. 

Frys innebär djupfrysta produkter som fryses direkt efter produktion och som förblir djupfryst 

även när den når marknaden, konsumenten. 

Inom hantering av kylda och frysta livsmedel är den största felande faktorn 

temperaturskiftningar i flödet. Om produkterna inte hålls frysta påverkas produkternas 

egenskaper, varigenom deras kvalitet försämras. (Djupfrysningsbyrån, 2007) Hantering av 

kylda och frysta livsmedel delas nedan upp i områden om lager, transport och storhushåll.   

5.2.1.1 Lager 

Att rätt temperatur hålls i lager är av stor vikt och om inget specifikt temperaturkrav ställs för 

en produkt gäller i regel att kylvaror skall förvaras vid +3ºC med ±2ºC som riktvärde. Vid 

lagring av djupfrysta produkter bör temperaturen vara -20ºC eller lägre. Riktlinjer för lager 

temperaturer av Djupfrysningsbyrån (2007) gäller en temperatur på -28ºC till -26ºC i 

produktionslagret och -25ºC till -26ºC i grossistlagret. Utrustningskrav på kylanordning är att 

den skall klara kylning av produkter utan att lufttemperaturen höjs, samt att den skall ge jämn 

kyla i hela lagret. FIFU (Först in, Först ut) skall gälla vid djupfrysta produkter.  I tabell 5.3 

redogörs de riktlinjer som finns angående lossning och lastning av kylda och frysta produkter 

vid en yttre temperatur av 15 ºC till 25ºC. (Djupfrysningsbyrån, 2007) 

 

Tabell 5.3 Tidramen för lossning och lastning för kylda och djupfrysta produkter vid temperaturer från 15-25ºC. 

(Djupfrysningsbyrån, 2007) 

5.2.1.2 Transporter 

Transporter av kylda och frysta livsmedel ställer speciella krav i form av temperaturer, hygien 

och mätutrustning. Tranportutrymmet måste även vara godskänt enligt livsmedelsverkets 

föreskrifter. Lastutrymmet måste vara nedkylt till rätt temperatur vid ankomst till nedkyld 

lastningshall, är lastningshallen ej tempererad krävs ingen förkylning utan då bör istället 

produkten vara vid lägre temperatur för att kompensera för temperaturökningen. 

Kylanordningen skall vara avstängd vid lastning och lossning. Från förpackningsvinkel är det 

viktigt att inte överstiga tillåtna pallmått eller låta plastfilmen runt pallarna täcka gaffeluttagen 

eftersom det kan påverka lastens luftcirkulation. Föraren har ansvaret att kontrollera alla 

varupartiers temperaturer och registrera dessa, ifall det finns skador eller avvikande 

temperatur på några varupartier vid lastning och lossning skall varuägaren kontaktas för 

Lastenhet Kylda livsmedel Djupfrysta livsmedel

Hel- och halvpall 10-20 min 30 min

Rullcontainer 10-15 min 20 min

Butiks- och storhushållsförpackningar 5-10 min 20 min

SRS-låda 5-10 min 20 min

Konsumentförpackningar 5 min 10 min
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instruktioner om inte tidigare instruktioner givits. Skador och avvikelser skall märkas i ett 

fraktdokument som även skall undertecknas av mottagaren. (Djupfrysningsbyrån, 2007)  

5.2.1.3 Storhushåll 

När varorna anländer till köken gäller samma riktlinjer under lossning och lastning beskrivet i 

kapitlet transporter ovan. Direkt efter lossning skall produkterna placeras i kyl- eller 

frysutrymme för att undvika temperaturhöjningar. Produkterna bör vara lagrade i obrutna 

förpackningar, vid lagring av oförpackade varor är riktlinjer att en luftfuktighet krävs mellan 

80 och 100 procent. Specifika förvaringstemperaturer skall vara utmärkt på förpackningen. 

Även i storkök gäller FIFU principen. (Djupfrysningsbyrån, 2007) 

5.2.2 Frukt & Grönt 

Frukt, grönsaker och bär är produkter som vi oftast äter färska. En gemensam faktor är att de 

är levande produkt som omvandlar syre till koldioxid och vatten. Eftersom ingen energi 

tillförs efter skörd påverkas dess kvalitet över tiden. De flesta produkter har således en kort 

hållbarhet. Hållbarheten är olika beroende på produkten och karaktäriseras av i vilken 

omfattning omvandlingen till koldioxid sker, en mer frekvent omvandling desto kortare 

hållbarhetstid. Den frekvens som omvandlingen sker i kan påverkas genom rätt temperatur 

och syrehalt. Vid låga temperaturer i ett lager kan hållbarheten på frukt och grönt öka kraftigt, 

liknande gäller vid kontroll av gashalterna (syre och koldioxid). (Jordbruksverket, Kvalitet på 

grönsaker och frukt, 2003) 

Det finns elva klasser som har specifika normer vid hantering, dessa är: bordsdruvor, 

citrusfrukter, jordgubbar, kiwifrukter, persikor & nektariner, päron, äpplen, bananer (endast 

gröna), paprika, sallat och tomat. I övrigt skall den allmänna normen för hantering av 

produkter användas. Den allmänna normen är de minimikrav framarbetade av Europeiska 

unionen som ställs på frukt och grönsaker för att få säljas på marknaden. I sin helhet beskriver 

Jordbruksverket (2011) att minimikraven på produkten skall vara: hel, frisk, ren, fri från 

skadedjur, fri från skador från skadedjur, fri från onormal yttre fuktighet, fri från främmande 

lukt och smak, tillräckligt utvecklad och mogen för sin sort. Den skall vara i en mognadsfas 

som tillgodoser en tillfredställande mognadsgrad vid processens slut. Vikt och antal får endast 

avvika med 10 procent från ovan givna minimikrav, Inom denna tolerans får endast 2 procent 

vara angripen av röta. Ursprungslandet skall tydligt vara markerat på produkten. 

(Jordbruksverket, Allmän handelsnorm, 2011) De övriga kategorierna har speciella krav för 

klassificering I, II och Extra samt mognadskrav, toleranser och förpackningskrav.  

För att tydligare visa de krav som ställs vid lagring av färska frukter och grönsaker har ett 

urval av några vanligt förekommande varor visualiserats i tabell 5.4.  



43 

 

 

Tabell 5.4 Rekommenderade temperaturer, luftfuktighet samt maximal lagringstid för några vanligt förekommande 

frukter och grönsaker. 

5.2.3 Bröd 

Efter att bröd har tillverkats startar en process i brödet som kallas retrogradering som beror på 

bland annat förändringar i stärkelsen. Retrogradering innebär att brödet blir smuligare och får 

sämre kvalitet. Retrograderingsprocessen sker snabbare i kyld miljö jämfört med förvaring i 

rumstemperatur och även om processen är reversibel vid uppvärmning återkommer effekterna 

snabbare än hos färskt bröd. Vid förvaring av bröd i längre perioder kan det vara lämpligt att 

frysa brödet. Vid frysning passerar brödet sin minimala förvaringstemperatur vid frysning och 

upptining vilket leder till kvalitetsförsämringar. Normalt sett sker mögelangrepp på färskt 

bröd efter en vecka. De producerande företagen kan försvåra mögelangreppen genom 

användning av konserveringsmedel, surdeg, tillverkning i hygienisk miljö och andra 

strategier. Hårt bröd är inte lika känsligt som mjukt bröd eftersom det är torrt vilket försvårar 

mikroorganismers påverkan. Det viktiga med hårt bröd är att förvara det torrt, vid rätt 

förvaring har hårt bröd väldigt lång hållbarhetstid. (Modin & Lindblad, 2011) 

5.2.4 Allmänt om riktlinjer angående livsmedel 

Sveriges kommun och landsting (SKL) har tillsammans med livsmedelsverket tolkat hur 

livsmedelsföretagare bör agera för att nå målen i lagstiftningen
14

 om livsmedelshygien. Denna 

sammanfattning har presenterats i rapporten Handbok för säker mat inom vård, skola och 

omsorg: Branchriktlinjer för kök (2009). Några av deras identifierade åtgärder visas nedan:  

 Oförpackade och förpackade livsmedel skall inte förvaras i samma kylutrymme  

 Oförpackade råvaror
15

 och färdigvaror skall inte förvaras i samma kylutrymme 

 Oförpackade råvaror såsom: kött, rå fisk och råa grönsaker skall inte förvaras i samma 

kylutrymme.  

 Alla typer av frysvaror kan förvaras i samma frys 

Om det finns tillgång till ett stort kylutrymme kan hyllsektioner utmed respektive vägg göra 

tillräcklig åtskillnad av produkterna. 

                                                 
14

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 

15
 Med råvara menas i detta fallet alla ingridienser som ingår i en maträtt, således även halvfabrikat. 

Produkt Temperatur °C Luftfuktighet % Hållbarhet Anmärkning

Potatis 4–6 95–98 Cirka 34 veckor Längsta hållbarhet

20 20–25 dygn

Morot 0 95-100 25 dygn Längsta hållbarhet

20 2–3 dygn

Äpple 3–5 1–2 veckor

20 4–7 dagar

0–6 95–100 < 2veckor Längsta hållbarhet

Gurka 7–14 95–100 8–10 dagar Ideal temp. kan variera

Isbergssallad 0 98–100 10 dagar

Lök 0 65–70 1-8 månader
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Som allmän regel gäller temperaturer för livsmedel vid hantering och förvaring enligt tabell 

5.5. Om livsmedel förvaras vid en temperatur som gynnar mikroorganismer ökar risken för 

matförgiftning kraftigt. Den temperatur som skapar optimala förutsättningar för ökad kvalitet 

och livslängds skall tydligt markeras på förpackningen. Ytterligare märkningskrav, se kapitel 

5.2.4.1Krav på förpackningar av livsmedel. 

 

Tabell 5.5 Riktlinjer för temperatur hos livsmedel (Tillsynsavdelningen, 2006) 

5.2.4.1 Krav på förpackningar av livsmedel 

Livsmedelsverket har strikta krav på hur en livsmedelsförpackning skall vara markerad och 

vilken information förpackningen skall innehålla. Dessa regler är sammanfattade i (LIVSFS 

2004:27
16

) med senaste ändring 2008:14. De regler som finns kring märkning innefattar 

beteckning, innehållsförteckning, mängd av ingredienser, bäst före dag alt. sista 

förbrukningsdag, nettokvantitet, anvisningar kring förvaring och användning, ursprung, 

bruksanvisning, verklig alkoholhalt och firmanamn och adress. Dessa är således de regler och 

krav som författaren anser att nuvarande leverantörer använder sig av i nuläget, dessa krav 

ligger därigenom som grund vid identifierade gränssnitt i flödeskedjan. 

5.3 Ingående enheter i flödet 

I detta kapitel ges en beskrivning av de ingående aktörerna i det studerade flödet. Aktörerna 

består av GeBe Frukt & Grönsaker, Ållebergsgymnasiet och Åttagårdsskolan. GeBe har fört 

en diskussion angående samlastningsterminal under en lång period med Falköpings kommun 

och är i nuläget det företag som är mest aktuell att möta den rollen. Ållebergsgymnasiet är ett 

tillagande kök som tillagar mat endast till sin egen skola, således representerar kostnader för 

enheten gränssnittet tillagande kök. Falköping arbetar med att bygga om alla mottagande till 

tillagande kök, ett kök som kommer förbli mottagande för en tid framåt är Åttagårdskolan, 

storleksmässigt går den i linje med många andra skolor i kommunen vilket gör enheten 

representerar gränssnittet mottagande kök. 

5.3.1 AB GeBe Frukt & Grönsaker - Samlastningsterminal 

AB GeBe Frukt och Grönsaker (GeBe) är den aktör som i nuläget står att möta rollen som 

samlastningsterminal. Den nuvarande verksamheten bedrivs i Valtorp beläget ca tio kilometer 

utanför Falköping centrum. I sin fordonspark har GeBe fyra lastbilar och en liten skåpbil för 

                                                 
16

 Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel 

Riktvärden för temperatur 

hos livsmedel Anmärkning

4°C

Högsta temperatur för förvaring av livsmedel med lång 

hållbarhet, som kan innehålla L. monocytogenes, Y. 

enterocolitica, Cl. botulinum eller B. cereus.

8°C

Högsta temperatur för de flesta andra livsmedel som kräver 

kylförvaring

60°C Lägsta temperatur för varmhållning av livsmedel
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expressleveranser. Lastbilarna är utrustade med kylaggregat för att hålla en inre temperatur på 

cirka 4ºC. Dockningsplatsen för lastbilarna enligt bild 5.1 är byggd att följa kraven för kylda 

och frysta gods. Av företagets 14 anställda arbetar 11st i terminalen medan 2st har rent 

administrativa tjänster, 1 person arbetar efter behov både administrativt och operativt. 

 

Bild 5.1 In och utleverans från GeBe 

Då GeBe intar rollen som samlastningsterminal kommer antalet produkter öka markant 

jämfört mot deras nuvarande volymer. In och utlastningszon visualiserad i bild 5.2 håller en 

konstant temperatur på cirka 8ºC med möjlighet att justeras även lägre. Utöver in och 

utlastningszon finns utrymmen med högre temperatur för produkter som inte bör förvaras i 

kyla. Det finns utrymme i lagret för införskaffandet av frysutrustning. I en avskild del av 

lagret förpackas potatis om från stora transporteringssäckar till mindre 

konsumtionsförpackningar. Vid fullskalig implementering som samlastningsterminal med alla 

kommunens livsmedelsflöden kommer nuvarande lager inte räcka till utan en expandering är 

nödvändig.  

För närvarande är GeBe ingen leverantör åt kommunen, utan de levererar till restauranger och 

affärer i Falköpings kommun. De ansvarar dock för leveranser till många av kommunens 

mindre enheter då stora leverantörer inte ser lönsamhet i att leverera till dessa, GeBe fungerar 

i det skedet redan som en samlastningsterminal.  

 

Bild 5.2 In och utlastningszon hos GeBe 
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5.3.2 Tillagande kök – Ållebergs gymnasium 

Ållebergs gymnasium är en skola belägen i Falköping centrum med cirka 1000 elever och 

ungefär 900 ätande elever per dag. Utöver vanlig lunch lagas frukost, mellanmål och 

middagar till volleybollsgymnasiets elever om ca 60 portioner. I snitt räknar skolan med en 

förbrukning av 1200 portioner per dag. Skolan har 5 kockar och en kökschef, utöver dessa 

finns en person som arbetar som reserv vid sjukdomsfall eller dylikt. Kökschefen arbetar 50 

procent administrativt och 50 procent operativt. Kökschefen är den person som vanligtvis har 

det extra ansvaret för varubeställningar. Även personalen kan även beställa varor, dessa måste 

dock attesteras av kökschefen. Mängden varor räknas ut genom ett kostdata-program 

(Mashie) som omvandlar antalet portioner utefter antalet portioner, således byggs 

beställningsvolymen på kockarnas fingertoppskänsla av antalet portioner per måltid som 

serveras. Vid varje inleverans fås en följesedel och faktura. Personalen mottags-attesterar och 

konterar fakturan för att sedan skicka fakturan vidare till respektive arbetsledare för en 

beslutsattest där de kontrollerar konteringen. Fakturan går sedan till kommunen för 

registrering i ekonomisystemet. 

Ållebergsgymnasiet används som lokal vid evenemang och cuper. Vid cuper är det svårt för 

föreningarna att försörja alla med mat vilket gör att företag, klubbar får möjligheten att hyra 

köksverksamheten inklusive personal. Ållebergsgymnasiet bidrar således till inkomst. På 

samma sätt har köket använts som restaurang på kvällar då många invånare vill ha mat lagad 

från kökschefen i köket.  

Idag sker cirka 16 leveranser per vecka från de 4 största leverantörerna. Servera, Falköpings 

mejerier och Dafgårds levererar 3ggr/vecka medan Åslebönan har daglig leverans, 

Mössebergsbagaren levererar i nuläget cirka 2ggr/vecka. Vid införande av 

samlastningsterminal vill Ållebergsgymnasiet ha leveranser ca 3ggr/v. Det kommer således 

innebära en minskning med 13st leveranser per vecka. 

5.3.3 Mottagande kök – Åttagårdsskolan 

Med ca 125 elever är Åttagårdskolan ett mottagande kök beläget i Falköping centrum. 

Åttagårdsskolan har årskurs 1-5 inklusive förskola. De får sin mat levererad varm från 

Kyrkerörskolan tillsammans med ytterligare varor vid behov. På Åttagårdskolan arbetar en 

person med skolmåltider, till den levererade huvudrätten tillagas pasta, potatis och ris samt 

sallad skärs upp i köket. Skolan serverar förutom lunch även frukost och mellanmål. Frukost 

serveras i matsalen till barn på fritids före klockan 08.00 då skolan börjar. Lunch äts i 

matsalen av förskolan, årskurs 1 och 2. Övriga, årskurs 3-5 får lunchbuffé utlevererade till 

respektive klassrum. Nuvarande leveranser sker på de dagar anpassade av leverantören, 

exempelvis; Falköping mejeri: mån, ons, Servera: ons. Under en vecka får Åttagårdskolan 

ungefär 8st leveranser. Vid införande av omlastningsterminal anser skolan att de klarar sig 

med leverans en gång per vecka. I köksutredning (2007) identifierades antalet portioner per 

måltid i Åttagårdsskolan till; Frukost: 10 st., Lunch: 145 st., Mellanmål: 30 st. 
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5.4 Gränssnitt i flödeskedjan 

Försörjningskedjan från ”jord till bord” innehåller många olika gränssnitt. Dessa gränssnitt 

kommer utgöra grunden i kalkylmodellen där kostnaden först beräknas inom varje gränssnitt 

för att sedan aggregeras till en totalnivå. Fortsättningsvis ges en mer utförlig förklaring av 

huvudgränssnitten i flödeskedjan, vilka visualiseras i figur 5.1. 

 

Figur 5.1 Huvuddragen av de logistiska gränssnitten vid det studerade flödet 

De huvudgränssnitt representerade i figur 5.5 uppstår då ansvaret för godset överlämnas till 

nästkommande led i kedjan. Ansvaret för varorna är av vikt eftersom skador och dylika fel 

skall åtgärdas av den aktör i kedjan som är ansvarig för felet. I ett gränssnitt behöver således 

inte allt ansvar överföras, utan endast de områden vars aktör kan orsaka skada och problem. 

Exempelvis bör inte en samlastningsterminal ansvara för felleveranser då de i sin roll endast 

har möjlighet att kontrollera yttre förpackning och markering. Terminalen bör således lägga 

ansträngningar på att förebygga felleveranser i form av yttre kontroll. Utöver ansvar uppstår 

även krav på informationsutbyte vid gränssnitten i form av märkning och 

leveransinformation. Ytterligare förpliktelser vid gränssnitten gäller förpackningar och 

lastbärare. 

5.4.1 Leverantör – samlastningsterminal 

Ett huvudgränssnitt uppstår mellan leverantör och samlastningsterminal. Detta gränssnitt 

uppstår då samlastningsterminalen tar över ansvaret för godset i form av samlastning, 

terminalens ansvar blir således att bibehålla rätt temperatur per produkt, samlasta utan skador 

och samlasta rätt gods till rätt enhet. Inkommande gods anländer på lastbärare, oftast i form av 

rullvagn. Samlastning sker i kundförpackning med bibehållen produkttemperatur, flera 

enheter kan samlastas på en rullvagn beroende på orderstorlek. Informationsflödet som 

överförs mellan leverantör och samlastningsterminal sker i form av produktmärkning; alla 

varor skall vara tydligt markerade med vilken kommunal enhet som står som mottagare, 

temperatur, bäst före datum med flera skall även vara tydligt utmärkt för varje produkt för att 

möjliggöra högsta kvalitet och hållbarhet. Detta enligt livsmedelverkets föreskrift LIVSFS 

2004:27. Tid för leverans till samlastningsterminal för leverantörerna specificeras av 

Falköping kommun i sin upphandling med samlastningsterminalen. Leveranstid in till 
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samlastningsterminalen skall vara med marginal så att terminalen har tid att uträtta 

samlastning till enheterna med första avgång när köken öppnar. 

Ansvarsfördelningen för gränssnittet görs av en yttre kontroll då samlastningsterminalen 

kontrollerar temperatur för mottaget gods samt att produkterna ser hela och fina ut. Vid 

problem vid ankomstkontroll bör leverantören kontaktas omgående för åtgärd innan första 

utleverans. Betalning mellan leverantör och samlastningsterminal sker endast av tjänster 

utöver de givna i upphandlingen. Falköpings kommun står som mottagare av fakturor 

gällande varor och utförd samlastningstjänst.  

5.4.1.1 Åslebönan AB & Mössebergsbagaren 

Åslebönan och Mössebergsbagaren vill inte bibehålla leveranserna till 

samlastningsterminalen. Mot avgift tar terminalen över hämtningen av produkterna och en 

kvalitetskontroll görs innan produkterna samlastas på terminalen. Vid eventuellt fel kontaktas 

leverantören omgående för att åtgärda detta innan samlastning sker ut till enheterna. 

Transportpriset sker i form av minskad kostnad av nuvarande upphandling mot respektive 

leverantör. 

5.4.1.2 Falköpings mejerier & Dafgård AB 

Falköpings mejerier levererar sina produkter på speciella vagnar för mjölkprodukter. De vill 

fortsättningsvis leverera till samlastningsterminalen och efter ankomstkontroll finns i nuläget 

inga hinder samlastning av produkterna. 

I nuläget vill Dafgård fortsätta med leveranserna, och således leverera till 

samlastningsterminalen. En kvalitetskontroll genomförs på samlastningsterminalen och GeBe 

får förfogande att samlasta Dafgårds produkter med andra 

5.4.2 Falköping kommun – samlastningsterminal 

Falköpings kommun och GeBe Frukt och grönsaker förbinds via en upphandling. Falköpings 

kommun gick ut med anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag till sin upphandling om 

samlastningsterminal år 2010. Anbudsinbjudan ansågs av sökande parter vara för bearbetad 

och ingående vilket gjorde att inga anbudsförfrågningar mottogs av Falköping. Vid ett 

samarbete med GeBe frukt och grönsaker gäller kontrakt enligt tidigare 

upphandlingsunderlag, vid tvist angående tolkning och tillämpning av punkterna inom avtalet 

är svensk domstol den avgörande aktören. Fakturor skickas från den upphandlade 

samlastningsterminalen till Falköping månadsvis för upphandlade tjänster. 

Nedanstående är ett utdrag ur Falköpings (Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag - 

transporttjänster i Falköping, 2010) och är den grund mot var kommande 

samlastningsterminal binds. 

Ansvarsfördelning vid sakskador är formulerad i upphandlingen till att: 

”Entreprenören ansvarar för sakskador som orsakats genom 

fel eller försummelse av Entreprenören, Entreprenörens anställda eller i 

övrigt av Entreprenören anlitade. Ansvaret innefattar förlust och skada på 
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gods som uppkommer när Entreprenörens innehar ansvarat för godset 

enligt villkoren i detta avtal. Ansvaret skall uppgå till skadans verkliga 

värde maximerat till 1 miljoner SEK för varje skadetillfälle och maximalt 

5 miljoner SEK per 12-månadersperiod. Ingen ansvarsbegränsning skall 

gälla om det föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet” (Anbudsinbjudan 

och förfrågningsunderlag - transporttjänster i Falköping, 2010, s. 37) 

Ansvarsfördelningen vid övriga skador lyder:  

”Entreprenörens ansvar för skada skall såvida inte uppsåt 

eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till ett sammanlagt värde 

om 20 miljoner SEK. Denna begränsning omfattar inte prisavdrag, räntor 

och viten.” (Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag - transporttjänster i 

Falköping, 2010, s. 37) 

5.4.3 Samlastningsterminal – tillagande / mottagande kök 

Gods anländer till kök vid avsedda tider anpassade för varje kök. Godset skall avlämnas av 

chauffören på rullvagn med samlastade varor för det individuella köket på avsedd plats av 

personalen. Vid leverans enligt uppgjort turschema krävs ingen avisering. Inkommande gods 

godkänns och kvitteras av personalen med angivet klockslag och avvikelser från tidigare 

överenskommelser. All avlämning mellan samlastningsterminal och tillagande/mottagande 

kök skall ske i enlighet med Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag - transporttjänster i 

Falköping (2010). Det vill säga: 

”All lastning och lossning av gods skall ske på av 

Godsmottagaren anvisad plats. Godsmottagaren skall kvittera mottaget 

gods. [...] Eventuella synliga skador på ytteremballaget skall då noteras på 

transportsedeln. [...] Överenskommelse som innebär att annan än 

Godsmottagare godkänner mottagandet får inte innehålla begränsningar 

som innebär att Beställaren har godkänt skador på levererade varor som 

visar sig först när ytteremballaget öppnas.” (Anbudsinbjudan och 

förfrågningsunderlag - transporttjänster i Falköping, 2010, s. 21) 

I samband med mottagning av gods kontrolleras och dokumenteras temperatur enligt HACCP 

av kökspersonalen. 

5.5 Arbete med gränssnitt i andra kommuner 

Nedan följer en beskrivning av andra kommuners flöden via en samlastningsterminal och hur 

ansvarsfördelningen vid gränssnitten mellan de olika aktörerna är fördelade.  

5.5.1 Halmstad 

Halmstad införde en samlastningsterminal år 2008. Innan terminalen infördes hade Halmstad 

290st leverantörer som levererade till 422 kommunala enheter. Nuvarande 
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samlastningsterminal utgörs av Bring Express och omfattar papper och plastprodukter, 

kontorsmaterial, sjukvårdsmaterial, kemikalieprodukter och livsmedel.  

Halmstad använder sig utav ett system där yttre förpackningar och temperatur kontrolleras vid 

ankomsten på samlastningsterminalen. Alla problem som uppstår vid mottag på enheterna 

fördelas beroende på art där ansvaret hos leverantör uppstår vid fel vara, brist o.s.v. medan 

samlastningsterminalen är ansvarig för de felaktigheter som uppstår efter kontroll, exempelvis 

temperaturfel. När problem upptäcks ute på enhet kontaktas den aktör som anses vara 

ansvarig för felet, antingen leverantören eller samlastningsterminalen får alltså ta på sig felet 

och kompensera för det. 

I sin upphandling har Halmstad precis som Falköping delat upp ansvaret i sakskador och 

övriga skador. I kort ansvarar samlastaren för skador vållade av egen personal. 

”Entreprenören ansvarar för sakskador som orsakats genom fel eller försummelse av 

Entreprenören, Entreprenörens anställda eller i övrigt av Entreprenören anlitade...” (Halmstad, 

2007, s. 22) 

5.5.2 Borlänge 

Som första kommun i Sverige skaffade Borlänge en samlastningsterminal den 1 augusti 1999. 

De omfattar i nuläget livsmedel och pappersvaror. Leveranserna sker på bestämda dagar och 

tider där varje enhet har en fastställd leveransdag varje vecka. Extra leveranser sker även de 

på två ytterligare bestämda veckodagar. (Borlänge kommun, 2005) 

Enligt ansvariga för införandet av samlastningsterminalen har inga större problem på grund av 

ansvarsfördelning i flödet uppstått. Maserfrakt är nuvarande samlastningsterminal. 

Inkommande varor från Servera rörs inte av Maserfrakt, utan endast pålastning till deras 

rullvagnar möjliggörs. Om problem uppstår vid köken av produkter från servera kontaktas 

leverantören direkt, övriga produkter kontaktas samlastningsterminalen (MaserFrakt). 

Borlänge kommun arbetar i nuläget med just ansvarsfördelningen av varorna längs kedjan, de 

har tillsammans med Menigo och Servera fört en diskussion om gränssnitten och väntar i 

nuläget på underlag från Servera som sedan skall diskuteras kring för att lösa juridiska 

ansvarstaganden. Borlänge har många likheter gällande livsmedel med inköpsvolymer och 

avstånd inom enheter o.s.v. med Falköpings kommun. Borlänge har en upphandlad kostnad på 

250kr per stopp gentemot Maserfrakt.  

Enligt Andersson och Thorén (2005) har införandet av samlastningsterminal minskat 

Borlänges inköpskostnader med 7 procent. De 7 procent som gavs som minskat inköpspris 

från leverantör visar sig stämma överens med den kostnad Borlänge betalar för transporter 

från sin samlastningsterminal. 

Leveransflödet sker av att leverantörerna får in order från respektive enhet och packar och 

märker varje order separat. Därefter levererar respektive leverantör sina varor in till 

terminalen (själva eller via anlitad transportör) där varorna sorteras på olika rullvagnar för 

vidare leverans till enheterna. (Borlänge kommun, 2005) 
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5.5.3 Växjö 

Växjö inskaffade sin samlastningsterminal år 2010 och omfattade i sin implementeringsfas 

städprodukter, plast- och pappersprodukter och kontorsmaterial. Kort därefter kompletterades 

flödet med att omfatta livsmedel. Varorna går via en distributionscentral kallad Scandinavian 

Supply Chain (SSC). SSC är ett logistikcentrum beläget i Växjö som ägs av Alwex transport 

AB. 

I sitt förfrågningsunderlag för samordnad varudistribution specificerades en detaljplan för hur 

uträttandet av samlastningen skulle ske. Däri gavs en beskrivning av hur gränssnitten hanteras 

i form av avisering, ansvar m.m. 

Avtal angående samordnad varudistribution skrevs 2010-05-18 med Alwex Transport AB. 

Sedan starten upplever Växjö inga problem med gränssnitten i kedjan, till skillnad från övriga 

kommuner får Växjö kommun även samlasta Serveras produkter vilket de anser har att göra 

med specificerade krav på ansvaret i avtalet. På liknande sätt som övriga kommuner har 

Växjö infört en kontroll vid ankomst till samlastningsterminalen. Kontrollen innebär: 

”Rätt temperatur gällande livsmedel. Rätt mängd och inga till synes 

skadade kollin...” (Växjö, 2010, s. 3).  

Om fel upptäcks vänder sig samlastningsterminalen till leverantören som får åtgärda 

problemet, vid skadad förpackning/produkt skickas denna tillbaks till leverantören. 

Ansvarsfördelningen i avtalet är fördelat på leveranser, avisering, flödesoptimering och 

hantering. Exempel på ansvar vid felleveranser angivet i avtalet:  

”Om Entreprenören mottagit och kvitterat gods från en varuleverantör och 

detta gods sedan försvinner eller förstörs ska Entreprenören ersätta 

Kunden för godsets fulla värde.” (Växjö, 2010, s. 6)  

Utöver samlastningsterminalens ansvar vid felleveranser anges varuleverantörens ansvar i 

avtalet enligt: 

”Vid felaktig leverans, orsakad av varuleverantören, kan entreprenören 

komma att genomföra en omleverans enligt överenskommelse med 

beställare och varuleverantör” (Växjö, 2010, s. 6) 

Om fel upptäcks ute på enheten får således mottagande personal avgöra vad för typ av fel som 

uppstått och vända sig antingen till varuleverantör alternativt till samlastningsterminalen för 

åtgärd. 

Hanteringen sätter krav på omlastning till lastbärare, återvinningsbart material och returflöde. 

Utöver dessa ligger krav på att samlastningsterminalen skall, med egna finansiella medel, 

hjälpa med tjänster som inte uppfyller de krav specificerade i avtalet. 
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5.6  Aktiviteter 

Verksamheten hos de aktörer som identifierats i flödeskedjan beskrivs i detta kapitel för att 

identifiera de aktiviteter som bedrivs inom respektive gränssnitt. Aktiviteterna skall fungera 

som grupperingar på enhetsnivå för att skapa en enhetlig bild av verksamheten inom 

gränssnittet. För beräkningar i kostnadskalkylen mäts tid för varje aktivitetsgruppering vilket 

sätter krav på rätt ställda aktivitetsnivåer och grupperingar. Tidsramen för aktiviteterna skall 

mätas per dag eller arbetspass så att jämförelser lätt kan göras mot totalkostnad över ett 

iakttaget intervall. 

5.6.1 Samlastningsterminal 

Som första steg vid implementeringen av samlastningsterminalen kommer GeBe hämta 

leveranser från Mössebergsbagaren och Åslebönan, Falköpings mejerier och Dafgård vill 

fortfarande stå för leveranserna till samlastningsterminalen. Inkommande gods skall vara 

tydligt markerat från leverantör med information angående; mottagande enhet, 

förvaringstemperatur, bäst-före datum m.m. vilket avgör var godset placeras i terminalen. I 

lagret placeras varor efter (kyl, frys och varmt). Vid inleverans görs även en ankomstkontroll 

av temperatur och yttre skador. När inleverans väl skett till respektive plats i 

samlastningsterminalen sker omfördelning och eventuellt omförpackning av varorna för att 

tillgodose de krav som ställs från respektive enhet. I figur 5.6 visas tidsramen för inleveranser 

från leverantör till GeBe vilket preliminärt är satt till kl 22:00 för att ge GeBe tid för 

samlastning. Själva samlastningen startar efter 22:00 då samlastning sker på lastvagnar 

avsedda för de olika enheterna inom kommunen. Vissa mindre enheter kan även dela lastvagn 

för att öka fyllnadsgraden i lastbilen. Samlastningsområdet visualiserat i figur 5.2 håller en 

maxtemperatur på 8°C vilket gör att frysta gods lastas på speciella lastvagnar avsedda att 

behålla en inre temperatur på -20°C eller lägre.  

 

Figur 5.2 Preliminär tidsram för in och utleveranser 

Väl ute på enheten skall chauffören lasta av varorna för respektive enhet på rätt angiven plats 

för att därefter packas upp av personalen. Då enheten har en full rullvagn tar chauffören med 

den tomma rullvagnen tillbaka från tidigare leverans, likaså erbjuds returhantering av 

överblivet förpackningsmaterial etc. som personalen har svårt att göra sig av med. Tanken är 

att leveranser skall ske på utvalda dagar vid den tidpunkt då det passar personalen i köket. 
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5.6.1.1 Identifierade aktiviteter 

 Hämtning – Leverantörer som avstår från fortsatta inleveranser 

 Inleverans – Mottag och placering av varor i terminalen 

 Kvalitetskontroll – Kontroll av temperatur och yttre skador 

 Lagringsplats – Transport till & från lagerplats före samlastning 

 Samlastning – Lastning till rullvagn för respektive kök 

 Utleverans – Pålastning på lastbilar av samlastat gods 

 Leverans – Leveranstid till de kommunala enheterna 

 Administration – Tid spenderad på administrativa uppgifter genom flödet 

5.6.1.2 Tidsekvationer & Kostnadsdrivarvolym 

GeBe bedriver verksamhet alla dagar då köken är verksamma, under ett år drivs köken i 

181dagar. Efter önskemål (se bilaga 1) bör samlastningsterminalen hantera 62 leveranser per 

vecka, detta medför 12-13st leveranser per dag. 

Hämtning av varor sker med tidsekvation beroende på leverantör. Tanken är att hämtning av 

leveranser skall ske på turer avsedda för inleverans av övriga produkter från GeBe frukt och 

grönsakers sekundära leverantörer. Två av leverantörerna vill avstå från inleverans.  

 Hämtning 

                                                          

                                           

 Kostnadsdrivarvolym 

                               

Inleverans sker med tidspålägg beroende på lastbärare, tidsskillnad jämfört med hämtning 

beror på placering av lastbärare i samlastningsterminalen. 

 Inleverans 

                                                        

 Kostnadsdrivarvolym 

                                 

Kvalitetskontroll utförs genom en yttre kontroll och temperaturtagning av inkommande gods. 

Antal inkommande RC från fyra leverantörer räknas utifrån att samlastningsterminalen 

behöver varor till 13st enheter per dag och att 2st enhets gods kan samköras på en rullvagn till 

terminalen. 

 Kvalitetskontroll 

                                                    

 Kostnadsdrivarvolym 
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Produkter som behöver speciell lagringsplats har avsedda platser i terminalen, detta gäller 

framförallt fryst gods som skall samlastas. Tidstillägg sker för de produkter som behöver 

förvaras fryst och varmt. Av produktsortimentet finns endast få produkter som inte kan 

förvaras i kyla, vid kortare perioder (12 timmar) kan även frysta varor förvaras i kyld miljö 

med hjälp av ett termo-täcke. Leverantörerna har ca 30st produkter som kräver frys, inom 

frukt och grönt är exempelvis bananer en av de produkterna bör förvaras varmt. Av dessa 

produkter levereras i snitt fyra till fem produkter vid varje leverans. 

 Lagerplats 

                                   

                                                         

 Kostnadsdrivarvolym 

                     

Produkter inkommer från olika leverantörer markerat med mottagande enhet. Samlastning 

sker av inkommande varor till RC. Tidspålägg räknas för samlastning av varor till respektive 

enhet. Olika enheter har olika sorter och antal varor, att samlasta beror således på antal och 

egenskaper. För att lättare få en uppfattning om genomsnitt samlastningstid har författaren 

valt att bryta ner tidsekvationen per flöde. Räknat från leveransinformation levereras i 

perioden i genomsnitt 23st produktkategorier per dag från en leverantör.  

Samlastningstiden räknas utifrån 4st inkommande flöden och 13st leveransenheter per dag. 

Till varje enhet inkommer ungefär 3st rullvagnar per leverans. 

 Samlastning 

                                              

 Kostnadsdrivarvolym 

                                                                   

Utleverans sker likt inleverans med tidspålägg beroende på lastbärare, ut från 

samlastningsterminalen sker endast lastning på rullcontainer varpå antalet blir avgörande. 

Frysta produkter som förvaras i en RC avsedd för frys kräver extra tidstillägg. Med 

62leveranser per vecka ≈ 13st leveranser per dag och med ett snitt av tre rullvagnar per enhet. 

Med två avgångar per dag krävs att varje leverans innehåller ca 20st rullvagnar.   

 Utleverans 

                                   

 Kostnadsdrivarvolym 
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För att se till behoven identifierade i bilaga 1 krävs cirka 62 leveranser per vecka. Med två 

avgångar per dag krävs att varje tur levererar till 6st enheter. Med antagande att endast 

avlämning av rullvagn sker vid ankomst till terminal. 

 Leverans 

                                                                

                                                    

                 

 Kostnadsdrivarvolym 

                                             

Administrationsuppgifter för samlastningsterminalen vid ankommande och utgående gods 

sker i form av kontroll över varor som passerar terminalen. En uppskattning av tidsåtgång 

över administrativa tjänster vid implementering av samlastningsterminal sker med tidspålägg 

enligt.  

 Administration 

              

 Kostnadsdrivarvolym 

         

5.6.2 Tillagande kök – Ållebergs gymnasium 

Ållebergsgymnasiet har uppdelat arbetet i köket på sex stationer med ett roterande schema 

över vem som är på vilken station. De sex stationerna återfinns i bilaga 3. De är totalt fem 

heltidsarbetande personer i köket samt en kökschef som arbetar både administrativt och 

operativt.  

Utöver det identifierade arbetsschemat kan Ållebergsgymnasiet bokas vid olika evenemang 

och cuper, då köket inte får användas av andra än anställd kökspersonal får de i samband med 

event arbeta utöver ordinarie arbetsschema mot ersättning. 

Genom en översikt av dagordningen för station 1 visas aktiviteter på enhetsnivå som 

tillagning, förberedelser, undanröjning, rengörning, servering och dokumentation. Vid station 

2 är identifierade aktiviteter; tillagning och rengörning. Station 3: tillagning, rengörning, 

servering, förberedelser. Station 4 har identifierade aktiviteter enligt: tillagning, servering, 

rengörning och förberedelser. Station 5 tar hand om inleverans, tillagning och rengörning. 

Kvällsturen vid station 6 har följande aktiviteter på enhetsnivå: förberedelser, rengörning och 

tillagning. 

Stationsaktiviteterna i bilaga 3 täcker inte alla arbetssysslor som personalen genomför utan 

skall endast ses som huvuddrag. Ytterligare aktiviteter som identifierats av författaren är 
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exempelvis då personalen lägger beställningar av varor till leverantör, planering av matsedel 

och tid spenderad vid fel vid varuleveranserna. 

5.6.2.1 Identifierade aktiviteter för Ållebergsgymnasiet 

 Inleverans – Hämtning och placering av inkommande varor 

 Beställning – Tid lagd på planering och beställning av varor 

 Leveransfel – Tid spenderad på att åtgärda fel vid varuleveranser 

 Tillagning – Mat som tillagas i syfte att serveras samma eller nästkommande dag 

 Förberedelser – Åtgärder som underlättar för framtida tillagning 

 Rengöring – Städning, diskning, avtorkning, bort plockning m.m. 

 Servering – Förse linen med mat, underhåll av mat under måltider 

 Dokumentation – HACCP
17

 dokumentation 

 Returhantering – Hantering av förpackningsmaterial 

5.6.2.2 Tidsekvationer & Kostnadsdrivarvolym 

Ållebergsgymnasiet har tidspålägg enligt nedan för de olika aktiviteter identifierade enligt 

ovan. Tidspåläggen har genomförts efter samråd med personal på skolan samt observationer. 

Vid inleveranser till skolan från de fyra preliminära leverantörerna har tidsuppskattning skett 

från antalet rullvagnar vid inleverans och ungefärlig tid spenderad på inleverans av dessa. 

Antalet inlevererade rullvagnar per vecka sker ungefär enligt; 2,5st (Åslebönan), 4st 

(Falköpings mejeri), 1st ca 12 backar (Mösseberg), 2st (Dafgårds). De fyra rullvagnarna från 

Falköpings mejerier är rullvagnar specialanpassade för mjölk. 

 Inleverans 

                  

 Kostnadsdrivarvolym 

                                                   

Beställningar görs av köksansvarige som planerar och lagerhåller varor efter behov. Planering 

av livsmedelsinköp görs utefter utarbetade menyer. Eftersom Ållebergsgymnasiet är en stor 

skola med leveranser 3ggr/vecka krävs planering och beställning varje dag.  

Beställning:  

              

Kostnadsdrivarvolym 

         

Tillagning sker på tider identifierade i bilaga 3. Tillagning sker på olika stationer av flera 

personer samtidigt. Frukost tillagas mellan 06.00 till 08.30, Lunch tillagas mellan 07.00 till 

                                                 
17
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10.30, Sallad och diet tillagas mellan 07.00 och 08.30. Totalt arbetar 5personer per dag med 

tillagning. 

Tillagning 

                  

   
                      

Kostnadsdrivarvolym 

                               

Förberedelser görs av de personer som får tid över från övriga stationer. Eftersom tidsåtgång 

varierar beroende på meny är förberedelser en uppskattning av tidsåtgång per dag gjord av 

kökspersonal. 

Förberedelser 

              

Kostnadsdrivarvolym 

         

Rengörning görs varje dag med hänsyn till livsmedelslagstiftning och trevnad. Rengörning 

sker i form av städning, diskning, torkning med mera. All personal bidrar på något sätt till 

denna aktivitet då stor vikt ligger vid hygien. Enligt bilaga 3 rengör station 1: 1h, station 2: 

5h, station 3: 1,5h, station 4: 1,5h, station 5: 4h, station 6: 2h. Kökspersonalens uppskattar att 

de rengör ungefär 3h per dag. I genomsnitt stämmer dessa uppskattningar bra överens. 

Rengörning 

                                       

 
               

Kostnadsdrivarvolym 

                                          

Servering görs av en person som måste se till att linen är fylld hela tiden, servering görs på 

tider då matrestaurangen är öppen. Servering är en heltidssyssla enligt de anställda, förutom 

servering ingår dock att torka av och hålla linen fräsch. Vid kvällsmat görs andra saker under 

serveringstiden som städning, förberedelser med mera. Öppettider för restaurangen är: frukost 

07.00 till 09.00, lunch: 10.30 till 13.00 och kvällsmat från 17.30 till 19.45. 

Servering 

                      

 
        

Kostnadsdrivarvolym 
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Leveransfel sker sällan och åtgärdas efter ett telefonsamtal till respektive leverantör. De få 

leveransfel som uppstår sker en gång varannan vecka och tar ungefär 10min att åtgärda. 

Leveransfel 

                     

Kostnadsdrivarvolym 

                                  

Dokumentation görs av HACCP. Detta innebär temperaturkontroller av mat och varor med 

mera. Under en arbetsdag spenderas ungefär 30min på dokumentation. 

Dokumentation 

             

Kostnadsdrivarvolym 

         

Returhantering sköts av personalen. Det förpackningsmaterial som skall återvinnas 

transporteras till en av kommunen tillsatt container. 

Returhantering 

             

Kostnadsdrivarvolym 

         

5.6.3 Mottagande kök - Åttagårdsskolan 

På Åttagårdskolan arbetar en person i köket. Dagschemat går ut på att servera frukost, lunch 

och mellanmål. En tydligare beskrivning av arbetsschemat återfinns i bilaga 4. Dagen börjar 

med att laga frukost, i detta innebär dukning av bord samt servering av mjölk, bröd, smör 

m.m. Efter frukost städas salen och disken diskas. Under tiden frukost serveras förbereds 

kokeriet för tillbehör till den levererade varmrätten. Ytterligare förberedelser sker till 

mellanmålet i form av upptining av bröd med mera.  Tillagning av potatis, pasta, ris påbörjas 

innan den varma maten anländer från Kyrkerörskolan, under tillagning sker påfyllning av 

mjölk och kontroll enligt HACCP. Vid 10.00 anländer den varma maten från Kyrkerörskolan, 

ankomstkontroll sker med hänsyn till HACCP dokumentation. Efter kontroll förbereds linen 

som även underhålls under lunchtiden. Efter lunch städas salen och disken diskas. 

Mellanmålet är skolbarnens sista måltid som består av bröd, smör, mjölk pålägg med mera. 

Efter mellanmålet rengörs salen samt tallrikar, bestick med mera inför nästkommande dag. 

Inleveranser sker både från leverantörer samt inkommande varmhållen mat.  
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5.6.3.1 Identifierade aktiviteter 

 Inleverans – Hämtning och placering av inkommande varor 

 Beställning – Tid lagd på planering och beställning av varor 

 Leveransfel – Tid spenderad på att åtgärda fel vid varuleveranser 

 Tillagning – Mat som tillagas i syfte att serveras samma dag 

 Förberedelser – Åtgärder som underlättar för framtida tillagning, städning 

 Rengöring – Städning, diskning, avtorkning, bort plockning m.m. 

 Servering – Förse linen med mat, underhåll av mat under måltider 

 Dokumentation – HACCP
18

 dokumentation 

5.6.3.2 Tidsekvationer och kostnadsdrivarvolymer 

De aktiviteter identifierade för Åttagårdskolan sker i olika utsträckning beroende på olika 

faktorer. Tidspålägg skapas för att uppskatta tidsåtgång per kostnadsdrivarvolym. 

Identifierade tider har skett i samråd med personal på avdelning, utifrån dagschema, 

jämförelser med övriga skolor samt egna observationer. 

Av de inleveranser till Åttagårdsskolan från de fyra leverantörerna har tidsuppskattning skett 

från antalet rullvagnar med genomsnittstid spenderad på inleverans av dessa. Idag sker cirka 

8-10 st. leveranser per vecka. För de varor som köket beställer anses att 3 st. rullvagnar per 

vecka avser kapacitetsbehovet. Inleverans sker även av den varma maten från Kyrkerörskolan 

den varma maten levereras i värmeskåp och får varmhållas i 2h innan servering. 

 Inleverans 

                                   

 
                       

 Kostnadsdrivarvolym 

                                                                             

Beställningar görs av köksansvarige som planerar och lagerhåller varor efter behov. Planering 

av livsmedelsinköp görs utefter utarbetade menyer. Beställningar från Åttagårdskolan görs via 

telefon där ofta väntetider och ej fullständig kontakt ligger bakom längre samtal. Vissa 

producenter har möjligheten att prata in beställning på telefonsvar, dock anses repetering och 

godkännande av beställning av mottagande personal vara ett önskemål. Under en vecka lägger 

Åttagårdskolan cirka 10 st. beställningar, totalt under en vecka uppgår beställningstiden till 

65min. 

Beställning:  

               

Kostnadsdrivarvolym 

             

                                                 
18

 Hazard Analyzis Critical Control Points 
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Tillagning sker på tider identifierade i bilaga 4. Tillagning sker vid olika tidpunkter på dygnet 

och består av frukost, lunch och mellanmål. Frukost bereds mellan 06.45 till 07.40 effektiv tid 

uppgår till 30 min där resterande tid går till förberedelser. Lunch tillagas mellan 09.20 till 

10.00 då den varma maten ankommer. Mellanmål tillagas mellan 13.40 och 14.00.  

Tillagning 

                 

   
                          

Kostnadsdrivarvolym 

                               

Förberedelser görs när tid blir över från övriga aktiviteter. Eftersom tidsåtgång för tillagning 

och andra aktiviteter varierar beroende på meny är förberedelser uppskattad utifrån 

genomsnittstid av förberedelser per dag. Under frukost åläggs cirka 30min till förberedelser 

för dagen, exempelvis lägga varor för upptining, kontrollera utrustning med mera. Fortsatt 

under en arbetsdag går 40min till ytterligare förberedelser. Dessa sker i form av kontroll av 

lagervolym, identifiering av varor till nästkommande dag, inventering av utrustning med flera. 

Förberedelser 

             

Kostnadsdrivarvolym 

         

Rengörning görs varje dag med hänsyn till livsmedelslagstiftning och trevnad. Rengörning 

sker i form av städning, diskning, torkning med mera. Eftersom stor vikt läggs på hygien 

består rengörning för en stor del utav dagens arbetssysslor. Från bilaga 4 sker rengörning i 

stort 2ggr per dag, första gången sker efter frukost och tar cirka 40min. Andra tillfället sker 

efter lunch och tar cirka 60min. Personal uppskattar att rengörning tar ungefär 105min per 

dag. I genomsnitt stämmer dessa uppskattningar bra överens. 

Rengörning 

                   

 
               

Kostnadsdrivarvolym 

                                          

Servering sker mestadels under lunch och går ut på att underhålla linen. Servering är en 

heltidssyssla där det förutom servering ingår att torka av och hålla linen fräsch. Vid övriga 

mål sker servering i form av att underhålla serveringsvagnar. Tid för servering är mellan 

10.50 och 11.45 för lunch. Övrig servering sker mellan 07.40 och 08.00 samt 14:00 till 14:15 
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Servering 

                                

Kostnadsdrivarvolym 

         

Leveransfel sker sällan och åtgärdas efter ett telefonsamtal till respektive leverantör. För 

Åttagårdsskolan inträffar leveransfel ungefär fyra ggr per år och tar ungefär 10min för 

personalen att åtgärda. 

Leveransfel 

                     

Kostnadsdrivarvolym 

                            

Dokumentation görs av HACCP. Detta innebär mätning av styrpunkter gällande bakterier och 

mögel. HACCP mäts vid tillfällen då gods ankommer samt vid tillfällen då kritiska nivåer kan 

uppnås. Under en arbetsdag mäts temperatur vid tre tillfällen där varje tillfälle tar cirka 5min. 

Totalt spenderas ungefär 15min på dokumentation per arbetsdag. 

Dokumentation 

             

Kostnadsdrivarvolym 

         

Returhantering sköts av personalen. Det förpackningsmaterial som skall återvinnas 

transporteras till en av kommunen tillsatt container inne på skolområdet. Hantering av 

returmaterial tar cirka 10min och görs varje dag. 

Returhantering 

             

Kostnadsdrivarvolym 
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5.7 Identifiering av kostnader i gränssnitten 

Från de identifierade gränssnitten och aktiviteterna ovan har uppdelning skett enligt nedan 

angivna rubriker för att skapa en kostnadskalkyl. Identifierade kostnader inom 

huvudgränssnitten aggregeras för att se förändringar på en totalnivå. 

5.7.1 Samlastningsterminal 

Kostnader i gränssnittet samlastningsterminal är uppdelat enligt framtagen 

totalkostnadsmodell i teorikapitlet. Kostnaderna är mestadels tagna från Årsredovisning för 

räkenskapsåret 2010: AB Ge-Be Frukt & Grönsaker (2011). Ytterligare kostnader är 

identifierade från kontakt med företaget.  

5.7.1.1 Transportkostnader 

För att klara kapaciteten krävs inga nyinvesteringar i form av transportslag för terminalen. 

Terminalen står för varutransporter ut till kund samt hämtning av varor från vissa 

leverantörer. Vid hämtning från leverantör sker detta kombinerat med nuvarande rutter för 

inleverans. Inga nya investeringar krävs heller för transportutrustning då nuvarande utrustning 

tillgodoser behoven för flödena.  

Nuvarande kostnader för transporter delas upp i fyra delar; lastning, lossning, förflyttning och 

övriga kostnader. Den första delen innefattar identifiering av transportomkostnader och består 

av alla lastning och lossningskostnader som inte direkt kan påföras kalkylobjektet. 

Exempelvis; utrustning,  

Andra delen är lastning och lossning hos leverantör och vid terminalen. Kostnaden för in- och 

utleverans ingår i den månatliga kostnad som terminalen debiterar kommunen för utförd 

service. Kostnaden för in och utleverans uträknas här från transportomkostnader/volym. 

Personalkostnader för utnyttjad tid tas inte med i beräkningen utan återfinns under rubrik 

5.7.1.7 då summan kostnadsposter ger totalkostnaden. 

         
        

    
       

 

   

 

Formel 5.1 Transportkostnader fördelat på volym ger uträknad på- och avlastningskostnad per vara. 

Ka, avlastningskostnad = Kp, pålastningskostnad (per last med n antal varor) 

t = tid för av- och pålastning 

Ko = transportomkostnader 

Vtot = volym för totalt lastat gods 

Vv = varan (n:s) volym 

Tredje delen består av förflyttning och beräknas från en fast kostnad för transport. Kostnaden 

består av kostnad/mil och är uträknad med hänsyn på slitage och bränsle m.m.  

Fjärde delen består av övriga kostnader och består av exempelvis kapitalbindning under 

transport, försäkringar, special emballage för transport med mera. Försäkringar räknas oftast 
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utifrån procent av det transporterade godsets totala värde, i de flesta fall ligger 

försäkringspremien under 1 procent av varuvärdet. 

            
  
   

    

   

   

 

Formel 5.2 Beräkning av bundet kapital under transporter. 

Kb = summan bundet kapital av n antal varor 

vn = värdet på varan (n) 

rk = kapitalränta i procent (per år) 

tt = transporttid i dagar 

Med en uträknad initial transportkostnad per leveransadress på: 250kr och önskemål från 

köken om totalt antal av 62 leveranser per vecka (se bilaga 1) blir totala transportkostnader 

per år:  

                                                   

Transportkostnaden per stopp har tagits fram genom jämförelse med Borlänge som sedan lång 

tid tillbaka införskaffat en samordnad varudistribution och har liknande landsbyggd, antal 

enheter och storlek på dessa. (Andersson & Thorén, 2005). 

5.7.1.2 Lagerhållningskostnader 

I lagerhållningskostnaden ingår kostnader för användandet av lagerbyggnaden samt för 

utrustning vid hantering av varor i lagret. Den största kostnadsposten inom lagerhållning är 

utrymmeskostnaden, den återfinns i årsredovisningen under anläggningstillgångar. Kostnaden 

för lager och markhyra är under 2010: 618 815kr. Utrustning för hantering av livsmedel i 

lagret ingår under posten inventarier, verktyg och installationer. Denna post skrivs av på fem 

år enligt årsredovisningen, den årliga kostnaden för lagerutrustning uträknas från formel 5.3. 

                 
                                              

Formel 5.3 Årlig kostnad för utrustning vid hantering av livsmedel. 

En kostnad uppstår vid samlastning i form av interna transporter, plockning och packning på 

rätt lastbärare. Dessa sker i form av personalkostnad vilket ligger som en separat post då 

fokus är på totalkostnad. 

                                                             

5.7.1.3 Lagerföringskostnader 

Lagerföringskostnader är de kostnader som produkterna för med sig. Hit räknas kostnader för 

kapital bundet i lager och riskkostnader för varorna i lagret, det vill säga, rörliga kostnader. 

Enligt teorikapitlet 3.2.2.6 beräknas lagerföringskostnader enligt formel 4.1. 

medellagervärde*lagerränta. Medellagervärde beräknas av Aronsson enligt formel 5.4. För 

meddellagervärdet för samlastningsterminalen sker ett undantag från formel 5.4.  Eftersom 

samlastningsterminalen endast har kapitalbindning under ett visst tidsspann (se figur 5.4) 
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räknas medellagervärde med hänsyn på den tid varorna befinner sig i terminalen. 

Medellagervärdet beräknas således utifrån leverantörernas leveranslistor, produktvärde, 

orderkvantiteter och lagringstid. 

                 
              

 
                                

Formel 5.4 Beräkning av medellagervärde, bearbetad från Aronsson 

För en månad beställer alla kök varor för ungefär: 1,4miljoner (se tabell 5.2). Utslaget per dag 

och timme blir således kostnader; 72 000kr respektive 3 000kr. Medellagervärde för 

samlastningsperioden blir då ca                                    vid antagandet 

att all leverans sker via två leveransavgångar från terminalen (se figur 5.4), gods inkommer 

vid 22.00 samt att inget säkerhetslager får lagerföras hos samlastningsterminalen. Per år blir 

medellagervärdet: 252 000kr 

Lagerräntan beräknas utifrån företagets riskkostnader som beror på de risker som ett lager 

medför. En ökad lagernivå bidrar till ökade riskkostnader.  

           
                 

               
  

              

               
 

Formel 5.5 Beräkning av lagerränta (Stock & Lambert, 2001) 

Inkuranskostnaderna är i stort sett obefintliga på företaget eftersom antalet arbetare är väldigt 

få och alla känner varandra på ett personligt plan. Lagerräntan kan således räknas utifrån 

kapitalkostnaderna. Kapitalkostnaderna för samlastningsterminalen kan beräknas genom 

WACC
19

 som speglas av ägarnas avkastnings samt soliditetskrav samt på bankräntan får lånat 

kapital. Ett bör värde för livsmedelsföretag är en WACC och således lagerränta på 8 procent. 

                                                      

5.7.1.4 Plats/Kundservicenivåkostnad  

Kostnader för minskade intäkter uppstår inte vid samlastningsterminalen då avtal binds med 

kommunen och samlastning sker av de kommunala enheternas beställda livsmedels 

kvantiteter. Om misskötsel bedrivs och kommunen avslutar avtalet, då bryts även det kontrakt 

som berör utförd samlastningsservice. Eftersom denna aspekt berör hela 

samlastningsterminalens fortlevnad tas denna kostnadspost inte upp i företagets logistiska 

totalkostnad. 

Den främsta kostnadsposten för kundservicenivå är expressleveranser vid fel i samlastning. 

Om samlastningsterminalen på något vis skadat gods eller helt enkelt samlastat fel varor är 

det deras skyldighet att åtgärda problemet. Det kan betyda extra insatta expressleverans vid 

fel i samlastningen alternativt ersättning för skadade varor. Initialt kommer denna kostnad 

vara högre med mål att elimineras helt. Expressleveranser sker i form av en liten skåpbil med 

direkt leverans till berörd enhet. Med ett bör värde på leverans med personbil ut till enhet 

                                                 
19

 Viktad kalkylränta ( Weighted avarage capital cost) 
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innehållande en dagsleverans på 300kr/leverans, beräknat på avstånd till enhet, slitage på bil, 

bränsle, tidsåtgång m.m. och att expressleveranser initialt förekommer en gång per vecka 

under första året hamnar en expresskostnad på ca: 14500kr första året. 

5.7.1.5 Orderbehandlings- och Informationskostnader 

Här ingår kostnader för orderläggning, dokumentation och leveransinformation. Eftersom 

terminalen i nuläget inte har ett it-system konfigurerat med kommunen, sker all information 

via telefon, fax och personlig överlämning. Dokumentation över vilka varor som inkommer 

samt utgår från terminalen sköts av inlevererad personal utifrån en leveranssedel. 

Leveranser sker på utvalda dagar vid inarbetade tider vilket gör att behov av 

leveransinformation är minimal. I de fall köken vill ha leveransinformation görs detta över 

telefon. Eftersom identifierade order- och informationskostnader sker i form av utnyttjad tid 

med hänseende av personalkostnad övertas denna kostnadspost under rubrik 5.7.1.7.  

5.7.1.6 Produktions- och upphandlingskostnader 

Här tas kostnader upp som beror på förändringar i orderstorlekar. De kostnader som 

identifieras beror av materialhantering.  En materialhanteringskostnad uppstår vid inlevererat 

gods då denna måste kontrolleras enligt temperatur och yttre förpackningar. Denna kostnad är 

direkt kopplad till personalkostnad som författaren valt att redovisa under rubrik 5.7.1.7. 

Övriga produktionskostnader uppstår vid exempelvis produktionsställ, kapacitetsförlust vid 

omställningar och prisskillnader kopplade till inköp i olika kvantiteter. Eftersom terminalen 

inte har en utvecklad produktion utan samlastning sker manuellt finns inga ytterligare 

identifierade produktionskostnader. 

5.7.1.7 Personalkostnader 

Eftersom GeBe frukt och Grönsaker är ett litet företag sysslar all anställd personal med alla 

ovanstående rubriker. Författaren har valt att inte fördela ut personalkostnaderna till 

ovanstående rubriker då målet är att nå totalkostnaden för företagets logistikkostnader där all 

personal inom företaget bidrar.  

GeBe har under perioden 2010 personalkostnader på 3 930 813kr, utöver dessa tillkommer 

omkostnader i form av sociala avgifter och pension på 1 205 515 + 146 079 = 1 351 594kr. 

För att driva samlastningsterminalen krävs arbete av en person. Totalt antal arbetsdagar för 

samlastning sker då verksamhet bedrivs ute vid köken och uppgår till 181dagar. Den anställda 

personalen på GeBe arbetar på något sätt med hantering av livsmedel, kostnadsposten 

personalkostnader på 3 930 813kr kan således ses som direkt lön. Sedan 2010 har företaget 

minskat antalet medarbetare från 15st till dagens 13st varav 10st arbetar direkt med produkter. 

För att driva samlastningen beräknas således direkt lön för en person. Omkostnader bör 

således vara runt 90 000kr medan direkta kostnader är på 262 000kr.  

5.7.1.8 Förpackning 

Från uppstart av samlastningsterminal sker ingen ompaketering ut till kök, utan endast 

samlastning. Lastbärare köps initialt från tillverkare för pengar inom projektet för att vid 

senare tillfälle utnyttja serveras rullvagnar.  
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5.7.2 Ållebergsgymnasiet 

Som underlag till identifierandet av kostnaderna används en budgetavräkning för skolan. 

Insamlat underlag är under perioden 2011-01-01 till 2011-10-31 och avspeglar således en tio 

månaders period. Budgetavräkningen är redovisad i bilaga 5. Totalkostnaden för köket 

speglas av den totala summan i budgetavräkningen då Ållebergsgymnasiet till skillnad från 

övriga tillagningskök inte tillagar mat till några mottagningskök. Ållebergsgymnasiet skaffade 

under perioden ca 520tkr i intäkter vilket kostnadskalkylen inte tar hänsyn till. Övriga 

tillagningskök i kommunen har inte liknande möjligheter till intäkter som Ålleberg.  

Personalen arbetar 8 timmar per dag. För perioden angiven i budgetavräkningen har 

personalen arbetat, vårterminen; tisdagen den 11 januari till torsdagen den 16 juni med lov 14-

18 februari (v.7), 18-21april (påsklov) och 3 juni, hösttermin; måndag den 22 augusti till 

torsdag den 31 oktober. Totalt utgör 99 + 51 = 150 dagar vilket speglar 1200 timmar per 

anställd. Med en kökschef på 50 procent administrativt och ytterligare 5 anställda blir den 

totala tiden under perioden: 6600 timmar. 

5.7.2.1 Personalkostnader 

Ållebergsgymnasiet har personalkostnader under den givna perioden på 2192tkr. Med en 

genomsnitts arbetstid för beredning av livsmedel på ca 2,5h / dag = 31procent av en arbetsdag 

blir direkt lön ca 390tkr (beräknat utifrån dagschema presenterat i bilaga 3). Resterande 

858tkr tillsammans med övriga personalkostnader i budgetavräkningen hamnar dessa på 

323tkr + 858tkr = 1181tkr, detta i form av semesterlön, övertid med mera. Utöver direkt lön 

har tillagningsköket 621tkr i personalomkostnader i form av po-pålägg.  

Ållebergsgymnasiets kökspersonal arbetar ibland över på grund av evenemang med mera 

vilket skapar inkomst till köket. Eftersom kostnadskalkylen inte tar hänsyn till intäkter räknas 

personalkostnader utan övertid och ob-tillägg. Totala personalkostnader blir då 1961tkr med 

direkt lön; 390tkr, övriga personalkostnader på 858tkr + 154tkr = 1012 samt 

personalomkostnader för 555tkr med po-pålägg på 39,5 procent.  

5.7.2.2 Orderbehandlings- och Informationskostnader 

Administration från kostenheten anses jämt fördelad för alla köken i kommunen, Ålleberg har 

en högre kostnad eftersom kökschefen arbetar 50 procent administrativt genom sin befattning. 

Den administrativa kostnaden för Ålleberg beräknas utifrån personalkostnaden för 

administrativ personal på kostenheten i kommunen, kostenheten är beskriven i kapitel 4.1.1, 

bestående av en kostchef, en kostekonom och en assistenttjänst på 50 procent samt tre 

områdeschefer. 

                                      

                              
                       

Formel 5.6. Administrativ kostnad för de kommunala enheterna inom kostenheten 

Med en personalkostnad på kostenheten på 1650tkr och 43enheter hamnar den administrativa 

kostnaden fördelad på kommunens samtliga enheter på 38 400kr. Med tillägg för kökschefen 

hamnar den administrativa kostnaden för Ållebergsgymnasiet på: 188 400kr 
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5.7.2.3 Lagerföringskostnader 

Med leveranser 3ggr/vecka är kapital bundet i lager en relativt låg kostnad. Inkommande 

matleveranser förvaras maximalt i två dagar då nästa leverans inkommer. Det kapital som 

binds i lager omsätts varannan dag, med tre leveranser på fem dagar kan kapital bundet i lager 

framräknas genom formel 4.  

 

                       
                         

 
                        

Formel 5.7. Kapital bundet i lager speglar halva beställningsvolymen 

Med en total beställningskostnad av livsmedel på: 1451tkr för en period på 8 månader 

(borträknad ledighet) blir genomsnitt beställningskostnad fördelad per månad 1451/8 = 

181tkr, per vecka blir således kostnaden 181/4 = 45tkr. Genom att bryta ner kostnaden till 

beställningsnivå med tre leveranser i veckan, 45tkr/3 = 15tkr blir kapital bundet i lager 

uträknat genom formel 4: 11,25tkr 

5.7.2.4 Lagerhållningskostnader 

De fasta kostnaderna för lokal och mark återfinns i budgetavräkningen till: 890tkr för den 

givna perioden. Ytterligare lagerhållningskostnader uppstår vid inköpt utrustning för 

hantering av livsmedel, dessa är identifierade i budgetavräkningen som 

förbrukningsinventarier och uppgår till en kostnad av 22tkr under perioden.  

5.7.2.5 Produktions- och upphandlingskostnader 

Produktionskostnader uppstår vid beställning av exempelvis kategorierna; övriga artiklar, 

provtagningsutrustning för bakterieodlingar, kontorsmaterial med mera och uppgår till: 

119tkr. Direkt material ges i form av inköpt livsmedel och uppgår till 1451tkr under perioden, 

dessa fördelas sedan ut på respektive varugrupp. Till Ållebergsgymnasiet beställs från 

Dafgårds och Falköpings mejeri (kyl & frys) för 722 000kr, Åslebönan (frukt & grönt) för 

ungefär 220 000kr och bröd från Mössebergsbagaren för cirka 100 000kr. Livsmedelsinköp av 

koloniala varor fördelas ej eftersom Servera inte tas i beaktning i denna kalkyl.  

5.7.2.6 Transportkostnader 

Ållebergsgymnasiet står ej för några transporter då de ej lagar mat till andra mottagande kök 

eller ansvarar för inleverans för inkommande varor. 

5.7.2.7 Förpackning 

Returlogistik för Ållebergs gymnasium för använda återvinningsbara förpackningar i form av 

kartonger, rullvagnar med mera sker i nuläget av leverantörerna. Vid införande av 

samlastningsterminal kommer returlogistiken skötas av terminalen. Hantering av 

återvinningsbart material utanför leverantörernas resurser går under benämningen interna 

tjänster i budgetavräkningen och sker till en kostnad av 1000kr under den identifierade 

perioden. 

Köket har inte investerat i några förpackningar för förvaring av gods, de rullvagnar som 

används ägs av leverantörerna och de ansvarar för investering, underhåll och returlogistik för 

dessa.  
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5.7.3 Åttagårdsskolan 

Som underlag till identifierandet av kostnaderna används en budgetavräkning för skolan. 

Insamlat underlag avser perioden 2011-01-01 till 2011-10-31 och avspeglar således en tio 

månaders period. Budgetavräkningen är redovisad i bilaga 6. Eftersom Åttagårdskolan får sin 

mat utkörd från Kyrkerörskolan är transportkostnader och en viss andel inköpta livsmedel inte 

med i budgetavräkningen.  

5.7.3.1 Personalkostnader 

Åttagårdskolan har totala personalkostnader under perioden på 419tkr. Med ett genomsnitt per 

tillagningstid per dag på 2timmar är direkt lön ca 104tkr. Kostnaden för po-pålägg är 120tkr 

och övriga personalkostnader för semesterlön, övertid med mera på 195tkr.  

Arbetstiden under perioden är samma för Åttagårdsskolans kökspersonal som för 

Ållebergsgymnasiet, således arbetar personalen 8timmar per dag i 181 dagar under den givna 

perioden. 

5.7.3.2 Orderbehandlings- och Informationskostnader 

Administrationskostnaden anses vara jämnt fördelad för de kommunala enheterna under 

kostenheten. Kostnaden framräknas genom formel 3. Till skillnad från Ållebergsgymnasiet 

har Åttagårdskolan ingen kökschef. Den administrativa kostnaden framräknades i avsnitt 

5.7.2.2 och är på 383tkr. 

5.7.3.3 Produktions- och upphandlingskostnader 

Produktionskostnader för Åttagårdsskolan är i form av materialkostnader för köket. Dessa 

uppstår i budgetavräkningen under externa kostnader och uppgår till 14tkr. Direkt material 

sker i form av livsmedel och uppgår till 125tkr under perioden. Till Åttagårdskolan beställs 30 

procent Kyl & Frys, 30 procent Frukt & Grönt samt 40 procent Koloniala varor. 

5.7.3.4 Transportkostnader 

Till Åttagårdskolan levereras den färdiga huvudkomponenten. Detta innebär 

transportkostnader, kostnaderna tilldelas i budgetavräkningen inte Åttagårdskolan utan 

hamnar som en separat utförd tjänst till Falköpings kommun. Kostnaden avser transporter 

5dagar i veckan, transporterna är separat upphandlade och kostar 510kr per timme. Totalt 

uppgår transportkostnaderna till 46tkr för perioden beräknat med en leveranstid på 30min. 

5.7.3.5 Lagerhållningskostnader 

Lagerhållningskostnader för Åttagårdskolan uppstår av hyra och utrustning för hantering av 

livsmedel. Lokal och markhyra återfinns i budgetavräkningen och uppgår till 10tkr under den 

identifierade perioden. Ytterligare lagerhållningskostnader i form av utrustning återfinns 

under posten förbrukningsinventarier och uppgår till en kostnad av 20tkr. 

5.7.3.6 Lagerföringskostnader 

Vid införandet av samlastningsterminal vill Åttagårdskolan ha leveranser 1gång/vecka. Med 

en total beställningskostnad av livsmedel på: 125tkr för en period på 8 månader (borträknad 

ledighet) blir genomsnitt beställningskostnad fördelad per månad 125/8 ≈ 16tkr, per vecka blir 

således kostnaden 16/4 = 4tkr. Genom att bryta ner kostnaden till beställningsnivå med en 
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leverans i veckan blir kapital bundet i lager uträknat genom formel 4: 3tkr. Ytterligare 

lagerföringskostnad för Åttagårdskolan är fastighetsservice kostnad vilket uppgår till 1000kr 

under den identifierade perioden. 

5.7.3.7 Förpackning 

Åttagårdskolan har likt Ållebergsgymnasiet ingen kostnad eller direkt ansvar för de lastbärare 

som används vid transporter av livsmedel. Returlogistiken sköts av leverantörerna och vid 

införande av samlastningsterminal står den för fortsatt returlogistik. Den återvinning som sker 

i nuläget sker via leverantörerna i samband med nya inkommande varor. Detta sker som en 

service, utan kostnad för köket. 

Åttagårdskolan har inte investerat i några förpackningar för förvaring av gods, de rullvagnar 

som används ägs av leverantörerna och de ansvarar för investering, underhåll och returlogistik 

för dessa.  
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6 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultat från empirin med slutligt fokus på logistikprislistan i form 

av aktivitetskostnad vid givet gränssnitt. Kostnaderna är i sin tur fördelade på tre olika 

varugrupper för att kunna aggregeras till en totalnivå.  

 

6.1 Sammanfattning produktparamentar 

Av egenskaperna identifierade från produktgrupperna Kyl & Frys, Frukt & Grönt samt Bröd i 

empirin uppstår en del svårigheter vid samlastning. Vid samlastning av produkterna krävs ett 

kylt utrymme på högst 8ºC för att förhindra tillväxt för mikroorganismer. 

Vid användning av en kyld samlastningsterminal på max 8ºC uppstår de största svårigheterna 

för frysta produkter och bröd. Frysta produkter kan transporteras på RC under ett termotäcke i 

kyld miljö vilket behåller kärntemperaturen i upp till 12h. För möjlighet till samlastning på 

RC krävs dock frysrum. Gällande färskt bröd skall det helst fraktas i rumstemperatur, kort 

förvaring i kyld miljö påverkar dock inte brödet i större utsträckning.  

Första fasen innebär att fyra av totalt sex stycken leverantörer tas i beaktning. Bröderna 

Hansson som levererar färsk fisk handlas i väldigt små volymer och deras produkter är 

vakuumförpackade på ett sådant sätt att inga nya krav sätts på flödet. Detta gör att de enkelt 

kommer kunna införas i flödet i framtiden. Serveras flöden kommer införas på längre sikt med 

tänkt start 2014. Då Serveras flöden står för mer än 50 procent blir hantering av volymerna en 

utmaning vid införandet. De krav som sätts på flödet sker i stort sett av kapacitet, gränssnitt 

och utrustning. 

6.2 Totalkostnad per gränssnitt  

Den totala kostnaden identifierad under respektive gränssnitt presenteras nedan. 

Totalkostnaden är enligt teorikapitlet uppbyggd enligt en tidsbaserad aktivitetskalkyl. För 

förståelse av framtagandet av kostnadsslag hänvisar författaren till kapitel 3.2 Finansiella 

aspekter av logistik. Behandling av aktiviteter och tid hänvisas läsaren till 5.6 Aktiviteter 

medan kostnader återfinns under kapitel 5.7 Identifiering av kostnader i gränssnitten. 

Kostnaden i kalkylen bygger på första implementeringsfasen vid införandet av 

samlastningsterminal. 

6.2.1 Gränssnitt – Samlastningsterminal  

I den framtagna tidsdrivna aktivitetsbaserade kostnadskalkylen i tabell 6.1 visas en 

logistikprislista över kostnaden för de framtagna aktiviteterna. Aktivitetskostnaderna har 

fördelats till respektive varugrupp för att spegla totalkostnaden genom hela flödet. I tabellen 

6.1 har en kostnad om 836 000kr identifierats som kostnaden för basutbudet vid terminalen 

för fyra av sex flöden. Grundtjänsten står för ca 25 procent av GeBe Frukt & grönsakers 

kapacitet. 
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Tabell 6.1 Logistikprislista för gränssnitt 1 - samlastningsterminal 

Oanvänd kapacitet identifierad i tabell 6.1 (75 procent) fylls upp av företagets övriga 

verksamhet och fungerar som indikation på tidsåtgång för nuvarande organisation. 

Logistikprislistan enligt figur 6.2 är framtagen med hänsyn till fyra flöden; Åslebönan, 

Falköpings mejerier, Dafgård och Mössebergsbagaren. Aktivitetsprislistan fungerar som ett 

riktmärke mot kostnaden för att samlasta och distribuera fyra av kommunens flöden. 

 

Tabell 6.2 Förtydligande logistikprislista 

Kostnadsslag Total kostnad

Personal 90 000 kr             

Lagerföring 272 000 kr           

Lagerhållning 778 000 kr           

Transport 744 000 kr           

Plats/Kundservicenivåkostnad 14 500 kr             

Förpackning

Kontrollsumma 1 898 500 kr       

Personal Antalet arbetare Antalet arbetade dagar Minuter per dag Total tid

Teoretisk aktivitetskapacitet 868800 min 10 st 181 st 480 min 868800 min

Tidsfaktor 0,85

Praktisk aktivitetskapacitet 738480 min

Kostnad per minut 2,57 kr                  

Aktiviteter Tid Aktivitetskostnad Kostnadsdrivar volym Totalt minuter Total aktivitetskostnad

Hämtning 35 min 89,98 kr                       480 st 16800 min

Inleverans 30 min 77,12 kr                       724 st 21720 min 55 838 kr                       

Kvalitetskontroll 4 min 10,28 kr                       4706 st 18824 min 48 393 kr                       

Lagringsplats 10 min 25,71 kr                       724 st 7240 min 18 613 kr                       

Samlastning 10 min 25,71 kr                       7059 st 70590 min 181 474 kr                     

Utleverans 40 min 102,83 kr                     362 st 14480 min 37 225 kr                       

Leverans 180 min 462,75 kr                     362 st 65160 min 167 515 kr                     

Administration 30 min 77,12 kr                       181 st 5430 min 13 960 kr                       

Kontrollsumma 523 018 kr                     

Använd kapacitet 220244 min

Oanvänd kapacitet 648556 min 74,65%

Varugrupper Direkt material Direkt lön (personal) Hämtning Inleverans Kvalitetskontroll Lagringsplats Samlastning Utleverans Leverans Administration Kostnad per varugrupp

Kyl & Frys 17 150 kr             87 333 kr                     0% 60% 34% 0% 60% 33% 33% 33% 335 666 kr                     

Frukt & grönt 17 150 kr             87 333 kr                     60% 30% 33% 50% 30% 33% 33% 33% 273 852 kr                     

Bröd 17 150 kr             87 333 kr                     40% 10% 33% 50% 10% 33% 33% 33% 226 390 kr                     

Total 51 450 kr             262 000 kr                   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 835 908 kr                     

Aktiviteter Total aktivitetskostnad

Hämtning - kr                                   

Inleverans 55 838 kr                       

Kvalitetskontroll 48 393 kr                       

Lagringsplats 18 613 kr                       

Samlastning 181 474 kr                     

Utleverans 37 225 kr                       

Leverans 167 515 kr                     

Administration 13 960 kr                       

Kontrollsumma 523 018 kr                     
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Den totala aktivitetskostnaden i figur 6.2 är den totala kostnaden för varje aktivitet med 

hänseende på kostnadsdrivarvolym samt tidsåtgång. Aktivitetskostnaden speglar perioden ett 

år.  

 

Tabell 6.3 Totalkostnad för gränssnittet fördelat på varugrupper 

Totalkostnaden för kalkylen används som grundpelare vid kommande utvecklingslinjer då en 

minskning av en kostnad kan skapa en ökning av en annan. En förändring av totalkostnaden 

fungerar således som riktmärke huruvida en investering, omstrukturering med mera är 

lönsam.  

6.2.2 Gränssnitt – Tillagande kök 

Den aktivitetsbaserade tidsdrivna kostnadskalkylen framtagen för det tillagande köket 

Ållebergsgymnasiet visas nedan i tabell 6.4. Aktivitetsprislistan har skapats utifrån de 

moment som krävs av ett tillagande kök identifierade under kapitel 5 Empiri. Perioden 

angiven i kalkylen berör 1/1 till 31/10 2011 och avser således 10 av årets 12 månader. 

 

Varugrupper Kostnad per varugrupp

Kyl & Frys 335 666 kr                     

Frukt & grönt 273 852 kr                     

Bröd 226 390 kr                     

Total 835 908 kr                     

Kostnadsslag Total kostnad

Personalomkostnader 1 567 000 kr       

Lagerföringskostnader 11 250 kr             

Lagerhållningskostnader 912 000 kr           

Transport - kr                        

Orderbehandlings- och Informationskostnader 188 400 kr           

Produktions- och upphandlingskostnader 119 000 kr           

Förpackning - kr                        

Kontrollsumma 2 797 650 kr       

Personal Antalet arbetare Antalet arbetade dagar Minuter per dag Total tid

Teoretisk aktivitetskapacitet 396000 min 5,5 st 150 st 480 min 396000 min

Tidsfaktor 0,85

Praktisk aktivitetskapacitet 336600 min

Kostnad per minut 8,31 kr                  

Aktiviteter Tid Aktivitetskostnad Kostnadsdrivarvolym Totalt minuter Total aktivitetskostnad

Inleverans 30 min 249,34 kr                    270 st 8100 min 67 323 kr                       

Beställning 120 min 997,38 kr                    150 st 18000 min 149 607 kr                     

Til lagning 135 min 1 122,05 kr                 750 st 101250 min 841 539 kr                     

Förberedelser 120 min 997,38 kr                    150 st 18000 min 149 607 kr                     

Rengörning 800 min 6 649,20 kr                 150 st 120000 min 997 380 kr                     

Servering 110 min 914,26 kr                    450 st 49500 min 411 419 kr                     

Leveransfel 10 min 83,11 kr                       15 st 150 min 1 247 kr                         

Dokumentation 30 min 249,34 kr                    150 st 4500 min 37 402 kr                       

Returhantering 10 min 83,11 kr                       150 st 1500 min 12 467 kr                       

Kontrollsumma 2 667 991 kr                 

Använd kapacitet 321000 min

Oanvänd kapacitet 75000 min 18,94%
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Tabell 6.4 aktivitetsprislista för gränssnitt tillagande kök 

Oanvänd kapacitet på 19 procent är utan hänsyn till Servera vid uträknande av 

kostnadsdrivarvolym.  

 

Tabell 6.5 förtydligande aktivitetsprislista 

Aktivitetskostnaderna identifierade i tabell 6.5 är förtydligande från tabell 6.4 ovan. 

Aktivitetskostnaderna avser de omkostnader som fördelats vid Ållebergsgymnasiet. 

 

Tabell 6.6 Totalkostnad för Ållebergsgymnasiet 

Totalkostnaden presenterad i tabell 6.6 för Ållebergsgymnasiet stämmer i stort överens med 

budgetavräkningen i bilaga 5 vilket stödjer kalkylens utförande, hänsyn skall dock tas till att 

Serveras flöden inte är medräknade i kalkylen. 

  

Varugrupper Direkt material Direkt lön (personal) Inleverans Beställning Tillagning Förberedelser Rengörning Servering Leveransfel Dokumentation Returhantering Kostnad per varugrupp

Kyl & Frys 722 000 kr           130 000 kr                  59% 33% 70% 60% 33% 46% 50% 50% 33% 2 165 616 kr                  

Frukt & grönt 220 000 kr           130 000 kr                  30% 33% 30% 30% 33% 10% 25% 30% 33% 1 106 692 kr                  

Bröd 100 000 kr           130 000 kr                  11% 33% 0% 10% 33% 44% 25% 20% 33% 827 655 kr                     

Total 1 042 000 kr       390 000 kr                  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 099 962 kr                  

Aktiviteter Total aktivitetskostnad

Inleverans 67 323 kr                       

Beställning 149 607 kr                     

Til lagning 841 539 kr                     

Förberedelser 149 607 kr                     

Rengörning 997 380 kr                     

Servering 411 419 kr                     

Leveransfel 1 247 kr                          

Dokumentation 37 402 kr                       

Returhantering 12 467 kr                       

Kontrollsumma 2 667 991 kr                  

Varugrupper Kostnad per varugrupp

Kyl & Frys 2 165 616 kr                  

Frukt & grönt 1 106 692 kr                  

Bröd 827 655 kr                     

Total 4 099 962 kr                  
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6.2.3 Gränssnitt – Mottagande kök 

Detta gränssnitt är framtaget med hänseende på Åttagårdskolan. aktivitetstider, 

kostnadsdrivarvolym och omkostnader är identifierade från kapitel 5 Empiri. Perioden i 

kalkylen avser 1/1 till 31/10 2011 och avser 150 arbetsdagar.  

 

 

Tabell 6.7 aktivitetsprislista för gränssnitt – mottagande kök 

Aktivitetsprislistan för Åttagårdskolan är identifierad enligt tabell 6.7. De utvecklingslinjer 

som leder till positiva förändringar i köken kommer dock inte medföra någon 

kostnadsförändring i praktiken eftersom målet inte är att avsätta någon personal. Fokus 

hamnar således på att omfördela aktivitetskostnader till aktiviteter som bidrar till ökad kvalitet 

för eleverna. 

Kostnadsslag Total kostnad

Personalomkostnader 315 000 kr           

Lagerföringskostnader 4 000 kr               

Lagerhållningskostnader 30 000 kr             

Transport 46 000 kr             

Orderbehandlings- och Informationskostnader 38 400 kr             

Produktions- och upphandlingskostnader 14 000 kr             

Förpackning - kr                        

Kontrollsumma 447 400 kr           

Personal Antalet arbetare Antalet arbetade dagar Minuter per dag Total tid

Teoretisk aktivitetskapacitet 72000 min 1 st 150 st 480 min 72000 min

Tidsfaktor 0,85

Praktisk aktivitetskapacitet 61200 min

Kostnad per minut 7,31 kr                  

Aktiviteter Tid Aktivitetskostnad Kostnadsdrivarvolym Totalt minuter Total aktivitetskostnad

Inleverans 12,5 min 91,38 kr                      240 st 3000 min 21 931 kr                       

Beställning 65 min 475,18 kr                   30 st 1950 min 14 255 kr                       

Til lagning 80 min 584,84 kr                   150 st 12000 min 87 725 kr                       

Förberedelser 70 min 511,73 kr                   150 st 10500 min 76 760 kr                       

Rengörning 100 min 731,05 kr                   150 st 15000 min 109 657 kr                     

Servering 90 min 657,94 kr                   150 st 13500 min 98 691 kr                       

Leveransfel 10 min 73,10 kr                      4 st 40 min 292 kr                             

Dokumentation 15 min 109,66 kr                   150 st 2250 min 16 449 kr                       

Returhantering 10 min 73,10 kr                      150 st 1500 min 10 966 kr                       

Kontrollsumma 436 727 kr                     

Använd kapacitet 59740 min

Oanvänd kapacitet 1460 min 2,03%

Varugrupper Direkt material Direkt lön (personal) Inleverans Beställning Tillagning Förberedelser Rengörning Servering Leveransfel Dokumentation Returhantering Kostnad per varugrupp

Kyl & Frys 62 500 kr             34 667 kr                   59% 33% 70% 60% 33% 46% 50% 50% 33% 316 294 kr                     

Frukt & grönt 26 250 kr             34 666 kr                   30% 33% 30% 30% 33% 10% 25% 30% 33% 176 673 kr                     

Bröd 11 250 kr             34 667 kr                   11% 33% 0% 10% 33% 44% 25% 20% 33% 147 747 kr                     

Total 100 000 kr           104 000 kr                 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 640 714 kr                     
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Tabell 6.8 Aktivitetsprislista för Åttagårdskolan 

Kostnaderna för aktiviteterna har fördelats ut på respektive varugrupp för att spegla 

totalkostnaden för gränssnittet. Totalkostnaden är presenterad i tabell 6.8. 

 

Tabell 6.9 Totalkostnad för gränssnittet 

Den totala kostnaden för gränssnittet Åttagårdskolan är något högre än den angivna kostnaden 

i budgetavräkningen vilket tyder på att angivna tider för aktiviteterna i kalkylen är något 

längre jämfört med verkligheten.  

För att stödja den tidsdrivna aktivitetsbaserade kalkylen ytterligare kan en känslighetsanalys 

göras på de parametrar som i kalkylen är uppskattade, det vill säga tid och 

kostnadsdrivarvolym. En känslighetsanalys innebär att man varierar de ingående parametrarna 

för att se till hur de påverkar totalkostnaden i kalkylen. På så sätt kan kritiska värden tas fram 

samt att vetskap kring hur parametrarna påverkar kalkylen uppnås. Om kalkylen skapas via ett 

kalkyleringsprogram kan en känslighetsanalys göras via ett simuleringsprogram. Författaren 

har valt att inte ta hänsyn till en känslighetsanalys på grund av speglad arbetsbörda för 

projektet samt att kalkylen stöds från resultat jämfört med övriga kommuner och 

budgetavräkningar med mera.  

Aktiviteter Total aktivitetskostnad

Inleverans 21 931 kr                       

Beställning 14 255 kr                       

Til lagning 87 725 kr                       

Förberedelser 76 760 kr                       

Rengörning 109 657 kr                     

Servering 98 691 kr                       

Leveransfel 292 kr                             

Dokumentation 16 449 kr                       

Returhantering 10 966 kr                       

Kontrollsumma 436 727 kr                     

Varugrupper Kostnad per varugrupp

Kyl & Frys 316 294 kr                     

Frukt & grönt 176 673 kr                     

Bröd 147 747 kr                     

Total 640 714 kr                     
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7 Analys & Diskussion 
I detta kapitel analyseras olika utvecklingslinjer i logistikprislistan för att se hur dess 

innehållande parametrar påverkar kostnaden. Analyskapitlet börjar med en identifiering av 

hur olika utvecklingslinjer skall tas i beaktning, därefter följs resultat av olika 

utvecklingslinjer inom de olika identifierade gränssnitten. 

 

7.1 Identifiering av utvecklingslinjer 

År 2014 är ett viktigt år för Falköpings kommun gällande samlastningsterminalen. Falköpings 

kommun behöver till år 2014 göra en ny livsmedelsupphandling, tills dess har kommunen 

ingen möjlighet att reducera inköpspriset på upphandlade varor. Den prisreducering som 

uppstår i nuvarande upphandling sker utifrån förfrågan till leverantörer om rabatt för 

minskade tranporter.  

De rabatter som leverantörerna är villiga att ge uppgår till 469 000kr och är fördelade enligt: 

 Falköpings mejeri – 6 % (Budget 2011: 3,2 Mkr = 189 000kr) 

 Åslebönan – 5 % (Budget 2011: 2,7 Mkr = 138 000kr) 

 Mössebergsbagaren – 5 % (Budget 2011: 1,1 Mkr = 56 000kr) 

 Dafgård – 2 % (Budget 2011: 3,2 Mkr = 64 000kr) 

 Servera – 0,2 % (Budget 2011: 11,2 Mkr = 22 000kr) 

Vid möte 11-01-2012 togs beslut att starta samlastningsterminalen till 2012-04-16. 

Terminalen kommer att drivas och utvecklas under kommande två år för att öppna för ett nytt 

beslutstagande med hänseende på utvärdering av terminalen och till den nya 

livsmedelsupphandlingen år 2014.  

Utefter dessa förutsättningar har författaren valt att strukturera upp utvecklingslinjer med 

hänseende till år 2014 som ett viktigt årtal för terminalen. Tidsperioderna för 

utvecklingslinjerna är visualiserade i figur 7.1. Den första tidsperioden uppstår mellan 2012 – 

2014, här startar samlastning av fyra flöden i det upphandlade företagets nuvarande lokaler. 

Den andra tidsperioden uppstår år 2014 där utvärdering av nuvarande terminal, ny 

livsmedelsupphandling, upphandling av beställningssystem samt inlyftandet av Servera 

påverkar kostnaderna i flödet och på så sätt även dess fortlevnad. Den tredje tidsperioden 

avser långsiktiga utvecklingslinjer och avser 2014 och framåt, dessa skall gå i linje med 

kommunens och politikers riktlinjer för framtidens Falköping. 

 

Figur 7.1 Viktiga tidsperioder för utvecklingslinjer vid införande av samlastningsterminal 
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Innehåll i och antal aktiviteter vid skolorna skiftar kraftigt. I nuläget arbetar många större 

tillagande kök med tillagning, samlastning, brytning av förpackningar och transport till 

mindre enheter som inte har så stora beställningsvolymer att leverantörerna är villiga att 

leverera gods dit. I det flöde som identifierats i rapporten innehar det stora tillagningsköket 

Ållebergsgymnasiet inte dessa extra aktiviteter, därav bör de minskningar som görs av icke 

värdeskapande aktiviteter i det identifierade flödet bli markant större för övriga enheter.  

En totalkostnad för logistik är i enlighet med teorikapitlet en avvägning av alla innehållande 

poster då en minskning av en viss kostnad kan skapa ökade kostnader inom andra sektorer. 

Målet med en totalkostnadsmodell är att minimera den totala kostnaden istället för att 

fokusera på en isolerad aktivitet. För att se till utvecklingslinjer inom vissa områden tas 

således hänsyn till förändringar av totalkostnaden i flödet. Utvecklingslinjer för köken består i 

att identifiera värdeskapande aktiviteter, det vill säga aktiviteter som skapar värde för kunden, 

icke värdeskapande aktiviteter skall därefter minskas med mål att elimineras. Områden för 

utvecklingslinjer med hänseende till små producenter sker efter en undersökning om 

småföretagares deltagning i upphandlingar. De problem och förändringar som ligger till grund 

hos enheterna är från enkätstudier presenterade av Aronsson och Häggmark (2005). De 

problem som har identifierats för både kommunala enheter och små producenter tidigare i 

rapporten berör: 

 Effektivisering av flödet 

o Svårt att beskriva och värdera företagets egna processer 

o Svårigheter att leverera de volymer som efterfrågas 

o Förbättrad arbetsmiljö vid köken 

o Eliminera icke värdeskapande aktiviteter 

 För kort tid vid anbudsprocessen 

o Beräkning av kostnader för att lägga fram ett anbud 

 Krångel med administration 

Författarens egen observation av småföretagarnas deltagande är att företagarna är 

ointresserade. Eftersom småföretagare ofta har en begränsad skörd och ofta inte har några 

problem att sälja den på marknader eller genom gårdsbutik finns det ofta inget intresse att ge 

sig in i offentliga upphandlingar med höga krav och tuff konkurrans om priset. Det ointresse 

som finns kvarstår trots kommunens ansträngningar att införa små producenterna i sina 

livsmedelsflöden. De möjligheter som finns för att vända producenternas ointresse bör således 

ske genom att förenkla för producenterna och genom att föra dialoger för att vända ointresse 

till intresse. 

Fokus för utvecklingslinjerna sker med mål att förenkla förutsättningarna för producenterna 

att medverka i LOU på ett kostnadseffektivt sätt och effektivisera hela flödeskedjan med 

avseende på ekonomi, säkerhet och arbetsmiljö inom tre olika flöden; resursflödet, 

informationsflödet samt materialflödet. Ytterligare mål blir att identifiera värdeskapande 

aktiviteter vid köken och att eliminera icke värdeskapande aktiviteter.  
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7.2 Utvecklingslinjer mellan 2012 till 2014 

Fokus på utvecklingslinjer mellan 2012 till 2014 hamnar mot resursflödet och materialflödet 

då beställningssystem först kommer upphandlas och inkluderas efter år 2014. Ingående för 

kommunens enheter har författaren identifierat värdeskapande aktiviteter till: tillagning, 

rengörning, servering och några moment i aktiviteten förberedelser. De utvecklingslinjer som 

berör enheterna sker således mot att minska enheternas icke värdeskapande aktiviteter, dessa 

är identifierade till; inleverans, beställning, leveransfel, dokumentation och returhantering. 

Gällande små producenter sker utvecklingslinjer med grund att förenkla företagens processer 

för att på så sätt minska företagens kostnader och beräkningar av dessa vilket även underlättar 

vid mindre leveransstorlekar. 

Fram tills att en ny livsmedelsupphandling sker finns alltså möjligheter att utveckla 

samlastningsterminalen med hänsyn till olika faktorer. Utvecklingslinjer sker utifrån det 

grundutbud som identifierats i rapporten, dvs. samlastning och distribution av fyra flöden. 

Som första steg i utvecklingslinjer ser författaren till möjligheter med: 

 Hämtning av gods hos leverantör 

 Inkludera interna transporter 

o Ökat antal leveranser från terminalen 

 Införande av SRS 

 Utökade servicetjänster från terminalen 

o Ompackning på terminal 

 Beställning av konsumentförpackningar 

o Leverans till rätt plats 

o Extra förvaring på terminalen 

Ekonomi är en viktig del vid införandet av samlastningsterminal eftersom kommunen inte kan 

ta en särskilt stor initial merkostnad. Författaren har därigenom valt att se hur ekonomiska 

förutsättningar påverkas vid införandet av Dafgårds flöden i samlastningen. Anledning för 

analys sker med grund att Dafgård har lämnat en låg rabatt på endast 2 procent.  

 Införande av Dafgård 

o Investering i fryscontainer  

7.2.1 Grundutbud – samlastning av fyra leverantörer 

Samlastningen har beräknats med utgångsläge av fyra leverantörer; Mössebergsbagaren, 

Åslebönan, Falköpings mejerier och Dafgård. Kalkylen bygger på data från empiri och har 

presenterats under kapitel 6 Resultat. 

Kriterier för införande av samlastning sker utifrån att varje kök har bestämda leveransdagar 

och tider. Utöver huvudleveransdagen kan extra leveranser ske vid två förutbestämda dagar i 

veckan. Eftersom Falköpings flöden inte är tillräckligt stora krävs även samkörning av 

distributörens egna livsmedel för att på så sätt minska transportkostnaden per stopp. De 
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tjänster som erbjuds vid implementeringsstadiet är få, strukturen sker enligt tidigare 

benämnda aktiviteter; Inleverans – kvalitetskontroll – samlastning – utleverans – leverans.  

Att minska transportkostnaden per stopp är någonting som är väsentligt och uppnås via 

ruttoptimering och standardisering. Som riktmärke används Borlänges transportkostnad per 

stopp på 250kr per stopp. Kostnaden för basutbudet för samlastningsterminalen sker då enligt 

författarens kostnadskalkyl till en kostnad av 836 000kr, kostnaderna visualiseras i tabell 7.1. 

 

Tabell 7.1 Kostnad för basutbudet av samlastningsterminalen. 

För basutbudet att samlasta och distribuera varorna har GeBe Frukt & Grönsaker offererat 8 

procent av inköpta varor. Under 2011 uppsteg inköpta varor för de fyra leverantörerna till 

10 243 000 kr. Detta ger en kostnad på 819 440kr per år. 

Då kostnaderna från offert överensstämmer med författarens uträknade grundkostnad för 

samlastningsaktiviteterna stödjer troligheten i kalkylen. För beräkningar på flödet utanför 

grundutbudet görs med hänsyn till 8 procent av inköpt mängd. 

Vid införande av samlastningsterminal i Falköping står enheterna inte längre inför behovet att 

uppnå leveransvolymer mot extra avgift. Därmed öppnas möjligheter för beställning av 

konsumentförpackningar, detta medför dock att någon sorts omförpackning måste ske på 

terminalen. Genom att få alla leveranser vid ett och samma tillfälle istället för utspritt mellan 

kl 10-14 sker ökade planeringsmöjligheter vid köken. Eftersom varje mottagen RC som 

kräver kylning eller frys kräver omedelbar omhändertagning får just planeringsmöjligheterna 

störst effekt. Tidsvinsten blir dock mindre märkbar eftersom aktiviteten inleverans tar lika 

lång tid per RC. 

I Bilaga 2 identifieras att antalet transporter från de fyra leverantörerna svarar för 245st stopp 

per vecka, vid införande av samlastningsterminal kommer dessa initialt minskas till 62st för 

att kompensera för nuvarande distributionsflöden. Detta ger en minskning med 74 procent 

dvs. 183stopp per vecka. 

Effekter vid införande av samlastningsterminal: 

 Möjlighet till beställning av konsumentförpackningar 

 Antal transporter minskar från 245st till 62st, dvs. minskning med 75 % 

 Barns exponering för lastfordon minskar med 38 % (Barrientos, 2005) 

 Enklare planering i köken då inleveranser sker utanför kökens produktionstider 

 Ökade möjligheter för fortsatt utveckling 

Varugrupper Kostnad per varugrupp

Kyl & Frys 335 666 kr                     

Frukt & grönt 273 852 kr                     

Bröd 226 390 kr                     

Total 835 908 kr                     
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7.2.1.1 Investering i materialflödet för grundutbud 

För att ha möjlighet att hantera Dafgårds flöden krävs en frysanläggning. Då distributören inte 

tillhandahåller sådan utrustning finns möjlighet att hyra till en ungefärlig kostnad på 4000kr
20

 

per månad. Anledning att hyra frysutrustning sker utifrån framtidsplaner att vid 2014 byta 

lokal för samlastning. Då upphandlingen av samlastningsterminal innebär att distributören 

skall tillhandahålla befintlig utrustning anser författaren att investering i fryscontainer bör 

tillfalla gränssnittet samlastningsterminal. Investeringen påverkar kostnadsposten 

lagerhållningskostnader vid gränssnitten samlastningsterminal, aktivitetskostnaderna 

förändras enligt tabell 7.2. 

 

Tabell 7.2 Aktivitetskalkyl för basutbud vid hyra av fryscontainer 

 

Tabell 7.3 Totalkostnad för basutbud vid hyra av fryscontainer 

Effekterna av grundutbudet för köken sker i form av omfördelning av tid lagd på aktiviteten 

inleverans. Chauffören lämnar i grundavtalet rullvagnarna på markerad plats av personalen i 

köket. Vid de enheter som har möjlighet för förvaring av rullvagn i kyl kan således 

rullvargarna tas om hand när tid finnes. Till skillnad från nuvarande inleveranser från flera 

olika leverantörer sker inleverans på avtalad tid som inte påverkar tillagning och andra 

värdeskapande aktiviteter. 

7.2.2 Införa Dafgårds flöden hösten 2013 

Eftersom Dafgård endast lämnade en rabatt på 2 procent på inköpspriset kommer det naturligt 

bli en större merkostnad för kommunen eftersom kostnaden av att köra varorna via terminalen 

kostar kommunen 8 procent av inköpspriset. Därtill krävs en investering i fryscontainer för att 

ha möjlighet att inkludera frysta varor i samlastningsterminalen. Författaren har därigenom 

valt att se till de ekonomiska effekterna av att införa Dafgårds flöden till hösten 2013.  

                                                 
20

 Priset avser en 40 fots fryscontainer 

Aktiviteter Total aktivitetskostnad

Hämtning - kr                                   

Inleverans 57 250 kr                       

Kvalitetskontroll 49 617 kr                       

Lagringsplats 19 083 kr                       

Samlastning 186 063 kr                     

Utleverans 38 167 kr                       

Leverans 171 750 kr                     

Administration 14 313 kr                       

Kontrollsumma 536 242 kr                     

Varugrupper Kostnad per varugrupp

Kyl & Frys 341 511 kr                     

Frukt & grönt 278 135 kr                     

Bröd 229 472 kr                     

Total 849 117 kr                     
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Tabell 7.4 Jämförelse av inköpsvolym i samlastningsflödet 

Flödena är beräknade att införas 1maj 2012 för att förenkla beräkningarna. Inköpsvolymen 

från kostenheten 2011 uppges i tabell 5.1, vid införande av Dafgårds flöden påverkas 

kostnaderna enligt tabell 7.3. Merkostnaden för kommunen ges från jämförelse av 

anbudspriset gentemot givna rabatter vid införande av samlastningsterminal. Merkostnaderna 

i tabell 7.4 är givna utan hänsyn till investering i fryscontainer. 

 

Tabell 7.5 Merkostnad i flödet gentemot given rabatt 

För att identifiera kostnaden för Dafgårds flöden jämförs merkostnaderna för 2012 respektive 

2013. Kostnaden för att implementera Dafgårds flöden under 2012 istället för 2013 kommer 

ge en kostnad enligt tabell 7.5 nedan. 

 

Tabell 7.6 Kostnaden för att införa Dafgårds flöden under 2012 jämfört mot 2013. 

Kostnaden för att införa Dafgårds flöden i sep 2012 jämfört med sep 2013 ger en merkostnad 

på 63 920kr under 2012. Genom att Dafgård givit en låg rabatt ökar merkostnaden för 

kommunen till 127 800kr under 2013. Den totala kostnaden för flödet visualiseras i tabell 7.4. 

7.2.3 Hämtning av gods hos leverantör 

För små företagare har det visat sig svårt att beskriva och värdera företagets egna processer 

samt beräkna kostnaden för dessa. Genom att minska ner aktiviteterna för de producerande 

företagen förenklas möjligheter för just detta. En av dessa aktiviteter är att leverera varor till 

samlastningsterminalen. Beroende på orderstorlekar, tid och frekvens är det svårt att beräkna 

transportkostnader och dessutom inneha möjlighet att frakta godset. 

Leverantör \ Inköp av livsmedel 2011 2012 2013 2012 2013

Mössebergsbagaren 1 129 000 kr           752 667 kr         1 129 000 kr        752 667 kr          1 129 000 kr        

Falköpings Mejeri 3 149 000 kr           2 099 333 kr      3 149 000 kr        2 099 333 kr        3 149 000 kr        

Åslebönan 2 769 000 kr           1 846 000 kr      2 769 000 kr        1 846 000 kr        2 769 000 kr        

Dafgård 3 196 000 kr           1 065 333 kr        1 065 333 kr        3 196 000 kr        

Servera 11 206 000 kr         - kr                   - kr                           - kr                           

Total 21 449 000 kr         4 698 000 kr      8 112 333 kr        5 763 333 kr        10 243 000 kr      

Införande av Dafgård sep 2013 Införande av Dafgård sep 2012

2012 2013

Anbud 8 % 375 840 kr                 648 987 kr           Införande av Dafgård sep 2013

Anbud 8 % 461 067 kr                 819 440 kr           Införande av Dafgård sep 2012

Rabatter vid införande 2013 Rabatter vid införande 2012 2012 2013

Mössebergsbagaren,5% 37 633 kr                    56 450 kr             Mössebergsbagaren,5% 37 633 kr                56 450 kr                

Falköpings Mejeri,6% 125 960 kr                 188 940 kr           Falköpings Mejeri,6% 125 960 kr             188 940 kr             

Åslebönan,5% 92 300 kr                    138 450 kr           Åslebönan,5% 92 300 kr                138 450 kr             

Dafgård,2% - kr                               21 307 kr             Dafgård,2% 21 307 kr                63 920 kr                

Servera, 0,2% - kr                               - kr                        Servera, 0,2% - kr                           - kr                           

Summa 255 893 kr                 405 147 kr           Summa 277 200 kr             447 760 kr             

Merkostnad 119 947 kr                 243 840 kr           Införande av Dafgård sep 2013

Merkostnad 183 867 kr                 371 680 kr           Införande av Dafgård sep 2012

2012 2013

Kostnad 63 920 kr                    127 840 kr           
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Som samlastningsterminal kan tjänsten hämtning av gods erbjudas för leverantörer som 

önskar detta. Genom att erbjuda hämtning av varor minskas antalet aktiviteter som krävs av 

leverantören vilket ökar möjligheterna för samarbete. 

Kostnaden för att hämta gods från leverantören beror på tidsåtgång. I kalkylen beror 

aktivitetskostnaden på tid och kostnadsdrivarvolym. Vid antagande att tur och retur vardera 

tar cirka 45min påverkas tiden till 45min och kostnadsdrivarvolymen till 2. 

Aktivitetskostnaden blir då enligt tabell 7.7 till kostnad per stopp dvs. för varje hämtning.  

 

Tabell 7.7 Ungefärlig kostnad per hämtning hos leverantör 

Kostnaden för leverantörerna blir således ca 270kr per hämtning.  

Effekter vid införande: 

 Förenkling av att beskriva och värdera företagets egna processer samt beräkning av 

kostnaden för dessa. 

 Minskat behov av egna transporter 

7.2.4 Inkludera interna leveranser 

I en tidigare rapport av Erikson och Karlsson (2011) identifierades att genomsnitt arbetstid för 

att beställa och hantera leveranser är 6 timmar i veckan. Av dessa finns många av Falköpings 

större tillagningsenheter som tar emot beställningar och hanterar varor för mindre enheter, 

exempelvis Elvagården. Alla beställningar från Åsle, Vartofta och Yllestad skola går via 

Elvagården där varorna hanteras och ompackas för att transporteras ut tillsammans med de 

interna leveranserna som sker med huvudkomponenterna.  

Vid införande av samlastningsterminal försvinner alla avgifter för beställningsvolymer 

eftersom leverantörerna endast har en leveransadress. Möjligheter öppnas då för att öka 

antalet leveransadresser och på så sätt minska enheternas behov av egen samlastning. För att 

förse behoven i livsmedelsflödet krävs cirka 90st leveranser per vecka från terminalen. Med 

en kostnad på 250kr per stopp och ett genomsnitt på 90stopp per vecka blir kostnaden för 

transporter per år: 90*250*48 = 1 080 000kr. Aktivitetsprislistan förändras då enligt tabell 7.7 

 

Tabell 7.8 Aktivitetsprislista för utökade leveransadresser 

Aktiviteter Total aktivitetskostnad

Hämtning 274 kr                             

Aktiviteter Total aktivitetskostnad

Hämtning - kr                                   

Inleverans 65 721 kr                       

Kvalitetskontroll 56 958 kr                       

Lagringsplats 21 907 kr                       

Samlastning 213 592 kr                     

Utleverans 43 814 kr                       

Leverans 197 162 kr                     

Administration 16 430 kr                       

Kontrollsumma 615 583 kr                     
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Tabell 7.9 Totalkostnad för utökade leveransadresser 

Övriga interna leveranser sker för tillagad huvudkomponent till mottagande kök. 

Transporterna av huvudkomponenterna sker i värmeskåp där inre temperaturen inte för sjunka 

under 60°C eller förvaras längre än 2h. I de fall terminalens rutt tillåter det, samt att rätt 

kriterier följs kan dessa även inkluderas vid transporterna. De interna leveranserna är 

upphandlade att kosta 510kr per arbetad timme.  

För köken kommer dessa förändringar bli positiva om än i olika utsträckning beroende på 

kök. För exempelvis Elvagården som lägger cirka 8-10 timmar per vecka på hantering av 

livsmedel kommer effekterna bli tydliga. Genom att enbart hantera sina egna flöden kommer 

tiden ändras till 4 timmar per vecka. Minskningen blir således cirka 6 timmar per vecka på 

icke värdeskapande aktiviteter. 

Liknande sker förenklingar i flödet för de mottagande enheterna eftersom dessa kan beställa 

direkt från leverantören och får sina leveranser på anpassade tider jämfört med leveranser 

tillsammans med huvudkomponenten dvs. mitt i alla förberedelser för lunchen. Andra positiva 

effekter uppstår genom att ha möjlighet att lägga sina egna beställningar och minskat antal 

steg i leveransprocessen. 

Fortsatta utvecklingsområden inom transporter är att sätta upp mättal och mål. Exempel är 

leveransprecision vilket har stor betydelse för de kommunala enheterna eftersom de på så sätt 

kan planera, utvärdera och sätta krav på distributören. Sammanslagning av ytterligare interna 

leveranser kan ske i kombination med att transportören placerar livsmedelsvarorna på rätt 

ställe i lager. Att leverera alla varuleveranser samtidigt som leverans av varm mat utan 

assistans av chauffören uppstår problem på enheten. Maten får endast varmhållas i 2 timmar 

och att kombinera tillagning med varuleverans är inte hållbart. 

Fortsatta utvecklingslinjer: 

 Inkludera ytterligare interna transporter med assistans från chauffören 

 Införa mättal 

o Leveransprecision 

Effekter vid införande: 

 Ökad aktivitetskostnad med 92 000kr 

 Förbättrad arbetsmiljö vid kök som i nuläget samlastar, ex. Elvagården 

o Exempel Elvagården: Minskning med 6 timmar per vecka 

o Mottagande kök får samma effekter som övriga kök vid införande i 

samlastningsterminal 

Varugrupper Kostnad per varugrupp

Kyl & Frys 376 581 kr                     

Frukt & grönt 303 828 kr                     

Bröd 247 965 kr                     

Total 928 374 kr                     
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7.2.5 Införa SRS-lådor 

Inom detta alternativ utvecklas kalkylen med hänseende på att införa ett retursystem för 

återvinningsbara förpackningslådor, så kallade SRS
21

-lådor. Vid införande av dessa skapas 

ökade förutsättningar för både effektivisering av flödet och förenkling av 

kostnadsidentifiering för producenterna.  

Införandet av SRS-lådor förenklar för små producenter att leverera varor. Exempelvis en 

bonde som odlar potatis och övriga rotfrukter. I nutida upphandlingar måste potatis vara 

tvättad och förpackad enligt bestämda direktiv, samma gäller för övriga rotfrukter. Som 

mindre producent blir detta en stor tidsåtgång vilket gör det svårt att uppskatta sina egna 

kostnader och på så sätt pressa priserna mot konkurrenter vid en upphandling. Genom 

användning av SRS-lådor öppnas vägar för ytterligare möjligheter som exempelvis tvättning 

och förpackning på terminalen. Problem med leveransstorlekar minskas då genom att 

terminalen står som förpackare och på så sätt möjliggörs många mindre inkommande 

leveranser. Terminalens lastbilar kan användas för hämtning av produkter vilket även 

möjliggör effektivare transporter samt att dessa kan elimineras från producentens ansvar. Som 

producent och endast plocka rotfrukten blir det lätt att se till sin egen kostnad varvid fler 

producenter borde vara villiga att lämna anbud. 

En RC har Storleken: 72 x 80 x 1800 cm, storlek på SRS är 600 x 400 x 194 mm (Hellåda). 

Vid samlastning kan antal SRS-lådor per rullvagn vara max 16st. Med SRS-låda 600 x 400 x 

167 mm (DH 110/140) blir antalet SRS/RC max 22st. För att uppfylla kökens behov krävs 

hantering och leverans till 13st enheter x 3st RC per enhet x 16st SRS per RC = 624st SRS-

lådor per dag. 

 

Bild 7.1 Samlastning på RC med SRS-lådor 

I figur 7.1 visualiseras det flöde som uppstår vid införande av SRS-lådor. Beroende på 

leverantörsvolym kan även RC inkluderas mellan terminal och producent. Genom att 

producenterna inför SRS lådor uppstår en pantavgift per låda på 40kr, denna återfås igen när 

undertecknad låda återlämnas till terminalen. Här finns även utrymme för producenten att 

förpacka varje kommunal enhet i en avsedd SRS-låda vilken innebär en minskad tid 

                                                 
21

 Svenska Retursystem (SRS) tillhandahar ett pantbaserat retursystem för plastlådor och plastpallar. Pantavgift 

40:- per hellåda och 3,75:- i användaravgift (www.retursystem.se) 
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spenderad vid samlastning. Då produkterna anländer till terminalen i SRS-lådor avsedda för 

specifika enheter sker samlastning enligt bild 7.1. Inkommande SRS-lådor sorteras med 

enkelhet över till en rullvagn avsedd för ett specifikt mottagande kök.  

 

Tabell 7.10 SRS-flöde vid införande, tvätt och kvalitetskontroll görs av Svenska Retursystem 

Tiden spenderad på samlastning kommer således att minskas. Från tidigare 10min per fylld 

RC minskas tiden till 5min räknat på förflyttning från en RC till en annan av 16st SRS-lådor. 

Vid inleverans av rullvagnar med SRS-lådor avsedda för specifika enheter kan även 

aktiviteten lagringsplats elimineras för fulla lådor som ej behöver samlastas ytterligare och 

således kan förflyttas direkt till rullvagn avsedd för rätt mottagande enhet. Stapelbarheten av 

SRS-lådor beror ej på innehållande produkt, således behöver ej rullvagn ut till enhet vara 

lastad i en speciell ordning. De lådor som kräver ytterligare fyllnadsgrad kommer förvaras 

inne i samlastningsterminalen på avsedd plats. Teorin bakom uträknandet av den tidigare 

aktiviteten lagringsplats sker på liknande sätt som situationen ovan med SRS-lådor. Praktiskt 

kommer dock införandet av SRS-lådor att förbättra hanteringen för personalen på grund av att 

man minskar risken för fel. Lastning av enskilda produkter i en rullvagn är svårare med 

hänseende på stapelbarhet och bör således göras i rätt ordning för att uppnå maximal 

fyllnadsgrad. 

Inleverans vid kök sker likt dagens utförande med skillnaden att SRS-lådorna minskar 

hanteringstiden för avpackning från en RC. Från att sortera varje enskild förpackning sker 

avlastning av 16st SRS-lådor, från tidigare 30min per RC sker avlastning på 16min. Med 

hänseende på att Åttagårdskolan även får andra inleveranser i form av varmhållen mat från 

Kyrkerörskolan blir inleveranstiden ca 10 min per leverans. 

Kostnaden för köken vid införande av SRS-lådor sker i form av pantkostnad. Med 16st SRS-

lådor per RC och 3st inkommande RC med en pantkostnad på 40kr/SRS-låda blir kostnaden 

960kr per inkommande leverans. Vid förutsättning att SRS-lådorna töms och omsätts till varje 

leverans hamnar kostnaden konstant på 1 920kr. 

Eftersom GeBe frukt & Grönsaker innehar SRS-lådor i nuläget krävs ingen nyinvestering i 

form av kontrakt med mera. Den kostnad som binds i förpackning är kopplad till pantkostnad. 

I nuläget har GeBe ett utbud av SRS-lådor som uppgår till en pantkostnad av 624*40 

+100*40 ≈ 29 000kr per dag, denna återfås när lådan går vidare i kedjan och blir på så sätt 

behandlat som bundet kapital. Räknat på behov av 624 st. lådor per dag för samlastning samt 

ett säkerhetslager för ytterligare oförutsedda behov uppstår en användaravgift på 624*3,75 = 

2340kr per dag. Per år blir användarkostnaden 2340*150st dagar = 351 000kr. 
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Införandet av SRS-lådor påverkare både tillagande samt mottagande kök positivt med hänsyn 

till ekonomi och arbetsmiljö. Arbetsmiljömässigt minskas 3780min från en icke 

värdeskapande aktivitet, vilket istället kan omvandlas till tid spenderad på kärnverksamhet. 

Genom att införa SRS-lådor ökar omvandlas 3780min från ett stort tillagande kök medan 

mottagande kök får en minskning av 600min.  

En stor skillnad vid införandet av SRS-lådor uppstår vid hantering av varor vid 

samlastningsterminalen samt förenklingen av flödet för producenterna. Med införd data 

angiven ovan blir aktivitetsprislistan enligt tabell 7.7.  

Genom att införa ett retursystem ökar också möjligheter för informationsflöden och 

effektivare materialflöden. Som exempel finns möjlighet att implementera RFID-taggar för att 

kontrollera temperaturkedjan i flödet alternativt öka möjligheterna för lagerstyrning vid 

terminalen. 

 

Tabell 7.11 Aktivitetsprislista vid införande av SRS-lådor 

 

Tabell 7.12 Totalkostnad vid införande av SRS-lådor 

Ur ekonomisk synvinkel uppstår således en minskad aktivitetskostnad på ungefär 11 000kr 

jämfört med grundutbudet. Övriga aspekter som inte tas med i kalkylen är fyllnadsgraden på 

rullvagnarna som ökar betydligt vid rätt lastade SRS-lådor. Med rätt skapad standardisering 

av inleverans minskas risker vid samlastning både i form av inkurans och i form av svinn. 

Effekt vid införande: 

 Minskad aktivitetskostnad med 11 000kr 

 Ökad fyllnadsgrad för konsumentförpackningar vid transport 

 Omvandling av icke värdeskapande aktiviteter till värdeskapande aktiviteter 

o 3800min/10*12 = 76 timmar per år för tillagande kök 

o 500min/10*12 = 10 timmar för mottagande kök 

Aktiviteter Total aktivitetskostnad

Hämtning - kr                                   

Inleverans 66 162 kr                       

Kvalitetskontroll 57 340 kr                       

Lagringsplats 22 054 kr                       

Samlastning 107 513 kr                     

Utleverans 44 108 kr                       

Leverans 198 485 kr                     

Administration 16 540 kr                       

Kontrollsumma 512 202 kr                     

Varugrupper Kostnad per varugrupp

Kyl & Frys 313 900 kr                     

Frukt & grönt 272 912 kr                     

Bröd 238 177 kr                     

Total 824 989 kr                     
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 Öppnar för fortsatt utveckling 

o Tvätt och packning vid terminal 

o RFID 

o Lagerstyrning 

7.2.6 Värdeförädling vid samlastningsterminal   

Tillägstjänster vid terminalen kan direkt underlätta arbetet ute vid enheterna. Extra tjänster för 

terminalen har identifierats ur en tidigare gjord enkät om var kökspersonalen vill få ut av en 

samlastningsterminal. Enkäten är presenterad i examensarbetet från Aronsson och Häggmark 

(2005). De tilläggstjänster som berörs i denna rapporten berör ompackning vilket 18 procent 

av köken efterfrågar, leverans till rätt plats på lagret som var önskvärt från 31 procent av 

köken och extra förvaring vid terminalen vilket ca 40 procent av köken efterfrågar. 

7.2.6.1 Ompackning av konsumentförpackningar 

Att bryta förpackningar förutsätter att ett retursystem av någon sort finns och fungerar 

eftersom primärförpackningarna måste fraktas säkert och med hänseende på livsmedelslagar 

ut till kök. Genom att bryta förpackningar vid samlastningsterminalen elimineras icke 

värdeskapande aktiviteter ute vid enheterna. Dessa aktiviteter är identifierade att vara 

inleverans, förberedelser, beställning och returhantering. Vid brytning av förpackningar 

påverkas framförallt aktiviteterna förberedelser och returhantering ute vid enheterna. Att flytta 

aktiviteten bryta förpackningar till samlastningsterminalen istället för ute vid enheter kommer 

kostnader förflyttas vilka utvecklas under resterande del av denna utvecklingslinje. 

Samlastning sker med tidspålägg för brytning av sekundärförpackningar och omlastning till 

SRS-lådor. För producenter som förpackar sina produkter efter kommunens önskemål och på 

så sätt bidrar till en minskad kostnad i samlastningsterminalen kan ges fördelar via en 

upphandling. Inkommande gods för ompackning förvaras inne i terminalen medan gods 

förpackat på rätt sätt kan hanteras och placeras på rätt rullvagn omgående. Den brytning av 

förpackningar som sker görs för de varor som möjliggör detta, det vill säga varor med 

primärförpackning i sekundärförpackning. En illustration över förpackningssystemet är 

presenterad i Figur 7.2. 

 

Figur 7.2 Förpackningssystemets olika nivåer (Hellström & Saghir, 2006) 
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För nuvarande flöden används i ytterst få fall lastpallar och tertiärförpackningar, de flesta 

leveranser sker med primär och sekundär förpackning och lastbärare i form av rullvagn.  

Några enheter inom kommunen har identifierade aktiviteter i form av samlastning ut mot 

mindre enheter. Vid införande av ompackning vid terminalen elimineras denna aktivitet helt 

för dessa enheter. Eftersom arbetsbördan med hänseende på samlastning ute vid enheterna 

skiljer sig åt kraftigt görs analysen utifrån identifierat flöde som minsta positiva effekt vid 

införande av omförpackning på terminalen. 

Samlastning kommer ske enligt bild 7.1 med SRS-lådor innehållande primärförpackningar för 

konsumentnivå. Väl ute vid köken kommer det enda förpackningsmaterialet som hanteras 

vara primärförpackningen. Genom att slippa slänga sekundärförpackningar elimineras 

aktiviteten returhantering ute vid köken. Även aktiviteten förberedelser minskar. 

Ållebergsgymnasiet har nuvarande förberedelser på 120min/dag, av dessa kan minst 

20min/dag avverkas. Avverkningen sker i form av att personalen slipper öppna varor och 

fördela ut dessa i förvaringsutrymmen, även helhetssynen av inkomna gods och kontroll av att 

rätt varor anlänt förenklas. För Åttagårdskolan sker en liknande minskning av aktiviteten 

förberedelser som uppger en minskning av 15min/dag. Ytterligare aktivitet som påverkas vid 

köken är inleverans. Från nuvarande 30min per rullvagn sker avlastning betydligt snabbare. 

Möjligheter finns även att förvara varorna i SRS-lådor för att sedan bytas ut vid 

nästkommande leverans. Tiden för inleverans minskas till ca 8 min per RC, räknat på tid för 

förflyttning av SRS till placering i kyl. 

Brytning av förpackningar ökar tiden för samlastning. Genom att införa SRS-lådor minskades 

samlastningstiden vad gäller att fylla en rullvagn till 5min. Alla SRS-lådor kommer inte att 

behöva omförpackas vid implementering av de fyra leverantörerna vid steg 1. Av 16 st. SRS-

lådor per rullvagn kommer det krävas brytning och packning av cirka 8st, för att fylla en 

rullvagn blir således samlastningstiden ca 20min räknat på 3min/fylld SRS-låda. 

Vid införda värden identifierade ovan förändras aktivitetstiden som kan spenderas på 

värdeskapande aktiviteter med 10440 min = 174 timmar för tillagande kök. För Mottagande 

kök blir skillnaden 5190min ≈ 87 timmar. Utslaget på den givna perioden. 

 

Tabell 7.13 Aktivitetsprislista vid omförpackning på terminalen 

Aktiviteter Total aktivitetskostnad

Hämtning - kr                                   

Inleverans 66 162 kr                       

Kvalitetskontroll 57 340 kr                       

Lagringsplats 22 054 kr                       

Samlastning 430 051 kr                     

Utleverans 44 108 kr                       

Leverans 198 485 kr                     

Administration 16 540 kr                       

Kontrollsumma 834 741 kr                     
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Tabell 7.14 Totalkostnad vid omförpackning på terminalen 

Totalkostnaden i tabell 7.14 motsvarar ungefär 11 procent = 1 126 730kr av inköpsvolymen.  

Effekter vid införande: 

 Förbättrad arbetsmiljö genom hantering av konsumentförpackningar kontra storpack 

 Ökad aktivitetskostnad från 8 procent till 11 procent av inköpsvolym 

 Minskning av icke värdeskapande aktiviteter med:  

o 209 timmar för tillagande kök per år 

o 104 timmar för mottagande kök per år 

7.2.6.2 Leverans till rätt plats 

I en enkät gjord av Aronsson och Häggmark (2005) identifierades att ungefär 31 procent av de 

kommunala enheterna har önskemål om att få sina produkter levererade till rätt plats i sina 

förvaringsutrymmen. Många av de större enheterna har dock synpunkter på att de förlorar 

kontroll över varuvolymer, kvalitetskontroll på inkomna varor och vart varorna placeras i 

lagret.  

Genom att förse chauffören med livsmedelsutbildning ges möjlighet för leverans till önskad 

plats i köket och dess förråd. Tiden för varje inleverans ökar jämfört med grundutbudets 

15min per inleverans till 15 + (30min om utan retursystem) + (16min med retursystem). Med 

tillägg från grundutbudet sker således förändringar enligt aktivitetsprislistan 7.15. 

Tidsekvationen för aktiviteten leverans förändras då enligt nedan: 

                             

                                     

                                               

                                              

                                                    

Formel 7.1 Tidsekvation för leverans till plats i lager 

Uträknandet av aktivitetstid utan retursystem hamnar på ca 300min per rutt med hänsyn på 

13stopp per dag fördelat på två rutter.  

                      

        
                

Formel 7.2 uträkning av antal min per rutt utan retursystem 

Varugrupper Kostnad per varugrupp

Kyl & Frys 507 423 kr                     

Frukt & grönt 369 674 kr                     

Bröd 270 431 kr                     

Total 1 147 527 kr                  
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Tabell 7.15 aktivitetsprislista vid införande av tilläggstjänst – leverans till rätt plats 

 

Tabell 7.16 Totalkostnad vid införande av tilläggstjänst – leverans till rätt plats 

Vid jämförelse med grundutbudet i tabell 7.1 tillkommer en tilläggskostnad på 111 000kr. Vid 

de kommunala enheterna behöver personalen inte längre handskas med inleveranser till 

enheten. En total eliminering av den icke värdeskapande aktiviteten inleverans ökar tid som 

kan spenderas på värdeskapande aktiviteter. För tillagningsköken visas en minskning på 

8100min = 135 timmar under perioden. Eftersom personalen lägger tid på kontroller av 

varuvolymer i nuläget kommer aktiviteten förberedelser inte påverkas i större utsträckning. 

Vid mottagande kök som får inleverans av tillagad huvudkomponent försvinner inte 

aktiviteten helt, en minskning på 2250 min ≈ 38 timmar. 

Effekter vid införande: 

 Ökad aktivitetskostnad vid samlastningsterminalen med 111 000kr 

 Eliminering av den icke värdeskapande aktiviteten inleverans 

o Minskad aktivitetstid tillagande kök: 162 timmar per år 

o Minskad aktivitetstid mottagande kök: 46 timmar per år 

7.2.6.3 Extra förvaring på terminalen 

Många av enheterna har mycket begränsat med förrådsutrymme. För att frigöra utrymme i 

förråden på enheterna kan vissa varor som frys- och torrvaror lagras på terminalen. Det kan 

avse de varor från leverantörerna som levereras sällan, då dessa varor kräver extra lång 

förrådshållning på enheten innan de ska användas i produktion. Det blir då möjligt för 

enheterna att göra större inköp som tidigare inte var möjligt på grund av begränsad 

lagringsmöjlighet på enheten. Det finns dock inga fördelar med att köpa stora inköpsvolymer 

eftersom varorna är upphandlade och inga mängdrabatter ges. Att ha ett fungerande lager på 

terminalen kräver någon form av informationssystem där personalen får tillgång till 

lagersaldon. 

Aktiviteter Total aktivitetskostnad

Hämtning - kr                                   

Inleverans 55 838 kr                       

Kvalitetskontroll 48 393 kr                       

Lagringsplats 18 613 kr                       

Samlastning 181 474 kr                     

Utleverans 37 225 kr                       

Leverans 279 191 kr                     

Administration 13 960 kr                       

Kontrollsumma 634 695 kr                     

Varugrupper Kostnad per varugrupp

Kyl & Frys 372 519 kr                     

Frukt & grönt 311 077 kr                     

Bröd 263 615 kr                     

Total 947 212 kr                     



91 

 

Förvaringsmöjligheter kan även förses åt små producenter för att på så sätt öka möjligheterna 

att leverera de volymer som efterfrågas. Att använda samlastningsterminalen som 

säkerhetslager för producenterna skapar nya områden för gränssnitt. Detta kan dock lösas 

genom en ankomstkontroll av varorna i vilket terminalen övertar ansvaret för den inkurans 

och det svinn som uppstår. Vid exempelvis utgånget bäst-före datum bör leverantören 

fortfarande ansvara för varorna. Kostnaden för ökad förvaringsvolym vid terminalen sker i 

form av platsutnyttjande mot lokalhyra. Även drift av anläggningsutrymme bör tilläggas om 

än liten kostnad. Med lagerhållningskostnader på 778 816kr och ett lagerutrymme på cirka 

200kvm blir kostnaden per dag 11kr, uträknat i formel 7.1. Förvaring av gods av storlek pall 

för nuvarande samlastningsterminal bör kosta cirka 20kr per dag.  

      
   
   

                         

Formel 7.3 Uträkning av bör värde vid lagring av gods i nuvarande samlastningsterminal 

Kostnaden för bundet kapital bör åläggas det led i kedjan som står som ägare av varorna. 

Således leverantören tills dess att varorna sålts och varorna kan samlastas för leverans ut till 

enhet. Beroende om producent anser att sina egna kostnader kan minskas eller om flödet kan 

förenklas genom denna service får beslut göras genom individuella bedömningar. 

Platsbrist i nuvarande terminal möjliggör i nuläget inte denna service. En ny terminal innebär 

förnyad kostnad per kvm varpå möjligheter för extra förvaring kan uppstå efter 2014. Fram 

tills dess finns möjlighet för förvaring av lastbärare typ pall till en bör kostnad på 20kr/kvm 

och dag. 

7.3 Utvecklingslinjer under 2014 

År 2014 sker en ny livsmedelsupphandling vilket kommer minska inköpskostnaden på 

upphandlade varor. År 2014 kommer även huvudgrossisten Serveras flöden inkluderas i 

samlastningsterminalen om de vinner upphandlingen. Detta ställer nya krav på flödet då 

Servera står för cirka 50 procent av nuvarande varuvolymer. Utvecklingslinjer sker således 

utifrån ökade varuvolymer och minskade inköpskostnader. 

7.3.1 Utvecklingsmöjligheter inom informationsflödet 

Ett rätt uppstyrt informationsflöde kan underlätta genom alla led i flödet. För små producenter 

är det viktigt att veta hur beställningar sker och hur de skall tillgodose de behov som ställs 

längre fram i flödet. Genom ett anpassat informationsflöde där köken enkelt kan lägga 

beställningar utifrån ett tillgängligt sortiment skapas möjligheter för små leverantörer att möta 

och styra den volym som krävs. 

Ett elektroniskt it-stöd skall förenkla för information genom flödet och skall på så sätt skapas 

utefter användarnas kriterier. För kommunen skall det vara enkelt att lägga till nya 

leverantörer och deras produktsortiment med hänsyn till den tidigare gjorda 

livsmedelsupphandlingen. För samlastningsterminalen skapas möjligheter för kontroll av 

inkommande gods gentemot den order som köken har lagt, även informationsfönster för 
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särskilda direktiv som kan bemötas. För köken kommer tid lagd på beställning kunna minskas 

kraftigt vilket går i linje med att eliminera icke värdeskapande aktiviteter i flödet. 

Ett elektroniskt it-system kräver en separat offentlig upphandling och kommer behöva 

utformas från grunden då många av de nuvarande programmen som implementerats vid 

övriga kommuner inte fungerar utan enorm administrations och utbildningssvårigheter. Det 

finns många olika scenarion på lösningar för it-system där en första modell inte nödvändigtvis 

kräver en fullständig implementering genom hela flödet. Då kostnaden är en stor 

bakomvarande faktor till hur ett system utformas kan ett första steg innebära en enklare 

variant av informationsflöde.  

7.3.1.1 Införande av elektroniskt informationsstöd 

En väl fungerande samordnad varudistribution bygger på att åsikter genom flödet tas i 

beaktning. Med ett informationsstöd skapas ökade möjligheter för effektivisering, flexibilitet, 

säkerhet, kontroll och informationsöverförande i form av lagernivåer, förändringsmöjligheter 

med mera mellan aktörerna i flödet. För små företagare kan ett it-system vara till stor hjälp, en 

av de stora svårigheterna för producenterna är att nå upp till de volymer som en kommun 

begär. Kommunen har försökt åtgärda problemet med att dela upp livsmedelsupphandlingen i 

mindre delar där varje producent kan lägga anbud på den del som sin skörd uppnår. Detta har 

inte gett resultat då producenterna fortfarande inte anser att de har kapacitet att stödja 

kommunen. Genom ett it-system kan således resurser riktas mot att underlätta för 

producenterna genom att leverans kan ske av den volym som är specificerad av leverantören.  

Att små producenter med små volymer får beställningar inom det ramavtal som sluts genom 

den offentliga upphandlingen är ytterligare ett bekymmer som kan tillgodoses av ett it-system. 

Köken ansvarar för sina beställningar av varor vilket skapar ett utrymme för fellagda varor, 

det vill säga, varor som inte har upphandlats av kommunen. Den ojämna efterfrågan skapar 

problem för små leverantörer då de får svårt att leverera vid de tillfällen då stora kvantiteter 

efterfrågas. Genom ett it-system kan således en mer enhetlig planering av beställningar göras 

vilket kommer verka mot att göra Falköping till en attraktivare kund. Att leverantörerna 

skapar en medvetenhet om att det avtal som skrivs kommer att följas gör att fler producenter 

borde vara villiga att gå med i anbudsprocessen. 

Vid införande av it-stöd förutsätts att inga nya investeringar i form av datorer krävs för 

samlastningsterminalen. Fördelen med it-stöd för terminalen sker med hänseende på större 

säkerhet och ökad informationstillgänglighet. Ur ekonomisk synvinkel påverkas inte 

aktiviteterna i stor utsträckning, aktiviteten administration kommer dock påverkas något via 

ett bättre informationsflöde och rimligt är att utförandet av aktiviteten minskas. Genom 

förbättrad informationsöverföring kan aktiviteten administration minskas med cirka 5-10 min 

per dag. Den stora skillnaden vid samlastningsterminalen sker genom ökad säkerhet och 

servicenivå. 

Enheterna för störst reducering av aktiviteten beställning, övriga minskningar av icke 

värdeskapande aktiviteter kan göras i form av förberedelser då informationsutbytet och 

således servicen mellan samlastningsterminal och kök ökar. Aktiviteten beställningar är för 

det tillagande köket 120min per dag, vid införande av ett it-stöd där kontroll kan göras på 
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kökets egna lagernivåer samt ett beställningsfönster med alla leverantörsprodukter samlade 

kan denna aktivitet minskas markant. En minskning på 60min per dag anses vara rimlig då 

kontakt med kommunens samtliga leverantörer kan bortses samt identifiering av nuvarande 

lagernivåer minskas. Ytterligare minskning kan ske om it-stöden genom mashie kan 

identifiera vilka varor som stämmer överens med de identifierade i programmet. För mindre 

mottagande kök finns även utrymme för minskning av den icke värdeskapande aktiviteten 

beställning. Från nuvarande 65 min per vecka lagda på beställning kan en minskning göras 

med 30min då telefonkontakt med samtliga leverantörer ligger till grund för långa tider. 

För kommunen tillkommer administration och utbildning för it-stödet. Administratören bör 

vara en heltidstjänst av kommunen anställd som hjälper till vid problem med it-stödet och 

som även bör hantera kundstöd och support. Således finns en kontaktperson dit alla 

involverade kan vända sig. Räknat på en månadslön på 25 000kr utökas posten administration 

mot köken enligt:                              . Utöver administration kommer 

utbildning krävas för alla inblandade parter. Utbildning kommer att ske av utbildad personal 

som illustrerar personal vid köken. Varje kommunal enhet har en person som står för 

beställningar, utbildning sker i första hand med hänseende till de personerna. För att förstå 

beställningsrutinerna behövs en genomgång och frågestund på cirka 30min. Med en 

konsultlön på 250kr per timme för 44st personer och kök hamnar utbildningskostnaden på 

cirka 300 000kr. 

Vid införandet av ett väl fungerande it-stöd beskrivet ovan kommer Ållebergsgymnasiet 

minimera sina icke värdeskapande aktiviteter med 9000min = 150timmar per år. Liknande 

minskning sker för Åttagårdskolan som kan väntas en minskning på 900min = 15 timmar.  

Förändringar som uppstår till följd av elektroniskt it-stöd: 

 Förbättrad säkerhet genom hela flödet 

 Förbättrad informationsöverföring och servicenivå 

 Förenklad anpassning av leveransvolymer för små producenter 

 Fortsatta utvecklingsmöjligheter 

o Elektronisk fakturering 

o Anpassade leveranser – leveransavisering 

 Minskning av icke värdeskapande aktiviteter 

o Tillagande kök: 150timmar 

o Mottagande kök: 15timmar 

7.3.2 Förflyttning av samlastningsterminal 

För att ha möjlighet att hantera Serveras flöden krävs en ny samlastningsfastighet då GeBe 

frukt & grönsaker har för små lokaler för att öka volymen med 50 procent i nuläget. 

Möjligheter som bör diskuteras är då placering, livsmedelsklassning, kostnader med mera. 

Genom att byta lokaler påverkas lagerhållnings och lagerföringskostnader i kalkylen och med 

Servera inräknat förändras alla kostnadsdrivarvolymer. Genom att lyfta in Serveras flöden 

minskas antal transporter ut till enheterna ytterligare. Från 307st per vecka identifierat i bilaga 
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2 till 62 leveranser per vecka minskas antalet transporter med 80 procent. Nya 

samlastningslokaler möjliggör även för expansion till ytterligare områden än livsmedel. 

Transportkostnader är identifierade av andra kommuner att svara för cirka 7-8 procent av 

inköpsvolymen, den totala kostnaden för att driva samlastningsterminalen bör således vara 

runt 1 716 000 kr. 

Nyckelpunkter vid byte av samlastningsterminal: 

 Bör kostnad runt 1 700 000kr 

 Förflyttning måste ske vid införande av Servera i flödet 

 Transporterna minskas med ytterligare 5 procent till 80 procent 

 Möjlighet att införa ytterligare varugrupper 

7.4 Utvecklingslinjer från 2014 – framtiden 

Efter insyn om fortsättning av upphandlingen 2014 kan ytterligare utvecklingslinjer införas 

för att underlätta för lokala producenter och för köken. Dessa utvecklingslinjer är 

vidareutveckling av utvecklingslinjer presenterade under 7.2 utvecklingslinjer 2012-2014. 

Eftersom förutsättningarna under 2014 förändras kraftigt finns inga möjligheter till analys av 

kostnadseffekter vid införandet av följande utvecklingslinjer. Genom att uppdatera kalkylen 

med inkommande flöden under 2014 finns möjlighet för liknande analys som vid kapitel 7.2. 

7.4.1 Tvättning & packning på terminalen 

Genom att införa SRS lådor i flödet öppnas möjligheter för små producenter att tvätta och 

packa produkter på terminalen. Tvättning och förpackning gäller främst rotfrukter, 

exempelvis potatis, vilket odlas i stor utsträckning i och runt Falköpings kommun. Genom att 

erbjuda tvättning och packning på terminalen till ett uträknat pris genom kalkylen kan 

producenterna själva se vilka kostnader som är identifierade med aktiviteterna.  

7.4.2 Lagerstyrning & RFID 

Att styra flödet på ett effektivt sätt innebär minskad hantering och ökad kontroll i flödet. 

Genom att utveckla lagerstyrningen i samlastningsterminalen genom informationssystem 

kopplat till exempelvis RFID-taggar kan kvalitetssäkring av exempelvis temperaturkedjan 

följas utan att ankomstkontroller krävs. Effektiv lagerstyrning optimerar även flödet för 

samlastningen i terminalen vilket leder till minskade kostnader för terminalen. 

7.4.3 Mätetal 

Att sätt tydliga mål och följa upp aktiviteter, kundnöjdhet med mera inom flödet är viktigt för 

framtida utveckling. Genom att införa mättal kan mål från samlastningsterminalen och krav 

från kommunen jämföras och utvärderas för att gemensamt utveckla tjänsten. Exempel på 

mättal är; leveransprecision – hur ofta levereras varorna inom bestämt tidsram för enheterna.  
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7.4.4 Lean Production 

Lean production är en filosofi som bottnar i att identifiera och eliminera alla faktorer som inte 

skapar värde för kunden. Filosofin är ett långsiktigt sätt att skapa mer värde för mindre arbete 

och innehåller många olika verktyg och metoder. Exempel på dessa metoder är; TIMWOOD, 

5S, JIT med flera. Inom verktyget TIMWOOD identifieras sju olika former av aktiviteter som 

inte skapar värde. Utvecklingsområden inom exempelvis T – Transporter kan vara 

omfördelning av förvaring av livsmedel, dvs. förvaring där de används. 

7.4.4.1 Omfördelning av förvaring vid köken 

Av de aktiviteter som är identifierade vid köken till att vara icke värdeskapande aktivitet kan 

omfördelning av lager minska tid spenderad på dessa. Omfördelning av förvaring av varor 

från ALB
22

 till NLB
23

, där produkterna används, skapar minskade förberedelser och minskad 

tid spenderad på förflyttning vid enheterna.  

Förvaring av livsmedel behöver inte ske inom en livsmedelszon så länge rätt förvaringskrav 

uppnås. Således finns utrymme för personalen att förvara varor i exempelvis linen eller 

buffévagnen där de vid ett senare tillfälle serverar maten. Detta förutsätter att inkommande 

varor kan serveras i det tillstånd produkten ankommer i. För att  

Aktiviteten inleverans kommer således öka då avlastning från RC tar längre tid jämfört mot 

tidigare. Aktiviteten förberedelser kommer dock minska betydligt  

                                                 
22

 Avlägset liggande buffert 
23

 Närliggande buffert 
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8 Slutsats 
I detta kapitel dras slutsatser från den tidigare gjorda analysen. De effekter som identifierats 

ligger till grund för slutsatser och diskussion. Slutsatsen inriktas mestadels mot 

utvecklingslinjer fram till 2014. Diskussionen avser de riktlinjer som Falköping bör gå för att 

nå den ursprungliga problemformuleringen ”Skapa ökade förutsättningar för intag av lokalt 

producerad mat samt i köken ökat arbete med värdeskapande aktiviteter genom att analysera 

en, från flödeskedjan uträknad, tidsdriven aktivitetsbaserad kostnadskalkyl med hänsyn till 

olika utvecklingslinjer.” 

 

8.1 Slutsatser 

Genom att införa en samlastningsterminal har tidigare studier visat att många olika positiva 

effekter kan nås. Lärdomar från andra kommuner i Sverige har tagits där Borlänge med 

liknande landsbygd, antal kommunala enheter och storlekar på dessa har använts som 

riktmall.  

Effekter som nås vid införande av samlastningsterminal är: 

 Antal transporter minskar från 245st till 62st, dvs. minskning med 75 % 

 Barns exponering för lastfordon minskar med 38 % (Barrientos, 2005) 

 Enklare planering i köken då inleveranser sker utanför kökens produktionstider 

 Ökade möjligheter för fortsatt utveckling 

Utvecklingslinjer är identifierade till att beröra materialflödet, resursflödet och 

informationsflödet. År 2014 sker en ny livsmedelsupphandling där även nytt beslut angående 

samlastningsterminalen sker utifrån en utvärdering av perioden 2012-2014. Fram tills 2014 

finns då möjligheter att anpassa terminalen för att uppnå och följa kommunens riktlinjer. 

Eftersom kommunen är medlem i nätverket Cittaslow berör vissa utvecklingslinjer lokal 

produktion. Övriga utvecklingslinjer är utformade på basis av en enkätundersökning avseende 

kommunens enheter samt identifiering och eliminering av icke värdeskapande aktiviteter vid 

köken. De utvecklingslinjer som har identifierats genomförbara fram till 2014 avser: 

 Hämtning av gods hos leverantör 

 Inkludera interna transporter 

 Införande av SRS 

 Utökade servicetjänster från terminalen 

o Ompackning på terminal 

o Leverans till rätt plats 

o Extra förvaring på terminalen 

Eftersom kommunen inte avser att minska på enheternas personalstyrka kan inga 

kostnadsreduceringar göras i den bemärkelsen. De effekter som uppnås vid enheterna berör 

således minskad tid lagd på icke värdeskapande aktiviteter vilket kommer öka kvaliteten på 
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tillagning av maten och andra aktiviteter som skapar värde för kunden, dvs. eleverna. 

Förbättrad arbetsmiljö och kvalitet sätts således i förhållande till den ökade kostnaden som 

samlastningsterminalen medför. År 2014 kommer en ny livsmedelsupphandling att minska 

inköpspriset på varorna och således minskar den merkostnad som kommunen har de första två 

åren. Efter 2014 kommer det därmed att finnas utrymme för implementering av de 

utvecklingslinjer som anses för dyra i nuläget. 

 

Tabell 8.1 Summering av effekter vid införande av utvecklingslinjer 2012-2014 

Under första fasen i samlastningsterminalen 2012-2014 visar tabell 8.1 på att effekten av att 

införa SRS-lådor gynnar både kommunen och samlastningsterminalen med avseende på 

ekonomi, säkerhet och arbetsmiljö samt att systemet även underlättar för lokala producenter. 

Vidare finns fortsatta utvecklingslinjer som betydligt underlättar för kommunens anställda, 

dock till en merkostnad. 

Beslut om utveckling borde inte enbart baseras på kostnad utan även effekt och önskemål från 

köken bör även vägas in. I enkätundersökningen presenterad i examensarbetet från Aronsson 

och Häggmark (2005) identifierades att 18 procent av köken efterfrågar ompackning, 31 

procent av köken efterfrågar leverans till rätt plats på lagret samt att 40 procent av köken 

efterfrågar extra förvaring vid terminalen.  

Som första steg råder författaren kommunen till att införa returförpackningar i form av SRS 

vilket kan göras med en minskad merkostnad för kommunen. Vidare anser författaren att 

interna transporter bör införas i flödet då effekterna blir stora för enheter utanför det i 

rapporten identifierade flödet. 

Fortsatta beslut om utvecklingslinjer fram till 2014 får kommunen ta utifrån tillskjutna 

resurser. Effekterna av utvecklingslinjer efter 2014 år svåra att förutse eftersom flöden och 

inköpspris förändras kraftigt via en upphandling med en leveransadress. Fortsatt utveckling 

kräver dock nya lokaler vilket måste ske innan fullskalig samlastning sker. 

Informationssystem är ytterligare utvecklingslinje som medför stora förändringar och bör 

införas då resurser finns tillgängliga. 

Utvecklingslinjer Kostnad Merkostnad Mottagande kök Tillagande kök

Grundutbud 836 000 kr              0 timmar 0 timmar

Falköping tar del i kylanläggning 849 000 kr              13 000 kr             

Inkludera interna transporter 928 000 kr              92 000 kr             

Införande av SRS 825 000 kr              11 000 kr-             10 timmar 76 timmar

Utökade servicetjänster från terminalen

Ompackning på terminal 1 147 000 kr           311 000 kr           104 timmar 209 timmar

Leverans till rätt plats 947 000 kr              111 000 kr           46 timmar 162 timmar

Hämtning av gods hos leverantör 270kr per stopp

Extra förvaring på terminalen 10kr/kvm per dag

Effekt per år
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Ett exempel på hur kalkylen kan användas i en förhandlingsprocess fram till nästa 

upphandling år 2014 är i en förhandling med grossisten Servera. Servera, som levererar till 62 

stycken enheter i veckan, har angett att de är villiga att lämna en rabatt på 0,2 procent av 

inköpspriset om de endast behöver leverera till samlastningsterminalen och inte till 

kommunens enheter, det vill säga en rabatt på 22 400 kr per år.  Den, i kalkylen beräknade 

kostnaden per stopp är 270 kr och därav bör den egentliga kostnadsminskningen för Servera 

vara cirka 270 * 62 *52= 870 500 kr per år. Denna kostnad motsvarar ungefär 8 procent av 

inköpsvärdet och således bör samlastningsterminalen kunna drivas utan merkostnad för 

kommunen. 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 

Inom kommunen sker interna leveranser av varmhållen mat och med livsmedel, ofta 

gemensamt. Den varmhållna maten transporteras via en upphandlad tjänst för 510kr per 

timme. Vetskapen om hur denna tjänst nyttjas är dock inte fullständig vilket har hindrat 

författaren för att se till effekterna av en fullständig inkludering.  

Det finns stora användningsområden för en logistikprislista inom kommunen. Användningen 

kräver dock att kalkylen hålls uppdaterad. Vidare utveckling av kalkylen kan ske i form av 

varugrupper och flöden där kommande upphandlingar och underlag kan förankras i kalkylen. 

För ytterligare utveckling av kalkylen kan en känslighetsanalys av de uppskattade ingående 

parametrarna göras. En känslighetsanalys stärker kalkylen och syftar till att visa hur 

förändringar påverkar det slutliga resultatet. 

  



99 

 

9 Källförteckning 
 

CSCMP, Council of Supply chain Management Professionals. (u.d.). Hämtat från CSCMP 

Supply Chain Management Definitions: http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions.asp 

den 22 Maj 2011 

(2000). The European Observatory for SMEs: Sixth Report. Office for Official Publications of 

the European Communities. 

Lokalproducerat och offentlig upphandling. (den 01 Juni 2009). Hämtat från 

Konkurrensverket: http://www.kkv.se/t/Page____4932.aspx den 27 05 2011 

Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag - transporttjänster i Falköping. (den 11 05 2010). 

Falköping: Falköpings kommun. 

Andersson, M., & Thorén, M. (2005). Kriterier för en samordningscentral. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Arbnor, I., & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära (Andra upplagan uppl.). 

Studentlitteratur. 

Aronsson, H., Oskarsson, B., & Ekdahl, B. (2006). Modern Logistik - för ökad lönsamhet. 

Malmö: Liber. 

Aronsson, M., & Häggmark, A. (2005). Samordning av livsmedelstransporter ur mottagarens 

perspektiv. Examensarbete. 

Ax, C., Johansson, C., & Kullvén, H. (2005). Den nya Ekonomistyrningen (3rd uppl.). Liber. 

Barrientos, H. I. (2005). Datorstödd transportresursplanering. Göteborg. 

Björklund, M., & Paulsson, U. (2003). Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. 

Lund: Studentlitteratur. 

Christopher, M. (2005). Logistics and Supply chain management: Creating value-adding 

networks (3rd uppl.). Pearson education limited. 

Djupfrysningsbyrån. (2007). Branschriktlinjer för temperaturdisciplin i hantering av kylda 

och djupfrysta livsmedel.  

Dominic, C., Johansson, K., Lorentzon, A., Olsmats, C., Tiliander, L., & Weström, P. (2000). 

Förpackningslogistik (Vol. II). Abrahamsons Tryckeri AB. 

Erikson, J., & Karlsson, T. (2011). LIA Projekt Samlastnings Terminal. Falköping. 

Frankel, R., Näslund, D., & Bolumole, Y. (2005). The white space of logistics research: A 

look at the role of the methods usage. Journal of Business Logistics, 26(2), 185-209. 



100 

 

Gammelgaard, B. (2004). Schools in logistics research?: A methodological framework for 

analysis of the discipline. International Journal of Physical Distribution & Logistics, 

479-491. 

Gillham, B. (2000). Case study research methods. Cornwall: MPG Books. 

Gleißner, H., & Möller, K. (2011). Case Studies in Logistics. Springer Faschmedien 

Wiesbaden. 

Hallner, C. (den 10 11 2011). Var kommer maten ifrån? Hämtat från Falköping kommunen: 

http://www.falkoping.se/utbildningbarnomsorg/matlunch.4.61413517121dbd5e0ec800

045532.html den 14 11 2011 

Halmstad. (2007). Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun – KS 

2005/0180. Halmstad: Halmstad kommun. 

Handfield, R. B., & Nichols, E. L. (1999). Introduction to supply chain management. New 

Jersey: Prentice Hall. 

Hellström, D., & Saghir, M. (2006). Packaging and Logistics Interactions in Retail Supply 

Chains. Lund: Wiley InterScience. 

Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Jensen, A. (2007). Logistikkostnader, konkurrenskraft och infrastruktur. Göteborg. 

Jespersen, B. D., & Skjott-Larsen, T. (2005). Supply chain management: in theory and 

practice. Copenhagen Business School Press. 

Jonsson, P., & Mattsson, S.-A. (2005). Logistik - läran om effektiva materialflöden. Lund: 

Studentlitteratur. 

Jordbruksverket. (2003). Kvalitet på grönsaker och frukt. Jönköping: Jordbruksverket. 

Jordbruksverket. (2011). Allmän handelsnorm. Jönköping: Jordbruksverket, 

växtkontrollenheten. 

Kaplan, R. S., & Anderson, S. R. (2007). Time-driven activity-based costing: a simpler and 

more powerful path to higher profits. Boston MA: Harvard Business School Press. 

kommun, B. (den 23 11 2005). Borlänge kommun. Hämtat från Samordnad 

livsmedelsdistribution: http://www.borlange.se/templates/BlgPage____6311.aspx den 

29 11 2011 

Konkurrensverket. (April 2008). Upphandlingsreglerna - en introduktion. Stockholm, Sverige. 

Kotzab, H., Reiner, G., Seuring, S., & Müller, M. (2005). Research methodologies in supply 

chain management. Physica- Verlag Heidelberg. 



101 

 

Krippendorff, K. (2004). Content analysis: an introduction to its methodology. Sage 

Publications. 

Landsbygdsdepartementet. (December 2010). Sverige – det nya matlandet. Hämtat från 

Regeringen: http://www.regeringen.se/sb/d/10030/a/117969 den 30 Maj 2011 

Lantz, U., de Jong, B., & Sara-Mari, J. (2009). Handbok för säker mat inom vård, skola och 

omsorg: Branchriktlinjer för kök. Stockholm: Sveriges kommun och landsting. 

Lumsden, K. (2006). Logistikens grunder (Vol. II). 

Mattsson, S.-A. (2002). Logistik i försörjningskedjor. Lund: Studentlitteratur. 

Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

Modin, R., & Lindblad, M. (2011). Förvara maten rätt så håller den längre - vetenskapligt 

underlag om optimal förvaring av livsmedel. Livsmedelsverket. 

Molander, P. (2009). Regelverk och praxis i offentlig. Stockholm: Fritzes. 

Nutek. (2005). Småföretag och offentlig upphandling: Hinder och möjligheter för små företag 

att delta i offentliga upphandlingar. Stockholm: NUTEK. 

Nutek. (2008). Offentlig upphandling – vad tycker företagen är krångligt? Stockholm: 

NUTEK. 

Paulsson, U., Nilsson, C.-H., & Tryggestad (red.), K. (2000). Flödesekonomi: Supply Chain 

Management. Lund: Studentlitteratur. 

Sahlström, K. (2010). Goda exempel på logistiklösningar - med fokus på livsmedel i 

kommuner. Vaxjö: Miljöresurs Linné. 

Shapiro, R. D., & Heskett, J. L. (1985). Logistics Strategy: Cases and Concepts. West 

Publishing. 

Socialdepartementet. (den 21 Januari 2010). Tillkännagivande (2010:53) av tröskelvärden vid 

offentlig upphandling. Hämtat från Regeringskansliets rättsdatabaser: 

http://62.95.69.15/ den 30 Maj 2011 

Stock, J. R., & Lambert, D. M. (2001). Strategic Logistics Management (4th uppl.). New 

York: McGraw-Hill. 

Sundberg, E. (2007). Köksutredning 2007: Falköpings kommun. Falköping: Falköpings 

kommun. 

Tervahauta, P., & Zackrisson, M. (2004). Offentlig upphandling i EU och USA: hinder och 

möjligheter för små och medelstora företag. Östersund: ITPS, Institutet för 

tillväxtpolitiska studier. 

Tillsynsavdelningen. (2006). Vägledning om hygien. Livsmedelsverket. 



102 

 

Växjö. (2010). Avtal: Alwex Transport AB, Samordnad varudistribution. Växjö: Växjö 

kommun. 

Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Weiler, P. (den 30 Juni 2011). Årsredovisning för räkenskapsåret 2010: AB Ge-Be Frukt & 

Grönsaker. Mariestad: Bolagsverket. 

Wibeck, V. (2000). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 

(Andra uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 



103 

 

Bilaga 1 – Leveranser till Falköping vid införande av 

samlastningsterminal 
 

 

Enhet 
 

Typ av kök 
 

Tillagning 
 

Antal  
Önskat 
antal 

  
/motsvarande 

 
/mottagning 

 
portioner leveranser 

        

        Bergsliden 1 ÄB 
 

M 
  

2 g/mån 

        Björktunas kök ÄB 
 

T 
 

150 2 g/vecka 

        Blåklinten 
 

FSK 
 

M 
 

60 2 g/mån 

        Broddetorpskolan S+ FSK 
 

T 
 

110 1 g/vecka  

        Centralköket S 
 

T 
 

800 3 g/vecka 

        Dagcenter Freja DC 
 

M 
  

2 g/mån 

        Dotorpskolan S 
 

T 
 

150 2 g/vecka 

        Elvagården ÄB, S, FSK 
 

T 
 

500 3 g/vecka 

        Fyren 
 

FSK 
 

T 
 

80 1 g/vecka 

        Floby skola S, FSK 
 

T 
 

500 2 g/vecka 

        Floby Vårdcentrum ÄB 
 

T 
 

150 2 g/vecka 

        Frökindsgården ÄB, S,FSK 
 

T 
 

300 2 g/vecka 

        Fyrklövern 
 

FSK 
 

M 
 

60 1 g/vecka 

        Gudhemsskolan S, FSK 
 

M 
 

250 2 g/vecka 

        Gunghästen FSK 
 

T 
 

70 1 g/vecka 

        Gustaf Dahléns skola S 
 

M 
 

200 1 g/vecka 

        Junibacken FSK 
 

M 
 

60 1 g/vecka 

        Katarinagården ÄB,S,FSK 
 

T 
  

2 g/vecka 

        Kinnarpsskolan S 
 

M 
 

200 1 g/vecka 

        Korallen 
 

FSK 
 

M 
 

40 1 g/vecka 

        Kyrkerörskolan S 
 

T 
 

650 2 g/vecka 

S=skola FSK= förskola ÄB=äldreboende DC=dagcentral T=tillagning M=mottagning
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        Läkaren 
 

ÄB 
 

T 
 

300 3g/vecka 

        Mandelblomman FSK 
 

M 
 

40 1 g/vecka 

        Mössebergsskolan S 
 

T 
 

650 2 g/vecka 

        Mösseberg FSK 
 

M 
 

60 1 g/vecka 

        Odensberg S, FSK 
 

M 
 

120 1 g/vecka 

        Ranliden 
 

ÄB 
 

T 
 

300 3 g/vecka 

        Stenstorpsskolan S 
 

T 
 

400 2 g/vecka 

        Sörgården 
 

FSK 
 

M 
 

60 1 g/vecka 

        Trollet 
 

FSK 
 

M 
 

70 1 g/vecka 

        Trätorget 
 

ÄB 
 

M 
  

2 g/mån 

        Trädgårdsgatan 17 AB ÄB 
 

M 
  

2 g/mån 

        Trädgårdsgatan 17 CD ÄB 
 

M 
  

2 g/mån 

        Trädgårdsgatan 19 ÄB 
 

M 
  

2 g/mån 

        Trädgårdsgatan 21 ÄB 
 

M 
  

2 g/mån 

        Urd 
 

FSK 
 

M 
 

60 1 g/vecka 

        Vilskegården    ÄB 
 

M 
  

2 g/mån 

        Vindängen S, FSK 
 

T 
 

650 2 g/vecka 

        Ållebergsgymnasiet S 
 

T 
 

1000 3 g/vecka 

        Café Ålleberg Café 
    

1 g/vecka 

        Åsarpskolan S 
 

T 
 

110 2 g/vecka 

        Åttagårdsskolan S 
 

M 
 

155 1 g/vecka 

        Stadhuscafét Café 
    

1 g/vecka 

        Café Blå 
 

Café 
    

1 g/vecka 
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Bilaga 2 – Leveransschema från fem leverantörer 
Dokumentet är identifierat i en tidigare rapport inom lolog av Erikson och Karlsson (2011). 

 

  

M=mottagning

Typ av kök Tillagning

Enhet /motsvarande /mottagningServera Antal/v F Mejeri Antal/v Dafgårds Antal/v Å Bönan Antal/v M bagaren Antal/v S:a

Centralköket S T M-O-F 3 M-O-F 3 2-3g 3 3-4 g 4 1-2 g 2 15

Åttagårdsskolan S M ons 1 tis och tor 2 vid behov ? 2-3g 3 1-2 g 2 8

Kyrkerörskolan S T Mån-tor 4 tis och tor 2 ons o fre 2 2-3g 3 1 gång /v 1 12

Mössebergsskolan S T L  2g/v 2 L  2g/v 2 L   3g/v 3 L  2-3g/v 3 L  2-3g/v 3 13

Mösseberg fsk FSK M L  1g/v 1 L +M-skol 2 M-skolan 0,5 2 gång /v 2 1 gång /v 1 6,5

Ållebergsgymnasiet S T 3g/v 3 3g/v 3 3g/v 3 5g/v 5 2g/v 2 16

Urd FSK M ons 1 2 gång /v 2 1 gång /v 1 4

Trollet FSK M 1g/v 1 M-skolan 1 varanna v 0,5 L  2g/v 2 L  1g/v 1 5,5

Korallen FSK M ons 1 Vindänge 1 Vindänge 0,5 1g/v 1 2g/m 0,5 4

Sörgården FSK M L  1g/v 1 Centralskolan1 Centralskolan0,5 L  1 g /v 1 L  1 g/v 1 4,5

Dotorpskolan S T mån o tor 2 tis och tor 2 ons o fre 2 2-3g 3 1 gång /v 1 10

Junibacken FSK M ons 1 Vindänge 0,5 Vindänge 0,5 TIS 1 var 3e v 0,25 3,25

Paletten FSK M centralskolan 1 Centralskolan2 Centralskolan0,25 L  1-2 g/v 2 Centralsk 1 6,25

Läkaren ÄB T M-O-F 3 M-O-F 3 M-O-F 3 Ca 3 gång 3 1-2g 2 14

Gunghästen FSK T tor 1 mån 1 1g/mån 0,5 tis,tors 2 1g/mån 0,25 4,75

Vindängen S, FSK T mån,tors 2 tis,tors 2 3g/v 3 tis,tors 2 1g/mån 0,25 9,25

Blåklinten FSK M ons 1 tis 1 Vindänge 0,5 tIS 1 1 gång /v 1 4,5

Åsarpskolan S T mån,tors 2 tis,tors 2 ons o fre 2 mån,tors 2 1 gång /v 1 9,25

Åsarps fsk FSK M Å.  skola Å. skola Å. skola Å.skola 1 gång /v 1 1

Floby skola S, FSK T mån o ons 2 tis och tor 2 ons o fre 2 mån tor 2 1 gång /v 1 9

Mandelblomman FSK M ons varan 0,5 mån  1 1 gång /v 1 2,5

Odensberg S, FSK M ons  1 tis och tor 2 mån tor 2 1 gång /v 1 6

Floby Vårdcentrum ÄB T Mån-ons 2 tis och fre 2 ons o fre 2 mån o tors 2 1 gång /v 1 9

Elvagården ÄB, S, FSK T L  2g/v 2 L  3g/v 3 L  2g/v 2 L  2g/v 2 L  2-3g/v 3 12

Skytten fsk M 1g/v 1 vindänge 1 vindänge 1 1g/v 1 varanna v 0,5 4,5

Åsle skola, köket S, FSK M Elvag 1 Elvag 1 Elvag 1 Elvag 1 Elvag 1 5

Vartofta skola se Elvagården 0

Yllestad skola S, FSK M Elvag 1 Elvag 1 Elvag 1 Elvag 1 Elvag 1 5

Åsle förskola se Åsle skola 0

Vartofta fsk FSK M L  1g/v 1 Elvag 1 Elvag L  1-2 g/v 2 Elvag 1 5

Gudhemsskolan S, FSK T mån o tor 2 tis och fre 2 M-O-F 3 tis och fre 2 1 gång /v 1 10

Stenstorpsskolan S, FSK T mån,tors 2 tis,tors 2 ons,fre 2 mån,tors 2 1 gång /v 1 9

Gustaf Dahléns skola S M tors 1 tis,tors 2 ons,fre 2 mån,tors 2 2g/v 2 9

Björktunas kök ÄB under ombyggnad

Fyren FSK T mån 1 tors 1 ons 0,5 mån,tors 2 2g/m 0,5 5

Frökindsgården ÄB, S,FSK T mån,tors 2 mån,tors 2 mån,tors 2 mån,tors 2 tis 1 9

Fyrklövern FSK M mån 1 tis,tors 2 Frökind 0,5 mån,tors 2 2g/m 0,5 6

Kinnarpsskolan S M mån 1 tis,tors 2 2g/mån 0,5 mån,tors 2 2g/m 0,5 6

Katarinagården ÄB,S,FSK T mån o tor 2 tis och fre 2 M-O-F 3 tis och fre 2 1 gång /v 1 10

Broddetorpskolan S+ FSK T tis o tor 2 tis och tor 2 ons o fre 2 tis fre 2 1 gång /v 1 9

Ranliden ÄB T L  3 g/v 3 L  2g/v 2 L   3g/v 3 L  3g/v 3 L  1-2 g/v 2 13

Stadhuscafét Café T L  1g/v 1 Cskolan 1 L  0,5g/v 0,5 L  2 g/v 2 L  3 g/v 3 7,5

Café Blå Café T 1 delicato 1 GeBe 2 0,5 4,5

S:a 61,5 64,5 52,75 81 46,75 306,75

Antal Relationer / dag 12,3 12,7 10,15 15,8 8,9

20,05% 21,03% 17,20% 26,41% 15,24%

Servera Antal/v F Mejeri Antal/v Dafgårds Antal/v Å Bönan Antal/v M bagaren Antal/v
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Bilaga 3 – Arbetsstationer vid Ållebergsgymnasiet 
 

STATION 1: 1 person  FRUKOSTTUR 

6:00-8:30 Koka ägg, gröt, plocka fram till frukost 

9:00-9:30 Plocka undan frukostvagn, rengöra frukostbänken, torka bord efter frukostelever 

gärna innan 9:15 då städerskorna kommer och ska ta golvet, diska frukostdisken 

9:30-10:30 Färdigställa matsal med bröd, sallad, servetter, mjölk mm 

10:30-13:00 Tar hand om matsalen, fyller på under tiden det tar slut osv. 

13:30-14:30 Ta bort salladsbuffen, rengöra, torka bord och ställa upp stolar 

14:30-15:00 HACCP = dokumentera i pärmen temp osv, städ av toaletter 

 

STATION 2: 1 person  SALLADSTUR 

7:00-8:30 Bereda dagens salladsbuffe 

9:00-10-00 Salladsbuffe 

10:00-10:30 Rengöring av renseriet, dvs maskiner bänkar golv osv. 

10:30-13:00 Findisk (ca 800 pers) dvs ca 800 porslinstallrikar, ca 800 plastglas ca 1600 

bestick som ska sorteras plus alla annan disk typ från salladsbord i ett diskrum utan luft 

13:30-15:00 Diska klart allt, rengöra och byta vatten i maskin, golvstäd 

15:00-16:00 Återplocka den rena disken ev förberedelse 

 

STATION 3: 1 person  DIET 

7:00-8:30 Tillagar alla dagens dietmat plus ca 35 port vegetarisk mat och ca 80 port fläsk 

9:00-10:20  

10:20-10:30 Rengöring av dietkök 

10:30-13:00 Serveringen, ser till att mat alltid finns vid linen och försöker hålla det snyggt 

från matspill och svarar på frågor angående maten som eleverna har funderingar på 

13:30-15:00 Bortplockning av bleck från servering, ta hand om ev matrester, städ av 

vattenbad golv mm. 

15:00-16:00 Ev. Förberedelse av maträtt för morgondagen eller lite extra städ 

 

STATION 4 och 5: 2 personer VARMKÖK 

7:00-8:30 Tillagar dagens mat, varav den ena samtidigt tar hand om ev varuleverans, lite svårt 

ibland beroende på vad det är för mat 

9:00-10:30  
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STATION 4: 1 person 

10:30-13:00 Fortsatt arbete inom köket, serverar linen med mer mat, städ av grytor, ugnar, 

bänkar osv. Grovdisk diskar alla matbleck 

13:30-15:00 Fortsatt diska bleck, avsluta grovdisk, städ av maskin, golv osv. 

15:00-16:00 Ev förberedelse eller annat plock 

 

STATION 5: 

10:30-13:00 Findisk 

13:00-15:00 Torka matsalens bord, ställa upp stolar. Avsluta findisk med städ 

 

STATION 3,4 och 5: 3 personer 

7:00-10:30 Hjälps åt med grovdisk för att förhindra berg i grovdisken till lunch 

 

STATION 6: 1 person  KVÄLLSTUR 

12:00-20:30 Förbereder mellanmålet till våra 60 elever och plockar fram det. Ev. Förbereder 

sallad till morgondagen, riva morötter, vitkål samtidigt som det egentliga ansvaret är för 

mellanmålet. Avsluta mellanmål, plocka in, diska ca 50-60 tallrikar och under tiden ska maten 

vara klar till 17:30. Under tiden eleverna äter har man möjlighet till lite städ, exempelvis 

rengöra grytor, bänkar alt. laga mer mat. Förbereda frukostvagn till dagen därpå. Vid 19:45, 

plocka undan och plocka bort i matsalen, rengöra vattenbad, diska all findisk efter ca 60 

middagsgäster, torka bord, avsluta findisk, sophantering. Vid 20:30 avslutas passet. 
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Bilaga 4 – Arbetsbeskrivning Åttagårdskolan 
 

Arbetstid: kl 6:45-15:45 

6:45  laga frukost  ( se matsedel ). 5 st bord dukas. 

7:40  fritids kommer och äter frukost. ( vid lov kl 8:00 ) 

8:00 sätts kokeriet om pasta ska kokas till lunch. 

Gör sallad mm till lunch. Förbered till mellanmål. Ta ev ut bröd ur frys till lunch, mellanmål 

och nästa frukost. 

8:30 Fyll på vatten i serveringsvagnen. 

Duka av och diska frukostdisken. Använd städhink och byt sedan vatten när du är klar. Elever 

torkar ev. av bord vid lunch. 

9:20-9:50 Rast. 

9:20 starta ugn om det är något som ska lagas i den. Potatis och ris kokas i ugnen. Ev 

värmebehandla någon del av varmrätten. Kom i håg HACCP. Kolla mjölk i matsalens 

mjölkkyl. Fyll på kallt vatten i vattenbehållaren. 

Vagnar dukas till år 3, 4 och 5 = 3 vagnar. De äter i sina klassrum. Alla tar mat i buffévagnen. 

Tar emot varm och kall mat kl 10:00 från Kyrkerörskolan. Kom i håg HACCP. 

Sallad ställs på den rostfria vagnen, ta fram frysklampar, ställ sallad ovanpå. 

Lunch serveras kl 10:50 mån-tors, fre äter förskoleklass 10:20. sista klassen som tar mat är kl 

11:45 alla dagar. 

12-12:30 Rast. 

Bord, stolar och buffévagn städas i matsalen. Diskar och allt städas upp i köket. Kom ihåg 

HACCP. Retur av matvagn hämtas kl 13:30. 

14:00 äter första gruppen mellanmål. Tisdagar dukas en vagn upp till läxläsningsmellanmål, 

se separat lista. 

Duka av och diska efter mellanmål. Töm papperskorgar och lämna köket i ett utmärkt skick. 
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Bilaga 5 – Budgetavräkning Ållebergsgymnasiet 
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Bilaga 6 – Budgetavräkning Åttagårdskolan 
 

 


